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A combinação do trabalho de 
arquivo com O esforço de pesquisa, 
promovida desde o inicio pelo CPDOC, 
tem possibilitado o surgimento de 
obras como Regionalismo e 
Centralização Política: Partidos e 
Constituinte nos Anos 30, em que um 
grupo de jovens pesquisadores, alguns 
com pós-graduação em Ciências 
Sociais em outras instituições do Rio 
de Janeiro, sob a coordenação de 
Angela Maria de Castro Gomes, 
demonstra como tem avançado entre 
nós a prática dos estudos históricos e 
sociais. 

A convivência quase forçada de 
cientistas sociais com os arquivos, 
possibilitada pelo CPDOC, levou, em 
Regionalismo e Centralização Política, 
a uma feliz combinação de esforço 
interpretativo com um sólido 
embasamento empírico, qualidade nem 
sempre encontrada em nossos 
cientistas sociais ou em nossos 
historiadores. Combinação que é, 
talvez, responsável por uma das 
principais virtudes do trabalho: a 
sensibilidade pela riqueza do real, pela 
diversidade das forças políticas, pela 
variedade dos conflitos de idéias e de 
interesses. É uma saudável fuga às 
generalizações apressadas, às 
abordagens do tipo rombudo e 
classifica tório que freqüentemente 
escondem, sob o disfarce da 
profundidade, a reconstrução 
mistificada do real. 

Aplicada ao período em foco, a 
abordagem tem importância particular. 
O período é dos mais ricos da história 
do país em termos de forças novas que 
despertavam para a ação coletiva, de 
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"8 preciso reconh«er, antes de mais, o primado da poll
tlca. Por mais que se fale contra a polltica, por mais que 
os esplritos superiores ou escrupulosos a denigram, por 
maiores que sejam os erros, os vlcios e as misérias da 
polltica, a verdade é que, na bas8 de tudo, está a pol/tica, 
como condição, sustent6culo e fonte. Sem pol/tica, IUlo 
existe governo. Sem pol/tica, não há governo que possa 
operar, influir e realizar. 

Isto é verdade mesmo nas ditaduras. Unuz ditadura 
s6 pode viver baseada numa pol/tica, sustentada por uma 
opinião, por uma corrente, por um concerto de vontades 
e idéias. Faltando-lhe essa base polltica, já não pode fun· 
cionar a ditadura, e o resultado é desorganizar-se e cair. 

Mas o conceito prevalea principalmente nas demo
cracias. AI o govl!ftlo 11 a upreuõo de uma poI/tico, li 56 
funciona sob a inspiração e com 7 apoio dessa poIltica. 

O governo tem de rlfl4t.ir, na sua configuração , nos 
seus empreendintl!ntos, a vontade do povo, e essa vontade 
� a polftico que a reflete, exprime e manifesta. 

O primeiro (ermo, portanto, I a polllica. Na ordnn 
da vida pl1b/iCXl, a poIlrica i a bau, , é dela O primado." 

Gustavo C.panema 
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PREFÁCIO 

C,iIldq em 1973, o CPDOC da Fundllção Gettll/o Vargas- In/ciou três 
anos depois U/ful slrie de estudos sobr4 a RevolUÇ/lo de 19JO, através dos 
qllllis pretmd/o investigar aspec/o. relegados de nOssa histó,/u ,ectn/lI qU4 
tmerg/om, de maneira nll/da, de uma IttiJura alenta de UU4 arquivo •. 

Smt dúvida, fomos ulímulados �Io tIs/udo p,e/lmillDl' e .minuciO$O 
dos documentos do arquivo de Ge/tlllo Vargas - o primeiro a Ur doado 
li imll/u/çllo -, que nos permitiu retraçar COm surpreendente c1areto as 
etapas sUJ:usivas do movimento revolucion6rio. Polo correspondência pu. 
sool, privada, tivemos o possíbllldade de vislumbrar melhor avançoi e re/ro
cesllOs, impasse. e posicionamentos dos alores que consli/ufam o ceTlle da 
Revoluçao, ou que nas Informavam sobre ela. Por este caminho. procuramos 
,«olUliluir o esboça "inicial das cJs6e. e aliallças que se /cciam em uma 
conjuntura oscilante, buscando redef;"ir O pacto wciaJ em ncwtU bases 
de convive/IC/o poll/ico. 

O. "'lSiname7ll0s ex/roldos do Arquivo Vargas foram extremamente 
1Íl:m. A despeilo da parcialidade das fOIl/es. foi po.slvel desvendaI de 
malleira glObal li /rallsparente as grandes lin/ws de um processo qUI! os 
registros disponlvtis pi/fcelavam de forma lumul/uada 8 incerta. Evidttncia
ram-sl!. /festa leitura, as grave. omissões de nossa precr1ria historiografia, 
que Ora apresentava o perlodo revolucion6rlO como um bloco coeso e mO
n'oll/leo, tirando conclusões apressadas e simplificando lettdllncias. ora 
" recons/itula anarquica,mm/e, como uma suceSllão desordellDdo de conflitos 
�uoais fragmentados, em!/icos /t, fHJr isso mnmo. opacos li ininteliglveis. 

Ao Inv6. de ncortar o Arqul>,o Vargas para dele obter dados porr:ún.. 
informativos. coube-me. como coordfflJldora de pesqulsD • • orientar as in_� 
/i�. em I.mlido Inverso. eu,gendo o coniunto da documen/açOO jtJ r«O
Ihida como a matriz iniciai que permitiria rt!COlJSiderar os traços lunrfD. 
mentais da Revoluçi1o de J 9JO. COIlfO ponto de partida. procuramos, pol!, 
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sugerir hipóteses que deveriam ser exploradas por uma pesquisa mais siste
mática e rigorosa. 

Ao optar por uma andlise conjuntural do perlodo que se íníciD com 
a Revoluçl/D de 1910 e " �stende /lté o golpe de 1937. ficou potente que o 
fio COndutof do procesllD de consoJidllçii" da nOva classe poIllica - elemento 
ordmador da 16gÍCll e da suceuiio dos diferente. períodos - era o eixo 
dos confliJos que conJr/lpunluJm llS tendências regionais (em grande part/! 
responsáveis pela eclosiW revoluclon4ria) ao projeto de IlCDtraliz.ação pou. 
!lU assumida pel/ls fOfÇils hegem6niC/ls que definiram O nalurtr..JJ do regime. 

No confronto enlre estes dois pólos, mais do qw alinhamentos defi. 
nitivos, fomo. e�ntrar oscilaç&s que TBlJelavam a busca pragnuftico de 
um equillbrlo poss/vel. Tal equillbrio, bastante prec6rio, refletia. por $UQ 
vez, o nforÇtl de concilim os imperativos da modernidade -, que impunha 
11 naçl/D um Estado CBnlralizado para lazer IDa a uma ordem internacional 
em crise e ao mesmo tempo conduzir o processo de industrWlização - à 
tradição regionalisia que jizera do Brasil republicano uma hierárquica 
conjederação de estados. 

. 

O acervo do CPDOC recebeu, posteriormente. importantes doações de 
arquivos dos mais destacados próçeres revolucionários (Osvaldo Aranha, 
Antunes Maciel, Waldomiro Lima), que contribulram de maneira decisiva 
para dar magnitude a estas perspectivas iniciDis em um trabalho de equipe. 
lortalecido por uma ampla consulta aos jornais e pela realização de entre· 
vistas com atores do per/odo. 

Procuramos, por outro lado. desdobrar a conjuntllfa p6s-30 em três 
momentos distintos: o de eclosão revolucionária. que se estende a/é o final 
do Governo Provis6rio; o de ,constitucionalização. que redefine as bases de 
um novo pacto legal entre as forças em litlgio; e o de erosão institucional. 
que mina as bases do paCto recentemente conslituído, acelerando os prepa
ralivos para o golpe, afinal desfechado em novembro de 1937. 

Dentro deste quadro mais amplo. coube a Angelo de Castro Gomes 
coordenar os cinco pesquisadores que realizaraJTI este trabalho em sua etapa 
mais espinhosa de interregno constitucional, cheia de dificuldades e tropeços. 
Em primeiro lugar, porque esclarecer os fundamentos do frágil compromisso 
de 1934 obrigou-a a remontar aos antecedentes do confronto entre o /enen
tismo e as oligarquias. ainda durante a vigência do Governo Provis6rio. 
Em ugundo lugar, porque o compromisllD em questão S!t tece em meio a 
complexos arranjos de natureza constitucional. que remetem. por conse
guinte, a problemas pollticos mascarados. ou reforçados. por discussões jurl
dicas e de conteúdo técnico. Nesse untido. foi necessário buscar, ainda que 
de maneira incompleta;· os elos existenles enlre a conjunlura polltico-parti
ddria em processo e os trabalhos cio AssembléiD Nacional Constituinte, nos 
quais cabia identificllr os focos de um mesmo conflito. 
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Esta penosa reconstituição não teria sido possE"el sem a c/arividência 
e a erudição do ministro Temistoc/es Brandão Cavalc/lnti, jurista emérito 
e membro da histórica Subcomissão do Itamarati, encarregada de redigir o 

anteprojeto governamental que foi submetido à apreciação da Assembléia 
Constituinte. Coube a ele, como especialista e como político participante dos 
Jventos que estudávamos, orientar-nos em uma área crucial e complexa, 
dentro da qual o cientista social sente-se despreparado. Devemos ainda ao 
miriistro Tem/stocles Cava/cânti a iniciativa de promover em 1976 uma 
mesa-redonda sobre a Constituinte de 1934 que reuniu no CPDOC alguns 
dos participantes daquela assembléia, discutindo questões e fornecendo in
formações de importância fundamental para o trabalho que posteriormente 
desenvolvemos. Somos, neste particular, infinitamente gratos aos consti
tuintes Clemente Mariani, Prado Kel/y, Augusto do Amaral Peixoto, Adroal
do Mesquita da Costa, Alde Sampaio e Candido Moto Filho, que nos cha
maram a atenção para a importancia das grandes composições que se reali
zaram nos bastidores da Constituinte, permitindo, afinal, a promulgação da 
carta em julho de 1934. 

Posteriormente, no decorrer da pesquisa, inúmeros foram os participan
tes e as testemunhas que nos introduziram nos meandros da vida política 
re/lional, chamando a atenção para problemas que o pesquisador desavisado 
teria negligenciado, em uma leitura fria dos Anais ou dos jornais da época. 
Cabe um especial agradecimento a Moacir de Andrade, Arinos Câmara, 
Paulo Cavalcanti, Paulo Pinheiro Chagas, Antiógenes Chaves, Aluísio Leite 
Guimarlies, Edgar Teixeira Leite, Batista Luzardo, Edgar da Mata Machado 

e Teódolo Pereira_ 

Ajuda tão substancial não impedirá, infelizmente, que as falhas e 
omissões sejam numerosos. Ao optar pela reconstituição da política regional, 
mesmo em alguns poucos estados, como foi ó caso do Rio Grande do Sul, 
Minas Gerais, São Paulo e Pernambuco, ampliamos os riscos de imprecisão 
e de erro, tendo em vista a riqueza e a complexidade da tradição regional 

e a carência, nesta área, de estudos sistemáticos e fontes dispon/veis. 

Deverrws também assinalar que a reconstituição do desempenho das 

bancadas foi, em alguma medida, empanada pelos antecedentes políticos que 

configuram as lutas revolucionárias dos respectivos estados e que tecem o 
perfil de suas cisões e alianças com o Centro. Esta será, seguramente, a 
principal contribuição deste livro, Regionalismo e centralização política, 
que o CPDOC lança no cinqüentenario da Revolução de 1930. 

Resta-nos apenas a expectativa de que, na severidade do ;ulgamento, 
conte mais o esforço da contribuição do que o peso indiscutível dos pontos 
que ainda restaram obscuros ou omissos_ 

Aspásia Camargo 
Junho de 1980 
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APRESENTAÇÁO 

o presente trabalho é O resultado de um projeto de pesquisa realizado -no 
Centro de Pesquisa e Documentação em Hi3tória Contemporânea do Bra
sil (CPDOC) do Instituto de Direito Público e Ci8ncia Polltica (INDlPO) 
da Fundação Getúlio Vargas, entre janeiro de 1977 e fevereiro de 1979. 
A equipe respons4vel pelo projeto - "Polltica, partidos e C<Jnstituinte 
nos anos 30" - integrava o Setor de Pesquisa daquele centro, fazendo 
parte de um grupo de trabalho maior, cujo objetil/o era o desenvolvimento 
de estudos monográficos de história polltica que cobrissem o período do 
governo Vargas que vai de 1930 a 1937. Tratava-se, portanto, de ter como 
foco de análise estes sete anos plenos de instabilidade e diversidade poll
ticlU, que a historiol!rafia tende a nomear como o períado do pré-37, ou 
seia, como o momento que "antecede" ao Estado Novo. 

Nosso objetivo era exatamente procurar decompor este espaço de 
tempo, ressaltando a rica dinâmica dos movimentos dessa conjuntura poll
tica e caracterizando a intensidade e a imprevisibilidade do ritmo e do 
curso dos acontecimentos históricos então vividos. 

ti nossa equipe coube especificamente o estudo de U!ft dos momentos 
desse período mais amplo: a análise do processo de transiÇiio do regime 
de força instituído com o Governo Provisório, pora o regime de direito, 
caracterizado pelo governo constitucional do pós-34. Assim, o núcleo 
central de nossas reflexões era o processo de constitucionalização por que 
passou O país nos anos 30. Interessavam-nos de perto as questões que 
agitaram esta conjuntura política em que um regime revolucionário de 
exceÇiio, legalmente sancionado, conduziu um processo de abertura poli
tial, buscando reformar e ampliar SUQI bases sociais de legitimidade. 

Neste sentido, duas ordens de problemas exigiram nossa atenção. Em 
primeiro lugar, os referent6� a todo um movimento de mobilização e re
organização político-partidárla e de campanha eleitoral que antecedeu à 
instalação da Constituinte de 1934. Privilegiamos, neste caso, a emergln
cia do. novos partido. e suas ligações com o. interventores estoduais e 
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com o governo central. Em segundo 'lugar, os problemas rekltivos ao pr6-
prio desenvolvimento dos trabalhos de elaboração da Constituição, aten· 
tando-se para alguns temas cruciais. tanto para os interesses das principais 
forças pollticas em questão quanto pora o próprio debate político que 
dominou a década_JJe 30. 

O livro estruturou-se segundo um plano de trabalho que procurou apre
sentar os problemas políticos acima mencionados através de monografias 
centradas na aruilise de uma realidade polltico regionm, mantendo-se a 
unidade e a autonomia de cada texto, sem prejuízo do inter-relacionamento 
deles. Assim, O leitor poderá isolar qualquer um dos estudos que o com
põem, mas será sempre remetido aos demais, pois o tratamento dado a 
certas questões foi concentrado em a'/guns dos textos com o objetivo de 
subdividir temas e privilegiar seu debate no contexto mais pertinente. 
Desta forma, o livro é integrado por quatro monografias que têm a mesma 
estruturação central: a discussão do problema da rearticulação partidária 
nos Estados do Rio Grande do Sul, Minas Gerais, São Paulo e Pernam
buco e a análise da participação destas bancadas regionais na Constituinte. 
O quinto capítulo procura acompanhar e avalior a experMncia de implan
tação e atuação de uma bancada de representantes de classes numa As
sembléia Nacional Constituinte, fugindo, por conseguinte, ao esquema men
cionado. Este conjunto é precedido de uma Introdução que tenta situar e 
apresentar em linhas gerais o panorama político nacional do período 
e$/udado. 

Nosso trabalho, em termos de procedimentos, pode ser colocado como 
um esforço de reconstituição histórica da trama de acontecimentos políticos 
de um período delimitado e como uma tentativa de avaliação de seu sig
nificado. É no primeiro aspecto que consideramos poder contribuir de 
forma mais substantiva e original, uma vez que são escassos - quase que 
inexistentes � os estudos sobre partidos políticos, interventorias e mesmo 
sobre a Constituinte dos anos 30. Neste sentido, as monografias que inte
gram este livro fundamentam-se na consulta de fontes primárias - parti
cularmente arquivos privados e jornais de época -, procurando realizar 
um levantamento cuidadoso e extensivo, mas evitam o mito da minúcia 
como símbolo de eficiência. 

Este tipo de trabalho permitiu-nos o traçado do desenrolar dos acon· 
tecimentos politicos do periodo e do clima de intensa mobilização e deba
te vigentes na época. Neste contexto, tivemos sempre o cuidado de com
binar as injunções históricas desta conjuntura de luta política com o amplo 
espaço de mobilidade e criatividade dos atores aí envolvidos. Procuramos 
ressaltar sempre a existência de condições históricas específicas que deter
minam a prática política dos atores, sem que estes percam uma vasta 
margem de liberdade de ação para o exercício de pressões e para a busca 
de novos experimentos e soluções. Neste sentido, o processo polltico é 
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visto como um processo dirnimico de produção e luta por "respostas" 
políticas, cujas fronteiras são justamente a necessidade e a vontade. F. 
neste espaço movediço, em que assomom personalidades e condiciona
menlos, que se constrói o próprio trabal/w de análise política. 

E preciso também destacar que nosso trabalho restringe-se ao campo 
da polltica e, mais ainda, ao campo de ação política das elites que dispu
tam o poder. Não se trata, por conseguinte, de um estudo de conjuntura, 
em que diversos aspectos da realidade social estão em foco. !Vosso objeto 
é bem mois limitado, sem deixar de ser por demois complexo: trahalhamos 
com as relações de confronto e compromisso no interior das 'elites que 
participam do jogo político do poder. Muitas vezes, as análises que tratam 
das relaçães políticas no seio das elites destacam os arranjos e as acomo
dações realizadas, apontando para a possibilidade de permanência de todos 
os participantes, muito embora cóm umo nova hierarquização. Para NÓS, 
é fundamental não amenizar o processo de luta que, freqüentemente, esse 
tipo de concepção obscurece. F. preciso qualificar bem tal processo, reto
mando a violência e a imprevisibilidade que o permeiam em diversos 
momentos. 

Para a realização de nossa pesquisa utilizamos intensamente fontes 
primárias, já que a bibliografia existente sobre o assunto é não só restrita 
como pouco específica, Consultamos os arquivos Getúlio Vargas, Osvaldo 
Aranha, Antunes Maciel e Waldomiro Limo, pertencentes ao CPDOC-FGV 
e o arquivo Carlos de Lima Cavalcânti do Instituto Histórico, Arqueol6-
gico e Geográfico do Recife, Trabalhamos com alguns dos jornais esta
duais mais importantes da época - como o Correio da Manhã (DFi, o 
Estado de São Paulo (SPi, o Diário de Notícias (DFi e o Diário da Manhã 

(RE-PEi - e utilizamos os Anais da Assembléia Nacional Constituinte 
de 1934 como fonte essencial à análise da atuação das bancadas regionais, 

O projeto foi desenvolvido por uma equipe de quatro pesquisadores 
- Angela Maria de Castro Gomes, responsó,'el pela coordenação da 
pesquisa; Dulce Chaves Pandolfi; Helena Maria Bousquet Bomenv e Maria 
Helena de Magalhães Castro - que, numa primeira fase, foi reforçada 
pela _presença de Maria Luiza d'Amorim Hei/born e Solange Gandur 
Dacach e, numa fase posterior. contou com a colaboração de LÚcla Lah· 
meyer Lobo e Rodrigo B. Marques Coelho, estes co-autores de um dos 
textos que compõem O trabalho. Gostariamos, nessa medida, de ressaltar 
o esplrito de equipe que dominou todas as fases da pesquisa, uma vez que, 
quer o levantamento de ,dados, quer o formato final dos textos foram o 
produto da participação de todos os elementos do grupo. Este fato, essencial 
para a realização de um trabalho de pesquisa seguro e integrado, foi res
ponsável por muitas das contribuições e carac/erísticlls dos estudos que 
ora apresentamos. 
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Naturalmente, vários colegas colaboraram com suas criticas e suges
tõe. e desejarlamos registrar aqui nosso agradecimento. Dentre estas suges
tões, vale destacar a supervisão realizada por Aspá.ia Alcântara de Ca
margo que, como coordenadora do Setor de Pesquisa do CPDOC, auxiliou
nos com sua experiincia. Também não poderíamos deixar de agradecer 
ao Dr. Temútocles o.vaJcânti, diretor do lNDlPO, nosso entrevistado e 
sobretudo nosso critico carinhoso. Finalmente, desejaríamos registrar ° 
auxIlio dos membros do Setor de Documentação e da equipe que elabora 
() Dicionário Hist6rico-Biográfico Brasileiro e também da equipe de dati
lografia do CPDOC. 

ANGELA MARIA DE CASTRO GOMES 
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INTRODUÇAO 

ANGIlLA MAluA DE CASTllO GOMES 

Este trabalho tem como nl1cleo central de estudo a análise de um período 
determinado da história política do Brasil nos anos 30. Propõe·se' a anali
aar ° processo de constitucionalização por que passou o país nesta década, 
constituindo-se numa reflexão sobre as questões políticas que assinalaram 
a transição de um regime de força Pl\f8 um regime de direito. Neste 
sentido, realizamos o estudo de uma sltUàÇio polltica concreta, procurando 
apreendê-Ia em sua especificidade histórica, sem perder de vista OS pro
blemas pOllticos mais gerais que caracterizam momentos de abertura 
polftjca como este. 

A necessidade da realização de estudos deste tipo vem sendo assi
naiada por diversos autores, dentre os quais Francisco Weffort,' que nos 
oferece. em um de seus textos, uma das mais precisas reflexões sobre 
alguns dos problemas 'que dominam o conhecimento da história de nosso 
país. Ao ressaltar a perda da memória, o ,esquecimento da história, a 
aus!ncia de passado com que freqüentemente nos defrontamos ao tentar 
tecuperar e analisar o cur"o de nosso desenvolvimento, Weffort procura 
o sentido e a sigl;lificação deste vazio que, certamente, não é casual. Nas 
propostas que formula, dois pontos emergem como de importância funda
mental para o entendimento deste problema. 

Em primeiro lugár, a imagem da história do Brasil como a de uma 
série, de "fases descontínuas", em que acontecimentos revolucionários 
assinalariam sempre o início de um DOVO tempo. Estes renascimentos sucés
slllos não só teriam o' efeito de amenizar as linhas de continuidade de 
�ossa !rlstória, como principalmente possibilitariam o obscurecimento da 
permaJieneia, da dominação, que o êXito das elites polfticas só viria confir
mar e reforÇar. Ao lado desta leitura, e, associada a ela, encontraríamos 
igualmente a imagem de uma história que �Ia entre "um rígido deter
minismo e um voluntarismo exaltado". Em '�ertos momentos, os fatos 
,aio Interpretados como ° fruto do talento e da vontade de personalidades 
que verdadeiramente conduziriam nossos desti!l0s; em outros, o futuro é 
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nada mais que a realização de uma necessidade histórica, a cujo determi
nismo não se conseguiria escapar. 

Em qualquer dos casos, a história que se constrói tem a ótica dos 
"vencedores": aqueles que com o poder de persuasão e de repressão 
detêm os recursos capazes de apagar lembranças e de reescrever a traje
tória dos fatos acontecidos. assim como a dos fatos que deveriam aconte· 
cer. Nesse âmbito. são descartadas as responsabilidades pessoais. cabendo 
às condições históricas a explicaçãó dos erros experimentados. enquanto 
aos heróis fica a parcela das vitórias conquistadas. Inúmeros poderiam ser 
os exemplos capazes de ilustrar tal linha de interpretação, sobretudo se 
atentássemos para nossa história política tão parca quanto plena de gene
ralizações. Um deles, sem dúvida. remete-nos aos acontecimentos do pós·30. 

Não é incomum na história do Brasil encontrarmos um tipo de perio
dização que toma como bloco coeso o período que vai de J930 a 1945. 
Segundo esta visão. a Revoluçãó de 30 assinalaria um novo ponto de 
partida, rompendo definitivamente com o passado, com os "erros" da 
República Velha e inaugurando o projeto politico revolucionário das elites 
Vitoriosas de outubro. No pós·30. geralmente um fato é tomado como 
novo ponto de referência: o golpe de 1937 que instaura o Estado Novo. 
Se o golpe. nesta leitura. também é colocado como outro reinício revolu
cionário, sua marca principal é a consecução necessária dos projetos de 
30. O Estado Novo é visto como a conclusão lógica do movimento de 
1930 e. neste sentido. os sete anos que o antecedem passam a ser a ante
câmara de sua presença inevitável. O ano de 1937 é o coroamento. quase 
que previsto e desejado. dos projetos revolucionários das forças aliancistas 
de 1930. Daí porque o ciclo só se fecha verdadeiramente em 1945. quando 
outro ponto de cisão e de partida renovadora tem início. 

Esta concepção. ao esquecer literalmente as marchas e contramarchas 
do período que vai de J 930 a 1937. apaga da memória histórica parte 
do sentido e da significação de fatos cruciais como a Revplução Consti
tucionalista de 1932; a experiência da Constituinte de 1934; os movi
mentos politicos da Aliança Nacional Libertadora (ANL) e da Ação 
Integralista Brasileira (AIB). por exemplo, Dizemos parte da significação. 
porque tais acontecimentos não são apartados da vida política do país. 
mas incorporados segundo uma perspectiva que os recupera basicamente 
na qualidade de explicação e justificação a posteriori dos fatos que acaba· 
ram por acontecer. Assim. a guerra civil de 1932 é situada como uma 
revolta separatista. cujo único mérito teria sido o de acelerar o ritmo das 
iniciativas constitucionalistas que o próprio Governo Provisório v.ioba 
liderando desde 1930. Não se trata aqui de discutir o caráter reformador 
e/ou conservador desta luta conduzida pela oligarquia política e economi· 
camente mais forte do país: a oligarquia do Partido Republicano Paulista 
e do Partido Democrático. Trata-se apenas de ressaltar que a existên.cia 
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de um confronto radical como o de 1932 não pode ser reduzida a um 
mero reforço das intenções governamentais pela constitucionalização. Seria 
relegar a violência e õ impacto poUtico de um dos acontecimentos capitais 
que demarcaram os anos pós-30, e que consubstanciaram, apesar da 'derrota 
militar, a vitória da proposta constitucionalista e a necessidade da trans· 
formação do regime político instituído em outubro de 1930. 

Dentro do mesmo espírito, retoma-se a experiência da organização 
constitucional de 1934. Curiosamente,. para os vitoriosos de 37 ar estaria 
a principal razão da inevitabilidade do golpe de Estado. A Constituição 
elaborada por uma Assembléia vazada de liberalismo era uma nota des· 
toante no tempo que se vivia e um obstáculo às intenções reformadoras 
e democráticas dos revolucionários de 1937: A Intentona Comunista de 
1935, as reações do movimento operário ao projeto de sindicalização sob 
tutela do Estado, a própria ANL e posteriormente a AIB justificariam a 
necessidade do golpe. Realizado para conter extremismos de direita e de 
esquerda, mas também realizado contra o espírito liberal de'nosso sistema 
polftico representativo, o golpe eliminava partidos, Câmaras e sindicatos 
autÔnomos de forma radical, transformando-se no herdeiro único e legítimo 
da Revolução de 1930. 

Romper com esta abordagem dominante n.a análise da história poli
t1ca do país é sobretudo procurar reestudá·la, recuperando não s6 a pre
sença das forças populares no curso dos acontecimentos, como inclusive 
a presença dos próprios conflitos no interior das elites. Cabe ao estudiCIso 
tanlo um trabalho de reconstituição quanto de interpretação histórica, 
quer a nível das relações entre as classes dominantes e dominadas, quer a 
n/vel das relações entre facções políticas das elites dirigentes. Importa, 
por conseguinte, demonstrar as linhas de continuidade histórica existentes, 
sem perder a dimensão de violência presente não só nas relações de domi
nação, como também nas relações entre aqueles que disputam o poder. 

O estudo do pedodo que vai de 1930 a 1937 é rico em .xemplos 
de continuidade e descontinuidade políticas. A marca essencial desses sete 
anos é a instabilidade, corporificada nas lutas e nos choques ocorridos 
entre as numerosas e distintas forças sociais que então disputam u� espaço 
poUtico maior no cenário nacional. Destaque especial deve ser dadó ao 
vigor que a mobilização para a guerra de 1932 teve em São Paulo, assim 
como à forte resistência do sindicalismo livre durante o primeiro qüin
qü!nio dos anos 30. Estes fatos ilustram a efervescência que dominava 
IIIl)plos setores da sociedade civil e sua discordância face às linhas básicas 
do' encaminhamento político do período. 

Paralelamente, e redimensionando esta gama de acontecimentos polí
ticos, assístimos à explicitação e agudização do confronto, a nível de 
elites, entre as duas principais forças que realizaram a Revolução de 1930: 
tenentes e oligarquias. A multiplicidade de episódios e de arenas em que 
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tal enfrentamento se realiza dá bem a medida e a tÔnica do que estamos 
procurando assinalar. De um lado, a riqueza de um momento caracteri
zado pelo surgimento de um verdadeiro leque de propostas políticas que 
toma conta do campo político e intelectual da época. Neste espectro de 
múltiplas faces podemos identificar questões e soluções que percorrem 
diferentes alternativas e modelos políticos, ilustrando as possibilidades o 
incertezas de um certo tempo histórico. De outro, a imprevisibilidade e 
a força que dominam o curso da luta política que se desencadeia no 
pós-30. Da guerra civil aos debates parlamentares, passando por conspi
rações militares e por eleições diretas, os anos pré-37 são muito. mais do 
que o prenúncio do Estado Novo. 

l! em tomo de uma vasta gama de propostas ideológicas e do vigor 
dos enírentamentos políticos então vividos que se construíram, de fato, 
os rumOs da história do país no pós-30. 

11 

A Revolução de 1930, na verdade, veio colocar em destaque, definindo 
dé forma mais clara e aguda, uma série de problemas que caracterizavam 
o impasse do sistema político da República Velha. Nas primeiras décadas 
deste século, alguns faios políticos já demonstravam a existência de fortes 
crític.as e pressões contrárias ao modelo político liberal de cidadania res
trita então vigente, que consagrava a hegemonia de algumas oligarquias 
regionais mais poderosas, como a de São Paulo e Minas Gerais. As greves 
operárias de fins dos anos lO, as revoltas tenentistas dos anos 20, as nume
rosas cisões interoligárquicas e as crescentes demandas por um regime 
eleitoral que consagrasse o voto secreto e a moralização do processo de 
reconhecimento dos candidatos eleitos ilustram não só a existência de 
fortes oposições quanto a variedade de suas orientações e métodos políticos. 

O movimento revolucionário de 1930 unira taticamente sob a bano 
deira da Aliança Liberal duas forças políticas distintas e que, inclusive, 
já haviam manifestado anteriormente seus descontentamentos: tenentes e 
oligarquias dissidentes. Porém, ultrapassada a fase da tomada do poder 
e instalado o Governo Provisório, esta composição começa a diluit-se em 
um processo cada vez mais nítido de disputa pela direção política do país, 
quer a nível federal, quer estadual. Este processo de luta está presente 
tanto no debate ideológico - e portanto no campo intelectual da época -
quanto na esfera da prática' 

política, ou seja, nas contínuas tentativas de 
arranjos e de conspirações que dominam o período. A conjuntura de crise 
do pós-30 acentua e clarifica uma situação de indeterminação política, 
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dinamizando a riqueza e complexidade dos' debales e dos encaminhamentos 
que o pl'OCCllO poIflÍco experimenta. 

O período- pól-revoluclonmo. assinalado pelo Governo Provilório 
CI9JO.I932), C8I'IIelerlza� por um lÍpo de .n(rentamento enlre tenentes e 
oligarquias que engloba desde simples dispuw por c:arsos da admlniJtraçio 
civil e mllitar • nlvel nacional e regiooaJ. at� um confronto aberto e radi· 
cal que toma a forma da Revoluçio Constitucionalista de 1932. Nestes 

doi. primeirot anOl da dé<:ada de 30 o tenentismo realiu uma verdadeira 
ofelllÍv8 política. Artieulan� em torno do Clube 3 de Outubro. pro
curando criar suas próprias bases Drganlracionais de IlIObllizaçio social 
(referimo-nos b tentativas de Drganiuçio das Legi� Revolucionária ) • 
dormindo melhor seu programa político de ação, 0$ tenenlel realium o 
e&forço de conjugar 8 influência que então exerciam 00 aparelho de Esta
do ocm • constitulçio de um sólido e 8utOoomo instrumento de represen
taçao política. Contam neste momento inicial com poderosos recut$OS poli· 
dCOI, COllJlgradOl pela legislação de exceção do p6s-JO; o clltabelecimeo
to das intcrvenroriu; o feclutmenlo da Assembl�8 e das Câmaras estaduais 
e municipais; a dissoluçio dos partidos polltlcos: a censura 11 imprensa 
etc. Enfim. lodo um elenco de ,condições redimelUllonava a presença e a 
atuação do tcnentlsmo, golpeando fundamentalmente 05 DICCIlIlismos polí
tiCOJ do dOllÚnio ollg6rquico. 

A reaçõo e a rearticulação das oUgarquias excluCdas ou preteridas do 
poder (como é o caso do Partido RepubUcano Paulista e do P'artido Repu· 
blicano Rio-Grandcnse. respectlvamente) não se fazem esperar. P uno de 
193'1 J4 anunciava a gravidade da situação política em São Pa�lo. e o de 
1932 assinala a eclosão do conflito. e dentro deste cooteJlto pollüco que 
se deve cn.Jender o debate em tomo da colUltitucioo8lizaçiio do pais, anun
ciado desde 1931 pela própria legislação do Governo Provisórlo� e aUmen
tado pel. a.ção de diversas (seções das oligarquias regioMi. que procura
vam mobJIiz.aT a opinião pública nacional pelo retomo do paIs li ordem 
legal. � ainda dentrO do mesmo contexto que se pode avaliar 8 importlincio 
das tentativas de reorganização partidária e a variedade de programas poliü
COI que eme.rgem no momento imediatamente posterior 80 encerramento da 
guerra civil. situando o Om do governo revolucionário de Cltceção. 

A luta política e ideológica a favor ou COntra 8 cormtituciono1ittaçâo 

do pa.fJ acaba por se transformar no cerm do confTonto enJrc duas pro
poms políticas que se chocam de$CIe o p6s-JO, A configuração desl<! .wren
talOl!nto no período que cobre os anOl de 1933 e 1934, anos de transição 
para um estado de direito. assume contornos distintos dos enconlrado. 
110 momento anterior. na medida que uma de suas arenas fundamentais 
é o próprio P.rlamento da nação. I! neste sentido que o dobale ent.i!o 
descocadeado lurgC como uma rlca possibilidade de recuperação e retrata
çio das principais questões politic:as do período. quer porque a eJ<periêncl. 
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do passado é retomada e avaliada, quer porque são oferecidas fórmulas 
políticas concretas para a construção de um novo modelo de Estado. 

A campanha pela constitucíonalização ganha assim uma dimensão e 
um significado polltico e ideológico central para a década. Para certos 
letores oligárquicos, afastados do poder a nível estadual e nacional, ou 
frustrados na expectativa de participação política em âmbito federal, o 
retorno do país à ordem legal passa a significar a possibilidade de retorna
da das posições políticas a que julgavam ter direito. Desta forma, o obje
tivo mais imediato da constitucionalização era o desalojamento dos ele
mentos tenentistas dos postos que então detinham, através de um movi
mento de contestação do regime de força vigente. O instrumental para 
tal ação seriam, sem dúvida, a reorganização e a reativação das máquinas 
político-partidárias oligárquicas, cujo poder essencial continuava residin· 
do no controle exercido sobre o eleitorado rural. Permaneciam existindo 
os currais eleitorais da Primeira República, já que a revolução não con
seguira atingir ainda o poder político dos chefes locais, fundado na grande 
propriedade da terra e nas condições semi-servis de trabalho no campo, 
que garantiam a submissão política deste vasto eleitorado. 

Deste fato estavam perfeitamente cientes os setores "revolucionários" 
do Governo Provisório, e por esta razão, para o tenentismo, a questão fie 
colocava de forma inversa. Tratava-se de' manter as posições arduamente 
conquistadas às forças oligárquicas, sendo que a constitucionalização pode> 
ria colocar em risco todo este esforço, permitindo a rearticulação de ele
mentos que estavam muito longe de ter as bases de seu poder afetadas. 
Evidentemente, este conflito não se esgotava numa simples luta do poder 
pelo poder. De uma forma muito esquemática, o qué estava em jogo era 
toda uma diretriz de organização institucional do Estado do Brasil. 

Os tenentes procuravam emprestar ao Estado uma orientação clara
mente centralizadora, de reforço dos poderes intervencionistas da União, 
inclusive na área econômica e social. A execução desta proposta deveria 
estar pautada em padrôes técnicos de administração, sendo sua eficácia 
garantida por um regime político forte, isto é, pela permanência da dita
dura como meio de sanear costumes e de redefinir os ideais da nação. 
Desta forma. os setores "revolucionários" do tenentismo, ao mes'mo tempo 
que despolitizam o campo da política - transformando-a em atividade 
administrativa, particularmente nas esferas estaduais e municipais -; de
fendiam um modelo de Estado nitidamente antiliberal, na medida em que 
a crítica à oligarquia confundia-se com a crítica ao liberalismo utópico e 
desvirtuador da República Velha. Os setores oligárquicos divergentes in
sistiam na manutenção das prerrogativas de autonomia estadual, na limi
tação dos poderes da União, enfim, na defesa do federalismo como ponto 
chave da organização polÍtica do país. Lutavam, por conseguinte, pela def� 
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sa dos princípios políticos liberais que respaldaram e possibilitaram sua 
hegemonia ao tempo da Primeira República. 

. 

Para uns e para outros, o binômio centralização versus federalismo 
representava a pedra de toque em tomo da qual todas as outras questões 
confhúam. Neste contexto, a proposta de. constitucionalização assumia a 
dimensão do principal movimento capaz de alterar a situação então estru
turada, colocando em debate público a divergência primordial. A campa
nha pela Constituinte acabaria por se transformar na ponta de lança de 
contestação aO regime, tendo o efeito de feri-lo e obrigá-lo a toda uma 
reestruturação.' 

E preciso portanto destacar que o abalo sofrido pelo Governo Pr0-
visório tinha duplas raízes, originando-se tanto nas pressões oligárquicas 
pela constitucionalização quanto lias cisões internas que corroíam a força 
política do tenentismo. Se os diferentes interesses políticos das diversas 
facções regionais oligárquicas do país dificultavam e até mesmo impediam 
uma união mais sólida entre elas - o que permitia ao governo central 
utilizar seus recursos de poder para atrair novos aliados e isolar oposições 
-, o tenentismo enfrentava profundas divergências, fracionando-se diante 
do problema básico constituído pela necessidade de traçar a orientação 
polltica do movimento face às reações oligárquicas. Neste sentido, havia 
setores tenentistas que já aceitavam realizar um esforço de aproximação 
com os políticos oligárquicos, enquanto outros permaneciam rígidos em 
sua proposta de manutenção da ditadura e de exclusão do "profissionalis
mo político". Da mesma forma, encontramos setores oligárquicos que acei
tam a constitucionalização sob a liderança de Vargas (como as forças 
políticas do Rio Grande do Sul ligadas ao interventor Flores da Cunha) 
e ainda outros que propõem a Constituinte com a deposição do chefe do 
governo (como é o caso dos paulistas) . 

Por tudo isto, a situação política do Governo Provisório toma-se 
extremamente delicada. Nestas múltiplas cisões podemos vislumbrar a táti-' 
ca e a força de Vargas - traduzidas na capacidade de explorar divergên
cias enfraquecendo oposições -, mas também sua fraqueza, explicitada 
na dificuldade de encontrar uma sólida base de apoio político que lhe 
garantisse estabilidade e até legitimidade. O período da constitucionaliza
ção, inaugurado irremediavelmente a partir de fins de 1932, significava 
uma experiência política crucial para Vargas, para o tenentismo e para as 
forças oligárquicas. Nos dois últimos cssos, tratava-se de desenvolver um 
esforço de mobilização e de organização capazes de garantir a vitória de 
uma certa orientação poHtico-ideol6gica. Para o chefe do Governo Provi
sório, o sucesSO seria traduzido principalmente pela continuidade no poder, 
o que lhe exigiria grande habilidade na condução dos rumos do processo 
de abertura política. 
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De início, cabe assinalar que os momentos de liberalização de regi
mes políticos fortes oferecem sempre a possibilidade de canalização dos 
confrontos para o terreno da legalidade, eliminando-se através de mecanis
mos institucionais as tendências mais radicais e capazes de comprometer a 
ordem vigente. Este fato torna-se ainda mais facilmente perceptível quando 
observamos que são justamente aqueles que estão no poder que controlam 
a capacidade de traçar os limites do espaço político a ser democratizado_ 
Concretamente, tal recurso é traduzido na faculdade de elaborar a legis
lação eleitoral e partidária (C6digo Eleitoral; registro de partidos e orga
nizações políticas), além da possibilidade de manusear todo um outro 
tipo de legislação sobre a produção e divulgação de informações. 

No exemplo especifico que estamos examinando, podemos verificar 
que uma série de limites e condições são de fato acionados pelo Governo 
Provisório. Assim, a abertura política dos anos 30 se faz -após a exclusão, 
pelo exílio, de uma série de inimigos políticos da revolução (os constitu
cionalistas paulistas e mineiros de 1932), sob a vigência da lei de censura 
à imprensa' e com a negação do registro eleitora! ao Partido Comunista 
do Brasil.' Ao lado destes expedientes, vigorava a lei de sindicalização de 
1931 que proibia a organização de sindicatos autônomos e seu envolvi
mento em assuntos políticos·, além de todo o instrumental repressivo do 
Estado. 

Desta forma, O papel dos elementos que ocupam o Governo Provi
sório, e mais especificamente o papel de Vargas, é fundamental para a 
percepção da dinâmica do funcionamento da própria Assembléia, já que 
o controle do processo jurídico de formação deste nOVO poder - o poder 
constituinte - está em suas mãos. Aqueles que estão na chefia do governo 
é que estabelecem as "regras do jogo" político a ser desenvolvido. 

No caso da Constituinte de 1934, as margens de interferência foram 
concretas e impressionantemente amplas e evidentes. Alguns exemplos ilus
tram significativamente tal fato. Assim, coube ao Governo Provisório o 
estabelecimento de uma Comissão Constitucional que deveria elaborar um 
Anteprojeto de Constituição a ser apresentado à Assembléia, quando da 
abertura de seus trabalhos." Portanto, através do anteprojeto governamen
tal, procurava-se estabelecer toda uma gama de propostas a serem deba
tidas pelos futuros parlamentares, que de antemão recebiam um texto 
completo de Constituição como orientação a suas reflexões políticas. Do 
mesmo modo, o Governo Provisório estabeleceu os casos de inelegibilidade' 
e significativamente elaborou o Regimento Interno da futura Constituinte.' 
Este, talvez, seja o ato que mais flagrantemente concretiza a presença do 
Governo Provisório na condução do processo de abertura política e dos 
próprios trabalhos constitucionais. A Assembléia, livremente eleita por 
sufrágio universal, direto e secreto, era negada a competência de estabele
cer as normas de seu próprio funcionamento. 
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Entretanto, se a liberalização do regime permite a canalização e do
mesticaçiO dos COIÚl'ODI05 poUlicos - IObretudo quanto I!O traçado da$ 
regras e dos limitea do processo de abertura -, elo sempre oferece mar· 
gem de risco, uma vez que é praticamente impossível abaroor todo o 
espaço político que então se abre para articulações .. debates. A perda 
do controle deste processo é de fato uma ameaça real, já que é &CIIlpre 
provável que nem todas as COrTentes polItic86 sejam atraídas para o e5· 
paÇ9 permitido de alternativas polfticas. A via conspiralÓria de ação, por 
exemplo, p81ticuLannente nOS meios militares que têm amplos recursos 
para tanto, permanece como mecanismo viável a certos grupos desoonten· 
tes com o curso da constitucionalização. 

e este tipo de desafio . que Vargas tem que enfrentar durante todo 
o período de campanba. eleitoral e também durante os meses de funciona· 
mento da Assembléia Nacional Constituinte, cuja função é elaborar urna 
nova Constituição, julgar os atos do Governo Provisório e eleger o presi· 
dente constitucional do país. A · necessidade de intervir e participar inten· 
samente do desenrolar destes acontecimentos era um fato inquestionável. 

Uma das grande, queslôes a ser enfrentada tanto por Vargas quanto 
por tenentes e oligarquias era a da lnstitucionalização de um novo siste
ma partidário, principal inslt'lllDento o.rganizacional para a participação 
poUtica em momentos de liberalização do regime. Em relação a este pro
blema, dU8i tendências fundamentais poderiam ser assinaladas, corr"" 
pondendo esquematicamente As alternativas polllicas dOI tenentes e das 
oligarquias. 

Basicamente, o tenentismo procurava responder aos avanços políticos 
oligárquicos com a proposta de formação de um partido nacional. Outras 
tentativas haviam sido feitas neste sentido mesmo antes que a convocação 
da ConJtllulnte rec:oIocasse este objetivo em outros tennos, digamos, mais 
práticos e urgentes. A união da$ oorrenies "�oJucionácias", sobrepondo
se • sun divergencias internas, é colocada neste momento como objetivo 
primordial para deter o perigo do relorno ao passado. O instrumento par
tidário dos tenentes deveria ter em sua forma c ideologia elementos reno
vadores que rompessem com a tradição regionalista, bacharelcsca e pOISO. 
nallsta das organizações políticas da República Velha. 

A proposta de criação de um partido n8cionBI possuía, Inegavelmente, 
um Corte acento de rejeição 1 "política" c 80s "pollticos", entendidos e 
retratados como oligarcas decaídos e profissionais da burla, que domina· 
ram a Primeira RepúbUca. O novo partido propunha uma Corma técnica, 
apolítica, de governar, e sua dimensão nacional traduzia muito mais o 
fnle�e geral da nação, compreendido e operado pelas elite. "revolu· 
cionÁrias" esclarecidas, do que uma função de representação de Inlen:.s5C$ 
de divenas forças 1Oci8ÍS e regionais do pais. A efickia deste partido no 
delempenho de lUas fUJlÇÕei repreMntativas e governamentais ettaria jU$-
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tamente em seu afastamento da arena dos interesses privados de classe e 
dos interesses particularistas dos estados da federação. 

O tenentismo procurava construir um instrumento polltitco que ideo
logicamente rejeitasse a mecânica do sistema representativo liberal'demo
crático. Sua concepção de "interesse geral da Nação" é bem característica 
deste fato, uma vez que deveria caber às elites políticas "realmente revo
lucionárias" a determinação das linhas e do sentido do futuro desenvol
vimento do país. A nação é pensada como uma coletividade cujo progres
so político e econômico não se vincula à determinação e à participação 
do corpo de cidadãos. Estes, na verdade, não seriam capazes de detectar 
seus próprios interesses, sendo continuamente ludibriados pelos profissio
nais da política liberal. O "interesse geral" é, portanto, algo divisado pelos 
que governam, não sendo fruto da conjunção de Interesses individuais 
livres e participantes dos governados. 

Os interventores federais seriam elementos fundamentais à consti
tuição deste partido, uma vez que a eles era atribuída a tarefa de arre
gimentação das forças políticas estaduais, bem como sua integração a 
nível nacional. Entretanto, tal iniciativa só obterá apoio efetivo dos inter
ventores ,do Bloco do Norte, que conseguem atrair as bases pollticas da 
região, cansadas da situação de subordinação política e econômica às 
Oligarquias do Centro-Sul. No Norte-Nordeste, o tenentismo oferece a 
esperança de alterar este posicionamento, na medida que combate a hege
monia dos interesses do "Sul" e propõe e reforçamento do governo federal. 
Este é o terreno em que se forma e desenvolve a União Clvica Nacional 
(UCN).'o 

Deste modo, a tal modelo de partido correspondia igualmente um 
modelo de Estado muito mais intervencionista e burocratizado no que 
se refere à criação de novos órgãos técnicos de consultoria e de imple· 
mentação de decisões. A articulação entre a proposta partidária e a forma 
do Estado é nítida, revelando as linhas mestras da alternativa política cen
tralizadora e elitista que era oferecida. 

Apenas com o exemplo da UCN, podemos vislumbrar a complexida
de da divisão e das alianças políticas do período, que de modo algum 
opõem de forma simples e coesa tenentismo e forças oligárquicas_ Estes 
dois pólos conflituais cindem-se e interpenetram-se em contínuos rearran
jos que dão bem a tônica da instabilidade política vigorante. 

Esta situação, entretanto, não nos impedé de caracterizar as inicia
tivas de organização político-partidária da maior parte das oligarquias dó 
país como nítidamente estaduais, em oposição à orientação geral franca
mente nacional das forças políticas tenenlÍstas_ As principais oligarquias 
regionais do Centro-Sul recusam as diretrizes políticas nitidamente cen
tralizadoras do partido nacional, fixando seus esforços na reativação de 
alguns dos mais tradicionais partido. da Rcpúbliça Velha (o PRO, o PD 
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e o PRM, por exemplo) ou na organização de novos partidos estaduais 
(como é o caso do Partido Progressista mineiro e do Partido Republicanc 
LlbcraI jaúcbo). Estes eram igualmente capitaneados peJo. inlCrVentorcs 
Cedemr, gozando inclusive do apoio e eslÚllulo de Vargas. �ntretanto, de 
uma forma geral, não aceitaram a composição política e programJtica 
mais geral repreoentadl pela participação na UCN. Portanto, embora estes 
DOVor PRs Ir8duzi5scm o esgotamento e a critica b antips organizações 
partidárias republicanas, sua base essencial . de . mobilização poHtica era a 
defesa de níveis substantivos de autonomia esta�ual. 

Neste sentido, os partidos regionais organizavam·se segundo uma outra 
alternativa de modelo de Estado, desta feita niiídamente federalista, ape
sar de já comportar amplas .margens de intervencionismo governamental. 
A representação de interesses e o exercício da política - e não uma poso 
tura técnico-admínistrativa - deveriam demarcar a esfera de atividades 
destes partidos políticos. 

O estudo do &istema partidário que se monta neste curto período de 
experiência leglslativa demonstra com muita clareza 8 complexidade e 
• "uiedadc dor cmalos que cntio se rcalizaram, ilustrando bem DS poDlOS 
do contato c de !nfiuêru:ia entre a natureu da atividade partidária e a 
forma de Estado proposta para o país." 

1II 

A ImlalaçAo da AssembWa Nacional Con&tituintc a 1 5  de novembro de 
1933 representava a tentativa de construção legal de um novo pacto poH· 
tico que harmonizasse as principaís tend8nci8$ em luta no país e traduzisse 
crta possibilidade de acordo em um compromisso jurldico capuz de viabl· 
Iizar um novo modelo de Estado. 

E fOra de dúvida que o confronlo marcante a que se vai assiJtir na 
CODJtltulntc se dá entre regionalismo c centralização político. Impot18 
contudo qualificar que eitas duas propostos pollticas não se chocam de 
10m18 maniqueÍita. Assim. muitos dos defensores da federoçio recoobe
cem a necessidade do inlCrVencionlsmo do Estado moderno. enquanlo 
diversos advogados da centralização curvam·se ante as divensidades regl� 
naU que impõem níve15 de aUtonomia Cltadual. 

A1tm disso, � preciso dcsl8car B especificidade do campo polltico 
em que .., realizo tal debate. Trata·.e de uma Assembléia cujo principal 
objetivo 6 a construção da Carta Magna do país. Neste roeus de poder 6 
m:ceuárIo traduz.!r orientações ideológicas em mecanismos políticos, em 
emendas que coDJ8are-m procedimento. operaçlonais. Desta forma. as 
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grandes questões politicas do perlodo são como que decompostas em múl
tiplas facetas, surgindo sob um sem-número de discussões e de propostas 
concretas. Exemplificando o que queremos ressaltar quanto a este aspecto, 
diríamos, por exemplo, que quesiões ' de competência tributária, poderes 
de nomeação de magistrados, amplitude do exercício do sufrágio universal 
direto e secreto, tudo isto ilumina e esconde um mesmo tipo de problema 
e impasse politico. Neste momento, importa-nos apenas destacar as gran
des linhas do enfrentamento a que nos vimos referindo, já que nos demais 
capítulos as 'lucst!Ses específicas que ele envo.! ve serão · acompanhadas 
com mais vagar. 

Sem dúvida, os debates travados na Constituinte têm como ponto 
principal de partida e como núcleo fundamental de análise a experiência 
política da Primeira República, e fundamentalmente uma crJtica ao modelo 
constitucional de t 891. Portanto, era o modelo político de Estado orientado 
pelo liberalismo que estava em questão, c;abendo aos parlamentares situar 
seus problemas e propor novas alternativas políticas. De resto, a "crise" 
vivida pelo liberalismo no Brasil tinha como moldura o próprio curso 
da situação internacional, que tanto política como economicamente revia 
e colocava em pauta os postulados liberais. A necessidade de intervenção 
do Estado em assuntos de política econÔmica e social era uma constante 
tanto em países como os Estados Unidos - que viviam a experiência do 
New Deal sob a égide da democracia liberal -, como em países que 
ofereciam ao mundo o ensaio de um novo tipo de regime político, como 
t o caso da Itália e da Alemanha. 

Visto sob este ângulo, poderíamos colocar 'que os parlamentares de 
1934 enfrentavam uma grave questão de seu tempo histórico, mas que 
também lidavam com um problema polltico muito mais antigo. Enfren
tavam o dilema de construir um sistema político que discutia fundamen
talmente duas ordens de postulados: os referentes à necessidade de um 

"maior nivelamento entre as classes existentes na sociedade, de forma 
a corrigir os excessos de pobreza e incultura das massas, e os que diziam 
respeito à questão da importância e/ou viabilidade da participação política 
destas massas. 

Neste sentido, de uma forma geral, todos concordavam que o Estado 
liberal, sancionando a igualdade jurídica dos individuas, acabara por 
aprofundar as desigualdades econômicas e sociais, fortalecendo os mais 
fortes em detrimento dos mais fracos. Portanto, a questão formal da 
liberdade e igualdade políticas, bem como o problema da promoção do 
desenvolvimento com uma melbor distribuição de benefícios, delimitavam 
o campo em que se fariam as discussões parlamentares. 

Muito esquematicamente e tendo como objetivo situar e orientar a 
percepção da dinâmica de um debate tão amplo como o da Constituinte, 
prucuraremoi situar duas propostas que combinavam distintamente res-
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postas a esse tipo de impasse. Podemos igualmente, num sentido bem 
geraI e ultrapassando aqui as divergências e especificidades existentes 
no interior de cada uma delas, identificar a primeira com as forças políticas 
do tenentismo, aliadas às oligarquias estaduais oposicionistas; e a segunda, 
com as forças políticas das oligarquias situacionistas do país, particular. 
mente ·as. do Centro-Sul. 

As últimas, partindo da critica à Constltulç1io d� t 89 1 e da avaliação 
dos governos republiconos - especialmente do mecanismo da "politlc. 
dos governadores" -, defendinm a validade desta experiência, procurando, 
DO fundamental, conservar a democracia liberal, reformando-a. As prln
cipaio c:ausas dos problemUlo brasileiros estavam na deformação da demo
cracia liberaI , t .... duzida p�la hipertrolla do Poder Executivo e pela 
conseqüente sujeição do sietema representativo. Tal desvio agravara .as 
desigualdades regionais e as demand'as sociais das populações urbanas, 
já que não havia canais legltimos de expressão política que lutassem pela 
te501uçio de tais questõcs. 

Desta forma, os pressupostos deste modelo de democracia liberaI 
Incorporam a promoç1io da participação pollrlc:a da população através do 
exerclcio do voto universal, diretê e secreto. Elite seria atribuido a partidO! 
políticos que reunlriam candidatol represenlaHvos dO! desejos de seu 
eleitorado. O coipo polltico da NaçãO t assim o responsável pelo $Í.Stema 
político, e .sua participação efetiva 6 D ' Corma necessária para o aprimo
ramento dé suas qualidades cívicllS. Caberia às elites dirigentes traduzir 
em polfucas públicas o IiOmalório/SÚltesc da vonlade geral expressa pelo 
VOIO. Caberia. pormnto, também a esta elite a promoçiío do desenvol· 
vimento oconÔmico do país, o que eCetivamente incorporava uma ampliação 
das lun.Ç<Jes intervenoioni,tas do Estado. O Brasil, atrasado economica� 
mente e pobre de capitais. precisava de uma política ccon6.tDÍca que 
(jz.esSé primeiro crescer o bolo da riqueza nacional, para em seguida 
dlvidi·lo, minimizando desigualdades socuus que. com o tempo e .s 
oportunidades que a Naçio oCerecia. poderiam Inclusive tender ao desa· 
porecbn.cnto. I. 

'á o bloco da "oposição parlamentar" que articulava algumas "pc. 
queoae bancadas" (como OI do Norte/Nordeste) possur. orleotaçio 
idcolóiiclI claramente traçada por wguru dos mais importantes elementos 
teMntl$t:as e realizava uma análise multo mais radical, que acabava por 
ultrapassar c condenar o liberalismo "utópico" e "estrangeiro" k realidado 
nacional." Esta proposta poderio ser então caracterizado justamente pelo 
abandono dO! pressup05105 da sociedade liberaI dominada pelo Cormalismo 
Jurldico c pela competição dcsenC rcada do mercado. A democracia IÓ 
poderia ser conseguida (ora do liberall$mo c das (jcç6cs políticas por ele 
aprqoadas. O cidadlo liberal - hnmem cívico livre c consciente politi
camente - lÓ existia nos sollhOl inlereliCiros dos políticos profillrionais. 
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Na realidade, o homem brasileiro era um indivíduo pobre e inculto, 
massacrado pela dependência pessoal, base dos mecanismos da "politica
gem" que vigoravam no Brasil. 

Dentro deste tipo de concepção eram inúteis as reformas políticas 
que procuravam moralizar o vOto e o sistema representativo, bem 
como conter os excessos desenfreados da exploração do mercado liberal 
e da manipulação dos interesses privados pelos partidos, Era a própria 
natureza do sistema político liberal que estava falida, e a proposta central 
de recuperação passava pela defesa de uma democracia social, Dessa 
maneira, era preciso primeiro promover o desenvolvimento econômico 
do país, assegurando às massas populares programas que lhes garantissem 
maiores benefícios sociais, isto é, que elevassem seu padrão de vida material 
e espiritual, através de iniciativas no terreno da legislação social e da 
educação, por exemplo. Só um povo organizado e de posse de seus direitos 
sociais teria condições de participar politicamente de forma consciente. 

A democracia, por conseguinte, era o meio de promover o desen
volvimento humano, mas este caminho não incluía a participação política 
popular. Assim, a proposta que defendia amplas reformas econômicas 
e socIaIs para as massas excluía a participação política das mesmas, 
adiando-a para um momento futuro indeterminado. Os elementos que 
deveriam fazer o sistema político do país funcionar eram suas elites 
intelectualmente mais esclarecidas, capazes tanto de detectar e promover 
o interesse nacional (não-regional; não-partidário; não-personalista) quan
to de conduzir a educação cívica das massas." 

Neste último aspecto, ainda gostaríamos de ressaltar uma certa 
questão. Sem dúvida, é evidente a postura elitista destes críticos autori
tários da República Velha, e explícita sua proposta desmobilizan!e no 
.. ae se refere à implementação de instrumentos políticos liberais. No 
entanto, é preciso observar que paralelamente à negação da validade 
do exercício do voto, da formação de partidos e de um Parlamento "p0-
lítico", encontramos a proposição da montagem de um outro esquema de 
organização política da população. Este modelo estária fundamentalmente 
baseado nos sindicatos profissionais, legalmente definidos e reconhecidos 
pelo Estado, que seriam os principais instrumentos de socialização e 
educação políticas do povo I trabalhador. A exclusão da cidadania política 
se fazia justamente pela ênfase nos direitos sociais de cidadania, ou seja, 
era preciso desmobilizar partidos e sindicatos livres e mobilizar a população 
em outro conjunto orgânico - hierarquizado e centralizado - fundado 
nos sindicatos tutelados pelo Estado, isto é, pelas elites esclarecidas.'" 

Fecha-se então o círculo que tem no projeto de sindicalização um 
ponto nodal, pois eram os sindicatos os iDstrumentos necessários à 
promoção da solidariedade ecoDômico-corporativa clPs trabalhadores, con-
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duzindo-os à consci�ncia cívica capaz de lhes proporcionar o estatuto 
de cidadania política. Não é acidental a importância política do debate 
sobre o estabelecimento da representação de classes na Constituinte de 
1934; sobre os planos de sindicalização (sindicato autônomo/tutelado; 
plural/único; sindicalização obrigatória etc.) então apresentados, bem 
como sobre a constituição de órgãos técnicos orientados pelo critério 
de formação profissional. 

IV 

o governo constitucional sancionado pela promulgação da Constituição 
em 16 de julho de 1934 tem curta duração, caindo em novembro de 
1937 com o golpe do Estado Novo: Entretanto, mais curta ainda fora a 
vigência da própria Constituição, que praticamente deixou de existir com 
a aprovação pelo Congresso, em abril de 1935, da Lei de Segurança 
Nacional. Na verdade, durante os anos de 1935 e 1936, o governo é 
exercido pelo chefe do Executivo, que consegue a aprovação de urna 
legislação excepcional que lhe permite fechar organizações políticas e 
até mesmo deter parlamentares oposicionistas. 

Efetivamente, a partir do segundo· semestre de 1934 os confrontos 
políticos entraram em franco processo de radicalização e popularização, 
alimentado pelas eleições de outubro de 1934, pela formação da Aliança 
Nacional Libertadora e pelo enorme crescimento da Ação Integralista 
Brasileira. A resistência ao enquadramento sindical permanecia forte em 
estados como São Paulo; realizavam-se tentativas de formação de uma 
frente única antifascista; a repressão policial dirigida especialmente aos 
sindicalO6 livres aumentava, demonstrando a efervescência do clima político 
da época.'· A violência dos enfrentamentos políticos não diminuíra durante 
o governo constitucional; muito ao contrário, ampliou-se e aprofundou-se 
ainda mais envolvendo chefes militares, interventores federais, parlamen
tares, ministros e mUltantes políticos de direita e de esquerda. 

No curso destas tensões reforçaram-se os mecanismos autoritários que 
consagraram o EstadQ Novo, ou seja, foi ao longo da experiência histórica 
destes sete anos que se construiu uma fórmula polltica fruto de concepções 
e enfrentamentos diversos. 

NOTAS 

1 Francisco Weffort. "Democracia e movimento operário: algumas questões para 
a história do peóodo 1945-1964", in Revilt4 de Cultura COlltempor8nea, D.O I ,  
julbo do 1978, pp. 7-9. 
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2 Referimo-nos ao decreto de 10 de fevereiro de 193 . que instituiu uma comlssao 
para o estudo e revisão de toda a legislação eleitoral do país. Os trabalhos 
desta comissão desembocam no Decreto n.o 20.076 de 24 de fevereiro de 1932 
que sancionou o novo Código EJeitoral. Poucos meses depois, em 14 de maio 
de 1932, o Governo Provisório pelo Decreto 0.° 2J.402 fixava a data de 1 
de maio de 1933 para a realização de eleiçÕC:!l à Assembléia Constituinte e 
criava uma comissão para elaborar um anteprojeto de Constituição Federal. 
João C. da Rocha Cabral, Código eleitoral da República dos Estados Unidos 
do Brosil (Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1934), e José Afonso Mendonça 
de Azevedo, Elaborando a Constituição lU.lcional (Belo Horizonte:' s. ed .• 193 3 ) .  

:3 &tas idéias encontram-se mais desenvolvidas em Angela Maria de Castro 
Gomes, Confronto e compromisso no processo de constirucio1Ullltação, outro 
trabalho que integrou o projeto desta pesquisa, mas que será publicado sepa
radamente. 

.. A nova lei de imprensa, que acabava com a prática da censura, s6 é saneio· 
hada pelo Decreto n.O 24.776 de 14 de julho de 1934. portanto dois dias antes 
da promulgação da Constituição. 

5 Afonso Arinos de Melo Franco, HIsl6ria e /torJa dos partidos polftic:os no 
Brasil (Sáo Paulo: Alfa· Omega, 1974), p. 100. 

6 Evaristo de Morais Filho, O problema do sindicato único no Brasil: IeUS lu. 
damemos sociológicos (São Paulo: Alfa·Omega, 1978), p. 216 e seg. 

7 Em 1.0 de novembro de 1932 é assinado o Decreto n.o 22.040 que procura 
regular e acelerar os trabalhos da Comissão Constitucional que só então de
senvolve suas atividades. Ver nota 2. 

8 Referimo-nos ao Decreto n.o 22.364 de 27 de janeiro de 1933 que tomou 
ineleafveis para a Assembléia o chefe do Governo Provisório, os interveDtores 
federais, os ministros de Estado, os ministros do Supremo Tribunal Federal. 
do Supremo Tribunal Militar, do Supremo Tribunal de Contas e do Superior 
Tribunal de Justiça Eleitoral, ;)lém dos chefes e subchefes dos Estados-Maiores 
do E.drcito e da Armada. 

9 O Regimento Interno da Assembléia é sancionado pejo Decreto 0.0 22.621 de 
10 de maio de 1933. Cf. Brasil, Anais da Assembléia Nacional Constituinte, 
1933-1934, I (Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1934). 

10 Quanto a exemplos concretos do que vimos assinalando em relação à concep
ção de partido nacional do teoentismo, ver capítulos lU e IV deste livro, onde 
se discutem alguns projetos ideo16aicos específicos e a experiência de consti· 
tuição da União Cívica Nacional. 

1 1  Sobre a relação eDtre sistema partidário e Estado, bem como sobre qUCitóeS 
relativas a partidos políticos no· Brasil, ver Maria do Carmo Campelo de Sousa.. 
Estado . partidos pollr/cos no Brasil (1930·1964) (Sáo Paulo: A1fa-Omcga, 1976), 
capítulo I. 

1� A participação da bancada mineira do PP. da bilncada paulista da Chapa Única 
e dos representantes classistas ilustram, com numerosos exemplos concretos, a 
linha básica da proposta que procuramos caracterizar. Ver capítulos lI, TIl e V 
deste trabalho. 

13 Quanto à. questão da formação da maioria parlamentar. i.dentificada com ti 
grandes bancadas, e da minoria, identifícada com as 'pequenas bancadas, bem 
como sua:!: cisões internas e mecânica de atuação. ver ADgela Maria de Castro 
Gomes, op. cit., itens 4 e 6. 

14 A participação da bancada pernambucana do PSD e especüicamente a atuação 
de Aeamenon Magalhães; a presença das propostas do ministro Juarez Távora, 
bem como a colaboração do deputado classista dos profissionais liberais Abe
lardo Marinho, podem esclarecer e aprofundar estas colocações. Ver capítulos 
IV e V deste trabalho. 

15 Bolívar Lamounier. "Formação de um pensamento autoritário na Primeira 
República: uma interpretação", in B6ri1 Fausto (ore.), O Brasil r,publicano, L 3. 
vol. 2 (História Geral da Civilização Brasileira, 9) (São Paulo: Difel, 1977), 
caracteriza o caráter de&mobilizs.n.te da "ideologia de Estado" 'produzida 'pelos 
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MIc4Ioaos autoritirios do Estado Novo. LuíI Wcrn«:k Viana, Ulnra/Umo • 
süwI/ctJIo nO BNSII (Rio d. J .... iro: paz e Terra, 1976), chama ata>çio para 
o biD6mio deamobilizaçio/mobUizaÇio liDe domiuou • polflÍ<:a ooclal da d6-
cada de 30. 

16 Ver oa interessant .. depolmODloo d. mUitantea paoliat .. d. aquerda em 1935, pII� pela reviala 'sto e, D.o 1.', de 10 d. outubro do 1979. 
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Capítulo I 

o RIO GRANDE DO SUL NO PÓS-30: 
DE PROTAGONISTA A COADJUVANTE 

MAlUA HELENA DE MAGALHÃES CASTRO 



o RIo Grande do Sul, por Corça de seu envolvimento no processo revo
lucionário de 1 930. constituiu um coso à porte nos situações regionais 
do p6s-l0. A especificidade desse envolvimento decorreu de suo condição 
de principal bosc político tanto da Aliança Uberal quanto do movimento 
armado que tomou o poder. Na campanha sucessória de 1929, o Rio Grande 
Cai o 6nico estado polidcamente uniClcodo e, portanto, capaz. de g8I8ntir 
todo o seu el.eitol'lldo para a condidatura liberal. Altm disso, tinha como 
candidato seu próprio presidente de estado, Getúlio Vargas, lato que 
acentuava ainda mais sua importlncia na Aliança e sua projeçio na pollti"" 
nacional. Com relaçlo à urtiaulação revolucionária, o Rio Grande nio 
só terViu de base territorial para a conspiração. como lhe forneceu os 
reeunos políticos, Cinonceiros e militares que viabllizaram a rerolução 
e garantiram boa parte de seu sucesso. 

&.Ia participaçio decisiva na gênese do movimento revolucionário 
coníeriu·lhe uma condição particularíssima na nOva ordem. Mais do que 
qualquer outro estado - Inclusive mais do que Minos, onde o presidente 
de estodo Cai manddo -, o Rio Grande conservou seus partidos em 
plena atividade e sob aS mesmos lideranças no per/odo das interventorias 
estaduais. Outro peculiaridade signiUcotiva Cal a força dessa atuação 
partidária em resistir i!s tentativas de penetração do tcnentlsmo na polltics 
estadual e o propósito de os partidos assumirem as grandes questões da 
direção polltiC8 do pllÍ$, intervindo decididamente. por e>templo, nos rumos 
da constltucionallzoçlo. A preservaçlio c vitalidade desses partidos. assim 
como 85 met811 e o peso polltico de suas atitudes silo indicadores convin
centes de que o Rio Grande ooupova um lugar especial no conjunto das 
novas forças cllrlgentes. Era, sem dúvida, um de seus comporu:ntes mais 
expresslv� a ponto de lodo mobilização poUtica do estado estar reCerida 
li direção revoluclondria, não podendo ser compreel'dida Cora do contexto 
nacional. Na verdade. esta condlçlio d. elemento constitutivo da nova 
ordem. reforçada pela conservação de JUS eltrutura partidário, Cez do 
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Rio Grande um aliado imprescindível para o Governo Provisório, donde 
a dimensão nacional de sua atuação política. 

Em vista disto, procederemos de modo a captar o peso político do 
Rio Grande na nova correlação de forças nacionais, que nos parece 
constituir a chave da questão partidária e da dinâmica política do Rio 
Grande do Sul no p6s-30. Remontaremos às articulações p�-revolucionárias 
para avaliarmos o papel que as lideranças rio-grandenses nelas áesempe
nharam e, a partir da tomada do podei" fixaremos nossa atenção no jogo 
de interesses que se desenrola entre essas lideranças e o Governo Pro
visório. Dentro dessa perspectiva, reuniremos elementos para conhecer 
as expectativas e o encaminhamento das reivindicações do Rio Grande 
para com o poder revolucionário e, por outro lado, para perceber os 
interesses e/ou necessidades da ditadura de Vargas em sustentar uma 
composição política com os porta-vozes daquele estado. Tais considerações 
nos permitirão pensar o lugar que o Rio Grande ocupou no equilíbrio 
das forças revolucionárias. 

Vale adiantar que essa condição de elemento essencial à nova ordem 
não fez da política rio-grandense um mero reflexo ou ponto de apoio 
do Governo Provis6rio. Ao contrário, tal condição facultou ao estado 
um poder de pressão calcado em suas pr6prias forças, do qual tirou 
proveito para intervir nas diretrizes governamentais. Em oposição a estas 
diretrizes, parte das lideranças gaúchas chegou, inclusive, a empunhar 
armas, em julho de 1932, juntamente com São Paulo. A guerra civil e a 
convocação da Constituinte, tomada inadiável, incidem na trajet6ria 
do Rio Grande como um marco de descontinuidade. Significaram a 
completa ruptura das lideranças partidárias gaúchas com o governo de 
Vargas e com a interventoria estadual, que não aderiu ao movimento 
paulista e apresentou-se como uma nova alternativa de participação política 
no plano nacional. Ao contrário da Frente Única, formada pelos dois 
partidos regionais, a perspectiva que o interventor Flores da Cunha 
oferecia não era o confronto, mas o compromisso com Getúlio Vargas 
e o reingresso do estado no Governo Provis6rio. 

A Frente Única Gaúcha (FUG) foi derrotada, seus líderes foram 
exilados e redefiniram-se, de uma s6 vez, o situacionismo gaúcho e o 
posicionamento po!(tico do Rio Grande em face do poder central. A 
nova conjuntura marcou o retorno deste estado ao Ministério da Justiça, 
cujo papel era o de conduzir a constitucionalização, sob a égide do con
tinuísmo de Vargas. No plano regional, a FUG, desmantelada, cedeu 
lugar ao interventor, que se consolida como a nova liderança política 
do estado, através da fundação do Partido Republicano Liberal. 

Esse segundo momento inaugura-se com a pacificação da Revolução 
Constitucionalista e constitui o objeto especifico de nossa pesquisa. Por
tanto, as considerações que faremos sobre o papel do Rio Grande na 
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g� da Revolução de 30 e no encamlnh«mento da guerra civil de 
1932 não têm outro objetivo que o de fomecer elementos 80 leitor para 
compreender cenas determinaç(\e$ Cundamentais do desempenho do ruo 
Grande na conjunlura da CODJthucionaJizaçãO. 

1. A CONQUISTA DO PODER 

1 . 1. Revolução como alternativa 

o JUte5S0 da Revoluçio de 30 baseou-se em dois trabalhos poUticos diver
sos. Em primeiro lugar , nu intensa campanhD que mobilizou fi opinião 
pública de lodo o pafs em tomo da plataforrou da Aliança Liberal 
o da candidatura de Getúlio Vorgas h presidência do República. Essa 
lama crucial Col levada o ubo pelas lideranças partidárias uoldas na 
frenle oposicionista,' dentre 8S quais se destacaram OS tribunos da Prente 
Oniu Goúcha (FUG). A segunda etapa - da articulaçio revolucionária 
propriamente dita - correspondeu a uma crise da Frenle Onica rio
grandeo&e e fugiu 80 controle de IeUS chefes polfticos, que vac:ílaram 
diante da derrota eleitoral c, só tardlamentll, ingressaram no movimenlo 
que tomou o poder. 

O _tre que se segulu li oficialização dos resul todos eleitorais 

foi um periodo decisivo. Nesses meses, que VÕQ de abril a outubro de 
1930, foi 855U1llida e concretizada a alternativa de reação armada. O Rio 
Grande foi o palco central d .. artlçuJaçées clandestinas. Nesse estado, 
cODstiluiu·se uma nova IJderança, congregando elemenlOS oriundos de 
ambos os partidos integrantes da PUG e incorporando outros I1t6 entõo 
excluídos do comando da Aliança LiberaI e alheios às orientações parti. 
dária •. Os (jltimOI compunham um grupo de jovens oficiai. do Exército, 
alguns na ativa c os demais no exílio, por terem participado do movimento 
tenentl,la na d6c.da de 20. Esso novo liderança desenvolveu uma frente 
de ação radical e acabou por superar e absorver a própria dir�çiio parti· 
dárla. Entretanto, o consecução dos planos revolucionários niio poderia 
prescindir do apoio dos partidos e do governo do escado, devido aos 
recursos materiais e milllar,e. de que dispunh.m e, principalmcwe, õ sua 
força mobiUndnra e 80 seu poder de legitimação do movimento armado. 
Configurou.se, osslm. uma liluAÇfio em que a vanguarda revolucionária 
rompia e esvaziava a direçõo partidária, embora dela dependesse vi&<» 
ralmente. Na verdade, e... ailuação Interc"aV8 aos partidos que, sem 
assumir um compromisso ostenlÍvo, viabUlzavam urna alternativa polltia 
à sua derrota nas umas, 
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o Partido Republicano era essencial ao futuro do movimento pelo 
controle que detinha do aparelho político-administrativo do estado. Ainda 
sob a orientação conservadora de Borges de Medeiros,2 viu-se num imo 
passe: ou arriscava suas tradicionais posições de mando, subvertendo 
as regras do jogo liberal-oligárquico ao reagir em armas, ou preservava-se, 
pagando o preço de respeitar aquela ordem, admitindo que o resultado 
eleitoral devia prevalecer. Inevitável foi, portanto, a crise que se abateu 
no interior do PRR, acentuando as divergências internas e provocando 
certa dispersão em suas lideranças. Diante da derrota eleitoral, Borges 
de Medeiros, na chefia política, e Getúlio Vargas, no comando executivo, 
não tiveram uma atitude pronta e capaz de manter coesa a cúpula 
partidária. Além de não se pronunciarem prontamente, os dois chefes 
republicanos assumiram posições reticentes e conciliadoras, que s6 me
diante o avanço promissor da conspiração passaram a admitir o levante 
armado, desde que Minas nele ingressasse. 

Nas marchas e contramarchas da orientação republicana percebe·se, 
inclusive, que entre Borges de Medeiros e Getúlio Vargas acentuava-se 
certa margem de autonomia nas decisões e atitudes.' Tais defasagens 
justificavam-se pela diferença entre a condução exclusivamente partidária 
e a administração do governo estadual, em um momento de articulaçães 
políticas e militares semiclandestinas. A indefinição dos partidos não 
impedia a atividade conspiralÓria, ao passo que o governo estadual tinha 
poderes para concretizar planos ou para desarticulá-los completamente. 
Getúlio Vargas, além de ocupar essa posição-chave, possuía outro trunfo: 
o de contar com toda uma campanha nacional de candidatura 11 presidência 
da República. Definitivamente, ele era uma peça fundamental para o 
futuro do movimento revolucionário, tanto para viabilizá·lo, dando-Ihe 
o apoio de seu governo, quanto para legitimá-lo, dando-lhe o prestígio 
de seu nome. Desenvolveu·se, assim, um processo de diferenciação nos 
padrões partidários de conduta política. Vargas, e não Borges de Medeiros, 
era informado e consultado a cada passo das articulações. Sua posição 
de chefe de estado, diferentemente da assumida pelo chefe dQ PRR, 
ganhava crescente correspondência com a dinâmica revolucionária. Vargas 
agia, portanto, com autonomia em face da orientação de Borges de 
Medeiros. 

' 

Além de Getúlio Vargas, outros elementos da cúpula do PRR des
viaram-se da orientação partidária por se identificarem com a meta 
revolucionária ou, simplesmente, por não se conformarem com as vacila-' 
ções dos líderes republicanos. Para citar alguns exemplos, lembramos que 
Osvaldo Aranha, ainda ne exercício da Secretaria do Interior do estado, 
assumiu o comando das articulações conspiratórias. Também o vicr-presi· · 
dente do estado e líder da bancada republicana na Câmara dos Deputados, 
João Neves da Fontoura, passou a des�nvolver abertamente uma radieal 
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oposição ao regime vigente. Para ilustrar um coso inverso, citamos o 
senador Firmino Paim Filho, que atuou como elemento de ligação entre 
WashinglOn Luís e Genllio Vargas, garantindo ao pcimeiro que o governo 
do Rio Grande reconheceria os resultados elellOrals c reprimiria os incon· 
formados.' Se estes quatro exemplos evidenciavam uma crise de orientaçlo, 
de dllGiplina e de coesão na cúpula do Partido Republicano, revelavam 
também a capacidade que esse partido demonstrou ao enfrentar a Inde. 
finlçlo do horizonte político nacional. 

O Partido Libertador, enquanto corrente minoritária e de oposição, 
nio titubeou em declarar·se favorável A reação armada, embora Ildlantasse 
que a6 a IlSsumlria com a adcslo dos republicanos. Já em abril de 1 930, 
o presidente do PL, Assis Brasil, esclareceu em um memorondum: " ( • • .  ) 
o Partido Ubertador não dispõe de força organizudora, nem dos recursos 
de dinheiro que uma guerra exige ( . . • ) Se os que dispõem de lorça e de 
meios (raquearem e se renderem, a6 nos restará Iamentar".' 

Efetivamente, o PL, al6m de constituir uma força secundária no estado, 
Dem mamo p6de contar com o reforço da Prente Ouica, tomada Inopetante 
pela indefinlçlo prolongada dos republicanos. Foi margina1iuldo dos pro
cessos decil6rios da tonspiraçlo, embora alguns de oeus correligionários 
tivesaem 5e enaajado pessoalmente nas articulações, como foi o coso de 
Antunes Maciel 'r. e o de Batista Luzardo, entre outros. 

Nio obstante, o Partido Ubertador reclamou uma participAção mais 
efetiva, como evidencia a carta que Raul Pila, autoridade máxima do 
diretório ceorraJ em Porto Alegre, enviou a Osvaldo Aranha, em fins de 
agosto de 1930: 

"Estamos há dois ou três dias da Revolução. EntretanlO, ( . . .  ) 
nada .ei a respeito dela ( .  . .  ). Não posso deixar de ver em tudo isto 

cnno o dc&Ígnio de arredar o Pl de qualquer Influencio, de trnns. 
íonná.lo nUlO simples caudat4rio da Revolução c, quiçá, de levá·lo 
à rufna pela absorçUo de .cus elementos mais ativos ( . . .  l, utiliza· 
dos sempre diretamente, por ação pessoal sua, por uma obra de 
verdadeiro aliciamento ( .  . .  )". 

Em sua resposta, Osvaldo Aranha, enquanto chefe civil das arti· 
culações, deu o seu conceiIQ da revolução, ilustrando o que viemos 
propondo: 

"Sou apenas O centralizador do movimento na sua açlo prática, 
sem outra finalidade ( . . .  ) que n de organizar a vitócia. No desem· 
penho dessa funçlo ( . , . ) nem tenho partldo, nem preferências. 
Seria Indiano da conliança de todOl, Incluída a tua, se estivesse 
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fazendo obra pessoal. Não há mesmo lugar para isso ( . . .  l. Parte na 
luta não sei se o serei na vitória. Se o for, podes crer que me baterei 
pela consecução dos ideais liberais ( .  . .  l. Acho que a colaboração 
dos partidos deve ser efetiva nessa hora. Então, sim, os chefes 
tomam as rédeas de nossas mãos ( .  . .  ) .... 

Sem entrarmos no mérfto das considerações feitas por ambos os 
chefes políticos, podemos afirmaI que a perspectiva de Osvaldo Aranha 
tinha objetividade no que diz-� respeito ao caráter suprapartidário do 
movimento. Embora os partidos tivessem aderido à luta, fornecendo ho
mens e recursos, o respaldo material do movimento foi concedido pelo 
governo do estado, e a participação dos partidos foi sempre conduzida 
pelas lideranças revolucionárias. Estas tinham como orientação explícita 
a utilização de todos os contingentes militares das guarnições federais 
e da brigada estadual, antes de lançar mão de civis através dos partidos: 
Com isso, o grupo que tomou o poder central descolara-se muito do 
situacionismo estadual: nem eram os mesmos homens, nem a. mesmas 
idéias, como veremos a seguir. 

1 .2. A luta pela hegemonia 

Se os componentes da Aliança Liberal e as forças político-partidárias 
gaúchas, em particular, eram elementos fundamenlais para a composição 
do novo governo, disso não resultou uma influência efetiva desses setores 
na condução política do país. A situação do Rio Grande era, certamente, 
a mais paradoxal, pois tinha seu ex-presidente de estado na chefia política 
da nação, seu ex-secretário do Interior no Ministério da Justiça, e inú
meros elementos de sua elite politica ocupando cargos lederals, que 
incluíam as pastas da Agricultura e do Trabalho, três interventorias 
estaduais, a chefia de polícia do Distrito Federal, a presidência da Im
prensa Nacional, além de muitos outros cargos, qUe o tornaram o estado 
mais bem posicionado no Governo Provisório. Entretanto, suas expec
tativas desde logo se frustraram com a orientação centralizadora assumida 
pelo chefe do governo. Tal orientação fugia tanlo às práticas políticas 
tradicionais - pelas quais a oligarquia gaúcha seria o grupo favorito 
na concessão de privilégios e favores governamentais - quanto à plata
forma da Aliança Liberal. em nome da qual se fez a revolução. Embora, 
antes da tomada do poder, estivesse consubstanciada uma separação 
entre a vanguarda revolucionária e a liderança polftica do Rio Grande, · 
este fato, por si só, não poderia explicar a nova situação, não obstante 
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guardasse relações com ela.' No entanto, parece·nos inevitável apreen�la 
na forma que assumiu nos primeiros anos da ditadura, sob pena de per· 
dermos de vista o móvel central da atuação política do Rio Grande. 

Ação: tenentes; Reação: oligarquias 

As contingancias nas quais se constituiu o Governo Provisório favore
ceram o crescimento político do tenentismo no interior do próprio apa· 
relho estatal. A progressiva influência dessa corrente na formulação e 
implementação de diretrizes governamentais centralizadoras provocou a 
recusa da oligarquia gaúcha em participar como sócia menor do novo 
arranjo polltico. Diante de sua evidente marginalização dos processos 
decisórios, ela se lança, juntamente com outras frações oligárquicas, a um 
esforço de reconquista de hegemonia, reaglutinando-se em frentes únicas.' 
Processa·se, desta forma, uma clivagem nas bases de sustentação de Vargas: 
o tenentismo e o segmento das oligarquias do Norte·Nordeste se unem 
de um lado; as frações oligárquicas do Centro-Sul, de outro. 

Se inicialmente essa disputa ampliava a margem de autonomia do 
chefe do Governo Provisório --'- afirmando-o enquanto árbitro e repre
sentante de ambas as facções -, a radicalização do conflito passou a 
subverter a estabilidade do regime. À medida que os dois blocos se 
fortaleciam internamente e se enfrentavam de modo cada vez mais direto 
e radical, reduzia·se o espaço político de Vargas. A tomada em armas, 
a 9 de julho de 1932, consumou a cisão oligárquica e impôs ao Governo 
Provisório uma estratégia de ampliação de suas bases políticas, cujo efeito 
ioevitável foi uma perda de posições dos tenentes. 

Momento de inflexão na correlação nacional de forças políticas, a 
guerra civil esgotou O processo de dicotomização das bases de apoio do 
governo e criou condições para uma nova composição' política. A ofensiva 
atroada das lideranças oligárquicas pôs -em cheque a continuidade da 
ditadura revolucionária, mas sua derrota militar facultou a Vargas o 
esvaziamento das pressões que vinham reduzindo sua representatividade 
e sua margem de arbitragem junto às forças que o haviam apoiado em 
1 930. A vitória militar elimioou as oposições oligárquicas radicais e, por 
isso, viabilizou a institucionalização dos conflitos políticos. 

Os limites extremos a que chegou a luta contra os tenentes, em nome 
da Constituinte, somados ainda aos efeitos sobre a opinião pública da 
intensa propaganda liberal levada a cabo pela grande imprensa acabaram 
por precipitar o fim da ditadura revolucionária, tornando ioadiável a 
constitucionalização. 

Mas foi a configuração regional da Revolução Constitucionalista de 
1932 que possibilitou ao Governo Provisório a recuperação das prerroga-
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tivas de árbitro que lhe garantiram a condução do necessário rearranjo 
das forças políticas. A vitória militar sobre o movimento armado e as 
subseqüentes punições eliminaram as lideranças oligárquicas, golpeando 
seus instrumentos de pressão. Com o esvaziamento transitório do conflito, 
s constitucionalização se colocou sob novas condições. 

A atuação das elites gaúchas nesses dois primeiros anos de ditadura 
passou por significativas redefinições. Inicialmente, havia a expectativa 
de que sua maciça presença nos cargos federais revertesse em amplos 
beneficios para o estado e lhe valesse uma decisiva influência no poder 
central. 10 Esse quadro se transformou à medida que se desenvolveu ofi
ciosamente a escalada tenentista, esvaziando a representatividade regional 
dos cargos ocupados pelo Rio Grande do Sul e provocando uma profunda 
redefinição do posicionamento desse estado no processo político. 

A unidade política fazia do Rio Grande o setor oligárquico com me
lhores condições de resistir e contrapor-se ao fortalecimento dos tenentes, 
o que interessava às oligarquias, que passaram a contar com um forte 
representante político. A defesa da plataforma da Aliança Liberal dava 
conteúdo legítimo à sua ação e era o meio pelo qual aglutinava as diferentes 
forças identificadas com esse programa, reforçando sua liderança política 
e seu poder de pressão ao enfrentar o tenentismo. Conjugando esses dois 
recursos, o Rio Grande consolidou sua condição inicial de base indis
pensável ao Governo Provisório e ampliou o alcance dessa posição, 
manípuJando-a como canal de representação dos interesses das oligarquias 
do Centro-Sul como um todo, para se opor à ação governamental cen
tralizadora de inspiração tenentista. 

A oligarquia gaúcha buscava, com isso, interferir na condução política 
do país e, se não o conseguiu plenamente, reuniu forças suficientes para 
bloquear a consecução da política centralizadora. A crescente oposição 
da FUG reduzia as bases de apoio do Governo Provisório, provocando 
sucessivas crises e uma crônica instabílídade política. Entretanto, ao levar 
essa atitude às últimas conseqüências - em outras palavras, ao recusar-se 
instransigentemente a compartilhar o poder com os tenentes -, as lide
ranças gaúchas contribuíram decisivamente para a criação de um impasse 
político do qual não saíram ilesas. 

Um dos episódios mais expressivos dessa correlação de forças foi 

a chamada .. crise dos demissionários gaúchos", deflagrada em março 
de 1932. A crise consistiu na demissão pública e conjunta de todos os 
rio-grandenses que, no exercício de cargos federais, tentavam tomá-los 
politicamente representativos dos interesses oligárquiCOS assumidos peta 
FUG. A causa imediata foi a impunidade do atentado tenentista contra 
o Diário Carioca, um dos jornais que propagandeavam a constitucionali-
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zação. A complac!ncia oficial para com os tenentes, desrespeitando a 
autoridade de dois eminentes políticos do Rio Grande que ocupavam 
a chefia de polícia do Distrito Federal e o Ministério da Justiça, vaio 
somar-se a uma série de pressões contra as medidas adotadas por este 
último, visando acelerar a constitucionalização. 

Na verdade, foi a gestão de Maurício Cardoso na pasta da Justiça 
o móvel do atrito, exatamente porque significou a tentativa mais impor
tante de utilização de cargos federais em favor dos interesses oligárquicos. 
Vale esclarecer que Maurício Cardoso havia tomado posse há cerca de 
60 dilli como porta-voz oficial do Rio Grande no Governo Provisório. 
em decorrência de um acordo político.1l Sua gestão foi toda voltada para 
a liberalização do regime, e seu feito principal foi a promulgação do 
novo Código Eleitoral, dias antes do empastelamento do Diário Carioca. 

Embora o desenrolar da crise não viabilizasse soluçõcs conciliatórias, 
o Ministério da Justiça continuou à disposição da oligarquia gaúcha até 
novembro de 1932, quando voltou a ser preenchido por um representante 
daquele estado. Além disso. o Governo Provisório empenhou-se em 
manter abertas, mesmo que formalmente, as negociações com a FUG, 
de modo a não consumar um rompimento." 

O episódio do empastelamento do Diário Carioca evidencia. de um 
lado, que o poder cenlral estava acobertando explicitamente as atitudes 
antloligdrquicas dos tenentes. impedindo uma representatividade mais 
efetiva das oligarquias no governo; de OUlro lado, palenteia 8 recusa 
da ruo em participar do GovernO Provisório em lais condiÇÕC$. Com
prova também que as eliles ri�den5C$ eram um aliado insubstitulvel 
para • lUStentação da ditadura, que $Cm esse opoio leria poucas condições 
de se equilibrar. 

Nesse processo de radicalização. cujo marco decisivo foi a "crise 
dos denússionários", a FUG afastou-se do Governo Provisório para assumir, 
definitivamente, a aliança com as oligarquias paulistas, que constituíram 
o principal foco de resistência e de contestação ao regime. Esta aproxi
mação, que já se delineava desde meados 'de 193 1 ,  assumia agora o 
caráter de um compromisso de luta armada. Não obstante tal decisão, 
as lideranças partidárias gaúchas aceitaram reabrir sucessivas negociações 
com Vargas, que lhe serviram para encobrir os clandestinos preparativos 
militares, j á  em andamento. Embora permanecesse em pauta a possibi
lidade de retorno da Frente Única ao núnistério de Vargas - e este 
era o tema central daqueles entendimentos -, as demandas pollticas 
gaúchlli foram cada vez mais exigentes e vinculadas ao caso de São Paulo." 
Com este apoio, a FUG multiplicou o i mpacto do CIliO paulista sobre 8 esta
bilidade do Governo Provisório. Como o situacionismo paulista linha sido 
o próprio alvo da Revolução de 30, suas elites políticas estavam excluídas 
do arranjo de forças que compunha o poder. Seu conflito com a nova 
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ordem era, portanto, não só esperado como isolado. As pressões das 
oligarquias da FUP só atingiam parcialmente o equilíbrio da ditadura, 
até o momento em que os porta-vozes políticos do Rio Grande passaram 
a assumir essa luta como uma questão prioritária para sua reconciliação 
com Vargas. Entretanto, no momento decisivo em que a oposição ao 
Governo Provisório implicava enfrentamento armado, alterou-se a unidade 
política do Rio Grande, representada pelos lideres da FUG, e começaram 
a se revelar suas contradições internas. Pela segunda vez desde a tomada 
do poder, o estado redefiniu sua posição, alterando o equilíbrio das forças 
nacionais, porém desta feita em favor do comando de Getúlio Vargas. 

. As oligarquias gaúchas não assumiram a guerra, repudiando a Iide-
rànça da FUG que empunhou armas em apoio a São Paulo. Na verdade, 
o .nfrentamento encaminhado a nível nacional pela FUG não significara 
um descomprometimento maior do Rio Grande com a Revolução de 30. 
Ao contrário, 80 mesmo tempo em que se radicaJizava esta luta, encobrIa 
e motivava o desencadeamento de um pÍ'ocesso paralelo de aproximação 
do Governo Provisório com o estado, num nível muito específico: o da 
interventoria. 

A Frente Onlca e a inl�lorjg: as palavras e o poder 

Durante todo o período que vai da revolução até a eclosão da guerra 
civil, o poder estadual foi compartilhado pela FUG, que oficialmente 
representava as fowas pollticas regionais, e por outro elemento: o inter
ventor Flores da Cunha. Na verdade, tratava-se de uma composição entre 
forças de natureza diversa. Enquanto a Frente Onica tinha bases funda
mentalmente regionais e oligárquicas, a interventoria tinha uma origem 
híbrida: era uma delegação de poder do Executivo federal. mas também 
um cargo que não poderia prescindir do reconhecimento das forças esta
duais, espec.i.aJmente no caso do Rio Grande do Sul (tanto assim que o 
secretariado de Flores da Cunha estava integralmente composto por ele
mentos da FUG). Entretanto, a natureza deste cargo era inteiramente 
distinta da antiga presidência de estado que emanava do partido estadual 
situacionista. A interventoria, ao contrário, tinha um caráter supraparti
dário, devendo situar-se, necessarilÚllente, acima das forças estaduais. 
O interventor era oficialmente um mediador: representante do Governo 
Provis6rio no estado e porta-voz dos interesses estaduais junto ao poder 
central. Sua legitimidade e força condicionavam-se à sua capacidade de 
representar e intermediar os interesses estaduais e os federais, sem que 
se reduzisse a um ou a outro. 

Esta questão é fundamental, pois revela que o fato de o Governo 
Provisório ter reconhecido. inicialmente. a FUG como legítima represen
tante das forças rlo-grandenses, permitindo que compusesse 8 interventoria, 
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nlo vai significar ou garantir, posteriormente, a instalação de um governo 
dessa frente. A especificidade do caso rio-grandense decorreu do fato 
de ter sido o único estado que apresentava condições para conter e 
minimizar este impacto centralizador devido à unificação política das 
forças regionais. A FUG limitava objetivamente o poder do interventor e 
impedia a penetração política do tenentismo no estado, confinando este 
movimento a restritos meios militares." 

A Frente Única que atuou nesta conjuntura, condicionando e impri
mindo, em boa medida, o conteúdo e a dinâmica dos posicionamentos do 
Rio Grande na política nacional, dera um salto qualitativo em relação 
a que participara da Aliança Liberal. A FUG passou por um novo processo 
de articulação, diretamente motivado pelos rumos assumidos pela ditadura. 
Esta rearticulação, consubstanciada em novembro de 1 93 1 ,  visou, explici
tamente, reorientar a politica revolucionária, repondo-a nos limites do 
programa da Aliança Liberal. O novo acordo dos líderes estaduais. que 
respondeu à política centralizadora do governo de Vargas, possibilitou um 
grau de coesão das cúpulas partidárias nunca antes alcançado. Elas ten
deram, inclusive, a abandonar as antigas disputas municipais em função 
dos objetivos prioritários de intervir nos rumos da política nacional. 

De sua parte, Flores da Cunha procurou tirar partido desta situação 
através de uma política mediadora que ampliava seu espaço político 
dentro e fora do Rio Grande. O desempenho desta difícil tarefa valeu 
ao interventor gaúcho uma rápida projeção no cenário nacional; o acesso 
a processos decisórios governamentais e um maior podei' de barganha 
junto a Getúlio Vargas. 

A nível estadual, o interventor pôde gerir o seu cargo sem as pressões 
das rivalidades partidárias. porque as cúpulas já não se dispunham a 
representá-las. Por outro lado, as questões administrativas assumiram 
grande importância devido à forte expectativa do estado em usufruir dos 
favores da União. Investira no movimento revolucionário e acreditava ter 
colocado nos mais altos escalões federais homens experientes • conhece
dores das necessidades e aspiraçães do estado. Se no início esta expecta
tiva se frustrou, a rearticulação da Frente Única e sua trajetória radicali
zadora redimensionaram o risco para o Governo Provisório de um 
descontentamento generalizado no Rio Grande. Entre atender às exigências 
pollticas do estado e responder a suas demandas econômicas mais imediatas. 
o Governo Provisório preferiu as últimas, tentando manipular concessões 
financeiras e favores administrativos como formas alternativas de esvaziar 
ou simplesmente limitar a campanha pTÓ-constitucionalização." 

Com isso, a interventoria também se beneficiou, podendo fazer uma 
administração extremamente prestigiada nos meios federais. Obteve, por 
exemplo. o privilégio de emitir bônus do Tesouro Estadual, num período 
em que o Governo Provisório estabelecia, a nível nacional, u.ma rigorosa 
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política deDaclonária. Entretanto, todas as concessões obtidas por Flores 
da Cunha nio chegaram a satisfazer plenamente a expectativa global do 
estado, tanto em termos econômicos como principalmente políticos. 

Em certa medida, podemos afirmar que ele deu continuidade ao 
estilo de governo introduzido por Getúlio Vargas e Osvaldo Aranha, 
quando estes estiveram juntos no poder estadual - um na presidência 
e o outro na Secretaria do Interior (1928/1930). Flores da Cunha também 
adotou uma po\(tica de ênfase administrativa, de cunho modernizador. 
Promoveu a racionalização da economia, estimulando o movimento asso
ciativo das chamadas "classes produtoras", criando institutos de comen:ia� 
lização dos produtos básicos, promovendo melhorias da infra-estrutura 
e amparando a rede bancária. Deste modo, intensificou outros canais de 
representação direta das classes dominantes - canais não-partidários -, 
criando novas bases, independentes da FUG. Com a paulatina dissociação 
entre as lideranças da FUG e o Governo Provisório, Flores da Cunha 
tornou·se a via mais eficaz de ligação do estado com o poder central. 

No plano nacional, o interventor gaúcho viu·se entre dois fogos, pois 
não podia prescindir nem da Frente Única nem do Governo Provisório, que 
travavam um conflito de solução cada vez mais diUcil. O interventor 
oscilou inicialmente, mas acabou por assumir as funções de seu cargo, 
buscando sucessivas f6rmulas conciliat6rias. Duplamente alimentado pelo 
incentivo de Vargas e pelo reconhecimento da FUG, Flores ascendia na 
polftica nacional, tendo a oportunidade de entender-se pessoalmente com 
os porta-vozes das principais forças em jogo e de intervir em questões 
decisivas. No entanto, a partir de um certo limite, essa tendência se 
invertia. A medida que suas negociações perdiam confiabilidade pelos 
sucessivos fracassos, a Frente Única aumentava a descrença na possibi· 
lidade de Um acordo satisfat6rio com a ditadura. Conseqüentemente, 
reduzi8-se a expectativa que depositava na ação do interventor, cuja 
permanência no poder estadual se via assim ameaçada. 

Tal como Vargas e Aranha, Flores da Cunha procurou evitar a 
interrupção definitiva dos entendimentos entre a FUG e o Governo Proyi
sório; resguardou sua posição, mantendo-se comprometido com ambos 
até o último momento. Quando a guena civil eclodiu em São Paulo, pondo 
fim à sua arbitragem, o interventor optou por seu cargo, aderindo ao 
Governo Provisório. Só então foi rompida a composição que assumira 
o poder estadual. 

Os efeitos dessa atitude sobre a Frente Única foram drásticos; 
resultaram na sua imediata desintegração, pelo isolamento . quase que 
absoluto das suas lideranças. Diante da probabilidade de os chefes do 
Partido Republicano sensibilizarem a brigada estadual, o interventor, 
republicano experiente que era, deslocou sem demora esses corpos regulares 
para o Iront e mobilizou os chamados "Corpos Provisórios" para enfrentar 
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as reduzidas forças da FUG no estadl>. Com isso, diminuiu as chances de 
os líderel partid;írios organizarem colunas armadas e prestou uma ajuda 
inestimável a Getúlio Vargas." 

Cabe lembrar que o isolamento dos líderes políticos tradicionais 
não era um dado inicial, mas foi produzido no desenrolar dessa conjun
tura e só se evidenciou a 9 de julho de 1932, não antes. Supôs, portanto, 
não apenas toda a radicalização política da FUG como, principalmente, 
o seu rompimento definitivo com o governo federal e com a própria 
interveotoria estadual, o que só se CObSumou com a adesão de Flores da . 
Cunha ao poder central. Nesta trajetória, as cúpulas partidárias distan
ciaram-se de suas bases, na medida que voltaram-se prioritariamente para 
a luta política com os tenentes, no plano nacional. Permitiram que 8 
intetventoria assumisse a representação dos interesses mais imediatos 
das elites regionais, com uma administração cada vez mais eficiente e 
prestigiada pela ditadura. 

Resta notar que a ruptura da composição inicial da interventoria 
com os lideres da FUG não resultou na cisão política do Rio Grande, 
mas apenas na eliminação de lideranças já desgastadas. A correlação das 
forças estaduais evoluíra de tal forma que, nesse momento, a imerventoria 
praticamente conquistara o monopólio do poder, muito embora a desor· 
ganização política do estado, decorre0 te do esfacelamento da Frente 
Única, Iinútasse sua legitimidade e solidez. 

Em resumo, a ofensiva nacional da FUG possibilitou o des.ncadea
menta de um processo, mais ou menos subjacente, de transferência de 
ruas baaes para a interventoria. Desequilibrou-se, assim, a balança do 
poder estadual em favor de Flores da Cunha, para quem foram abertos 
espaços políticos nos planos regional e nacional. O Governo Provisório 
o incentivava a preeochê-Ios, fornecendo-Ihe recursos para a sua admi
nistração e exigindo sua mediação política. A intervenloria gaúcha lor
nar&-Se uma peça-chave tanto para a representação dos interesses estaduais 
quanto para a segurança política e também militar de Getúlio Vargas. 

Para O Rio Grande, sua reincorporação ao poder revolucionário 
significou a conquista de uma posição finalmente iofluente sobre a direção 
política da revolução. Sua presença nas hastes governamentais era a 
própria garantia da coostirucionalização, porque, embora os grupos domi
nantes e a opinião pública rio-grandeose não tivessem apoiado a proposta 
de luta armada da cúpula da FUG, estavam identificados com seus 
objetivos de consecução do programa da Aliança Liberal e de convocação 
da Constituinte. Em suma, se a "reintegração" do Rio Grande à ordem 
revolucionária teve o eleito de estabilizar o Governo Provisório e de 
permitir-lhe maior resistência à guerra civil, também, e por isso mesmo, 
comprometeu-o com a constitucionalização. Foi ainda o marco inicial de 
um novo compromisso entre ambos, pelo qual o apoio do Rio Grande 
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.., governo de Vargas I' aio oe eondicionava apenas h satisfação de 
apecllltlvu regionais e nem poderia ter o peso restrito que o caraeteriura 
logo após a tomada do poder em 1930. Á$ eoOliogênc;o.s nas quais O chefe 
da nação recuperou o apClio riG-grondense comprometeram-no de modo 
imediato com uma plataforma politica, " não simplesmente com 05 in
teresses particulares de uma oligarquia regional. 

Eram contingências em que o Rio Grande constituía não apenas 
uma força militar fundamental para enfrentar as armas de São Paulo, 
mas também o único setor da oligarquia do Centro-Sul capaz de oferecer 
uma base de apoio confiável. A oligarquia paulista unificara-se para fazer 
guerra ao Governo Provisório, e a mineira mostrava dificuldades em 
superar suas divisões internas. 

Mas o processo de fortalecimento do interventor foi também o processo 
de fortalecimento do poder central no Rio Grande do Sul. A projeção 
política de Flores da Cunha teve .• entretanto, a contrapartida da desestru
turação das tradicionais organizações partidárias do estado e a eliminação 
de suas lideranças. A nova condição de força no plano nacional corres

pondia. assim, a uma condição de fraqueza e maior vulnerabilidade em 
face do poder central. 

A reconstituição da trajetória do Rio Grande no processo político 
que antecedeu e desencadeou a constitucionalização de 1 933/34 é, pois. 
fundamental para que se cOnheçam algumas condições básicas de sua 
intervenção na nova conjuntura. 

2. A ABERTURA POLtTICA E A ESTRAttGIA 
DO CONTINUtSMO ( 1 932-33)  

Logo após a pacificação d a  guerra civil. o Governo Provisório retomou 
com novo empenho o processo de constituclonalização, adotando uma 
série de medidas políticas que o impulsionaram de forma irreversível. 
Providenciou o imediato preenchimento do Ministério da Justiça, na 
interinidade há sete meses," convocou a comissão nomeada para elaborar 
o anteprojeto da futura Constituição e desencadeou, em âmbito nacional, 
a reorganização partidária, com vistas à eleição da Constituinte. A nítida 
mudança de orientação governamental � traduzia um novo e necessário 
esforw do poder revolucionário em busca de mecanismos mais eficazes 
de legitimação. A alternativa da Constituinte se impunha e acarretava, 
portanto, os riscos e as possibilidades de uma abertura à participação 
política, inevitável desde as suas etapas preparatórias, que incluíam eleições 
diretas. Abria-se um perJodo de liberalização do jogo polftico. de emer-
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ganeia de novas correntes e de redefinição das bases de legitimação do 
poder. 

Promovendo a constitucionalização, o Governo Provisório atendia 
à expectativa criada com a campanha constitucionalista, mas procurava, 
principalmente, incorporar novas forças e institucionalizar o conflito 
polftico, canalizando-o através da Assembléia. Tratdva·se, em suma, de 
uma tentativa de diversificação de suas bases e, em particular, de absorção 
dos setores que, na conjuntura anterior, não se haviam enquadrado na 
nova ordem. A partir daí, Vargas poderla ampliar e/ou recuperar seu 
equilfbrlo e legitimidade. Para tanto, era essencial a organização de 
correntes que lhe dessem apoio na Constituinte, garantindo-lhe a condução 
dos trabalhos e sua estratégia de continuidade. 

A incorporação de novas forças políticas ao situacionismo nacional 
relativizarla inevitavelmente o peso do Rio Grande, tanto na sustentação 
do futuro governo constitucional quanto na definição de suas diretrizes 
e de sua composição. A força política desse estado no futuro regime 
dependeria, fudamentalmente, de sua capacidade de influir na Consti· 
tuinte e no processo mais amplo de definição do novo pacto político. 
Embora o situacionismo gaúcho desfrutasse inicialmente de uma situação 
extremamente favorável - bastando considerar o papel que lhe cabia 
no Ministério da Justiça -, sua capacidade de influir no processo político 
dependeria também da correlação de forças entre os grupos que participa· 
riam diretamente d. Assembléia e que, por si só, formariam um con· 
junto novo, sem dúvida bastante numeroso e diversificado. 

A constitucionalização não se originou de um consenso nacional e 
absoluto, razão pela qual nem absorveu todas as forças em jogo, nem 
canalizou todo o conflito. A convocação da Constituinte era contestada 
e continuou a sê-Io, de forma radical, por grupos que defendiam propostas 
centralizadoras e ditatoriais. Eram setores civis e militares que, embora 
já não tivessem força para impor seus projetos políticos, tinham recursos 
para ameaçar a Assembléia pela grande influência que possuíam no 
Exército e até em esferas governamentais. 

A constitucionalização foi ainda profundamente condicionada pelo 
Governo Provis6rio, devido a seu poder de legislar. Este era justamente 
o campo de atuação do Rio Grande do Sul, pois coube a Vargas e aO 
mlniJlro da Justiça, em particular, todo o encaminhamento legal do pro
celSO desde a regulamentação do Código Eleitoral até 8 elabora<;lio do 
ptÓprlo Regimento Interno da Assembléia. Mas o grupo dirigente cncon· 
trou 81 malOrel dificuldades paro controlar e conduzir a constitucionali· 
zaçio, só conseguindo agir sob fortes ptUS6es. Estas provinham tanto da. 
correntes revolucioDirias que repudiavam a abertura poUtica quanto de 
dlrerenies racç&s constitucionalistas que competlam pelo controle do 
pt'oceaso. Ncae conjunlO, incluíam·se III\Jpoi da ColUtltuinte que não se 
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limitaram a participar na Assembléia, valendo-se da grande imprensa 
para influir, bem como setores do próprio ministério de Vargas, que 
conspiraram contra sua continuidade. O Governo Provisório tornou-se, 
assim, um campo de disputas, que redundaram em graves dissenções e 
crises internas sucessivas." A Constituinte foi, portanto, apenas uma 
das arenas políticas, e seu significado não foi, absolutamente, o de um 
mero retorno à antiga ordem Iiberal-oligárquica. 

A participação do Rio Grande nesse processo teve como condicio
nante básico a posição que ocupava nessa complexa correlação de forças 
nacionais que influíram sobre a Assembléia. Como já adiantamos, seu 
espaço político definiu·se antes mesmo da reabertura dos canais de repre· 
sentação e foi uma de suas precondições. Ao chefe da nação interessava 
não apenas o considerável apoio militar do Rio Grande, mas a sua 
colaboração, em princípio decisiva para a consecução dos novos meca· 
nismos de sustentação do regime. Para tanto, impunha·se a neutralização 
das oposições oligárquicas radicais, de modo a possibilitar um prévio 
rearranjo das forças pollticas. As depurações e reajustes eram fundamentais 
para que o G()f{emo Provisório pudesse recuperar o apoio das oligarquias, 
ainda detentoras dos instrumentos básicos de representação política a 
nível estadual e municipal. 

O impacto desorganizador da guerra civil e das punições correspon· 
dentes deu a oportunidade concreta para o Governo Provisório reassumir 
o eixo da articulação política nacional. O desmantelamento das frentes 
únicas paulista e gaúcha, somado à neutralização momentânea do conflito, 
acentuou a dispersão e o fracionamento regional das forças políticas. 
O espaço aberto favoreceu o retomo de Getúlio Vargas ao centro de 
gravidade política. Os Interventores foram os seus instrumentos; a reorga· 
nização partidária, a forma como se processou o novo arranjo. 

O Rio Grande foi uma espécie de modelo-padrão desses reajustes 
prévios. A interventoria coube um papel central: .) de reorganizar politi· 
camente o estado e de coordenar sua intervenção na polltica nacional. 
Com o novo partido, Flores da Cunha obteve o controle e a estabilidade 
interna necessários para dirigir a atuação do Rio Grande no processo 
político nacional, conjugando sua participação tanto na esfera de poder 
do Governo Provisório quanto na área de manobras políticas aberta 
pela Assembléia. 

Começaremos por acompanhar a consolidação do interventor gaúcho 
no poder estadual, avaliando o papel do Partido Republicano Liberal 
(PRL) na estruturação da nova ordem interna e na definição do desem
penho do estado nas duas frentes nacionais. Em seguida, fixaremo-nos 
exclusivamente na trajetória nacional do Rio Grande, já que sua política 
interna encontrava·se sob controle. Será dedicada uma parte para a 
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análise específica da atuação política da bancada gaúcha na Assembléia. 
onde acompanharemos sua participação no debate constitucional. 

2.1 .  O partido de "emergência",' o novo acordo regional 

A reorganização política do Rio Grande foi regida a oito mãos. ou seja, 
pela ação conjunta de Getúlio Vargas, Osvaldo Aranha e Flores da 
Cunha, contando com a mediação do novo ministro da Justiça, Antunes 
Maciel. Enquanto a orientação política e programática foi ditada pelos 
dois primeiros, coube a Aores da Cunha a tarefa de arregimentação 
partidária para o que dispôs de todo o apoio financeiro, administrativo 
e político do Govemo Provisório. 

O proce$SO de formação do Partido Republicano Liberol constituiu. 
certamente, o exemplo mais IItabodo de como o retomo das rorça. 
regionais ao jogo polltico significou o seU comprometimento com o poder 
central. No caSO gaúcho, O compromisso j& se coll6Olidava com • reoll!8' 
nização partidário. O interventor. entretanto, inclinou...e inioialmente por 
uma polltlca de coociliação com seus antigos correligion6rios da Froote 
Única que, no momento. encontravam·se exilados e sediodos nas fronteiros 
do estado. 001l11io Vargas e Osvllldo Aranha não ndntitiam tal IlliIlnÇll. 
mostrando firme determinação em tomar Aores da Cunha o líder de 
uma nova reunificação política no Rio Grande, desta vez em tomo de 
diretrizes federais.'· A conciliação era inviável pela intensidade dos 
antagonismos. e não seria sequer compensadora. tal o desequilJbrlo entre 
o intorventor e • PUG, que ficara acéfala c com suas bases desarticuladas. 
Na verllnde. a disposição conciliatória do intetventor ganhou um sentido 
Wico, pois flVOlCCCU muito • arregi1l\C1lÚlÇão das força. estaduais que, 
nl SUl lotlliid.de. esmvam tradicionalmente vinculadas a uma das duas 
correntes políticas que formavam a Frente Única. 

Mas Aores da Cunha não aguardou um acordo com a FUG, nem 
mesmo a definição do programa político nacional para dar ir,ício à mobi
lização para o novo partido. Entretanto, o seu enquadramento à orientação 
de Vargas era um fato público, noticiado pela imprensa regional.2• 
O interventor nomeou uma comissão para elaborar um projeto de programa 
e, em menos de uma quinzena, ela já recebia as primeiras recomendações 
federais. 

o comprom.isso programático 

Coube a Osvaldo Aranha a defir;ição inicial da orientação política do 
futuro partido, estabelecida em ' carta dirigida a Flores da Cunha. Além 
disso, o ministro da Fazenda fez·se representar por Antunes Maciel, 
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ministro da Justiça, junto à conussao que trabalhava no projeto de 
programa do novo partido. Deste longo documento, extraímos alguns 
trechos signHicativos: 

" ( .  . .  ) Precisamos, Flores, fixar na essenCla e na forma o 
nosso pensamento político. Arregimenta o Rio Grand" e o Brasil 
se formará sob essa bandeira. Faz um manifesto convocando os 
partidários da ordem. Basta isso. ( .  . .  ) Formarás a elite da ordem 
contra a ralé da anarquia. O pensamento político ainda n,io o podes 
plasmar, senão em linhas gerais. Não creio mesmo chegado o 
momento para lançar programa de partido. Acho que devemos 
aguardar o Anteprojeto (Constitucional) e adotá-lo se corresponder 
às bossas aspirações. Caso contrário, do debate devemos tirar os 
resultados para nossa organização. Logicamente tenho que aceitar 
a evolução e a Revolução. ( . . .  ) O Rio Grande é conservador e 
por isso não devemos arrastá-lo a aventuras iàe" lógicas. ( . . .  ) 
Tenho para mim que entre os extremos dos sonhadores de ideolo
gias e os interesseiros de �ituações há o meio-termo, aquele que 
corresponde às aspirações gerais ( .  . .  )".21 

A orientação de Osvaldo Aranha ilustra com clareza a dinâmica do 
poder no pós-30 e o papel do Rio Grande. Explicita sua regra primeira, 
a da conciliação de interesses políticos, que implicava, na conjuntura que 
se abria, a busca de um programa político que unificasse as diversas 
facções do situacionismo nacional, representando-as e centralizando-as. 
O programa do partido gaúcho deveria subordinar-se à composição das 
forças que o poder central necessitava incorporar - o que, nesse momento, 
estaria sendo tentado na feitura do Anteprojeto de Constituição. 

Era imprescindível "que o acerto 'político geral fosse representativo 
das "aspiraçães conservadora." do Rio Grande, assim como das tendências 
das demais correntes estaduais que dele participassem. Uma ruticulação 
desse tipo supunha, antes de tudo, o descarte de doutrinas rígidas e a 
adoção de uma orientação pragmática, capaz de compor e recompor 
interesses díspares e muitas vezes até contrários. Daí a recomendação de 
Osvaldo Aranha de "aceitar a evolução e a Revolução", buscando "o meio
termo, aquele que corresponde às aspirações gerais". 

A urgência em reorganizar politicamente o situacionismo gaúcho, 
visando aproveitar a oportunidade da derrota da Frente Única o o reequi
líbrio do próprio poder central, favoreceu o entendimento programático 
entre o Governo Provisório e a interventoria gaúcha. O Rio Grande era 
no momento um elemento imprescindível e oferecia ótimas condições para 
uma reestruturação política. Coube.lhe a experiência ,pioneira da reorgani-
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zação partidária, e a expectativa manifestada pelos dirigentes nacionais 
era a de que fosse uma experiência-padrão. 

A formação do PRL antecipou-se à elaboração do anteprojeto cons
titucional e beneficiou-se desta indeiinição. Deu-se num momento e em 
condições tais que não se colocavam divergências que entravassem a ação 
arregimentadora de Flores da Cunha. A plataforma fundamental era a 
HordemH, o compromisso com o poder constituído. Tratava-se de ampliar 
e rearticular o situocioninno estadual num contexto de comprometimeoto 
com O poder central. Com efeito. em menos de 20 dias O projeto de 
ProgJ1IIIllI do novo partido C$UlV& pronto e submetido à aprovação de um. 
grande convenção poUtica, prolllDvid.. pelo intarvcntor para ofic.iafu.or o 
fundaçiio do P.rtido Republicano Libernl. Insmlada em Porto ATes"" de 
I S  a 1 9  de novembro de 1932, a canvençilo contou com • OllIciça parti
cipação dos prefeitos, dos chefes políticos e dos comandantes dos corpos 
militares. do estado. Foi também prestigiada com a vinda de Osvaldo 
Aranha para presidir pessoalmente os trabalhos e com um expressivo tele
grama de Getiílio Vargas. Nesta mensagem, O chefe da npção destacava: 

"( . . .  ) o novo partido surge como a fênix da lenda, das 
dnzss do. .elho. partidos gaúchos. esgotodos em suas fioolidades 
pelo abandono de seus princIpios básicos, ( _  . .  ) ao prerendcrem 
lançar o Estado nurno aventura polilica ( . . .  l. Julgo excelente o 
programa do novo partido, que SIltiaIlI7. wm acerto os objetivos 
do nosso quadro histórico, já que visa pn.-eipuamenlc salVAr as 
conquistas da Revolução ( . . .  ) continuando, na sua rase prepara
tória, a campanha da Aliança Liberal". 

Quanto li organização polhica, ressaltou: " Deve existir a mais 
completa c efiolenlc colaboração entre o Executivo c o Legislativo. 
A forma geralmente aceita pela f'Xperiencla ( , . .  ) consiste em 

obrigar o comp<lrec:imenlo dos ministroS ao Congresso e estabelecer 

8 possibilidade do Executivo, em algunl ÇII5O$, tomar 8 Iniciat;',. 
de dCle.\'minadas leis • •  ubmetenoo...� ao re,�rendu", popular". 

"Outra tendência do moderno Direito Público, já colhida nas 
éonstitui�s mais recentes, oulorga ao Congresso a escolha do 
Cbefe do Executivo, princípio este que parece perfeitamente apli
cável ao Brasil, uma vez que o Legislativo, pela forma eleiloral, 
se transforma realmente em órgão de soberania popular. Ressalvada 
asmn 8 p� do regime representativo. evitar-se-ia que o pais rOSiIC, 
periodicamente, abalado por agitação prorunda t pem"bQdon, 80 
termo de cada pedado presidencial. São essa5 as rApidas impres
sões sugerida. pelo esboço de organização do oovo partido rio
grandense ( .  . .  )".22 
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Getúlio Vargas abordou, assim, dois pontos fundamentais: a rear
ticulação das forças rio-grandenses e o novo compromisso com o poder 
central. Deixou bem explícito o seu interesse em que a liderança do 
interventor gaúcho se firmasse por sobre as "cinzas" da Frente Única, 
como sendo a única alternativa condizente com as aspirações e princípios 
do Rio Grande e da revolução. O discurso do chefe da nação pressupunha 
e enfatizava a identidade de interesses de seu governo com os do Rio 
Grande. Quanto ao compromisso aí impllcito, Vargas sugeriu princípios 
de organização p()lItica que reconhecessem o novo papel do Estado e 
lhe facultassem maiores recursos de poder, mas que, em contrapartida, 
também atribuíssem ao Legislativo um maior controle sobre o Executivo, 
inclusive a eleição presidencial, em detrimento da "perturbadora" mobi
lização política. No telegrama do chefe do governo a orientação federal 
assumia contornos nítidos, embora não passasse ainda de um esboço 
de "rápidas impresllÕes". 

A leitura da mensagem presidencial abriu a segunda sessão do 
Congresso. Nos debates destacaram·se as intervenções de um grupo de 
jovens intelectuais" que atuaram em bloco e conseguiram aprovar sig
nificativas alterações do projeto, garantindo alguns princípios centrali
zadores. Tais princípios foram ainda reassegurados ao final do conclave, 
quando Odon Cavalcânti conseguiu aprovar, como cláusula do regimento 
interno do PRL, a declaração de que o programa tinha caráter provisório, 
devendo ser submetido à discussão de uma nova assembléia política, nos 
mesmos moldes desta que se encerrava e que seria convocada logo após 
a publicação do anteprojeto da nova Constituição." O objetivo explícito 
era o de harmonizar o programa do PRL com o programa político gover
namental, que estava a cargo dll subcomissão elaboradora do anteprojeto 
constitucional. 

A atuação de Osvaldo Aranha na presidência dos trabalhos foi de 
franco apoio às alterações propostas por esse setor. O programa aprovado 
não s6 ganhara mais um capítulo, o quarto, como também outros dez 
itens, além das reformulaçães sofridas pelos artigos já constantes do 
projeto." 

A característica comum dos 12 itens que compunham o primeiro 
capítulo, "A organização política", foi a indeterminação de seus enun
ciados. Embora tivesse sido ligeiramente diminuída pelas alterações apro
vadas na convenção, a imprecisão e o cunho vago desses itens constituíam, 
ainda, o seu traço mais marcante, que bem indicava a natureza do novo 
partido: um partido do poder, cujo objetivo fundamental era o de obter 
o máximo de adesões possíveis a curto prazo, pois organizava-se às 
vésperas de eleições (marcadas para 3 de maio) e em meio à crise 
dos antigos partidos estaduais. Neste sentido, era justa a expressão 

62 



"partido de emergência" lançada pelo Diário de Notícias de Porto 
Alegre para qualificar pejorativamente o partido do interventor." 

A imprecisão do programa tinha o calculado efeito de não excluir 
tendências, de contornar problemas, de omitir definições para permitir 
arranjos políticos. Buscou·se, sem dúvida, incorporar os tradicionais prin· 
cípios políticos das facções rio-grandenses - aqueles que, exatamente, 
diferenciavam "chimangos" de "maragatos", "republicanos" de "liberta
dores" -, em tomo dos quais sempre gravitaram as polêmicas doutriná
rias. Mas teve-se também o cuidado de atender à orientação revolucionária 
e de diferenciar a nova organização dos antigos padrões partidários, inovan
do em questões secundárias ou inéditas no rol das preocupações pro
gramáticas. 

O item I,  por exemplo, possibilitava a restauração do predomínio 
dos grandes estados no Legislativo, conservando o bicameralismo e os 
seus crit�rios de composição (representação equitativa dos estados no 
Senado e proporcional na Câmara). Redefinia o presidencialismo, intro
duzindo o princípio parlamentarista de interpelação dos ministros de Es
tado pelo Congresso. Respeitavam-se, assim, as tradições federalistas de for
mação do Legislativo c oferecia-se uma fórmula de conciliação para a 
divergência doutrinária central das" correntes gaúchas. Essa nova compe
tência do Congresso Nacional visava satisfazer ao parlamentarismo dos 
antigos correligionários do Partido Libertador sem, entretanto, negar o 
presidencialismo dos republicanos. 

Embora a obrigatoriedade do comparecimento dos ministros ao Con
gresso tivesse sido recomendada por Vargas em sua mensagem, sua inclu
aio no programa do PRL não convergia para os objetivos do chefe da 
nação. A interpelação dos ministros não constituía um mecanismo de com
pensação à atribuição de poderes legislativos ao Executivo, aconselhada 
por Vargas. A esse respeito, nada estava dito no programa do PRL, o que, 
contudo, não significava que tal pOSSibilidade estivesse vetada, conquanto 
se propunha a introdução do plebiscito e do referendum em casos a serem 
definidos. Admitia-se a necessidade de consultas diretas à população e, 
na proposta de Vargas, o referendum constituía o processo de legitima
ção das iniciativas legisladoras do presidente da República. O programa 
do novo partido nem mesmo mencionava a competência do Executivo, co
rno se se mantivesse a já definida na última Constituição Federal, mas 
propunha a adoção de uma prática que abria margem para redefinições 
de suas atribUições. 

Deixou-se tarnb� em aberto o sistema das eleições presidenciais, 
admitindo-se tanto a preservação da votação direta quanto a instauração 
das eleições indiretas, recomendada por Vargas. O item lI, o único que 
tratava do regime eleitoral, enfatizava o ideal democrático da autentici
dade da representação, mas, na verdade, só especificava a confirmação do 
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voto secreto para ambos os sexos, já constante do novo Código Eleitoral 
de 1932. 

O tom marcante do projeto de programa era dado pela defesa osten
siva do federalismo, que era exatamente o ponto de convergência das duas 
correntes estaduais e uma das tradições políticas mais arraigadas no Rio 
Grande do Sul. Já o programa definitivo assumiu um caráter mais híbrido. 
embora preservasse a força política dos estados nos principais centros do 
poder. Vimos que no item I os princípios federalistas presidiram a con

. ceituação do Poder Legislativo, não só mantendo sua antiga composição, 
como também ampliando a sua competência sobre o Executivo. Os itens 
l U  e V propugnavam a autonomia dos estados e municípios, facultando
lhes as competências que não estivessem' explicitamente atribuídas à União, 
no texto da Constituição Federal. Essa questão foi, mais tarde, uma das 
divergências enfrentadas na Constituinte sendo, inclusive, combatida por 
Osvaldo Aranha, em correspondência pessoal com Flores da Cunha. O 
ministro da F82enda encarava esse. postulado como uma séria limitação ao 
Executivo, pois lhe parecia impossível que um texto constitucional pudes
se dar conta, explicitamente, de todas as funções que já competiam e que 
viessem a competir à União. 

Nos dois dispositivos sobre o Poder Judiciário, o federalismo foi par
cialmente atingido com a defesa da unidade processual e com a introdução 
dos Tribunais Superiores na organização judiciária. Parcialmente, porque 
• unificação dos processos já era reconhecida nos meios jurídicos como 
unia necessidade operacional, dado que o direito substantivo sempre fora 
unificado no Brasil e a dualidade processual, instaurada na República, 
acarretara perda de eficiência. Quanto à organização do Judiciário - á.rea 
de influência estadual -, o programa não chegou a federalizar a atribui
ção de nomear os magistrados e de definir as competências de seus 
órgãos. 

O último item do programa, contudo, abria margem para a nacio
nalização das forças militares estaduais, e sua inclusão representava uma 
importante concessão do situacionismo gaúcho à centralização política e 
ao poder do Exército. O item Xl merece referência por ter sido a segun
da inovação proposta com fins conciliatórios. A regulamentação das pro
fissões (que nada mais era do que a exigência de diplomas de cursos) eli
minava mais uma aresta da doutrina castilhista dos republicanos. Era uma 
questão secundária e de certa forma já ultrapassada, mas atingia o objetivo 
de reforçar a aproximação das duas facções políticas do Rio Grande. 

A reação das forças rio-grandenses 8 essas mudanças de conteúdo do 
Capítulo I do programa (sobre a organização política) foi satisfatória, tan
to na convenção quanto na etapa posterior da campanha eleitoral. Essa 
aceitação, na verdade, dependeu menos de afinidades doutrinárias do 
que de fatores bem concretos e práticos como, por exemplo, 8S convin-
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centes demonstrações de empenno do Governo Provisório numa aliança 
com o Rio Grande, que proporcionava a esse estado projeção nacional e 
maior acesso ao poder central. Isso fica ainda mais claro quando analisa· 
mos os dois capítulos seguintes do programa, mais intervencionistas e não 
menos aplaudidos na convenção. A parte .relativa à "Política econômica e 
financeira" foi praticamente duplicada, passando de oito para 14 itens, 
e sofreu importantes mormulllÇÕeS no sentido da centralização. A tônica 
desse capítulo era dada pela proposta de racionalização da cconomla e 
das finanças, .[revês de um interveocloniBmo do Exeo;utivo eslBdual e 
federal, concebido como ação reguladora e organizacional que buscasse 
dotar de maior eficiência 8 estrutun produtiva. A Cetltraliz.ação propom. 
vinha se processando com êxito a nível do governo . estadual, desde a 
gestão de Getúlio Vargas na presidência . do Rio Grande, de 1928 a 1930. 

Já o intl:rvencionismo federal, omitido 00 projeto de programa do 
PRL, co1l5Ütuiu Ilma importante conquista do Governo Provisório na con· 
vençio. e cenamenle contOIl com a decWva atuação de Osvaldo Aranha, 
que <K:UpaV8, nO moOlCnto, o MilÜSttrio da Fazenda. Com efeito, a dITe
rença Cundamental entre o projeto e O programa aprovado foi a incorpo
ração de dispositivos centralizadores. que incldiam, de forma mais expU
cita, sobre a esfera financeira. A redação final passou a atribllir '1\ Uniiio 
o controle IObre as dívidas cxternas (Item Xl) e internas (itens XVIll e 
XXII) doa estados e municípios, inclusive cer10 controle financeiro dos 
setores produtivos (item XIV). 

Cabe OOlar Cl,\lC essas allerações sub.taociaiJ foram todas eocam.lnba
das pelo próprio miniltro da pa:zenda, em contato direto com ás Corças 
rio-grandenset e num COnleJtlO de articulação de um grande compromisso 
poUtlco. A centraliz.açio financeira Coi defendida em nome dos princípios 
ortodoxos de equülbrio o:çamentárlo e de< estabilização da tooeda, qlle 
não só contavam com o consenso das correntes políticlUl estaduais, como 
também com o apoio dos grupos 'econômicos do estado, cujos interesses 
estavam vinculados ao mercado interno do país e ao consumo popular, 
ressentidos com a dosvlÚorização da moeda que encarecia o produto e 
comprimla o poder aqllisitivo da população consllmldora. 

O inrervencionismo federal foi estendido também ao controle das 
riqucus do subsolo e das matmias-primas búica. (Item XX). Com isso, 
o novo partido do Rio Grande acatava uma .reivindicação teneoti!ta, j6 
urumIda pela diJadIlf8 revolucionária. O item XXI I ,  que propunha 8 
criação de< ComelbOl5 Ttcnícoo, não especificava nem os critérios e proce
dimentos para sua composição,. nem suas reJaçóes com o poder públIco 
federa! ou estadulÚ. Em suma, apenas a criação de novos ID"'C"niS!Jlos de 
at\l8ção na economia, que poderiam ser coutrolados. tanto por grupos 
privados qllanto pelo governo ,stadual ou mesmo federal. Também a po-
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Iftica fiscal ficou indetenninada no tocante à divisão das competência. 
e das rendas arrecadadas. 

Quanto às relações entre o governo estadual e o setor privado, não 
há propriamente inovações, mas alguns ajustes foram feitos no decorrer 
da convenção, quando firmou-se um acordo programático entre o inter
ventnr e uma comissão de representantes das associações de classe empre
sariais. Esta era liderada por Alberto Bins, que passou a integrar o dire
tório do novo partido.2T 

Por essa parte do programa, o poder estadual comprometia·se com 
o atendimento das necessidades de ampliação dos serviços públicos de 
saneamentn, de urbanização e, muito especialmente, do sistema de trans
portes, de modo a baratear à comercialização dos produtns ri�randenses 
e sua colocação nos oentros consumidores. 

Com relação à produção, assumia uma política creditícia diferenciada 
para cada setor, atendendo às reivindicações da pecuária e dando atenção 
particular aos pequenos produtnres, concentrados na zona colonial (região 
da Serra). Condicionava o acesso ao financiamento público à organização 
de cooperativas e dedicava um item à "racionalização dos sistemas de c0-
Ionização", visando sua maior produtividade e eficiência na comerciali
zação. Estimulava o desenvolvimento de canais de representação dos inte
resses privados pela criação de entidades públicas autônomas e de Con
selhos Técnicos Consultivos, o que ficou bem explícito na primeira fina
lidade enunciada no item XXII. Quanto à política fiscal, propunha a eli· 
minação gradual da tributação que incidia sobre a produção e a exporta
ção dos produtos. Satisfazia-se, com isso, um princípio programático dos 
libertadores. 

Para uma avaliação geral desse conjunto de' propostas, vale lembrar, 
mais uma vez, O contexto no qual foram feitas, de negociações abertas com 
o poder estadual e nacional. Influíram os resultados satisfatórios das últi
mas administrações estaduais; a forma democrática como se chegou a essas 
definições, todas abertas ao debate e à aprovação do plenário da conven· 
ção; o aval do próprio ministro da Fazenda que ali estava, pessoalmente, 
para articular um amplo compromisso político; o acordo firmado entre 
o empresariado e o interventnr. 

A terceira parte, "Política social", dirigia·se fundamentalmente à 
arregimentação das massas urbanas e do eleitorado católico. Este vinha 
sendo mobilizado pela ,  Igreja, através da organização da Liga Eleitoral 
Católica (LEC) para a defesa, na Constituinte, de um conjunto de prin
cípios que lhe garantisse a influência no ensino, nos sindicatns e na 
organização da família. As alterações feitas pela convenção tiveram dois 
objetivos evidentes: adequar o programa do PRL ao da LEC (itens XXXIII 
e XXXV) e às reivindicações de setores revolucionários tenentistas (itens 
XXXII e XXXIII). 
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No plano <Ia legislação social e trabalhista, reafinnavam-se e amplia
vam-6e conquistas já alcançadas no plano legal, mas ainda não incorpora
das à Censtituiçãe, nem cumpridas· de fato. As inevações previstas eram 
o salário mínimo, a extensw do seguro· para aposentaderia e desemprego 
ocasienal e e regime de eito horas de trabalho, propostas no it�m XXXII. 

Embora não. . fosse, na verdade, um programa arrejado, deu enseje à 
convocação. do eperariade para participar da última sessão da convenção. 
Para tanto, foram distribuídos panfletos, na capital gaúcha, com os seguin
tes dizeres: 

"O Partido Liberal vos dedica um capítulo. inteiro. Ele será a 
garantia do vosso trabalho; velará pela vossa saúde, pelo vosso bem
estar, pela felicidade e pelo futuro da vossa famflia ( . ;  . )  se e PRL 
subir ao poder, vós subireis com ele! ( . . .  ) As promessas do novo 
partido são tanto mais sinceras quanto é certo que são espontá: 
neas; ( .  . . . ) vÓS nada pedistes e o PRL tudo vos promete e, ves dará 
tudo".28 

A reação eperária ao. apele. partidário. fei certamente menes expres
siva que a do. funcienalismo público, cujas adesões mereceram destaque 
na imprensa estadual e. nas denúocias divulgadas por João Neves da Fon
toura no seu livro.: Acuso'" Ilustrando. a arregimentação .do funcionalis
mo, destacamos duas informações de fontes diversas. Uma semana após a 
fundação dO PRL, a imprensa estadual neticiava que 0.5 funcienários de 
Banco do Estado. do Rio Grande do Sul haviam .fundado a Legião Ban
cária Repubijcana Liberal, em .apoio ao. novo partido. De outra parte, no 
início de deiembro, o juiz distrital do Rio Grande telegrafava a Fleres da 
Cunha protestando contra a ceação sobre funcionáries públicos ' daquele 
.município.. por parte de mandatáries dI'> interventer, que "ultrapassavam 
as fronteiras do mandato. outorgado"'.'" Esse quadro indica, na verdade, que 
o funcionalismo era mais 'controlado e; pertanto, mais mobilizável pelos 
organizaderes do novo' partido que e proletariado.. 

O I11time capítulo propugnava apenas dois princípios de pelítica ex
tema e não nos parece ter 'significância, maior para a composição. de inte
resses que se buscava� A inclusão' desta última parte veio confirmar mais 
uma vez o interesse do Geverno Provisório em fazer do programa do PRL 
o modoIo • ser seguido pelos demais partidos que . estavam sendo organi
zado. pelos interventores: ,um progrlllllll que abrangesse todas as questiícs 
pollt!cas nacionais, mas de uma forma aberta, que permitisse futuros 
�nlOS. Em ",Imeira lugar, com o anteprojeto d. Constituição e, 
PD"eriormente, com novas exigências que surgissem das articulações das 

demais forças políticas naciotlllis. 
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Um IIder S8 afirma 

Embora o acerto programático constituísse um ganho crucial para os 
interesses do Governo Provisório, as intervenções deste na reorganização 
política do Rio Grande não cessaram com o sucesso da convenção. Elas 
foram decisivas para garantir a vitória eleitoral do PRL, ou seja, para 
ratificar o comprometimento das forças rio.grandenses com a orientação 
federal. Com a nomeação de Antunes Maciel para o Ministério da Justiça, 
Vargas criou um ponto de apoio legal e administrativo fundamental para 
Flores da Cunha. Através de Maciel, o interventor pôde impedir candi· 
daturas da oposição, participar do encaminhamento final da legislação 
eleitoral, da concessão do registro eleitoral aos partidos da FUG, bem 
como da elaboração da lei sobre as inelegibilidades para as eleições de 
maio}l] 

O interventor gaúcho contou também com o envolvimento de Osvaldo 
Aranha, que continuou prestigiando sua ação com demonstrações de apoio 
político e administrativo e através de ajuda financeira. O ministro da 
Fazenda retomou, nessa ocasião, o caso da falência do Banco Pelotens�, 
formou um pecúlio para o PRL e indenizou os gastos do estado com 
a guerra civil."" Acompanhou de perto a política rio-grandense mantendo 
assídua correspondência com Flores da Cunha e dando declarações 
públicas de apoio e comprometimento pessoal com o PRL, do qual era 
presidente de honra. 

Tudo isso foi realmente necessário porque os antigos líderes estaduais 
não esmoreceram os ânimos com o exOio. Ao contrário, concentrarlUll-se 
nas fronteiras do estado, recuperaram o comando político dos dois partidos 
(PRL e PL) e lançaram a FUG em duas frentes de luta: na disputa eleitoral 
e na articulação de uma reação armada contra Flores da Cunha. Aliaram·se 
a grupos de oposição e aos demais chefes civis e militares banidos -
- inclusive aos que se haviam sediado na Europa -, organizando um 
movimentO . armado com o objetivo prioritário de depor o interventor 
gtiúcho'. Simultaneamente, orientaram a atuação legal da PUG na · disputa 
eleitorlll com o novo partido situacionista. 

O alcance da conspiração armada é de difícil determinação, dada 
a proliferação de boatos e de informações inverídicas com que se revestiu, 
líuscando exatamente inirànqüilizar a opinião pública estadual, perturbar 
a campanha do PRL e a segurança política de Flores da Cunha. Este 
reagia com violentas medidas repressivas que, entretanto, não alcançavam 
os líderes do movimento clandestino. A conspiração parecia, desde o 
início, encontrar receptividade em grupos civis e militares que já se 
opunham ao Governo Provisório ou que passaram a se opor por não 
aceitarem a constitucionalização. No Rio Grande do Sul, já em outubro, 
o . regresso do front das tropas da Brigada Militar alarmou o interventor, 



pois alguns contingentes. conti.nuav8JI) fiéis a Borges de Medeiros e pre
tendiam "impor" 'a sua volta ao governo gaúcho. 

Flores da Cunha e Antunes Maciel conseguiram a autorização do 
Governei Provisório, para manter mobilizados dez Corpos Provisórios, que 
constituíam um , numeroso contingente de forças da cOnfiança do inter
ventor." Um mês depois,: a ameaça continuava e era confirmada pelo 
ministro da Guerra, general Augusto Inácio Espírito Santo Cardoso, que 
telegrafou • Flores da Cunha Iraosmitindo-lhe "seguras Informações" de 
que os exilados contavam com o opoio dos 4.", 5.°, 6.0, 7." e 8." Batalhóes 
da Br\gIIdn Militar e que cclodiriam, aloda nC'Ste mês, um movimento 
para depô-lo do lIoder estadual." Também nesta ocasião os lideres da 
FUG enviaram Batista I.uzardo (PI.) ã Europa para articular o Qlovi
menta e acertar a vinda de oflolais exilados para assumir o cOmando 
militar." A missão foi bem-sucedida, e o coronel Basílio Taborda aceitou 
o encargo.'· Entre boatos e denÚllcias, Flores da Cunha e Anturies Maci�l 
chegaram a considerar seriamente a adoção de medidas de prevenção 
contra o 'envolvimento' de, altas patenlC'S militares na conslliração, que .fá 
se estendia aos estados de São Paulo, Mato Grosso e Paraná." 

" 

Em março, quando já estava 8S$egurado o predomínio eleitoral do 
PRL c para evitar o envolvimento . de All,lis Br,asU com O movimento 
cODsplratório, Fl<>reJ da Cunha e Getúlio Vargas iniciaram conversações 
lobre a ponibllidade de umK anistia seletivo e gradual dos ex:ilados 
glllkhot. Contudo, não precisaram levar a cabo essa promessa, conse
guindo que o chefe libenodor oceltasse o convite de encabeçar uma 
mi.lio braslleira a Londres: afastando-se do ombaiXllda em Buenos Aires, 
ando era assediado pelos lideres da PUG." A conspiração não chegou 
• se transformar nwn movimento armado, ma. signlfieou, certamente, o 
prioc:ipal obstAculo à arregimentação de Flores da Cunho, pois era através 
do todo este clima que 0$ tradicionais lideres gaúchos marcavaJ;n sua 
presença o que a FUG reafirmava simbolicamente sua força. Nessa frente 
de luta, eram Inatingíveis pelo aparato repres&Ívo do Interventor, que 
nio conseguia desativar OI exilados, nem cessar a onda de boatos que 
se alasltava mesDto Com a Imprensa censurada. 

Quanto à atuação legal da Frente única, os Uderes exilados, desde 
logo, se fizeram substituir. Ant� de ser preso, Borges de Medeiros 
transmitira a chefia ,do PRR a Maurício Cardoso, cujo primeiro esforço 
foi o de entrar em articulações para a formação de um partido nacional 
de oposição.- No. primeiros di.. do novembro, o Corrrio do Povo 
noticiou que a FUG tinha sua ação coordenada por um. comissão centnll 
loterina, presidida pelo novo chefe republicano e por Amaro da Silveira, 
que representava o PL. A cotqissaa estava Incumbida de reorganizar OS 
diretórios dos dois partido� em todos 08 muniélpios e tinha viagem 
marcada para R1vera (cidade uruguaia rronteira a Santana do Uvr�nto), 
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onde os lideres exilados organizavam três congressos: um para os repu
blicanQs, outro para os libertadores e o terceiro para representantes dos 
dois partidos. 

Foi nessa ocasião que se ensaiou uma trégua política, a partir de 
um encontro de Maurício Cardoso com Flores da Cunha. O líder repu
blicano dispôs-se a promover uma conciliação, desde que o interventor 
adiasse a convenção do PRL já convocada para o dia 15 de novembro. 
Apesar da aparente concordância, Flores da Cunha não interrompeu a 
arregimentação, nem retardou o conclave de fundação do PRL, que se 
realizou na data prevista, sem que se desse qualquer novo passo no 
sentido da conciliação. Com essa proposta, a Frente única pretendia 
ganhar tempo para reabsorver seus antlgos quadros, antes que se compro
metessem com o interventor. Este, como já comentamos, buscava facilita, 
as adesões ao PRL, acenando com a perspectiva de um acordo. Ambos 
disputavam o apoio de republicanos e libertadores, já que não havia 
mais espaço para o antigo bipartidarismo. A composição das duas correntes 
tradicionais tomara-se a única alternativa possível na nova configuração 
das forças políticas, seja para incorporar-se ao poder, seja para ficar com 
a oposição. 

Os congressos de Rivera confirmaram a liderança dos chefes exilados, 
que continuariam a ditar a oriel)tação da Frente única, e mantiveram 
Maurício Cardoso e Amaro da Silveira na presidência da comissão central. 
A orientação definida foi a de engajar.se na disputa eleitoral, reorgani
zando os partidos em frente única em todos os níveis. Houve até um 
movimento de aproximação programática como, aliás, Flores da Cunha já 
Ji%era, antecipando-se à FUG .'. 

Todo o encaminhamento da campanha eleitoral foi feito em conjunto, 
a ponto de os cOlRÍcios reunirem sempre oradores dos dois partidos. 
Desta vez, a alíança das cúpulas se impôs às bases partidárias, tentando 
firmar·se a nível local. Até então, a Frente única só mobilizara as bases 
para a candidatura presidencial de Getúlio Vargas, ou seja, para efeitos 
nacionais. UnifiCada e coesa como nunca, a FUG atuou como uma única 
corrente política, embora os partidos não tivessem chegado a se fundir. 
Estes não superaram todas as divergências, enfrentaram düicuIdades na 
elaboração do programa a ser defendido na Constituinte e agiram com 
autonomia na escolha de seus candidatos, compondo cada qual a sua 
chapa para as eleições. 

A FUG lutou sem os recursos de que sempre dispusera, não con
tando com seus principais jornais. O órgão oficial dos republicanos, 
A Federação, passara ao controle da interventoria, enquanto que o dos 
libertadores, O Estado do Rio Grande, fechado desde a guerra civil, assim 
permaneceu por decisão do congresso libertador em protesto contra a 
censura. A Frente única recebeu o apoio do Correio do Povo e, mais 
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declaradamente, do Di4rib IÚ! No/fdas de Porto Alegre, além de vários 
jol'Dllis municipa" de circulação instável (pela ação da censura) e de 
vida cI!mere (pcIa carência de recursos). Tanto o Correio do Povo quanto 
o Didrio de Narre/lU {oram foru:mentc pressionados pela inl«ventoria: 
o primeiro tove um dÍl'Ctor e redator-cllefeu preaoJ, e o segundo acobou 
mudando de orientação política, em ruio de um contrato Degociado por 
Osvaldo Aranha com Ams Chateaubriand, pelo qual passou ao coDtrole 
editorial do primeiro, em lD8IÇO de 1933.'" Além di$so, Flores da Cunha 
possuIa A FelÚ!roção c o Jornal da Manhã para contra·atacar IIJ criticas 
c denúncias da imprensa da AJG, e não vacilou "'" apreender edições 
e etl! em empane!ar os jomais de menor expressão. 

A t60lca da campanha da Frente Onica {oi dada pelo re"anchismo. 
pelo ataque dircto ao interventor sob aspectos póblicos e pessoais. Trata· 
VHC de desmoralizar a sua Imagem política, de deslcgitimar O seu poder 
C de {orçá.lo a abandotar o c:ugo. Tentou·se, sem sucesso, indispô-Io 
com o Governo Provisório, recriando .s divergencias que o dis&entitlUD 
com Osvaldo Aranha no desenrolar da erise política que precedeu a 
guerra civil de 1932. Ao mlnistro da I'aunda foram enviadas colllitanles 
denúncias conlra o interventor, e chegou.se até a lançar boatos de que 
Aranha substituiria Flores IÚ! Cunha. Havia a ciDra intensão de isolar 
Flores da Cunha do Govemo Provisório. 

Temos a respeito um expressivo depoimento de Raul Azambuja 
(PRR), em carta que enviou a Osvaldo Aranha: 

"Vejo ainda o horiz.onte da política nacional coberto da mesma 
CblTaçio de que falavas em 1930, bojo, mais Degra. Já agora ninguém 
mais tem o direito de pensar ( . . .  I .  Duas veus (ui preso ( . . .  ) sem 
motivo poderoso ( • . .  ) e assim tem sido quue to<la$ as prIaões. 
Todos 08 parcdros da Frente Onica anseiam pelo ..w.tamonlo de 
seus com:l.i�rlos para, no primeiro ptélio cívico da República 
Nava, mostrarem A Nação que os ttadi.cionais panidos ainda não 
pcrecetam ( • • •  ) . Devemos confiar nas promessas do Governo Pr0-
visório ainda que ralbaa nos tenham sido mUilDS dela. ( . . .  l. � 
vemos esperar O dia da. pr6Jdmas eleições, lDesmo diante da fal6ncia 
dIIJ garantias proclamadas pelo interventor ( . . .  l. E esse o pensa· 
mento da maioria absoluta dos elementos da Frente Cnica. Nada 
receie o Governo Provisório da FUG. antes deve cuidaMC das 
surpresas dos grupos q� Ibc cercam cujas ambições se medem 
com (ronal quilométricas. Precisemos de liberdade para O alista
mento ( . . •  ) e exerclcio do voto ( . . •  ). Há vários dias se vem falando 
da lua vinda para a iDterventorlu ( . . .  ). Certamente o tou governo 
iria Iniciar de fllto o regime das franquiIIJ liberais ( . . .  ) restabele
cendo a confiança e tranqüilidade paro a po:óprla ditadura" ... 
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Efetivamente, Flores da Cunha estava na alça de mira da Frente 
única. Ele, que subira ao poder estadual como representante da FUG, 
conquistava agora sua autonomia polltica, organizando bases próprias 
e consolidando um novo arranjo de forças. Derrubar Flores era o mesmo 
que desbaratar o novo partido e os compromissos que se firmavam 
em tomo dele; era atingir a viga mestra do novo sistema de alianças 
políticas de alto interesse para o Governo Provisório. Flores da Cunha era, 
no momento, insubstitu!vel para o Governo Provisório. Entretanto, mesmo 
com todo o apoio federal, o interventor encontrou algumas dificuldades 
na conquista do eleitorado e lançou mão de todos os meios para garan
tir a vitória, prevalecendo, em certos cásos, as antigas práticas coercitivas. 
A arregimentação começou, como vimos, pelos prefeitos, chefes poHticos 
e comandantes das tropas estaduais. Flores conseguiu sua ampla adesão e 
seu maciço comparecimento à assembl�ia que oficializou a fundação do novo 
partido. Mas verificaram·se resistências, principalmente nos meios liberta
dores, já tradicionalmente afastados do poder e, portanto, menos senslveis 
à reorganização do situacionismo estadual. Para os chefes políticos 
renitentes, adotou-se a Íática de apelos pessoais, assinados pelas mais 
prestigiadas personalidades engajadas na nova ordem. O próprio ministro 
da Justiça, Antunes Maciel, dirigiu-se pessoalmente, e com êxito, ao 
coronel Gaelzer, chefe libertador de Passo Fundo: "( . . .  ) estamos preci
.ando do prestígio de seu nome respeitado para o fortalecimento do Partido 
Republicano Liberal nesse município ( . . .  ) ..... 

Simultaneamente, o interventor usava da força para conter o cres
cimento da Frente Única e empreendia esforços particulares para con
quistar setorés poHticos independentes - como os tenentes, o eleitorado 
católico da LEC e as massas urbanas -, de modo a evitar que se 
oomprometessem com a FOG. Verificou·se o recrudescimento do emprego 
da forçá à medida que avançava o processo eleitoral. O inicio do alista
mento marcou a intensificação das víoletlcias contra os antigos partidos 
e das denúncias · e apelos da FUG a Osvaldo Aranha, para que. providen- , 
ciasse o· estabelecimento das garantias plenas do alistamento e. das eleições. 
Além das inúmeras prisões e medidas coercitivas sofridas pela FUG, ela 
só conseguiu seu registro eleitoral um mês antes das eleições é, às vésperas 
do pleito, teve um de seus candidato. cassados." 

Realmente, as eleições no Rio Grande acabaram tendo problemas 
com a Justiça Eleitoral, pois a PUG a ela recorreu, denunciando coação 
e fraude. O recul'SO da Frente única chegou à instância federal, mas foi 
devidamente contornado, graças 80 prestígio e força política do interventor 
naqueles meios. 

A disputa eleitoral com a Frente única teve um desfecho original 
Flores da Cunha recorreu a uma tática de impacto, fazerufo.se ju1llar por 
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um "Tribunal de Honra" em resposta às incessantes acusações da pua de 
que teria traído seus compromissos com a revolta de juího de 1932. 
O tribunal pronunciou-se em 1 .0 de maio, na antevéspera das eleições, 
e dentre os seus prestigiados componentes, estsva. o arcebispo dom Toão 
Becker." 

Quanto à arregimentação do eleitorado católico, o PRL beneficiou« 
cU cUvergência que os outros dois partido Unham com os princlpios da 
LEC." Para garantir esse apoio, fez publicar DO lorM/ da Manhã uma 
s6rie de artigos, assinados por Coelho ck Sousa, comparando o programa 
e a atuaçio da ruo e do PRL com os postulados ealÓlíc:os. Em meados 
de março, o autor dos artigos escrevi. a Osvaldo Aranha afirmando que 
sua mlssio tinha lido corosda de �xito, pois conseguira apraximar o PRL 

do eleitorado da LEC. 
Já com relação aos grupos tenentistss do estado, a questão progra

mátiea não constituiu obslllculo, dado o comprometimento político da 
nova corrente com a direção revolucionária nacional. Embora não se 
identificasse com o programa do PRL, a chamada "mocidade tenentista" 
das guarnições federais hipotecou seu apoio a Flores da Cunha "enquanto 
este estivesse com o Ditsdor ... •• 

Desta fonna, o compromisso do interventor com o Governo Provisório 
garantia· certa margem de afinidade polltica entre os setores revolucionários 
e as forças dominantes estaduais, o suficiente para prevenir a reincidência 
das tensões e situações conflitantes que precederám, no estado, a guerra 
civil de 1932. Era, sem dúvida, uma estreita margem, dado que o 
compromisso expressava, em · última instância, uma composição entre 
os interesses políticos estaduais e o poder central. · Os tenentes do Rio 
Grande formavam uma minoria, cuja expressão polltica derivava de suas 
relações com as lideranças revolucionárias nacionais e não de uma 
penetração na sociedade .civil gaúcha. 

Esse quadro explicitou-se, em fevereiro de 1933, por ocasião ru, 
visita de João Alberto Lins. e Barros'· a Porto Alegre. Vinha como 
emissário da cúpula tenentists nacional, que decidira, diante das resis
tênclas encontradas na elaboração do Anteprojeto de Constitoição .. elaborar 
independentemente um programa revolucionário nacional. A missão de 
João Alberto tinha o duplo objetivo de "harmonizar OS prindpios do 
programa Uberal do PRL com os de um partido Dacional em vias de 
organlução" e "procurar uma cordial aproXÍlollÇiiO dos tenentes aO 

Flores"." A atitude dos tenentes gaúchos nesse episódio foi muito 1igni
ficativa, pois não chegaram a comparecer à recepção oferecida - a  João 
Alberto, nem reconheceram nele um representsnte . capaz de aproximá-los 
do interventor. 

. 

A integração do programa do PRL com o de um partido revolucionário 
nacional Dão foi levada a cabo, tendo o interventor optado por delegar 
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a Osvaldó Aranha Sua representação nas démarches que desembocaram 
na União Cívica Nacional (UCN). Vale registrar, por fim, O desinteresse 
da FUG em arregimentar os tenentes do Rio Grande. Essa posição partiu, 
principalmente, de Raul Pila, chefe do PL, que em janeiro de 1933 já 
repudiara qualquer aproximação com esse grupo." 

Nas últimas .etapas do processo eleitoral surgiram problemas com 
as exigências do novo Código Eleitoral, particularmente com a definição 
das inelegibilidades. Tanto o PRL quanto a FUG sofriam de absoluta 
carência de nomes para compor suas chapas. O novo código veio agravar 
essa situação, atingindo principalmente a FUG, já que Flores da Cunha 
contava com a colaboração do ministro da Justiça na busca de soluções." 

Quanto aos dispositivos que reduziam as possibilidades de fraude, 
foram todos contornados na Justiça Eleitoral. Assim, segundo a FUG, 
registraram·se nas eleições o assassinato do delegado de polícia de Caça· 
pava, a quebra de sigilo pelo uso de cédulas identificáveis e a desobe
diência aos prazos estabelecidos para o alistamento de candidaturas." 

A vitória do PRL foi maciça e ratificada pelo Tribunal Regional, 
conforme se pode constatar nos quadros a seguir: 

QUADRO I 

RESULTADOS ELEITORAIS NO RIO GRANDE DO SUL 

N,O Total de 
Eleitores 

231. 195 

I N.o de 
Votantes 

194.388 

I N.o Final de \ 
Votos Apurados 

185.706 

N.o de I Candidatos 

36 

QUADRO 11 

N.O de 
Deputados 

16 

\QUUC:iente
Bltltoral 

11.606 

Partidos Políticos N.O de VolOS I N.'? �e Deputados Eleitos 

Partido Republicãno Liberal 
Frente Única Rio-Grande.n.se 

132.056 13 
37.400 3 

Fonte: Brasil, Anais da Assembléia Nacional Constituinte, 1933-1934. v. 12 (Rio 
rle Janeiro: Imprensa Nacional, 1934-37), p. 292. 
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A partir da vitória eleitoral do PRL, verificou-se um imediato esva
ziamento da política regional e uma rápida projeção dos porta-vozes do 
Rio Grande no cenário nacional. Encerrado o pleito, processou-se um 
natural refluxo da mobilização política. A minoria oposicionista estava 
derrotada e sem horizontes políticos naquela conjuntura. A FUG via·se 
sem qualquer possibilidade de influir, pois estava praticamente alijada 
da Constituinte e ainda sob O jugo do regime discricionário vigente. Sofreu, 
assim, uma nOva retração política, embora não abandonasse a via cons
piratória. 

O fato é que estabiJizoú-se a política rio.grandense à sombra da 
administração e do crescente prestigio nacional de Flores da Cunha, per
mitindo.lhe dedicar-se amplamente às principais questões do movimento 
político nacionlll. As questões que surgiram no âmbito dos interesses 
regionais não chegaram a limitar sua autonomia e envolvimento no pro. 
cesso político nacional. Falou-se, novamente, em conciliação com a FUG, 
e mais uma vez o interventor gaúcho aSsentiu, embora não se propusesse 
a participar da in.iciatin." 

Registrou-se um curto penodo de perturbação no estado COm a 
desooberta de um movimento coDspiratório nas guarnições federais, no 
início de setembro de 1933-" Segundo infonDl!çÕC$ tran.milidas pelo 
interventor gaúcho, rratava-se de um plano de levaote armado de dimen
sões nacionais, que exigiu a intervenção dos MiOÍJitéri05 d. Guerta • d. 
Justiça para sua repressão. Tudo indicava que o movimento se restringia 
ao. meios militares, MO tendo peoetração na população civil e nem 
qualq,!er envolvimento com .a Frente Única. 

O élima político no Rio Grande, no. desenrolar do processo de 
constitucionallzação, foi de tranqüilidade e incontestável reconhecimento 
da autoridade de Flores da Cunha. Evidência máxima de sua consolidação 
e pres1tgio no estado foi • resistência que provocou quando manifestou 
sua intenção de afastar-se do cargo. nlio se candidatando ao governo 
constitucional do Rio Grande. A ruçlio começou com 05 prote�tos do 
diretório do PRL, seguido de uma oção conjuo18 dos prefeitos lançando 
a sua candidatura e de um pronunciamento público d. Osvaldo Aranha 
garantindo que o eleitorado do PRL o conduziria sem dificuldades à 
govemança-" 

2.2. A mediação: novo papel nacional 

A trajetória do Rio Grande do Sul nO processo nnclonal de constituciona
lização descreveu uma curva descendente. cujas coordenadas foram 

dad8& pela situação de compromisso com a orientação govemameotru 
e pclD comportamento do wnjunlo das fa.;ç6es políliças. Abordaremos 
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essa trajetória sob duas dimensões: a de seu contexto mais amplo, acom
panhando o desempellho dos políticos gaúchos nos bastidores do Governo 
Provisório e da Constituinte; e a de seu contexto mais específico, restrito 
ao plenário da Assembléia. 

A parte geral precederá o estudo da bancada gaúcha; fornecendo 
referenciais necessários à sua avaliação. Optamos por uma abordagem 
periodizada que correspondesse às diferentes composições das forças 
políticas, determinadas em grande medida pelas próprias etapas do pro
cesso de constitucionalização. 

Delimitamos três momentos principais:
' 1) o período pré-eleitoral, 

aberto com a retomada do processo da constitucionalização, em outuhro 
de 1932, e concluído com as eleições de maio de 1933; 2) o momento 
das articulações para .a composição dos poderes no interior da Assembléia, 
que precedeu à sua instalação e se estendeu até a '  posse de Medeiro� 
Neto na liderança da maioria (maio de 1933 a janeiro de 1934); e 3) a 
complexa conjuntura da vigência plena da Constituinte, de janeiro a 
julho de 1934. 

' 

Os prudentes e os tenentes (outubro/32 - I1UJjo/33) 

Aproximavam-se as eleições diretas, previstas para 3 de maio de 
1933, exigindo abertura política para a sua realização dentro dos novos 
moldes prescritos pelo Código Eleitoral, promulgado em fevereiro de 
1932. O Governo Provisório, ainda ressentido da crise política e da 
guerra civil, não tinha tempo a perde!' para recuperar suas forças e 
alargar suas bases de sustentação, de modo a poder eonduzir o processo 
eleitoral. Nesse movimento de rearticulação

' 
do situacionismo nacional, 

vimos, n'o item anterior, que o Rio Grande se projetou inicialmente, 
reingressando no ministério de Vargas e inaugurando o movimento na
cional de reorganização partidária. Coube-lhe, como ficou evidenciado, 
uma função exemplar: a experiência pioneira de lançar os padrões orga
nizacionais e programáticos preconizados pela estratégia governamental 
para os demais partidos que se formariam. 

A arregimentação eleitoral, significando toda a rearticulação do situa
cionismo do Rio Grande, foi tarefa imensa e prioritária, absorvendo quase 
que integralmente os chefes políticos do estado. Na verdade, a projeção 
nacional do Rio Grande, nessa primeira fase, não se trS<juziu por uma 
influência própria nos rumos do processo político, mas por uma presença 
destacada nos meios governamentais, cujo significado foi o de um impor
tante apoio li orientação de Getúlio Vargas_ 

A estratégia de Vargas era a de promover a formação de partidos 
organizados pelos interventores e de integrá-los em um programa mínimo, 
que deveria coincidir tom o anteprojeto da futura Constituição, a cargo 
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da IUbcomiuão do ltanwllli. EI5$8 uticuloção, pela vi. dos lnterventorts, 
seria reforçada pelo encaminhamento jurldioo da constitucionalização, 
quo regu1amenraria a composição da AssemblEla e $l:U funcionamento 
alram da elaboraçio do Regimento Intemo. 

Nesse esquema, o Rio Grande do Sul teria relevante particlpaçio, 
tanto na reorganização partidária quanto na condução legal do processo, 
sob a competência de Antuncs Maciel. Entretanto. em ambos o. campos 
de lIÇão os representantes polltiC05 do esrado tiveram. nessa Wlpa, um 
deaempeoho eatreitamenle lWOCiado ao chefe da nação. 

M... etSlI nao loi a norma das relações entre o Governo Provú6rio 
e as demaiJ Corças políticas do par.. Desde logo, a estratEgia governa· 
menlal eru:onb'Ou resisI8ncias nos meios tenentlsu.. mais "puros". que 
(omuam iniciativas autônomAs, não aceitando a reorganização de partidos 
regIonall nem se dispondo a aguardar e a submeter·$(: a um programa 
elaborado pela subcomissão do l tamarati, com a qual não se identifi· 
cavam." 

O quadro que le COntlava suscilou, DO cbere do governo, um mo
vimento de atenção ao Norte e Nordeste, ainda sob a inOuêncio, senão 
sob o liderança e o controle, dos tencnles. GelÚUo Vargas reajustou 
suas exp«talivas c alterou lllticamente sua orientação. Concedeu mais um 
minlstErio li região c, principalmente, .briu um espaço político para os 
tenenles, "onvidondo Juarez Távora para .... umir a pasta da Agricultura. 
Sua posse abriu woa nova Crenle de articulaçães políticas. agora condu· 
7.ido do gabinete do Mínis1l!I'lo da Agricultura. transCormado em ponto 
de reuniões tenentims. 

Essas mudanças, que se seguiram /I celebração do acordo poUlico 
com o Rjo Grande (oficializado no congresso que Cundou o PRL). bem 
irulicavam a relatividade da Corça nacional desse eSlado. Mas não resta 
d6vida de que a prereoça de Antunes Maciel no ministério da Justiça 
SÍjDÜlcaV8, para os chefes gaúcbos, I Barantia de conrar, DO mfnlmo. com 
um observador privilegiado para fomeeer·lhes Informações, permillndo-Ibes 
acompanhar o desenvolvimento das articulações c Cormar uma visão 
realbta da siru..ção políliea. Um dos mais completos relatos de Antunes 
Mac1.eJ a Flores da Cunha, enviado uma semana após a posse de Jua.rez 
Távora no minlstEdo da Aariculrura, Informa-o do cUma poUtico da 
eapital: 

"( . . .  ) Vamos bem lpeaar da oCensiva de boatos que de 
uns quatro dias para e4 se desencadeou. ( . .  , )  O governo está 
fOrte e homogeneo ( . . .  ) o !lnico ponto ainda escuro � São Paulo, 
porbl temos martelado seguidamente junlO a Gatlllío Vargas para 
• respectiva IOlução e estamos espennçows de levar a bom tl:nno 
a campanha ( . . , ). 
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( . . .  ) Causou 6tima impressão o discurso de posse do Juarez 
( . . .  ) O Norte está coeso, prestigiando o Governo ( . . .  ).  O boato 
espalhou -: tal vez por expansão de despei to - depois desse 
discurso, que o José Américo [ministro da Viação] e o Prot6genes 
[ministro da Marinha] iam sair ( .  . .  ).  Pura invencionice. Não sei 
de coisa alguma que esteja ameaçando a harmonia do Ministério 
C • • •  l. O pr6prio Osvaldo Aranha, às vezes, em maré de descrença 
e aborrecimento, anda agora alegre C • • • ) " .'8 

Essas articulações nos bastidores do Governo Provisório e, particular
mente, a atuação de João Alberto provocariam o primeiro estremecimento 
de Flores da Cunha com o tenentismo, desde a retomada da constitucio. 
nalização. No início de janeiro, o interventor gaúcho telegrafou a Antunes 
Maciel denunciando suas suspeitas de que João Alberto estivesse envol· 
vido num "novo movimento". Dizi .... se informado de que este enviara 
dois emissários ao Rio Grande para fazer articulações com os chefes 
da Frente Única e solicitava esclarecimento de Vargas e de Osvaldo 
Aranha a esse respeito." 

Flores da Cunha só se tranqüilizou com o desmentido pessoal de 
João Alberto, em telegrama endossado por Luis Aranha: "C . . . ) Posso 
declarar-lhe que, ontem, os companheiros revolucionários reunidos no Mi
nistério da Agricultura manifestaram-se unanimemente a seu lado, em toda 
e qualquer circunstância. Irei pessoalmente levar·lhe segurança de nossa 
ação conjunta".GIl 

Exatamente um mas depois, João Alberto chegava • Porto Alegre 
li com. um "progrlltlla nacional" pronto para ser "harrnClnizado" com o 
do PRL. flOre! aoedeu, mlls Umitou-se a compor uma oomissão pau 
dcsencumbir-se d. tarera. Na verdade, não se sentiu obrigado a convocar 
nOva assembléia política, como prescreviam os estatutos do seu partido, 
pois notava-se certa autonomia entre essa proposta e aquela com a qual 
se comprometera. Afinal o anteprojeto não estava pronto, e a missão 
de João Alberto não vinha oficializada pelo Governo Provisório. 

Os passos seguintes das relações do Rio Grande com as correntes 
revolucionárias confirmaram a tendência de mútuo afastamento. Ainda 
em fevereiro, a: imprensa começou a divulgar o surgimento de pressões 
tenentistas para o a�iamento das eleições por seis meses. Essa notícia 
provocou indisfarçado descontentamento no Rio Grande e ·ensejou, inclu
sive, UlI\a iniciativa do bispo de Porto Alegre, que escreveu a Antunes 
Maciel indagando sobre a veracidade dessas noticias e manifestando seu 
desagrado e sua apreensão frenté a tais cogitações." 

Nessa mesma ocasijjo, outro indício se acrescentou: a comissão 
diretora do Partido Republicano Liberal repudiou, "por impraticável", 
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a introdução tia repruentação profissional na Constituinte . refutando 
çom Uso uma uivindicaçiio prioritária dos tenentes c de grande interesse 
para o c:hefc do governo." Vale notar que essa dJvergência. pela sua 
gnvldaw., foi rapldMnentc contornada. com a vinda de Flores da Cunha 
li capital federal. onde participou de vários WtendJmcnLOS que inclulram 
contatos diretos c indiretos com oulrOl interventores. Das negociações 
_ultou � =nridenção púbUca do interventor saúcbo. que dcclarou 
aos jomals SUII CODcordúncia com "uma repl'C$Cnlação moderada das 
cl.811les".u Dias depoi •• uma oova decisão da cúpula do PRL reconhecia 
• situação de dJversêocia com a orientação dos "revolucionários" e pro
punha que Osvaldo Aranha assumisse I mcdJação entre ambos. represen
tando O PRL oao d4moft:MS de coordenaçio das fO[Ç$ revolucionárias de 
todo o puls." 

Já então frusrrpa·se a tentativa de formaçán de um partido nacional 
c amplos setores tencntista. atuaVllm de forma conjugada com a orien· 
tação governamental. limitand<>-50 a articular Os partidos dos interventores 
• um programa mfnimo comum. fase arranjo tendia a se concentrar nO 
Norte " Nordeste. não encontraodo condições de implantação nal demols 
regiões c principalmente DOS grandes estados do Ceolro-Sul, que aumetl· 
t.vam lUIS reluaen.ias em flce dos lvanÇOl tenentistas. A nova compo
siçio polfti •• foi oficializada em meados de abril. com o oome do UoliQ 
Cívica NBcional." 

O envolvimento do Rio Grande na formaçlo da UCN estava oOcial· 
IllCllte na dependência de uma medlação de Onaldo Aranha que era, sem 
dúvida, um dos responsáveis roúimos pela orientação programática das 
fol'Ç8l situacionistas gaúchas. Entretanto. Osvaldo Aranha já não era 
reoonhccido pelo conjunto das correntes "revolucionáriu," como o IIder 
e o porta·vo% que fura DO. primeiros tempo. de ditadura. Não integrava 
mais o Clube :3 de Outubro e não merecera o apoio desses seton! para 
'ua atuação 08 subcomi .. io do Itamarati. Na verdade. viobq perdendo 

. representatividade nos meio, tcnentiltu e. de ceno modo. fora u1trapas· 
lado pela revigorada liderança de Juarez nvora, d. qual se originou 
a UCN. Enlrotanto. o prestigio c • influência do mlnistro da Fueods 
eram ainda iocontesl4veu, e o ponto mbimo de SUB intorvençio na UCN 
[oi a aprovação. COIIIO questlo Cechada, de da princípios programáticos 
que propOs ao plenáriO do primeiro coogresso desta nova agremiação." 
O can1ter antioligárquico delsu teses evidencia que Osvaldo Aranha 
pautou.... muito mais pelos ideais re!onnadoJU que companllhava com 
os tenentes do que pelo pmsrama ou pelo compr0mi5s0 de representar o 
PRL. 

Verlficava·se, assim, que a orsanização do rituacionÍJmO nacional evo
Juln para um quadro butante dJveno do apresentado iolcialmerue pelo 
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Governo Provis6rio ao Rio Grande do Sul. A subcomissão do I tatnaratl 
nfio foi representativa das lideranças políticas do Norte e Nordeste que, 
nesta cOnjuntura, acabaram tomando a vanguarda d. centralização pro
gramática. A UCN niío conseguiu incorporar as oligarquias situacionistaa 
do CentMul, que diante da ofensiva tenentista aumentaram suas re
tisteneias. 

O empenho dos setores .. revolucionários" em garantir sua influência 
nos rumos da Constituinte imprimiu um novo ritmo nas articulações 
dos sltuacionismos estaduais. Compeliu o chefe da nação a encampar 
esse. avanços que, .se não eram aceitos�pelos partidos do\ Centro-Sul, 
eram condiçlo fundamentaJ. para que Vargas nlo perdesse <> apoio do 
tenentismo e de suas bases no Nórte e Nordeste. 

Com isso, a estratégia graduallsta acertada por Osvaldo Aranha com 
o. Rio Grande cedeu lugar, nesse momento, às articulações de Juarez 
Távora com os estados do Norte. Ainda que o Rio Grande estivesse, de 
princípio, incluldo na nova frente (como atestou a visita de João Alberto 
a Porto Alegre), o PRL tendeu a se afastar dela, sem que isso provo
casse esforços conciliatórios de Osvaldo Aranha, ou mesmo de Vargas 
e Antunes Mac:iel. O miiústro da Fazenda, de sua parte, reservou-se 
uma postura independente, porém muitO mais próxima dos tenentes do 
que do Rio Grande. 

Quanto ao chefe da nação, o que lhe Importava prioritariamente 
nesse período pré-eleitoral era garantir a vitória das forças que o apoiavam, 
já que até a instalação da Assembléia, em novembro, contaria ainda 
com seis meses para tratar da orientação polItica das bancadas situacio
nistas eleitas. Vargas procurou fortalecer a liderança de seus interven
tores, e a experiência com Flores da Cunha foi, sem dúvida, a mais 
bem-sucedida. Onde não foi possível garantir os votos da maioria para 
o interventor, o chefe da nação não hesitou em abrir canaís de negociações 
e entendimentos com os grupos de maior expressão no estado." 

Paralelamente, Getúlio Vargas deu prosseguimento à alternativa de 
condução jurídica do processo de constitucionallzaçio, encaminhando a 
elaboração do anteprojeto e do regimento interno da Constituinte e 
tomando medidas definitivas para a introdução da representação classista 
na Assembléia. O saldo final auferido pelo siiuaclonismo gaúcho, nesses 
primeiros meses de gestão do Ministério da Justiça, foi mais o de um 
apoio • campanha do PRL, romo notamos no item anterior, do que o 
de um veiculo de intervenção na polltica nacional. 

A atuação do ministro da Justiça pautou-se, sempre, por um estreito 
alinbament.o à orientação de Vargas, tal era o contexto das relações 
do Rio Grande com o chefe da nação. Se divergências havia, como atestava 
a ambigijldade do programa do PRL, nem Flores da Cunha nem Vargas 
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preocuparam-se em enfrentá-Ias, nessa ocaSlao. A vitória eleitoral do 
PRL era o que importava antes de mais nada. 

Com a formação da União Cívica Nacional o quadro político voltara 
a acentuar uma divisão entre o Norte·Nordeste, alinhado ao tenentismo, 
e o Centro-Sul, cuja única atitude comum, e por sinal espontânea, era 
de resistência a um enqusdr!lll1ento nesses moldes. As eleições, ainda 
não apuradas, apontavam;," ,CQ!!I exceção de Silo Paulo, a vitória dos 
situscionismos estaduais, confinnando , e.se quadro político. 

a ' Rio Grande, que passava por importantes redefinições em SUB 
organização política, dispondo de poucas condições para atuar no ãmbito 
nacional, não ' se arriscou a medir força. com a corrente revolucionária 
que se rearticulava. Foi, portanto, duplamente compelido a se preservar, 
conseguindo exibir, ao final do períodQ, o êxito total de sua reorganização 
interna e a consolidação de suas posições na cúpula dirigente nacional. 
Por outro lado, dentre os grandes estados do Centro-SuI, o Rio Grande 
era o único que conjugava força militar e controle político do estado 
a uma situação já consagrada de compromisso com o poder central. 

Considerando-se que o Norte-Nordeste já definira sua orientação 
programática, não se prestando, portanto, a uma função mediadora, vemos 
o novo situacionismo gáúcho despontando como a facção política que 
reunia melhores condições para articular as forças situacionistas dos 
grandes e pequenos estados. Flores da Cunha apresentava-se como um 
mediador sob medida, pois, além do PRL não ter firmado sua orientação 
programática ddinitiva, este partido do Centro-Sul estava profundamente 
comprometido com Vargu. 

Um quebra-cabeças para Flores da Cunha (maio/novembro·33) 

O semestre que se. estendeu entre as eleições de maio e a instalação da 
Constituinte, em novembro de 1933, constituiu a última oportunidade 
para o Governo Provisório compor, com o conjunto das forças oligár
quicas situacionistas, um programa mínimo que antecedesse à inauguração 
do novo centro de poder. 

Tratava-se de articular um bloco majoritário na Assembléia, que 
garantisse a aprovação de uma série de questões consideradas cruciais para 
a continuidade da nova ordem domipante. Incluíam-se aí problemas de 
interesse mais imediato como a anistia; a eleição presidencial; a elegibili
dade de Vergas, de seus interventores e ministros; a aprovação dos atos 
do Governo Provisório; e outras questões de caráter constitucional e rela
tivas, principalmente, à definição das relações de poder entre os estados e a 
União, ou seja, li deliílli�io do espaço político do poder regional. 
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Esse acerto polltico-programático, que vinha enfrentando resistências 
e adiamentos sucessi\oos, acarretara um ajuste muito aquém do pretendido. 
Referimo-nos à criação da União Cívica Nacional que, apesar do nome, 
acabou por significar uma firme tomada de posição do Bloco do Norte. Esse 
grupo, importa notar, constituía apenas uma das facções poHticas em 
jogo e, exatamente, a que reunia menos condições de garantir a maioria 
na Constituinte. Mesmo que todos os partidos integrantes da UCN alcan
çassem uma coesão absoluta, a soma dessas pequenas bancadas não teria. 
peso numérico para prevalecer na Assembléia." O fracasso dessa iniciativa 
de inspiração governamental impunha, portanto, um esforço de redefinição 
do campo das negociações que viabilizasse o engajamento da oligarquia 
dos grandes estados. Era ela o clemento básico para a eficácia da 
coordenação da Constituinte, ·  mas também o reduto de maior resistência 
a tal proposta. 

Isso se devia ao surgiDÍento de novos fatores que só vieram reforçar 
O peso político desses segmentos oligárquicos G sua compreensível relu
táncia em alinhar-se à orientação centralizadora e continuísta do Governo 
Provisório. Somaram-se aí a incompatibilidade daqueles setores com o 
ideário da UCN e a situação privilegiada a que ascenderam, registrando 
esmagadora vitória eleitoral. A reconquista pelas umas da representação 
partidária dos .stados do Centro-Sul garantia-lhes o controle das grandes 
bancadas, ou seja, do recurso fundamental para compor a maioria na 
Constituinte. Sendo assim, a nova investida articuladora deveria, de 
início, caracterizar uma dissociação entre a cúpula governamental e a 
.UCN, de modo a que ficassem oficialmente admitidas novas alternativas 
de negociação. 

Nosso objetivo é, exatamente, o de avaliar o papel do Rio Grande 
do Sul nos esforços articuladores desse compromisso, em função do 
qual deveriam ser tomadas as últimas providências antes da instalação 
da Assembléia: a composição da mesa diretora, das lideranças e comissões, 
ou seja, da coordenação interna da constituinte. 

A retomada dos entendimentos pollticos não foi imediata 11 realização 
do pleito de 3 de maio, porque o quadro polltico compllcara-se ainda mais 
devido a outras graves questões conjunturais que exigiam solução ina
diável. Este era o caso de São Paulo, tomado iOllustentável com 8 derrota 
eleitoral dos partidos do interventor e as eleições dos representantes 
classistas. 

Vargas procurou enfrentá-Ias antes de reabrir as démarches para 
articular li maioria na Constituinte e tentavI, �om Isso, garantir dois 
recursos preliminares: em primeiro lugar, a preaença, na Assembléia, de 
mais ÍIDIa grande bancada - a c/assista - IObre a qual esperava exercer 
maior influência; em segundo lugar, abrir I possibilidade da participa-
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ção de São Paulo nas negociações daquele compromisso, Ja que sem 
solucionar o caso da interventoria qualquer aproximação seria vã. 

Somente depois de encaminhar essas questões é que foi possível 
identificar, em meados de julho, a retomada dos contatos e articulações 
políticas." Significativamente, deu-se nessa ocasião o encontro dos inter
ventores Lima Cavalcânti (Pernambuco) e Flores da Cunha, na capital 
gaúcha. A importância política dessa visita, inédita na história dos dois 
estados, era patente, já que se tratava de dois dos mais prestigiados 
líderes regionais, cada qual vinculado a uma das duas correntes políticas 
nas quais se dividia o situacionismo governamental. Mas enquanto Lima 
Cavalcânti representava a UCN e o seu programa tenentista, Flores da 
Cunha só poclia falar eDl nome do PRL, uma facção moderada do con
junto das forças oligárquicas federalistas do Centro-Sul. Embora se tentasse 
revestir o encontro de um caráter puramente administrativo, a imprensa 
carioca já registrava seu sentido político, antes mesmo de o interventor 
pernambucano seguir viagem para Porto Alegre. Sua escala no Rio 
mereceu ampla cobertura jornalística que, embora seguisse todos os seus 
passos, não teve acesso às matérias tratadas nas palestras confidenciais 
que teve com os ministros Osvaldo Aranha e ADtunes Maciel." 

Os objetivos específicos do encontro só vieram a público ao se com
pletarem os dez dias da visita. Lima Cavalcânti declarou à imprensa que 
compartilhava com Flores da Cunha dos "mesmos pontos de vista com 
relação a alguns fundamentos essenciais", e o interventor gaúcho assegurou 
que iria propor, por ocasião da instalação da Constituinte, a fundação 
de um partido nacional coordenador das forças revolucionárias para a 
articulação de "postulados principais e comuns a todos"." 

Essas declarações não escondiam 8 persistência de discordâncias que 
ainda dividiam os dois grupos de interesse. Se J) pronunciamento de Lima 
Cavalcânti explicitava o tema de seus encontros com Flores da Cunha, 
nada dizia de substantivo sobre o que ficara acertado. Este último tam
pouco referiu-se 8 qualquer princípio consensual a ambos, limitando-se 
a um compromisso com uma última iniciativa em favor da articulação 
de um programa !Dinimo nacional. 

A posição do interventor gaúcho não lhe permitia, na verdade, 
ir além desta proposição, por dois fortes motivos: estava longe de ser 
um porta-voz, mesmo que oficioso, das demais lideranças oligárquicas -
o que o impedia de afiançar quaisquer resultados de antemão -, e porque 
o seu própno partido, o PRL, não tinha um interesse maior na concreti
zação de um acerto disciplinador com os tenentes. 

Com relação aos novos partidos oligárquicos, as perspectlxas de 
êxito de uma mediação do interventor gaúcho pareciam mínimas. Prtmeiro, 
porque essas organizações vinham acumulando forças e se valiam disso 
para preservar sua autonomia de conduta no processo de redefinições 
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políticas que se Iniciava. Os líderes regionais já estavam suficientemente 
estabilizados e conscientes de seu peso político para se sentirem amea
çados por pressões unificadoras, não cogitando de ceder 80S propósitos 
centralizadores e continuístas de Vargas. Nesse sentido, o pronunciamento 
de Flores da Cunha reiterando seus compromissos com a orientação do 
Governo Provisório não encontrava a menor receptividade, além de 
parecer algo contraditório, em face do prolongado silêncio e alheamento 
do PRL aos esforços anteriores de articulação político-programática. 

Segundo. porque o estado de dispersão que se i!l$talar9 no seio das 
oUgarquias situacionistas desde a guerra civil trazia toda ordem de 
dificuldades para o dC$Cnvo1vlrocnto de negociações prognllIlIlticas. t 
que, paradoxalmente, a neutralização das rnmtes únicas c das Hderanças 
oligárquicas tradioionais tOlDJlra-se uma faca de dois gumes para o 
plÓpriO Governo Provisório, embora, de lnício, houvesse favorecido U/IUI 
maior influência do pod�r central nas recomposições pollticas daqueles 
setores. (Vargas. realmente, já havia fjrmado compromissos de alcances 
variados com os novos partidos regioDllis.) Por outro lado, essaa inter
venções acarretaram composlçõcs heterogêneas', com problemas de coesão 
interna e de representação conjunta, que dificultavam enormemente os en
tendimentos pretendidos. Com isso, o desarticulação desses segmentOI 
o1i.górquicos pessara a reforçar lUa resistência 00 alinhamento programático. 

Flores da Cunha do contava com qualquer articulaÇÃO política 
formalizada com os demais partidos situacionistas do Centro-Sul e, em 
conseqüência. seu posicionamento em favor de um novo partido nadonal 
fíc&va pa.rticulatludo e !em maior impacto rora de seu plÓptio estado. 
Por esse motivo, ou sej •. por ser loruficicnle a adesio do PRL a este 
projeto unificador é que o inlerve11l0r do Rio Gntnde Coi chamado • 
encaminhar as dlmarchn entre as oligarquias e os tenentes. e não apeou 
a cumprir o seu notório compromisso de enquadrar-se a um programa 
mínimo nacional. 

Na verdade. o que diferenciava o Uder gaúcho dos demais chefes 
partidários do Cenm>Sul era a coesão e força poUlicas que reinstàurara 
no seu estado " o grau de comprometimento com V Brgas que essa reunifl
cação lhe custara. Coro efeito, o PRL possuía especUicidades que (aziam 
dele um instrumento polftlco mais seguro para O cheCe da naÇÃo do 
que os outros partidos de Interventorcs_ Entretanlo, o envolvimlloto do 
PRL com o Governo ProvisórIo tinha contornO!l bem definidO!l: O!l de 
um compromisso com o continuismo de Vargas oum contexto constitu
cional, c nUDca numa situação .imUOI à que excluIr. o Rio Grande dos 
primeiros passos do governo revolucionário. As elites e a opinião públlC& 
rio.grandenses jamais admitiriam o retorno daquela predomininda dos 
tenences com seus projetos centralizadores. Aliá, o PRL vinha dando 
mostra. des ... PDliçio 110 ú .. tu-se sistematicamente du úlliDw anU:ula-
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çócs tenentistas, muito embora tenha sido, até com certa insistência, 
convidado a participar delas." 

Não é demais lembrar que o programa do novo partido já revelava 
a ambivalência do situacionismo gaúcho. Conjugavam-se, ali, postulados 
rigorosamente federalistas - como o pregavam suas tradições forjadas 
na marginalidade do poder central -, com enunciados propositalmente 
vagos para dar margem a orientações ditadas pelo momento polCtico, 
através das quais se afinaria com a polCtica de Vargas. Deixava-se que 
a ênfase a ser dada, em uma ou outra atitude, ficasse em função da parti
cipação gaúcha nos centros decisórios nacionais. Assim, o Rio Grande 
abriria mão de uma postura federalista, na medida que sua participação 
nas esferas do poder se tomasse satisfatória, e vice-versa. 

De fato, se nos reportarmos ao momento da fundação do PRL, perce
beremos o contraste que se estabelecera entre esses dois momento� da 
relação do Rio Grande com o Governo Provis6rio. Enquanto que em no
vembro de 1932 o enquadramento programático era ostensivamente aceito, 
s6 dependendo da subcomissão do Itamarati - onde predominavam ele
mentos moderados, entre eles Osvaldo Aranha e Antunes Maciel -, oito 
meses depois esse compronússo tornara·se problemático diante do movi
mento de reorganização do tenentismo, que passara a influir marcada-

. mente nos termos do programa mínimo que deveria ser a base do partido 
nacional. 

Todas essas considerações acerca das relações do situacionismo gaúcho 
com a oligarquia dos grandes estados e com a cúpula do Governo Provi
sório nos levaram a crer que a visita do interventor pernambucano serviu, 
basicamente, para revelar o grau de dificuldade que a proposta de unifi
cação programática iria ainda enfrentaI. Ao Invé$ de resultar num acerto 
preliminar sobre os postulados princlpllis c sobre t4ticas pllf8 transformá
los num programa míni.mo nllCional, O encontro dO$ dois chefes polfti� 
acabou por significar mais uma sondagem da situação, poi, .6 obteve do 
Rio Grande a reaflnnação de seu compromiaso e uma promessa de cola
boração futura_ Com isso, roda a discrição C reserva de que se cercou 
essa vilita justificavam-se plenamente, permitindo que o passo seguinte das 
arti� coordenadoras dispensasse • participação de Flores da Cunha 
leIII qualquer prejulm para a imagmn pública do Governo Provisório. Esse 
novo passo partiu ainda dos promotores da UCN. a quem cabia a inicia
tiva de melhorar 8S relações com os partidos oligárquicos. 

LOgo ao chegar à capital federal, Lima Cavalcânti engajou-se na mo
bilização de . um seletíssimo grupo de líderes revolucionários, com o qual 
partiu para Belo Horizonte nos primeiros dias de agosto. O grupo reunia 
três núnistros (Juarez Távora, José Américo de Almeida e Washington 
Pires) e quatro interventores (Carneiro de Mendonça - CE; Pedro Emes-
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to - DF; Ari Parreiras - RJ; e o próprio Lima Cavalcânti), reunindo a 
mais alta representação das correntes revolucionárias engajadas na UCN. 

Com efeito, enquanto Minas Gerais recebia seus ilustres visitantes, o 
Rio Grande merecia a atenção de Vargas: Flores da Cunha chegava ao 
Rio, surpreendendo a imprensa carioca que estranhou "o aparato militar 
e o desusado interesse com que fora recepcionado".Ta Desde então, o 
interventor gaúcho tornou·se uma presença constante no Palácio do Catete, 
onde participou de reuniões diárias e confidenciais com o chefe da nação, 
wm a eventual presença de Antunes Maciel e/ou Osvaldo Aranha. Pas
sados dois dias de entendimentos reservados, os jornais colheram a notícia 
de que Flores da Cunha "deveria viajar a Belo Horizonte com o objetivo 
de cimentar a reaproximação de Minas Gerais e de São Paulo com o 
Catete",'1.f. 

Entretanto, mais uma vez, a mediação de Flores da Cunha não encon
trou condições de se realizar. Desta feita, os motivos foram os rumos 
que as negociações tomaram em Belo Horizonte. 

A cúpula governamental rendeu-se à evidência do desgaste por que 
vinha passando e, taticamente, deixou de lado a proposta de acordo pro
gramático, para tentar garantir, aÍ) menos, uma coalizão ampla, de cunho 
estritamente político, mas imprescindível para o funcionamento da As· 
sembléia. Lançou-se mão de um importante campo de negociações, ainda 
intocado, que era o da distribuição dos poderes internos à Constituinte. 
Antecipou-se, assim, a escolha da mesa diretora, em tomo da qual espera
va-se mobilizar o interesse de Minas e, desta forma, obter um entendi
mento básico dessa grande bancada com as vincul.das ao Bloco do Norte 
e ao tenentismo.75" 

Nessa altura, o Rio Grande já se alçara a uma nova situação política. 
Flores da Cunha, que ainda permanecia no Rio, pôde influir diretamente 
nessas últimas redefiniçães governamentais, de tal modo que acabou assu
mindo a condução da nova etapa coordenadora. Em lais circunstâncias, o 
Rio Grande colocou-se fora da disputa pela mesa diretora, considerando
se antecipadamente representado no futuro arranjo. ,a 

O novo papel incumbia o interventor gaúcho de montar um quebra
cabeças, cujas peças eram as bancadas e o resultado final deveria ser uma 
maioria articulada por encaixes seguros. A estratégia acertada com Vargas 
definia como primeiro passo o comprometimento do situacionismo minei
ro com a presidência da Constituinte. O nome previamente escolhido era 
o de Antônio Carlos de Andrada, então presidente do Partido Progressista, 
mas também uma personalidade política de renome nacional. Além de 
indicado pelo chefe do governo de Minas, Andrada exercia grande influên
cia sobre a numerosa bancada mineira. Era um elemento-chave para o con
trole da futura Assembléia e para a candidatura de Vargas à presidência 
constitucional. 
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Com esse propósito. reuniu-se na capital federal. ainda em meados de 
agosto. um grupo de composição amplamente representativa das corren
tes pollticas do país. Dele participavam Gustavo Capanema. Washington 
Pires e Virgílio de Melo Franco. representando o Partido Progressista; o 
interventor Juraci Magalhães pela Bahia; os ministros Osvaldo Aranha e 
José Américo de Almeida, além do general Góis Monteiro, que defendiam 
os interesses da cúpula governamental; e o interventor Flores da Cunha. 
na coordenação." 

Quando se iniciavam os entendimentos, Vargas partiu para uma visi
ta 80S estados do Norte e do Nordeste. numa demonstração extremamente 
oportuna do seu reconhecimento ao apoio recebido desde o início de seu 
governo. A conveniência polltica dessa viagem ligava-se sobretudo aos últi
mos movimentos de ·  aproximação do Governo Provisório com a oligar
quia do CenlJ'OoSul e ao risco que tais concessões poderiam provocar em 
suas relaç60s com o Bloco do Norte. Aliás, Vargas fez-se substituir por 
Antunes Maciel - que respondeu interinamente pelA chens da Dação -
e por flom d. Cunha, para quem passou as rédeas da coordenação poU
rica. Esta súbita projeçio do Rio Grande nos principaú centros decisórios 
da polItíca nacional era a própria exprc5São desta nOva tendência gover
namental. 

Entretanto. a atuação dos dois representantes do Rio Grande não 
resultou em beneficios imediatos para as relações de Minas e São Paulo 
com O Calele. A Chapa Úniea de São Paulo manteve-se alheia às negocia
çOes sobre a mesa diretora, e a indJc:aç1io de Antônio Carlos encontrou 
seUl maiores perc:alços 110 Intarior do próprio Partido Progressista mineiro. 
Enquanto o Norte negociou seu apoio 8 Antônio Carlos em troca de uma 
posição de destaque para o PSD baiano." a facção liderada por Virgílio 
de Melo Franco, chamado o "tenente dvil", nllo transigia em seu repildlo 
à escolha do presidente de seu próprio partido para a presidência da As
sembl�ia." 

As negociações já apontavam para um impasse quando morre ines
peradamente Olegário Maciel, chefe do governo de Minas. O impacto 
deste fato sobre a já dj(ícil composição do situacionismo mineiro foi o 
malor possI'vel, pol. abriu a possibilidade de se redefinir aquela conela
çio de forçu. A entrega do governo estadual o uma dos duas correntes do 
Partido Progressista - o que trs Lido como inevitável - colocaria uma das 
facç6es em uma posição de domínio incontrast6vel sobre a outra. O efeito 
imediato dcsu perlpectiva sucessória IObre as d�marches em tomo da 
p""idênc\a d. Assembléia 010 poderia ser outro que o de suo interrupção. 
O Norte I" se havia entendido a esse respeito e só restava atingir a meta 
principal de colocar o Partido Progressl$ta naquele cargo. Quanto • isso, 
• vdDola do poaro.chave da poUtica mineira favoreceu o fortalecimento 
da cmdidatura de Antônio Carlos 1 presidência da Am:mbl�I., pois o 
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grupo de Virgílio de Melo Franco abriu mão dessa disputa para candida
tar-se, com alguma vantagem, 80 cargo recém-aberto e de maior grandeza. 
Flores da Cunha pôde, então, embarcar de volta para Porto Alegre, no dia 
seguinte ao do falecimento do chefe mineiro, mas fez questão de assegu
rar em declarações à imprensa que AntÔnio Carlos reunia "as melhores 
credenciais para O cargo de presidente da Constituinte".'· 

Seguiu-se, então, um biato de dois meses na condução polltica que o 
Governo Provisório vinha desenvolvendo. A ação coordenadora, atribuída 
a Flores da Cunha, fioou na dependência das definições que adviriam da 
sucessão mineira e precisou aguardar os posicionamentos de Vargas. 

O chefe do governo quis cumprir seu plano de viagem, deixando que 
a disputa pelo governo de Minas ganhasse maior nitidez. Este intervalo 
intencional foi um período pleno de dificuldades, pois além do efeito ins
tabilizador dos boatos e especulações que se desenvolviam em tomo da 
sucessão mineira, desencadeou-se um surto de rebeliões nos baixos esca
lões do Exército, em vários estados.s, 

Paralelamente, acirrava-se a luta pelo governo de Minas Gerais. A 
sucessão herdara a disputa entre Virgílio de Melo Franco e AntÔnio Carlos 
de Andrada. e esta luta encerrava para o Governo Proviaório a seguinte 
questão: ou manter o !Iatu quo em Minas, conservando o predomínio 
oligárquico, apesar de suas resistências à orientação centralizadora, ou 
impor uma composição de forças que privilegiasse a facção de Virgílio de 
Melo Franco e que imprimisse uma atuação mais comprometida com O 
poder central, porém de aceitação duvidosa no estado e no plano nacional. 

Flores da Cunha e Osvaldo Aranha assumiram posições opostas e 
definitivas. Curiosamente, ambos escreveram a Vargas no mesmo dia ex
pondo suas propostas. Coincidiam na interpretação da oportunidade que 
se abria com a sucessão mineira e compartilhavam também das mesmas 
pretensões de dirigir o processo político. Entretanto, já estavam em situa
ções opostas, e essas duas cartas bem evidenciam. a ,imetria que então 
marcava suas trajetÓrias. 

Flores da Cunha valia-se de sua força política ascendente para tentar 
impor a Vargas sua posição de manter o stalu quo em Minas, consoli
dando o predominio oligárquico com Gustavo Capanema. Esta lhe pare
cia a solução que melhor favorecia a influência do Rio Grande no cenário 
político nacior,al. Preocupav&-se estritamente em ter sob controle o pJ'Oo 
cesso político e em garantir a continuidade de V ugas. s. 

Osvaldo Aranha, aO contrário: confessava-se deslocado da condução 
política - fato que associou diretamente ao crescimento da influência de 
Antunes Maciel na pasta da Justiça, isto é, à presença de Flores - para 
defender em nome da "revolução" a proposta inversa: a de redefinir a 
correlação de forças do situacionismo mineiro em favor da facção "revo
lucionária" de Virgílio de Melo Franco, seu Intimo companheito." Visava, 
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sem dúvida, ampliar sua área de influência, e isso implicava o enfraque
cimento da oligarquia e o atrelamento de Minas à orientação centraliza
dora dos tenentes. 

Essas manifestações de divergência que captamos na correspondência 
pessoál de Vargas transfonnaram-se num rompimento público e numa 
questão de honra e de prestígio pessQaI para aqueles dois eminentes per
sonagens da cúpula governamental. Com isso, a sucessão mineira ganhou 
uma nova e perigosÚlsima dimensão. Vargas nio podia aceitar a situação 
criada. Para contorná-la, dispendeu mais de um mês em avanços e recuos 
no encaminhamento deste caso, onde se valeu de toda habilidade política. 
Mesmo assim, vale adiantar, não pôde evitar que sua decisão final, reve
lada a 12 de dezembro. de 1933, provocasse uma grave crise política, como 
veremos adiante. 

Sua reação imediata aos termos da carta de Flores da Cunha foi de 
franco repúdio. Não lhe respondeu pessoalmente e fez com que o inter
ventor gatlcho tomasse conhecimento de seu desagrado através de um 
amiSO comum." Vargas colllelou seu relacionamento político com o intel'
ventor gatlcho e só voltou a comunicar-se pessoalmente com ele quando 
precisou retomar a coordenação política, em função da qual seriam deci
didas 81 últiow providenci81 para a iDstalaçio da Asaembl�ia. Telegrafou
lhe lICIteI !enDQI: 

U( . . . ) Antes reunião Assembl�ia Constituinte, precisamos orien
tar boa marcha seus trabalhos combinando medidas nesse sentido, 
bem como organização da mesa, liderança, comissões, eleição pre
sidente, recomposição Ministério e outras providências dai decot
rentes ( . . . ) .  sentido fortalecer o governo. ··Para tudo isso preciso 
tua pre�nça, conselho e colaboração mais próxima. Tua presença 
aqui nec:e&sária primeiros dias novembro"." 

Depois do estremecimento de lUa. relações com Flores da Cunha, 
Vargas tomava a iniciativa da "reconciliação", convidando-o a participar 
do conjunto de decill5a que deveria reger as rumos da Constituinte. De· 
monatrava, usim, o interesse e a conveniência dessa aliança, mas tam
bém indic:ava oe limitea do papel político que reservava a Flores da Cunha: 
O de um co1aborador DOI processos decisórios governamentais, na medida 
em que atuasse como um delegado de Vargas na arena política. Isso sig
nificava que os posicionamentos particularts do llder gaúcho não deveriam 
jamais se manifestar fora do universo fechado dos gabinetes governamen
tais, e esta regra tora frontalmente desrespeitada pela sua intervenção no 
caso mineiro. Contudo, Flores da Cunha não tinha interesse em reduzir 
sua participação política à de um mero assessor ou porta-voz de Vargas. 
"azia que,tio de influir D8I decisões que tivessem importância para as 
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elites regionais que representava. A sucessão mineira era um caso decisi
vo no qual pretendia influir a todo custo. 

O chefe da nação. entretanto, soube preservar sua autonomia e seu 
poder decisório, aguardando o momento oportuno para escolher o novo 
interventor de Minas. Conjugou, habilmente, esse caso com a distribuição 
dos cargos e funções da Assembléia, fazendo com que estas últimas e 
inadiáveis providências se processassem ainda sob as expectativas da suces
são mineira. Com isso. amenizou a disputa pelos poderes da Constituinte 
e tentou manipular essa distribuição de modo a precaver-se das possíveis 
reações que sua decisão final sobre Minas pudesse provocar. Não foram 
outras as razões de o acordo ter destinado a Antônio Carlos de Andrada 
a presidência da mesa; a Virgílio de Melo Franco. a liderança da bancada 
do Partido Pro,i"essista e a Osvaldo Aranha. a liderança da maioria. 

Quanto a Flores da Cunha. Vargas não lhe deixou outra alternativa 
que a de engajar-se nesses últimos acertos, reassumindo sua função media
dora, para a qual contou com todas as honras. Sua vinda ao Rio de Janei
ro foi precedida por mais uma visita oficial: a do ministro da Marinha, 
Protógenes Guimarães. A ênfase do encontro recaiu sobre os problemas 
de segurança 'que ameaçavam a Constituinte e que ainda vinham pertur
bando a tranqüilidade política do Rio Grande. Protógenes Guimarães dedi
cou seu discurso de saudação a Flores da Cunha. abordando o papel polí
tico da Marinha: 

.. ( . . .  ) Não é sua tnlssao tutelar os mandatários legltimos da 
opinião nacional ou Impor doutrinas ou ideais políticos ( . . .  ) A sua 
missão ( . . .  ) é manter a ordem interna, obedecendo ao poder civil 
desannado. ( . . .  ) O Rio Grande pode ter a certeza de que a Mari
nha não ameaçará nunca as liberdades públicas: e se o Rio Grande 
se puser em annas para garantir ao cidadão suas prerrogativas de 
homem livre, lutaremos ao seu lado ( • . .  ) ..... 

Essa visita ressaltou outro importante aspecto do clima político em 
qu� se m.lalou a Assembléia. Apesar da repressão aos IDOvime/ltos de 
in<lUciplina militar de setembro e outubro de 1933, a poulbilidade de 
um golpe de força contra a ConstltuÍllIe não fora eUminada, pois conlava 
entre seus adeptos com vdrios generais que não escondiam sns de&cOll
tentamento com a .bertura polltica,Jt: dai a repercussão que o discorro 
do ministro da Marinha encontrou na imprensa." 

Por essas manifestações podemos avaliar o impacto negativo que • 
ausência de um programa núnimo nacional provocou nos setores revolu
cionários .mais intransigentes. Já então, todos os esforços governamentais 
concentravam-se na coordenação política que ainda estava por 50 con
cretizar. Para tanto� Vat1U recorreu novamente aos interventores, com os 
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quais procurou estruturar compoSlçoes. O interventor gaúcho embarcou 
em companhia do ministro da Marinha e foi o último a chegar à capital 
federal, onde já se encontravam cerca de dez interventores, além de todas 
as bancadas eleitas. Desde então, passou a conduzir"" as démarches em 
reuniões e contatoo de caráter reservado. 

Ainda sob censura e sem acesso a tais entendimentos, os jornais, in
conformados, presüonavam por informações e faziam suas próprias de
duÇÕC5: 

"Afinal vai haver ou não vai haver o anunciado concfiío dos 
interventores? Interpelado, o ministro da JustiÇa declarou ignorar 
o toque de reunir do governo. O certo, porém, é que nunca houve 
maior ajuntamento de governantes regionais na capital ( . . .  ).  Assim, 
se não houver concílio, pelo menos haverá conselho, conselho aos 
legisferantes inéditos da 2.' República ..... 

O fato é que tais démarches se processaram de modo informal e com 
extrema rapidez, sem que transpirassem quaisquer conflitos que não 
fossem prontamente contornados em função do objetivo comum de insta
lar a Asacmbléia. �sscs entendimentos iam desde a escolha e entrosamento 
dos líderes das bancadas, até o preenchimento dos sete cargos da mesa 
diretora e da liderança da maioria. Incluíam também as questões relati
vas ao funcionamento dos trabalhos constituintes (regimento interno, co
mias6cs) e 1 postura {rente ao anteprojeto constitucional, elaborado sob 
os auspícios do Governo Provisório. 

Flores da Cunha precisou de dois dias para garantir a eleição de 
AntÔnio Carlos para a presidência da mesa, e São Paulo rejeitou seu con
vite para assumir a primeira secretaria. Estas e outras dificuldades que 
tenham surgido nio chegaram a entravar as combinações. Toda essa efi
cácia, nio alcançada em tentativas de coordenaçio anteriores, pode ser 
imputada, em grande medida, à decislio de Vargas de convocar seUS inter
ventores - que já acumulavam as funções de chefes de partidos políticos 
- para estruturar com eles a condução da Constituinte. Sua presença 
maciça na capital federal facilitou enormemente os contatos, acelerou as 
decisl5es, permitindo uin desenvolvimento simultâneo das negociaÇÕC5 e, 
principalmente, 8 arlÍculaçio das bases operacionais para futuras inter
venções na Assembléia. 

Como aliás já deduzia o Diário de Notícias, nesse grande encontro 
nlio se definiu apenas o preenchimento dos cargos de representação, coor
denação e direção específicos ao funcionamento da Constituinte. Também 
foram assentadas as bases de� um esquema alternativo de condução da 
Assembléia, centrado em Vargas e calcado na autoridade dos interven
tores eltadusis sobre IUSS bancadas. O núcleo desse arranjo era composto 
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pelos interventores Flores da Cunha, Lima CavalcAnti e Jurac! Magalhães 
e ficou conhecido como o "bloco dos interventores". Vale ainda adiantar 
que desse compromisso de ação conjunta dos interventores passou a fazer 
parte, posteriormente, o novo titular de Minas, Benedito Valadares. Com
pletava·se assim a maioria "não parlamentar" da Assembléia. 

Este foi o desfecho da coordenação política tão ensaiada pelo Gover· 
no Provisório. Em vez de resultar num partido nacional, que garantisse a 
aprovação de um programa mínimo, compôs apenas duas vias de inter· 
ferência na Assembléia. A primeira ' dependia do entrosamento e da habi· 
lidade dos coordenadores da Constituinte, pois implicava negociações 
pessoais para a articulação de consenso ou de compromissos' frente a cada 
situação ou questão política considerada relevante para a cúpula dirigente. 
O outro conduto de intervenção era mais direto, pois valia-se da autorida· 
de dos interventores sobre suas bancadas, em nome da ségurança política 
do situacionismo. 

Assim, se pelo primeiro caminho o Governo Provisório submetia·se 
à validação democrática da Constituinte, a ser trabalhosamente alcançada, 
pela outra via impunha a disciplina partidária, com o risco de provocar 
reações ao seu evidente caráter de injunção externa. De qualquer modo, ' 
ambos os canais não possuíam o alcance nem a solidez de um programa 
escrito e assinado. Nos dois casos, o pragmatismo impunha·se como a 
orientação possível para conduzir o processo político, tal era a heteroge· 
neidade das forças que compunham o situacionismo nacional, represen· 
tado na Assembléia. 

A Constituinte instalou·se em 15 de novembro de 1933, sob as vistas 
de uma dezena de interventores, entre os quais pesava a inexistência da· 
quele que viria conduzir a atuação da maior bancada estadual: a bancada 
de Minas. De fato as dificuldades para se estabilizar composições políti· 
cas, naquela conjuntura, eram de tal ordem que a CORstituinte iniciou os 
seus trabalhos com um arroojo de forças ,extremamente suscetível � solu
ção do caso mineiro. Essa composição incorporàva e atribuía posições de 
destaque às facções que disputavam a interventoria de Minas e, por esse 
motivo, só resistiria a essa sucessão se a escolha de Vargas satisfizesse 
aos dois grupos. Caso contTário, ou a presid8ncia da Assembléia (com An
tônio Carlos) ou a liderança da maioria (com Osvaldo Aranha) ou até 
ambos os postos-chave sofreriam substituições. 

Dessas quatro alternativas, a primeira e a última eram as menos pro
váveis, tal era o grau de divisão das forças situacionistas frente às candi
daturas de Gustavo Capanema e Virgílio de Melo Franco, valendo notar 
que essa disputa dividia o próprio ministério de Vargas." Justifica-se, 
assim, acompanharmos as mudanças que se processaram nos comandos da 
Constituinte, nas quais o Rio Grande teve destacada atuação. 
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A demora da decisão do chefe do governo - como ele próprio afir
mou a Flores da Cunha -, tinha "o propósito de evitar o afastamento de 
companhei"?,S desavindos"."" Com efeito, se limitasse seu campo de ação 
à escolha de um dos dois candidatos, admitiria, de um lado, certa depeno 
dêbcia do grupo escolhido e arriscaria, de outro lado, o instável equilíbrio 
das forças que o apoiavam. Um rompimento com a facção preterida acar
retaria repercussões gravíssimas em seu ministério, bem como na Consti
tuinte. Decididamente, Vargas precisava fugir dessa dicotomização de suas 
bases políticas. Para tanto, não contribuiu a permanência de Flores da 
Cunha na capital federal, pois, no caso, ele não se dispôs a buscar uma 
salda conciliatória. Ao contrário, tomou o partido de Capanema-Antônio 
Carlos, e depois de um mês de intenso envolvimento com este caso o inter· 
ventor gaúcho retomou ao Rio Grande ainda convicto desta posição." 

Sem dúvida, o chefe gaúcho retirou-se de cena a contragosto e sem 
dissimular suas apreensões. Manteve·se em contato permanente com Getú
lio Vargas que dias depois comunicou-lhe que obtivera o assentimento dos 
dois candidatos para articular um tércio. Mesmo assim, o interventor rio
grandense foi surpreendido com a nomeação do deputado constituinte Be· 
nedito Valadares. Sua primeira reação frente ao longo relatório que An
tunes Maciel lhe enviou documentando todo o processo de escolha foi a 
seguinte: "Não dispondo de elementos para apreciar solução dada, calo-me 
para dentro de breve prazo conformar·me ou pedir os passaportes" ... 

Flores da Cunha, entretanto, optou pela primeira alternativa logo que 
tomou conhecimento dos pedidos de demissão de Osvaldo Aranha, Afrânio 
e VirgRio de Melo Franco. Em face do apelo que o ministro da Justiça 
lhe enviou, decidiu imediatamente apoiar Vargas. Com efeito, a escolha 
de Benedito Valadares significava a preservação do s/a/li quo, predomi
nantemente oligárquico, mantido por Olegário Maciel, Antônio Carlos 
(na presidência do PP e da Assembléia) e Capanema (em sua gestão inte
rina do governo mineiro). A facção derrotada foi, efetivamente, a que . r 
apoiava Vlrg!llo de Melo Franco e que pretendia "enquadrar Minas na 
Revolução". Sua reação imediata desencadeou uma grave crise ministerial 
com repercussões diretas na Assembléia. 

Os porta-vozes do novo situacionismo gaúcho e Flores da Cunha, em 
particular, experimentaram no episódio da crise o auge de sua influência 
e de seu poder sobre os rumos da política nacional. Enquanto Antunes 
Maciel instruIs os interventores sobre o andamento das negociações e 
sobre a orientação a ser dada às respectivas bancadas, Simões l.opes arti· 
culava manifestações da Assembléia pelo retomo de Osvaldo Aranha ao 
miJilstério e a escolha de um novo líder da maioria. Além disso, encami
nhava a aprovação de uma emenda regimental que excluía dos debates 
parlamentares OI temas políticos da conjuntura. 
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o interventor gaúcho, por sua vez, destacou-se como o elemento mais 
valioso para a conciliação. Contava com os laços de amizade pessoal de 
Vargas e de Osvaldo Aranha e ainda com o seu descompromisso com o 
desfecho da sucessão mineira. Pôde assim colocar-se como confidente de 
Osvaldo Aranha, que lhe confessou as mágoas, bem como de Vargas, 
que com ele compartilhou as dúvidas e decisões definitivas sobre a crise. 
Foi por solicitação do chefe do governo e dos amigos de Osvaldo Aranha 
que Flores da Cunha veio ao Rio para fazer a última tentativa conciliatória, 
que resultou numa reunião onde ficou acertada a reintegração do demis
sionário ao seu posto ministerial. Desta reunião presidida por Flores da 
Cunha participaram os interventores da Bahia e de Pernambuco, que junta
mente com os demais ministros formalizaram o último apelo a Osvaldo 
Aranha. Significativamente, o novo titular de São Paulo, Armando de 
Sales Oliveira, e o futuro ministro da Guerra, general Góis Monteiro, estio 
veram presentes como observadores. 

Em síntese, foi esse o esquema que o Governo Provisório conseguiu 
armar para conviver e enfrentar a Constituinte: um "bloco de interven· 
tores", um ministério que observasse e neutralizasse facções competitivas 
(a de Osvaldo Aranha e a de Góis Monteiro) e uma estratégia de apro
ximação com São Paulo. 

O novo arranjo substituiu, na Assembléia, duas peças centrais cujas 
arestas excediam os contornos que lhe eram reservados no quebra-cabeças 
da coordenação da lIlaioria. A exclusão de Osvaldo Aranha e de Virgilio 
de Melo Franco provocou o inconformismo de alguns poucos companhei
ros que, com isso, feriram a coesão da bancada do Partido Progressista 
mineiro e do Partido Popular Radical fluminense. Por outro lado, permi
tiu o encaixe mais seguro do núcleo coordenador e o seu entrosamento 
mais efetivo com o "bloco dos interventores": o PSD de Juraei Maga
lhães ocupou a liderança da maioria (destinada a Medeiros Neto); a fac
ção majoritária do Partido Progressista, que reconhecia a autoridade de 
Benedito Valadares, escolheu Valdomiro Magalhães para liderá-la. 

3. A CONSTITUINTE: COMANDO OU 
SUBORDINAÇÃO? ( 1933-1934) 

3 . 1 .  O perfil da bancada 

Ao Rio Grande do Sul coube uma representação de 16 cadeiras na Cons
tituinte, das quais 1 3  foram ocupadas pelo novo situacionismo gaúcho, 

94 



reunido no Partido Republicano Liberal. As duas tradicionais correntes 
partidárias estaduais - os republicanos e os libertadores - elegeram, 
na verdade, apenas um representante por partido, pois o terceiro candidato 
eleito - Adroaldo Mesquita da Costa - deveu sua vitória à parcela do 
eleitorado rio-grandense da LEC (Liga Eleitoral Católica), que votou com 
a oposição unida na Frente Única Gaúcha.·' A facção liberal"" reuniu, 
salvo duas ou três exceções, homens sem maior experiência parlamentar 
e de expressão estritamente regional, ao passo que a exígna representação 
da FUG contou com o prestígio de dois ex-ministros de Vargas, cada qual 
vinculado a um dos partidos que a integravam. 

Do conjunto da bancada gaúcha destacavam-se três elementos. O 
jurista Carlos Maximiliano Pereira dos Santos, do PRL, que vinha par
tiéipando de todas as comissões criadas pelo Governo Provisório para 
encaminhar a reconstitucionalização, culminava essa trajetória assumindo 
a presidência da Comissão Constitucional da Assembléia. Na liderança 
da FUG, o ex-ministro da Justiça, Maurício Cardoso, responsável pela pro
mulgação do novo Código Eleitoral, e que substituiu Borges de Medeiros 
na chefia do Partido Republicano Rio-Grandense. Finalmente, o ex-minis· 
tro da Agricultura e presidente do Partido Libertador, Francisco de Assis 
Brasil, que renunciou ao mandato cerca de um mês depois da instalação 
dos trabalhos, sendo substituído por seu correligionário Euclides Minuano 
de Moura, homem sem passado público e mais vinculado à corrente ideo
lógica de Raul Pila_ 

Merece destaque à parte o líder da bancada do PRL, Augusto Simõe, 
Lopes, não pelo seu passado na Prefeitura de Pelotas, mas pela sua liga
ção visceral com os gabinetes governamentais. Tornou-se uma figura
chave nos bastidores da Assembléia como porta-voz do próprio Vargas 
e como o grande articulador das fórmulas e posicionamentos da maioria 
na Constituinte_ Vale ainda registrar a presença na representação liberal 
de João Simplício Alves de Carvalho, político regional com longa expe
riência na Câmara dos Deputados, da qual se retirou para exercer duas 
s(léretarias de Estado. Por fim, resta mencionar o envolvimento e a parti
cipação de Raul Jobim Bittencourt, outro integrante do PRL, na formula
ção das malogradas Legiões Revolucionárias, ao lado de Osvaldo Aranha 
e das lideranças tenentistas, em 1931 -

Selecionamos ainda, além dos oito deputados mencionados, a atua
ção dé mais três representantes do situacionismo gaúcho: o coronel Arge
miro Dorneles, o único deputado militar do estado e explicitamente com
prometido com o pensamento da oficialidade do Rio Grande;" Pedro 
Vergara, renomado escritor e jornalista que afastou-se da direção do prin
cipal jornal do estado, A Federação, para integrar a baocada do PRL; e 
Vítor Russomano, também jornalista e ex-deputado estadual. Totalizamos 
assim 1 1  membros da bancada gaúcha, cujo desempenho acompanhamos 
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nos Anais da Constituinte. Dentre eles. sete eram do PRL e quatro da 
FUG. 

A bancada do Rio Grande do .Sul estava entre as seis maiores ban
cadas da Assembléia. Dividia-se em duas facções radicalmente antagôni
cas. cujos posicionamentos inversos nas questões político·conjunturais ten
deram a convergir em relação à matéria constitucional. Enquanto oposi
ção. a Frente Única pautou-se sempre por uma postura mais critica do que 
a do PRL que. ao contrário. estava claramente comprometido com o' con· 
tinuísmo de Vargas. Ambos. entretanto. não esconderam os interesses fe
deralistas que orientaram suas propostas de organização constitucional. 

Tratava-se. sem dúvida. de uma cisão de cunho nitidamente conjun
tural. mas cuja atualidade. concretizada na imobilidade poUtica da FUG 
e na ausência de seus grandes líderes ainda exilados. afastava qualquer 
possibilidade de conciliação naquele momento. Impedia. inclusive. enten· 
dimentos acerca dos temas estritamente constitucionais que extrapolavam 
as desavenças da conjuntura. A animosidade -reinante no seio da bancada 
nio pennitiu sequer o reconhecimento. de parte a parte. das identidades 
de princípios sobre a nova organização política e. muito menos. qualquer 
Iniciativa para uma defesa conjunta de interesses regionais comuns. que 
sofriam fortes contestações na Assembléia. Em suma. a coincidência de 
orientações não chegou. em momento algum. a se explicitar no discurso. 
nem a se traduzir em procedimentos práticos. 

Tal antagonismo marcou todo o desempenho das duas representações 
gaúchas na ·Constituinte. regendo o encaminhamento de suas propostas. 
ora inversas. ora similares. Em função dele. enfatizaram.se. demasiada
mente. as rixas políticas - quer regionais. quer nacionais -. limitando-se 
a participação e a influência do Rio Grande no debate constitucional. 

A PUG: o liberalismo da marginalidade polltica 

A Frente Única. por sua própria natureza de coalizão partidária. admitiu 
diferenciaçóe5 prograrnáticas. Elas decorriam da incorporação dos postu· 
lados da LEC. mas principalmente de divergências tradicionais que resis
tiram aos últimos esforços homogeneizadores dos dois partidos. empreen
didos nas convenções de 1932 e 1933. Entretanto. se nos temas consti
tucionais os representantes do PRR. do PL e da LEC fizeram suas res
salvas às emendas apresentadas em conjunto. nas questões políticas con
junturais que predominaram em seus discursos a coesão jamais foi 
rompida. 

Na verdade. percebe-se uma divisão de tarefas. Mauricio Cardoso -
enquanto líder do grupo e maior autoridade da FUG - empenhou seu 
prestígio na área jurídica. para participar do debate sobre problemas téc· 
nicos e políticos de elaboração constitucional. Valeu-se de sua experiência 
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polltica para encaminhar os posicionamentos de sua bancada nessa maté
ria e teve uma atuação -moderada, dentro de uma postura federalista.o, 

Já Minuano de Moura, representante do Partido Libertador, dispu
tou sempre a tribuna do plenário, revelando seu poder de crítica e suas 
qualidades de debatedor. Levantou temas estritamente políticos que, via 
de regra, conturbaram as sessões com os apartes e os protestos violentos 
que suscitava nos porta-vozes da maioria e, especialmente, do situacionis
mo gaúcho. Sua atuação foi, sem dúvida, a mais marcante, se comparada 
com a de seus dois companheiros de bancada, tendo sido o único que se 
articulou a um grupo político organizado: a minoria parlamentar." Desde 
o momento em que assumiu a cadeira vaga de Assis Brasil, Minuano de 
Moura aliou-se àquele grupo e influiu efetivamente na condução dos tra
balhos e no processo geral de redemocratização. Foram desses homens 
que partiram as denúncias sistemáticas e as críticas mais radicais ao regi
me discricionário. Com a cobertura da imprensa (que combatia a censura' 
e noticiava OS acontecimentos da Constituinte), eles influenciaram a opi
nião pública e exerceram forte pressão pela anistia e pela liberdade de 
imprensa, suas reivindicações prioritárias. 

O terceiro deputadó da oposição rio-grandense, Adroaldo - Mesquita 
da Costa, ateve-se aos limites estritos de seu mandato. Dedicou-se à defesa 
dos postulados da LEC e subscreveu as emendas da bancada da FUG que 
não feriam os princlpios católicos."" 

A Frente Única Gaúcha não tinha, efetivamente, perspectivas na As
sembléia, reduzida, como estava, a uma representação meramente simbó
lica, COIJl seus três voios. Não teve acesso à Comissão Constitucional e 
restou-lhe apenas a participação nas sessões plenárias, enquanto minoria. 
Mesmo assim, e apesar das diversidades programáticas, da divisão do tra
balho e das diferenças de estilo de seus deputados, ela fixou um sentido 
muito nltido à sua passagem na Constituinte: a contestação sistemática 
ao encaminhamento dos trabalhos, ao regime discricionário e ao situacio
nismo de Flores da Cunha. A crítica à coordenação da Assembléia e à 
ditadura revolucionária foi desenvolvida em conjunto com a minoria opo
sicionista, que armara Ciquemas de reforço a tais discursos valendo-se de 
inúmeros expedientes para ampliar-lhes a repercussão"·' Fundamentavam 
esses ataques com a defesa de postulados liberais e, nesse sentido, a FUG 
manteve o mesmo tom característico de seu discurso na conjuntura que 
precedeu a guerra civil. Continuou recorrendo ao programa da Aliança 
Liberai-- como sendo o au�ntico ideário da Revolução de 30 e, com essa 
postura, justificava a luta pela ampliação de seu espaço polltico. 

As questões em que mais insistiu foram a anistia, a liberdade de im
prensa e a resistência à estr<itégia continulsta de Vargas. Procuraram sen
sibilizar os brios e a dignidade da Assembléia, conclamando-a a se valer 
de seus poderes soberanos para decretar a anistia total, para suprimir a 
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censura e para repudiar as manobras de bastidores, onde identificavam 
injunções governistas cerceadoras e continuístas. Contestaram o decreto 
de anistia gradual do Governo Provis6rio,'o, conseguiram aprovar inú
meros requerimentos de interpelação ao ministro da Justiça para prestar 
contas sobre a ação da censura, e articularam sucessivas resistências à 
condução dos trabalhos constitucionais. Entretanto, o alcance objetivo 
dessas escaramuças dependeu sempre do apoio de segmentos da maioria 
parlamentar. A bancada paulista, por exemplo, assumiu posturas coinci
dentes com a oposição em várias ocasiões. lOS 

Para ilustrar a ação desse grupo minoritário, transcrevemos trechos 
da correspondência telegráfica de Antunes Maciél a Flores da Cunha, em 
junho de 1934: 

"Apesar do trabalho insistente de Virgílio (de Melo Franco) e 
Fernando (Magalhães) e outros elementos, procurando vulnerar blo
co favorável eleição de Getúlio, com auxílio de certa imprensa, es
tou ainda otimista. Intriga lançada por eles entre Governo e Assem
bléia não surtiu resultado esperado ( . . .  ) .  Efetivamente, continuam 
pretendendo obter votos contra Getúlio, havendo chegado ao des· 
plante de falarem de certa caixa de recursos para os comprar ( . . .  ).  
Diariamente temos trabalhado neste sentido ( . . .  ) e até agora não 
vemos motivo de que traição referida possa alcançar resultado. Des
contentes, não encontram nome capaz de arrastar número ponde
rável de votos ( . . .  )".'04 

Portanto, se a minoria não teve condições de alterar substancialmente 
o rumo dos acontecimentos, é inegável sua influência no sentido de difi· 
cultar a condução dos trabalhos, tumultuando as relações da maioria com 
o Governo Provisório, mobilizando a opinião pública com suas denúncias 
publicadas na imprensa, enfim, conturbando a situação política.'o, A FUG 
dedicou ao ataque a Flores da Cunha inúmeros discursos, proferidos em 
grande parte por Minuano de Moura. O interventor foi o alvo central de 
suas críticas, que iam desde a acusação de traição a compromissos assu· 
midos com a Frente Única e com São Paulo em 1932, até denúncias de 
corrupção e dos privilégios que gozava em face da política financeira do 
Governo Provisório. Um capítulo à parte foi o tema da legitimidade do 
PRL e das eleições de maio. 

Sobre o epis6dio da guerra civil, há uma citação ilustrativa das acusa
ções feitas ao interventor do Rio Grande. Questionado por um deputado 
liberal gaúcho sobre o isolamento dos líderes da FUG quando assumiram 
a luta armada, Minuano retrucou: "Não éramos a força, nem o Tesouro 
do Rio Grande, mas sim a opinião".'" Foi com a mesma linha de argu-
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mentação que esse deputado abordou o tema da organização do PRL e 
das eleições para a Constituinte: 

"Se me permitir a representação liberal que aqui me acossa. 
Srs. Constituintes. irei sustentar simplesmente isso: votar com a opo
sição. votar contra a ditadura no Rio Grande Sul correspondia. ano 
tes de mais nada. a comprometer e arriscar desde o imperativo indis
pensável à subsistência. até o patrimônio sagrado da vida' .101 

Minuano de Moura desconcertou a bancada do PRL trazendo a públi
co detalhes do "escândalo d. b.nh . ... que envolvia corrupção nos a1tao 
escalões da interventori. gaúcha. Ele desma:;carou os ortWciO$ utilizados 

nas conlJlS dos últimos orçamentos do estado e ainda denunciou as cmis-
6Õe$ i1egall rei tas poI Flor�s da Cunho . Essas c muitas outras ocusnçóe'ó 
lan,çadas de pOIte a parte recaíam. invarinvelm nli:. em considerações acer· 
ca da legitimidade dos poderes de Flores d. Cunha e de seu novo partido. 
A PUG continuou insistindo na uutcmicidadc de seus posicionamentos 
que, enraizados nas lr.dições poUticas do estudo. serilllll ainda .. única e 
verdadeira e.�pressão dM aspirações regionais. FalJlva .empre em nome 
do Rio Grande. reivindicando pura si a represemação da C5magadora 
maioria dm forças estaduais. c"m isso. provClC8Vll a indignllÇão dO$ depu
tados liberais e infindáveis dÍ5CU5Sôes liObre as origens das trê$ correntes 
partiddrias oU presentes. que remonta.om quase sempre � intcrpre14çóes 
da hm6ria remOta do Rio Grande do Sul. 

Desses con!rantes enÚ'entamentos, Importll acentuar o intensidade 
dos ressentimentos e o nivel de sectarismo dos duns racções. A Dtuolidade 
gritante dessas quesiões não só repercutia na segurOllÇ8 e estabilidade do 
novo situacionismo gaúcho. COmO também preJudicnvu a combatividade de 
suas dllBS representllÇÕCs na Assembl6io. paro o dtfesa dos imeresses r.· 
gionais comuns. 

o PRL: ponta·de-lança da "situação" 

A bancada do PRL apresentou.se também com uma comJlQslçüo bastante 
diferenclJlda. Ao compor sua chapa. esse partido havia se deparado com 
a escos ... .z de nomes com expressão eleitoral , c acabara por eleger proprie. 
(á rios rurais e pronssionals \ltbanos, antigos cheres locais e iovetU intellll>
IUais. mas liObretudo homens com vinculações doutrinárias diferentes. Tal. 

diversidades. entretanto, não enconlraram qualquer espaço na bancada. 

em razão de &eu comprometimento com OS interesses continulstas de 
Vargas. 

A especificidade da representação liberal foi dada. exatamente. pelo 
seu condicionamento a orientações formuladas no dia-a-dia da Constituin-
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te e, principalmente, pelas sucessivas crises de coordenação por que passou 
a Assembléia. A bancada do situacionismo gaúcho, extensão política de 
Flores da Cunha, tomou-se cada vez mais um posto avançado' do chefe 
do governo na Assembléia. Isso se deveu às extremas dificuldades enfren
tadas pelos coordenadores dos trabalhos constitucionais em obter consen
so para as orientações governamentais. Na verdade, os próprios limites da 
função coordenadora os reduziram à impotência, em face da afirmação de 
tendências que se opunham às pretensões continuístas de Vargas.'·' 

Esse quadro de imprevisibilidades exigiu o crescente entrosamento 
dos gabinetes governamentais com os chefes políticos que possuíam auto
ridade para ditar posicionamentos às bancadas governistas. Era o caso de 
vários interventores, entre eles os de Pernambuco e Bahia, e muito parti
cularmente de Flores da Cunha. Os porta-vozes do novo situacionismo 
gaúcho eram, nesse ponto, o grupo mais envolvido com a drientação de 
Vargas, haja visto o papel de Flores da Cunha na composição do quadro 
coordenador da Constituinte e as responsabilidades especificas de Antu
nes Maciel na pasta da Justiça. Nesse contexto, coube à representação do 
PRL a função básica de sustentar propostas que visavam, em última ins
tincia, liderar os posicionamentos da maioria parlamentar. Para tanto, a 
bancada liberal precisou ultrapassar os esforços empreendidos pela coor
denação de tendências existentes na Assembléía. O PRL precisou ir além; 
reorientando posições e formulando propostas que neutralizassem o avan
ço dos opositores do chefe do Governo Provisório. Essa tarefa, fundamen
tai para Vargas, exigiu da bancada um desempenho altamente discipli
nado a uma hierarquia de comando muito bem definida, além de uma 
extrema cautela em sua participação nos debates da Assembléia. 

II verdade que a bancada não trouxe para a Constituinte posiciona
mentos político-constitucionais especificos já definidos e estruturados, c0-
mo sucedeu com outras blllll'lldas. Mesmo que os tivesse, não poderia 
manifestá-los. Foi absolutamente necessário manter certa margem de inde
finição nessas questões fundamentais para possibilitar a defesa de fórmu
las conciliatórias. A fluidez de seu posicionamento quanto a questões cons
titucionais teve portanto um sentido e um objetivo tático fundamental 
para a condução política da Assembléia. Entretanto, foi a atitude inversa 
que marcou sua atuação quando se tratava de defender o Governo Pro
visório e a interventoria de Flores da Cunha das denúncias e críticàs 
feitas pela minoria parlamentar. Nesses casos, os deputados liberais gaú
chos não mediram palavras para rebater a oposição. A característica c0-
mum de suas atuações no plenário foi a excessiva incidência de apartes 
em questo.s politicamente secundárias e desvinculadas da elaboração cons
titucional. Em sCntese, a bancada liberal dispôs de ampla liberdade para 
contra-atacar a minoria e de nenhuma autonomia para atuar no campo da 
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maioria, onde se travavam os debates mais relevantes acerca da construo 
ção do pacto constitucional. 

eue sentido, foi medlocre o desempenho. conjunto e individual. da 
quase tOlalldade dos deputados do PRL. E1 .. pouco ocuparam a tribuna 
e. via de regra, 5UaJ intervenções. apane&ndo os crlticos do regime, eram 
incondicionalmente governistas, não imponando o argumento. Enfati;ta
ram u discU5SÓc5 laterais e, quanto aos pontos poUticoo fundamentais, 
Umitaram·Je a endos..... os posicionamentos determin.ados pelo comando 
de Simões Lopes. Ao que ludo indica, tiveram raras oportunidades de par
ticipar das formulações das principais orientações constitucionais. Foram 
poucas as v ..... que a bancada se reuniu com os seus chefes e, aiém disso, 
os pronunclumeotos·chave couberam sempre ao Ud.er, Simões Lopes.'·' 

e quase como se vigotllssc 00 PRL um principio subjacente de fidelldude 
partidária, que tomou inviável os posicionamentos individuais c exigiu 
dos deputados a mera conflrmaçilo das decisócs da cúpula governamental, 
trazidas pelo seu lidero 

A tais norm.. restritivas de conduta não se enquadraram todos os 
depuUldos liberais. Carlos Muimiliano e Simões Lopes assumiram cargOS 
de reaponsabilldade crucial e tiveram, efetivamente, uma participaçãO 
desuu:ada na conduçilo da Assembléia. Joio SlmpUclo preferiu ouscntar· 
.., das aubscrlçôes de emendas e das altercações com a oposição, depois 
de pronunciar um longo discurso atacando o caráter centtlllizador do An
teprojeto de Conmtuição, no qual dertacou 1 6  atentados ao federali ... 
mo."· Posteriormente, foi convidado por Simões Lopes para representar 
O PRL, como observador, Das reuniões do Comitê das GTandes Bançada5. 
Pedro Vergara, certamente inconformado com 11 inoonsistência ideológica 
dessa participação. em erudito discurso sobre 86 raízes e efeitos do federa. 
Usmo no Brasil tentou construir uma JustlfiC4t1va teórica para O hibrIdismO 
das f6rmulas que 8 bancada lustentava Da Assembl6ia. L I I  

OS demais deputados limitaram·se o dlscursar sobre educação, Fun· 
clooaU&I1lO público, colonização por imigrantes estrangeiros, entre outrOs 
ternu alheios li queslão fundamental da delimitação do espaço político do 
poder regional no DOVO regime. 

Para finaliuu • caracterização conjunto da banC4da liberal. vale des· 
tac/U uma outro decorr6ncia de sua falta de autonomia, que foi o seu 
iJOlamento na Assembltia. De [aIO, a indcfioição programática e a dis
ciplina política dificulttl.f8/Jl SUl articulação com outras representaÇÕC5. 
lno ocorreu, Inclusive, entre as próprias bancadas integrantes do "bloco 
dos íntervcntorea", cuja articulação deu·se apenas ao nfvel de suas cúpu· 
las e lideranças. 

Esse conjunto de considerações já compõe um esbOço dos padrões 
de funcionamento do éomando da representação do PRL, ou pelo menos 
de seu caráter vertical e excludente da grande maioria dos dcpufados. No 
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topo dessa hierarquia estavam Flores da Cunha e Vargas, ca!ia vez mais 
entrosados através da mediação de Antunes Maciel; na base, Simões Lopes 
liderando a bancada. Carlos Maltimiliano não se envolveu diretamente 
com a condução do partido, mas sem dúvida conjugou sua atuação na 
I>residência da Comissão Constitucional com a dos demais articuladores 
da maioria. A rigor, o poder decisório final estava com o interventor gaú
cho que, para exercê-lo de Porto Alegre, montou um esquema de comu
nicações telegréficaS que lhe garantia um fluxo constante de informações 
reservadas com seus delegados no Rio. Desse modo, a atualização de seu 
quadro referencial dependeu basicamente dos relatos fornecidos por An
tunes Maciel e por Simões Lopes. O primeiro lhe transmitia a perspectiva 
de quem acompanhava de perto o andamento da Constituinte e suas re
percussões no âmbito governamental. O segundo tentava mantê-lo a par 
do ambiente e das tendências internas da Assembléia e, particularmente, 
das articulações que desenvolvia em seus bastidores. 

O volume e a ntinuciosidade da correspond!ncia cotidiana do minis
tro da Justiça com Flores da Cunha não só confirmam a intensa utiliza. 
çãO desse canal de comunicação como permitem o acompanhaménto por
menorizado dos processos decisórios que ditaram o comportamento da 
bancada liberal e que imprimiram rumos à Assembléia. Essa documenta
ção revela que, à medida que o processo político se intensificava, instabili
zando as relações entre o Governo Provisório e a Assembléia, a capaci
dade de o interventor gaúcho formular orientações foi sendo reduzida. Os 
processos decisórios se aceleraram, envolvendo a participação Itireta das 
várias correntes majoritárias da ASiCmbléia e incorporando inclusive a 
Chapa Única de São Paulo, além do próprio ministério de Vargas, que 
passou a comparecer a tais reuniões. 

Engajados em articulações cotidianas com representantes de outras 
forças políticas, Antunes Maciel e Simões Lopes acabaram por se eman
cipar, o último mais ainda, da condição inicial de assessores e delegados 
do interventor gaúcho. Passaram a exercer com relativa' autonomia a repre
sentação do compromisso com Vargas, mediando as relações deste com 
Flores da Cunha e de ambos com a coordenação da Constituinte. Partici
param, e mesmo encaminharam a composição de fórmulas conciliatórias 
e de esquemas de ação conjunta das grandes bancadas. Muitas vezes, esses 
arranjos já chegavam ao conhecimento de Flores da Cunha em fase adian
tada de articulação, admitindo apenas o seu assentimento" que freqüen
temente vinha acompanhado de advertências. Isso 000=, particular
mente, com a atuação do líder da bancada liberai, sem dúvida mais inten
sa e com implicações mais diretas do que a do ministro da Justiça. Simões 
Lopes compartilhou a liderança da maioria com Medeiros Neto, dispon
do, entretanto, de melhores condições para allir. Uvre dOI compromissos 
formais do cargo e credenciado COI11 • confiança pessoal de Vargas, do 
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ministro da Justiça e de Flores da Cunha. o IIder da bancada do PRL foi. 
antes de tudo. o elo de ligação do Governo provisório com a Assembléia. 

Mas Simões Lopes não se limitou a essa mediação. demonstrando 
qualidades e enfrentando situações que o tomaram um dos grandes arti
culadores da maioria. uma figura-chave nos bastidores da Constituinte.'" 
Teve participação destacada no encaminhamento da crise aberta com a 
demissão de Osvaldo Aranha e Virgflio de Melo Franco das lideranças da 
maioria e da bancada progressista mineira. Foi também o promotor da 
aproximação da Chapa Única de São Paulo com o grupo coordenador. e 
de seu trabalho dependeu. em grande medida. a eleição de Vargas e a 
aprovação de itens cruciais das Disposições Transitórias.'15 Inúmeras ve
zes. entretanto. teve a função de veicular orientações governamentais que 
foram francamente repudiad.... suscilando crises nas relações entre os 
próprios coordenadores da Assembl�la e o Governo Provisório. Tui. imo 
passes acabavam obrigando Vargas a recuos "tices que Impunham QO 
IIder gaúcho o durei! e:r.ercício de recompor situações que elc próprio 
havia criado. por inspiração governamental. Ora. a repetição e a gravida
de dos Incidente. em que se envolveu t�nderam a desgastá-lo partidária e 
pessoalmente. 

O episódio mais marcante deu-se em abril, quando assumiu a defesa 
da eleição indireta para a presidência da República como um princípio 
a ser adotado na nova Constituição. Essa posição fora recomendada por 
Antunes Maciel a Flores da Cunha. que imediatamente o acatou, telegra
fando nesse sentido ao líder da bancada do PRL.'" Em seguida, foi san
cionado pelo ministro da Fazenda e. já então, mereceu a desaprovação do 
líder da maioria da Constituinte, Medeiros Neto. A questão básica era 
a definição do Colégio Eleitoral. que finalmente foi proposto e defendido 
com o maior destaque por Simões Lopes, em seu discurso de apresentação 
do bloco de emendas do PRL ao projeto substitutivo.115 O repúdio sus
citado foi de tal ordem. no próprio seio da maioria, que Simões Lopes não 
recuperou mais a sua posição de liderança nas questões constitucionais. 
A maior evidência disso foi a sua marginalização do Comitê das Grandes 
Bançadas que foi organizado dias depois desse discurso. O PRL roi coo· 
vidado • enviar um representante paro parlicipllt das reuniões somente 
como observador. O líder gaúcho viu-se forçado a abrir mão da eleição 
indireta. conseguindo a Ilutoriz.açiio de Piores do Cunha. mas mesmo assim 
nio teve ingresso no comlta. que sem dúvida constituJu a principal inrlu-
ênci. da nova Constituição.'" 

. 

Antunes Maciel roi mcoos um executor da estratégia contlnuJsta do 
que um mediador nas formulações de suas t4ticas. Foi ele quem assumiu 
o contatO cotidiano 11 a mediação pessoal entre Flores do Cunha e Vargas 
e foi ele tamWm quem arcou com as invariáveis relulAncias e Intransl
&óncias do intervontor gaúcho. Maciel allia em Intimo contato com Vargas 
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e, inicialmente, limitou-se a participar das decisões governamentais, influin
do apenas indiretamente na Constituinte. Entretanto, a condução da As
sembléia passou a envolver, cada vez mais, a participação de ministros e 
outras autoridades governamentais, através de reuniões mistas com os 
lideres das bancadas e coordenadores dos trabalhos. Esta situação exigiu 
do ministro da Justiça a mobilização dos interventores em algumas situa
ções críticas. Nas últimas semanas de funcionamento da Assembléia, Ma
ciel precisou comparecer pessoalmente aos salões e corredores do Palácio 
Tiradentes para garantir votos a Vargas e para articular a aprovação das 
Disposições Transitórias. 

Ilustrando a atuação do ministro da Justiça transcrevemos rrechos da 
sua correspondência com Flores da Cunha, em 29 de maio: 

" Passei o dia articulando nossos elementos para votações, ques
tões pollticas dependentes da Assembléia. Meu gabinete teve con· 
corrência como raras vezes e terminei jornada em longa conferên
cia com Getúlio e Antônio Carlos. Acredito que venceremos ( . . .  ).  
Quanto à constitucionalização dos estaOOs fizemos Getúlio juiz entre 
as duas correntes decidindo ele pelo prazo de 120 dias. Provavel· 
mente 5.'-feira começará votação das disposições transitórias. Opo-

. sição perdendo terreno. Ontem telegrafei vários interventores ( .  . .  ), 
tendo recebido hoje resposta de todos no mesmO tom de firmeza. 
Bancada classista procurou-me ( . . .  ) empregadores e empregados, 
separadamente, prometendo apoio, em grande maioria. Anistia des
pertou excelente impressão. Os poucos criticantes limitam·se a quei· 
xar-se da não-reintegração imediata dos funcionários civis ( . . .  )".117 

Sua posição foi, sem dúvida, exrremamente incômoda, comprometido 
como estava com as orientações nem · sempre concordantes de Vargas e de 
Flores da Cunha. Por outro lado, as funções de seu cargo colocaram-no na 
situação ambígua de promotor da abertura polltica e representante da di
tadura, responsável direto, por exemplo, pela censura. Isso lhe valeu tanto 
a crítica constante da minoria, como eventuais pressões de setores gover
namentais insatisfeitos com o encaminhamento da constitucionalização.ll8 
Mas as dificuldades maiores surgiram em seu relacionamento com Flores 
da Cunha, que resistiu a abrir �o da participação direta nesses processos 
decisórios.110 

Essa tarefa não foi nada fácil para Antunes Maciel, que precisou, 
inÚMeras vezes, dissuadir o interventor gaúcho de opiniões já firmadas, 
tranqüilizá-lo em momentos críticos e, mesmo, contê-Io de reações intem· 
pestivas. Mas a despeito dos freqüentes desacertos, o ministro da Justiça 
desenvolveu essa mediação com eficácia, conseguindo conquistar a con
fiança de Flotel da Cunha: deu-lhe total conhecimento de lua atuação e 
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fez com que todas as decisões relativas à bancada liberal passassem pelo 
crivo do interventor gaúcho .. Mesmo assim, SÓ encentramos esse esquema 
de comando funcionando com o dinamismo e o entrosamento necessários 
para nio perturbar a cooduçio do Constituinte, nos seus dois últimos 
_ de vig€ncia. Em OUWIS palavras , Flores d. Cunha só acehou delegar 
• defesa de seus interesses a Anlunes MaoleJ e Simões Lopes quando se 
tratava de anicubr valas e encaminhar as votações fmais da A ssembl�i •. 

O interventor gaúcho participara pessoalmente da condução do pro
cesso político nacional desde a instalação da Assembléia até a superação 
da crise ministerial, e foi cem todo o desagrado que retornou a Porto 
Alegre, em meados de (evereiro de 1 934.1:10 Nesse primeiro tnmestre, o 
interventor gaúcho eovolveu·se oas priocipals questões enfrentadu pelo 
chefe do governo na d.ireção política da nação, serlamenle questlonada por 
r� da mais alIa hierarquia estatal. A participação de Flores da Cunha se 
deu por solícilação de Vargas para que respaldasse suas decisões e o auxi· 
liasse no esfo� de reabsorção dos 6Ctores que lhe disputavam o comando 
político. Vargas promoveu o ehllJl\lldo "reaJustàmeoto ministerial", pelo 
qual conseguiu o relngre.so de Osvaldo Aranha na pasta da Fazenda e 
acerlOu a vinda do general G6is Monleiro para o Miolstério da Guerra. 
RecompONc o equilfbrio do Governo Provis6rio com a Incorporação dos 
dois líderes, cujo apoio lhe ero imprescindlvcl, mas cujo convlvio pre. 
nunciava·se diflcll. 

Diante deste quudro, Flores da Cunho articulou com outros ministros 
e com Of coordenadores da Constituinte um esquema para realizar, em 
cadter de urgência, a 'elelção presidencial . Quando portlu para Porto Ale
gre, I perspectiva era a de que Vargu leria eleito dentro d. cince a seis 
dias no mAximo.·" Bastava, par. iS50, a aprovação na Assembléia de 
urna reCorma regimental que invertia a ordem dos trabalhos, permitindo 
que I oleição Se antecipasse l promulgação da nova Ca.rta. A proposta, que 
ficou conhecida como .. indicação Medeiros Neto". por ler sido apresenta· 
da pelo líder di maioria, gerou não ,6 uma séria crise na Con,tituinle , 
COIDO também um novo pedido de demiuão de Osvaldo Aranha e uma 
pésshoa repercussão na imprensa. A resiatência gerado (oi tal que 
obngou os promotores da medida a um franco recuo. Cbegou-se a urna 
f6rmula c:onciliat6ria que Ie limitava R intensificar o ritmo dos trabalhos 
para reduz·ir 1)5 prazos, de modo a que dentro de 30 dia. a eleição pudes
se se realizar com ou lCtII • Constituição definitivamente pronta .... 

A Imediata reação de F1o.rcs da Cunha 80 .relato de Antunes Maciel 
lebre as prlmelru reCormulações da indicação fracassada foi a pior 
po$sIvel: "( . . .  ) Ciente teu telegrama. De cbegada tornarei providências 
decisivas para mim.. Terminaram as contemporizaÇÕC5. Estou Carto dos 
unos. Disponho de l'CCUJ1OI bonradamente acumulados para SUSltntar em 
amw as fnrça, estadual. ( . . .  ). Aceito o deooQ".'" Ao toma, conheci· 
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mento da fórmula final, o interventor gaúcho ditou a Antunes Maciel 
suas condições de aceitação: 

"Estranha resolução contida telegrama Simões, onde parece. 
me ver dedo de homem nefasto. Peço-te falar Getúlio e mandar ci
frado opinião dele e tua, após ( . . .  ) entendimento com Augusto 
[Simões Lopes] .  Não concordarei com nenhuma fórmula que não 
obtenha confOrmidade Valadares [interventor de Minas]. Lima Ca
valcânti [Pernambuco] , Juraci [Bahia], aos quais estou ligado com
promisso não agir isoladamente. Dê-lhes conhecimento teor con
sulta Augusto ( . . .  ) ".'" 

Nesse mesmo dia, Flores da Cunha assentiu com o novo esquema, 
assim como os interventores consultados. Restrito aos relatos e à atuação 
de seus dois delegados, além de estar comprometido com O "bloco dos 
interventores", paulatinamente ele foi se conformando com a representa
ção de seus porta-vozes para o encaminhamento da Constituinte. A preo
cupação fundamental do interventor gaúcho era assegurar a eleição de 
Vargas, com a qual se comprometera e da qual dependeria sua posição no 
novo governo. Para isso, não bastou o controle da Assembléia, pois ela 
mesma viu-se constantemente oprimida pelas ameaças de fechamento, im
plícitas em declarações, manifestos e articulações de altas patentes do 
Exército. 

Esses grupos, que estavam extremamente Insatisfeitos com o recru
descimento das forças pollticas regionais e com as conturbações suscitadas 
pela Constituinte, chegaram a disputar as eleições com Vargas e, princi
palmente, a conspirar sua deposição.'" As movimentações desses milita
res passaram a concentrar boa parte das atenções do interventor gaúcho,'" 
que por essa razão continuou insistindo no apressamento da eleição pre
sidencial de modo a evitar posslveis imprevistos. Sua intensa correspon
dência com Vargas teve aí seu tema principal: denúncias de conspirações, 
medidas de segurança pessoal para o chefe da nação e inúmeras adver
tências de que tomaria medidas drásticas para sustentar até em armas a 
candidatura de Vargas. Efetivamente, Flores da Cunha chegou a convo
car todos os comandantes de forças militares do estado e a lançar na 
imprensa carioca uma nota considerada como um desafio aos conspira
dores." · 

Este enfrentamento com segmentos da cúpula militar chegou a assu
mir a dimensão de um complicado caso político entre o interventor gaú
cho e o ministro da Guerra, general Góis Monteiro." · Depois de quase 
um mês de mediações, houve uma série de substituições de comandos 
militares, que atingiram um dos principais aliados de Flores da Cunha, 
o general Franco Ferreira, comandante da 3." RM, sediada em Porto Ale-
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gre. Nesse incidente, o perdedor foi sem dúvida o chefe gaúcho, que aca
bou tendo que ceder às exig&tcias de Góis Monteiro. 

Curiosamente, tal derrota política do interventor coincidiu. no tempo, 
COm o penoso recuo do PRL na Constituinte. Ref.r;U1o-nos ao fracasso 
da proposta de eleição indireta pare . prcsidolncia da República, que cons
titulra o carro-chcfe do "bloco de CUlcndas gnúchas".12II Flores da Cunha 
foi paulatinamente sendo cerceado, 11 medida que a radicalização polltica 
passou a dificultar a uç50 condutor. de Vargas. Tais conflitos nlo só pre
judicavam o esforço do chefe da nação para absorver os militares descon· 
tentei, como atrapalbavam o encaminhamento de sua candidatura. Cau
savam, ainda. pés5ima repercunão oa Constituinte, que se via oprimJda 
e lesada em leU direito uclusivo de eleger O novo presidente da República. 
QuantO • esses cfeÍlos negativos. Vurgas fez-se entender por Flore, da 
CunhI C comegulu enquadrá-lo aO seu comando ..... 

A atuação do interventor gaúcho passou, assim, por ttês momentos 
diferenlCl, que na verdade correspoodctam iI perda gradual de sua parti
cipação dircls no proces5O pollclco. De novembro de 1933 a fevereiro de 
1934. atingiu o clímax de sua força e projeçiio nacionais. compartilhando 
= Vargas a �o políti.ca do pais. até o momento em que reconduziu 
as facções em disputa ao IIÚnÍlittrio e estabilizou a composição do grupo 
coordenador da Constituinte. 

De fevereiro a meados de maio de 1 934, Flores da Cunha, já impos
sibilitado de influir diretamente oa condução da Asstmbléia, continuou 
a inlervir pessoalmente c com Intensidade cresceole no jogo polftico que 
se dlseorolan "for." da Coostiluimc c que inclusive punha em riS<!o 8 

própria continuidade do processo dc abertura. Nessa elapa, que se en· 
cerrou no caso político com Góis MonLOiro, o inlcrventur ga6cho trocou 
a diplomacia das negociações poUticas pelas amesçq de uSO da força, 
que conturiaVllDl o próprio sentido da conslilucionalinção e repen:ud
rIDI mal na Assembléia, connrangcodo a atuação do PRL. 

A partir daí .t� julbo. Flores d. Cunha limitou-se praticamenle a 
acompanhar a aluação de seus porta-vous, que enfrentavam as ültimas 
e decisivas etapas da Constitulnle. Tralllva-se. então. das votações do pro
jeto constitucinnal. que exigi.am um imelllO esfon;o para a aprovação 
das dllposições transitórias, c, finalmente, da eleição presidencial. 

J' o desempenho da bancada liberal teve um desenvolvlmemo me
nos linear, dada a mutabilidade da correlação de forças no interior d. As
sembl�ia. Mas é inegável que 5ua liderança política, fundamental para 
garmo. o apoio da AnembJáia à ação de Vargas, viu-se ameaçada nO 
primeiro trimestre de funcionamento do Assembléia. A consulta feita pelo 
próprio SlmOes Lopes 80 IIder da Chapa Única de SAo Paulo quanto • 
soluçf.o da crise moovada pela indlcaçlo �ledeirol Neto foi a primeira 
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prova de reconhecimento da força e da representatividade que a bancada 
paulista alcançara na Assembléia.1B1 

Desde então, a liderança do PRL esteve suscetível às atitudes da bano 
cada paulista e da mineira, que tenderam a exprimir consensos e, mesmo. 
a colocar-se na vanguarda da maioria parlamentar. Isso ocorreu mais c1a· 
ramente com relação à matéria constitucional. na qual o PRL foi golpea· 
do quando propôs a eleição indireta. entre outros princípios' refutados 
pelas grandes bancadas. Mas isso também ocorreu no que toca aos temas 
polJticos da conjuntura e particularmente na votação das Disposições Tran· 
sitórias, quando as bancadas de Minas e de São Paulo, juntamente com a 
baiana, recusaram a concessão temporária de poderes legislativos a Vargas, 
bem como sua sugestão de prorrogar o mandato dos deputados da Cons
tituinte.'" 

A trajetória política dos porta-vozes do novo situacionismo gaúcho 
entrou em descenso - "dentro" e "fora" da Assembléia -, na medida 
que outras forças políticas ascendiam, passando a competir e a dificultar 
sua função de encaminhar a transição do regime e de garantir a eleição de 
Vargas. O comando do PRL encontrou uma forte resistência tanto por 
parte de segmentos da cúpula militar quanto pot parte das grandes bano 
cadas. Ambos os grupos - o militar e o oligárquiCO - conquistaram con· 
cessões de Vargas, que precisou valer-se, cada vez maÍB, das posições 
polJticas de seus delegados gaúchos. Flores da Cunha, Antunes Maciel e, 
principalmente, Simões Lopes serviram de ponta-<le·lança do chefe da 
nação na conquista do apoio daquelas forças que agiam de forma inde
pendente. Os lideres rio-grandenses desgastaram.se enqua!lto grupo polí
tico em sucessivos avanços e recuos, e finalmente se viram forçados a 
dividir suas posições no poder central com as facções ascendentes. No 
novo govemo, Góis Monteiro foi mantido no Ministério da Guerra, 
mas Antunes Maciel cedeu seu cargo a um paulista, Vicente Rao. O Rio 
Grande perdeu um posto politicamente estratégico e, em troca, herdou 
apenas o Ministério da Fazenda, com o qual já vinha cgntandg. 

3.2. O debate constitucional 

Dentre as inúmeras questões concretas que envolviam a proposta de re
novação de nosso modelo político de Estado, uma se destaca por sua 
abrangência e principalidade: a força política das unidades estaduais 
junto aos centros de poder nacional. A primazia dessa questão sobre os 
demais temas daquela conjuntura já era captada pela imprensa que, 
desde logo, caracteri�ou-a pelo confronto "federalismo versus centrali
zação". Esse binômio revelava, por si SÓ, a situação de força das oligat-
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quias do Centro-SuI, em face das quais só um poder central forte teria 
condições de se concnopor. 

Tal conllito, que se çomtitufra no fator propubor do processo pou. 
tlco pJO. provocando tanto a guern civil quanto " ClOIlvoc:ação da CoIU
tituinte, assumia nesse conleXto uma nova feiçio. Exp\lcitav&-se em pro
jeCOf conscituc;ionais e IUb� b normas democráticas da Auembléia: 
ao debate aberto e ao voco da maioria. 

O Rio OWlde do Sul idenclficava-se tradicionalmente com o federa
lismo, mas a pareda majoritária de I\IU clIceo encontrava·se DO momento 
comprometida com o �hofc do governo. Entretanto, apesar da. transigên
cias obtidu para e!eiloa de coordenoçio. O conieúdo federalista de suas 
intervenções acabou prevalecendo. A bancada como um IOdo não apre
seruou ""Sla matéria o antagonismo que marcou o desempenho cotidiano 
do PRL e da FUO no plenário da ÁSIImIbl6ia. Desta forma, nos deÚOf>. 
\amOs com conv�as insuspcítu quanco aos princípios Cundamcnbds 
de organização polítioa do pai •. 

Por outro lado, o fato de a 'Iuação das duas facções riD-lnondcllIcs 
ter privilegiado sistematicamente as rixas políticas prejudicou em muito 
sua participação no debate constitucional. Seus posicionamenlo!i ficaram 
praticamente limitados aos textos du emendas apresentadas ao projeto 
G1aborado pela ComI.são Constitucional W 05 dois blooo5 de cmend ... 
do PRL e da PUO conJlltulram O subsidio principal de nossa an6lise. 
dado o pequeno número de discursos pronunciados a respeito. Vej.mos 
quaiJ (oram esses pontos que representaram as princlpai. crioeheiras da 
luta pdo fortalecimento do poder regional Para f8cili�r a exposição, de· 
finlmos duas ordens de quescões: a da organúoçilo ,�derlll, lermo que de
sip O TItulo I do p.rojeto constitucional mas que, pela nossa classifica. 
çio, envolve trunbéD1 o Título V"'; e a organl:ação dos poderes nacionai •. 
na qual reunimos os teCI1.Q6 diopoltoa nos TItulo. 11 , 1 \ 1  e IV, relativos 
_ Podem Legislativo, EIeeutivo c ludiçiúio. _pectivamence. 

Sob O tenuo da orcanim;iiD federm, propUJClDOonos a relatlonar aqUI> 
les princlpiOl que defiDem as atribulçõel da União e dos estados na vida 
polítIca e adminimtiva da nação. DestICllVIIIIl'5C, ai, a discriminação de 
rendas; I competência tributúia e IcaWativa dos estados; o conrrole sobre 
forçu militarea c sob.re políticas tiMnariru estaduais; 05 caaos de res
ponsabilidade do Unlio. tanto para &OCOrrer quanto para inteM.r nu 
.dministnções regionais; em suma, OI prindpios búiCOJ da autonomia 
estadual ou. ao contrário, da centralizaçio poUciaHdminlJCraciY8. 

Na o'eanWJçao dos podere. "acionail. reunimos os temo estrita· 
lDIIote Ugados à participação dos estados no listema poUtico, isto �. DOS 

� pod.cru conatitucionais. lncllÚml·lC ai os critérios de composiçio e 
de tI<Xllha de seus membros ou titulares; seus princIpios orpnizaçjonaiJ 
búlCOl; u compet!neiu espc�cal do cada um c IU.I relaçl\e5 de equi-
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llbrio e complementaridade. Tais questões levanlaram - algumas polSmicas 
fundamentais sobre: 

os critérios para a representação política dos estados, tendo em vista 
que as desigualdades existentes sempre haviam privilegiado Minas 
Gerais e São Paulo; 

- os mecanismos constitucionais para impedir a hipertrofia do Executi
vo e o tbonopólio dos grandes estados sobre o Legislativo, que cons
tituíam dois problemas políticos herdados da República Velha. Con
siderados como distorções, esses dois problemas levantaram as alter
nativas (não excludente de adoção dó , p!l,rlamentarismo e de organi
zação de um Legislativo unicameral, do qual fosse suprimido o 
antigo Senado; 

- a participação dos estados na organização e no funcionamento do 
Judiciário, que motivou projetos de unificaçià do direito processual 
e da nomeação das magistráturas. 

No primeiro conjunto de temas, onde se definia a ordem federativa; 
os pontos de convergência das duas representações gaúchas foram mais 
expllcitos, embora jamais reconhecidos por qualquer um de seus integran
tes. Tais pontos ficaram inclusive escamoteados, porque resultaram de 
procedimentos diferentes: o PRL formulou sempre emendas substitutivas, 
isto é, que reestruturavam o projeto- constitucional. ao passo que a PUG 
limitou-se a emendar o texto original. Com isso, algumas de suas pro
postas equivalentes não tiveram correspondência na estrutura do projeto 
constitucional. 

Com relação às atribuições gerais dos estados, aceitaram o disposi
tivo federalista da Constituição de 1891, restallrado pelo substitutivo, 
pelo qual era facultado aos estados "todo e qualquer poder, ou direito, 
que não lhes fosse negado por cláusula expressa ou implicitamente con
tida nas cláusulas expressas desta Constituição" (§ 7, art. 7). Coincidiram 
ainda na iniciativa de estender a competência legislativa subsidiária dos 
estados, introduzida pelo substitutivo, às normas das justiças estaduais e 
da exploração de recursos minerais e energéticos de seus territórios. Os 
dois pontos destacados contradiziam frontalmente as propostas tenentistas 
de unidade processual da Justiça e de naciona1ização dos recursos econi). 
micos básicos, que acabaram prevaleCendo no texto final da Constituição. 

Ainda a respeito desta nova prerrogativa dos estados, a bancada do 
PRL introduziu um parágrafo único, ampliando a faculdade de legislação 
subsidiária para toda e qualquer matéria sobre a qual não existisse lei 
federal. A inclusão desse novo principio de legislação subsidiária dos 
estados foi uma conquista da Constituinte de 1934, da qual ambas as 
facções rio-grandenses procuraram extrair maior proveito, quer permitindo 
que os estados preenchessem com a DDVa faculclade toda. as lacunas le-
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gislativas da União (PRL), quer consolidando essas leis estaduais pelo 
referendum popular (FUG) .... 

Quanto ao poder militar dos estados, o PRL foi mais radical, como, 
aliás, prenunciavam as declarações de Flores da Cunha às vésperas da ins
talação da Assembléia, de que considerava inaceitável a federalização das 
milícias estaduais contida no anteprojeto."· Tal dispositivo já fora elimi
nado pela Comissão Constitucional. Mesmo assim, as duas representações 
gaúchas tentaram restringir a parcela de controle que ainda estava atri
buída à União sobre produção e comercialização de todo e qualquer maie
rial bélico (§ único, n.' S, art. 7). A FUG admitiu tal controle apenas 
pelo Legislativo, e o PRL não só suprimiu tal dispositivo como ainda eli
minou de um outro item o enunciado em que se permitia à União legis
lar sobre "as condições gerais ( . . .  ) da organização militar, da instrução a 
lhe ser ministrada e da discriminação qualitativa e quantitativa dos anDa
mentos e munições das forças militares estaduais" (letra q do n.' lO, 
art. 7). 

Novamente o Rio Grande foi vencido na Assembléia. Os interesses 
descentraIizadores não conseguiram avançar além da proposta concilia
tória do substitutivo, que foi praticamente mantida no texto final da 
Constituição. 

No domínio econômico, vale ressaltar alguns pontos de convergên
cia das duas emendas gaúchas acerca da interferência da União nos neg6-
cios estaduais. A Frente Única restringiu a proibição aos estados de con
trafrem emprêstimos sem a aquiescência da União, no caso particular de 
empréstimos externos, o que, aliás, já vigorava desde 1930 (art. 124, Títu
lo V). O PRL não abordou este capítulo nas suas emendas, mas retirou 
da União a faculdade privativa de legislar sobre o "trabalho, a produção 
e o consumo, o comércio exterior e interestadual, o câmbio e a transfe
rência de valores", ajustando esse dispositivo ao caso da regulamentação 
das normas fundamentais sobre as quais incidia a legislação subsidiária 
dos estados (letra m do n.· lO, art. 7). 

Já no i)rtrincado problema da discriminação de rendas, que desen
cadeou uma das maiores polêmicas da Assembléia, o posicionamento das 
facções rio-grandenses refletiu as diferenças que as dividiam naquela con
juntura. Esse tema, que tralava da divisão tributária, envolvia a princi
pal fonte de renda das administrações estaduais e, portanto, as próprias 
bases materiais de sua autonomia polftica. A gravidade dessa questão foi 
decuplicada pelas redefinições que o Governo Provisório vinha tentando 
impor através do anteprojeto e da coordenação da maioria. A mudança 
fundamental era a eliminação gradual do imposto de exportação, que 
constituía a principal arrecadação dos vários estados exportadores, entre 
eles São Paulo e os estados do Norte-Nordeste-
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Nesse ponto o PRL, que já se manifestara contrário à extinção do impos
to de exportação,''' teve que assumir uma posição mediadora, que pressu
pôs um entendimento com Osvaldo Aranha, responsável pela reforma 
tributária em questão ... • Flores da Cunha reforçou sua posição enviando 
seu secretário do Interior para participar, juntamente com a bancada libe
rai, dos entendimentos com o ministro da Fazenda." · As dificuldades 
foram tantas que a saída encontrada foi a de propor o adiamento do 
problema. 

O líder Simões Lopes foi à tribuna para justificar esta proposta, ar
gumentando: "( . . .  ) Como elaborar uma reforma tributária sem o conhe
cimento é a coordenação paciente e minuciosa de todos os dados ( . . .  ).  A 
emenda, longe de representar o abandono desse problema vital, significa o 
nosso veemente desejo de vê-lo estudado e resolvido com a cautela que 
está a exigir"."· Essa posição não foi aceita, e as grandes bancadas, capi
taneadas por São Paulo, incumbiram-se de encontrar uma fórmula conci
liatória e de incluí·la no corpo da Constituição, de modo a que ficassem 
impedidas possíveis arbitrarieda<les por parte do Governo Provisório. 

Quanto à responsabilidade da lTnião, as duas representações gaúchas 
acataram a inovação de atribuir-lhe a organização da defesa permanente 
contra as secas (n.o 9, art. 7) e de obrigá-la a socorrer os estados em situa
ção de calamidade pública (§ 6.°, art. 7). Mas a emenda da FUG não se 
limitou a isso, propondo que se delegasse à União um papel de com· 
pensação das desigualdades regionais, de modo a que os estados pobres 
e incapazes de suprir suas necessidades administrativas recebessem auxílio 
financeiro federal, sem que isso implicasse perda de autonomia.'u As 
duas facções gaúchas tenderam a cercar de controles os demais casos 
de intervenção federal nos estados. Esta foi uma atitude consensual na 
Assembléia, dada a freqüência com que tais intervenções ocorreram, na 
República Velha, com ba.se na indeterminação do artigo 6.' da antiga 
Carta. O anteprojeto já reformulara por completo esse artigo, discrimi
nando nove casos de intervenção e regulando seus procedimentos. Por 
este texto, o poder de intervenção era distribuído entre os três poderes, 
e sua execução ficaria sempre a cargo do presidente da República, sub
metida à aprovação do Conselho Supremo.'" 

Mesmo assim, o projeto substitutivo registrava novos avanços no 
sentido de aumentar o controle dos estados sobre a ação do Executivo e 
de dar máxima concisão às normas de intervenção. Transferia o poder 
de sanção para o Congresso Nacional,'" de modo que o presidente da 
RepúbliCl\ só pudesse intervir nos estados Com a aprovação das duas 
câmaras legislativas, cuja composição era quase que exclusivamente regio
nal. Além desses importantes acréscimos, o substitutivo reduziu à 'metade 
os casos de intervenção por desrespeito dos estados aos principias cons
titucionais federais (n.' 5, art. 12). 
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Os prmclpais avanços descentralizadores, nesse caso, foram alcan
çados nas primeiras fases dos trabalhos da Constituinte, em que foram 
apresentadas emendas ao anteprojeto e elaborado o primeiro substitutivo. 
A preocupação em evitar os abusos do Executivo era de tal forma gene
ralizada que o próprio vice-presidente da Comissão Constitucional res
saltou que o problema das intervenções federais "foi dos pontos em que 
ÍI Comissão versou com maior carinho".'" Em tais condições, não é de 
'se estranhar o fato de o PRL e a FUG terem acatado, sem discordâncias 
de fundo, o artigo 12 do substitutivo, que se manteve praticamente inal
terado até o texto final da Constituição. 

No entanto, a luta pelo federalismo teve suas batalhas mais difíceis 
e decisivas no campo em que se definia a participação dos estados nos 
centros de poder nacionais. Nesse terreno, o PRL precisou, novamente, 
assumir posturas táticas e, com isso, distanciou-se da FUG. O único 
ponto em que houve uma identificação explícita entre o PRL e a FUG foi 
quanto ao critério de representação política dos estados na Câmara dos 
Deputados. Defenderam ambos a proporcionalidade ao eleitorado ins
crito'" e não à população residente em cada estado, como vigorara na 
República Velha. Pretendiam com isso vincular o tamanho das bancadas 
ao da população alfabetizada, o que deixaria o Rio Grande do Sul em 
melhor situação para competir com Minas, Bahia e Pernambuco. 

Com efeito, tal proposta só não feriu os interesses de São Paulo e 
de alguns tenentes,"· pois os demais estados., populosos ou não, se viram 
altamente prejudicados em virtude do alto índice de analfabetismo de 
suas populações. O novo critério defendido pela bancada gaúcha não 
teve a aceitação mínima para ser aprovado. 

A questão do regime político, que envolvia basicamente a definição 
das relações entre os "poderes governantes" - o Executivo e o Legisla
tivo -, abriu amplas possibilidades para a disputa entre grandes e peque
nos eslados. No caso da bancada gaúch&, influíram nesse tema anteceden
tes regionais, que haviam imposto posturas idênticas na reorganização 
partidária em 1932. Como vimos, tratava-se de uma antiga polêmica dou
trinária entre o presidencialismo exacerbado dos "republicanos" casti
lhistas e o parlamentarismo britânico do líder "libertador", Raul Pila. 
Tal polêmica em 1934 já não tinha espaço no novo "bipartidarismo" 
gaúcho. As duas alternativas partidárias pressupunham a conciliação das 
antigas facções, quer na oposição (com a FUG) quer na situação (com o 
PRL). Sendo assim, a bancada ingressou na A�sembléia comprometida, 
como um todo, com a proposta de conjugar elementos dos dois regimes.'" 
Embora as duas facções partissem dessa posição idêntica, seu encami-. .  
nhamento evoluiu para propostas extremamente diferenciadas. E isso se 
deveu basicamente ao campo de interesses no qual essa questão foi sendo 
equacionada na Constituinte; 
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o debate em tomo das vantagens do presidencialismo ou do parla
mentarismo correspondeu, na verdade, à formulação mais geral e ampla 
do duplo problema da hipertrofia do Executivo e da criação de um 
Legislativo forte e politicamente representativo da nação, isto é, livre do 
jugo de Minas e São Paulo. 

O perigo de reincidência de obusos por par� do Executivo, tão Ire· 
q\lenlea na República Velha, sensibilizava sem dúvida os interesses regio
naU como um todo, Já que haviam sido as vllimas desses abll50S na antiga 
ordem, tanto no Congresso quanto nas administrações estaduais. Com base 
ncssa preocupação comum, firmaram·se desde logo alguns pontos con
sensuais: 
I .  a necessidade de minimizar a impunidade dos mandatários do poder, 

encaminhada através da diSCriminação minuciosa dos crimcs de res-
ponsabilidade e dos procedimentos punitivos: 

. 

2. • necessidade de fortalecer o Legislativo, equiparando-o, em força, ao 
Executivo, o que se traduziu, unicamente, na concordância com a in
trodução do princípio parlamentarista da interpelação dos ministros 
pelo Congresso; 

3. a necessidade de criar ou atribuir a um órgão a coordenação desses 
dois "poderet governantes" de força equivalente. 
Como se pode notar, tratava-se de um consenso significativo, tendo 

em vista o controle do Executivo. Entretanto, tal consenso se rompia no 
momento em que se passava a propostas concretas, nas quais influíam 
as desigualdades entre os grandes e os pequenos estados. 

A bria·se, nesse ponto, o conflito político básico do pós-30, que reunia 
de um lado os interesses centralizadorcs e continuístas dos setores mais 
identificados com a revolução e, de outro, os interesses "restauradores" 
das oligarquias dos grandes estados. Con�ntavam'se, as últimas, com o 
regime presidencialista corrigido das falhas regisuadas na República Ve
lha, para o que bastaria conferir novas atrlbuiç6es ao antigo Legislativo. 
J' o Bloco do Norte, principal defensor do parlamentarismo, propunha 
uma reformulação mais ampla do Legislativo, que visava romper com o 
conuole exercido pelas oligarquias do Centro-Sul sobre O sistema pollti
co. Com isso, a polêmica em lorno do pwmentari.mo e do presiden
cialismo foi sendo equIlciollJlda, efetivamente, na �rreno em que se de
finia a organização do legislativo e 8S regras de suu coexistência com o 
Executivo. 

As aliernativas propostas foram bastante diversüicadas por parte dos 
setores comprometidos com a ordem revolucionária, ao passo que tiveram 
grande uniformidade quando formuladas pelas grandes bancadas, que 
insistiram sempre no bicameralismo com novas atribuições que lhe dessem 
maior força. Esse tema transformou-se num elemento catalisador do jogo 
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de Interenes existente na Assembléia, e seu encaminhamento bem o com
prova, pois correspondeu às mais variadas fórmulas de composição. 

O anteprojeto foi, dentre elas, a mais radical, pois além de unica
meralilta atribula a Coordenação dos Poderes a um órgão inteiramente 
inédito e com uma composição tão inusitada que desconcertou a Assem
bléia, suscitando interpretações as mais contraditórias. O anteprojeto foi 
também, por conseguinte, a iniciativa mais contundente de supressão 
do Senado, que já não podia ser visualizado no Conselho Supremo. Este 
não resistiu à primeira fase dos debates, quando Coi contestado por todos 

.8 partir de argumentações absolutamente divergentes. 
Nesse ponto, o substitutivo fugiu completamente ao anteprojeto. 

Suprimiu a Coordenação dos Poderes, restaurou O bicameralismo e com
pensou else "recuo" em favor das oligarquias com a criação do Conselho 
Nacional. Este era um órgão do Poder Executivo, de caráter eminente
mente técnico, cujos dez membros eram todos nomeados pelo presidente 
da República para exercerem Cunções estritamente consultivas. 

O arranjo proposto pela Comissão Constitucional tampouco Coi acei
to e, eCetivamente, não respondia às questões poUticas que estavam em 
foco na Assembléia na medida que criava um novo recurso para o Exe
cutivo. A tendenci. que se registrou na discussão desse novo projeto foi 
a de se negociar uma composição, na tentativa de aproximar o Senado da 
função coordenadora dos poderes, deslocando-o, com isso, do Legislativo. 
Em outras palavras, significava a entrega da coordenação dos poderes aos 
estados equitativamente representados. Tal foi o modelo que prevaleceu 
no texto final da Constituição, caracterizado pelos tenentes de "bicame
ralismo disfarçado": O Legislativo ficou limitado à Câmara dos Depu
tados; o Senado tornou-se o órgão de Coordenação dos Poderes, com 
maior força do que possuíra anteriormente. 

A orientação das duas facções gaúchas no desenrolar desse debate 
foi se diferenciando à medida que os enfrentamentos suscitados transfor
mavam-no numa questão nodal para o novo pacto político. Tal situação 
exigiu do PRL posturas de coordenação das · correntes . que se formavam 
e, para tanto, precisou passar por importantes reorientações. Seu desem
penho pautou-se, como nunca, no seu compromisso com os interesses con
tÍDulstas de Vargas, ganbando assim o sentido eminentemente prático de 
buscar soluções alternativas e conciliatórias. Os posicionamentos da ban
ca4a liberal subordinaram-se, efetivamente, a interesses políticos imedia
tos de coordenação da Constituinte e, com isso, tiveram um desenvolvi
mento descontínuo, por vezes até incoerente. A, FUG, ao contrário, man
teve-se no mesmo rumo federalista inicial, mas não sem os percalços de 
ver-se premida a realizar negociações. O ponto de partida foi, entretanto, 
o mesmo para toda a bancada: a conjugação dos dois regimes políticos e 
a manutenção do bicameralismo. Como o primeiro principio programá-
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tico adequou·se à intenção geral na Constituinte de fortalecer o Legislativo, 
foi a defesa do bicameralismo que promoveu a primeira iniciativa das 
duas facções ri�randenses neus matéria: a de repúdio à fórmula contl· 
da no anteprojeto, parriculannente A supressfio do Senado. 

A I'UG apreoentou emenda'" transformando o Conselho Supremo 
num novo órgllo, denominado Comissão Permanente, que nada mais mI 
do que o antigo Senado co.m repreiCntatividade e atribuições ampliadas. 
A nova Cimara ""ria composta por trêo representanles por estado, esc0-
lhidos pelos deputados el.eitos, dentre os membros de S\las própriss bano 
cadas estaduais. O mandato da Comissão PernUlOente era por conseguiu. 
IC o mesmo da Câmara dos Deputados, renovando-se a cada quatro anos, 
de modo a favorecer, segundo os aUlores da emenda, uma maior repre. 
sentatividade da nação e entrosamento com a Câmara dos Deputados. O 
novo órgão seria dotado de "competências legislativas, fiscalizadoras e co
ordenadoras" e enfatizava-se sua função de velar pela continuidade polf. 
tico-administratin nos recessos parlamentares. 

O PRL, de sua parte, subscreveu emenda'" elaborada por um de 
seus mais em1ncntes deputados, CaTlos Maximiliano, pela qual sugul. 
a reatauração do bicanu:rali$DIo e a substituição do Conselbo Supmno 
pelo chamado Conselho Nacional, de funçOcs coordenadoras e cone�bido 
DOI moldes do Conselho do Ilstado do Império, exceto na composição. 
Esta passava às mãos do presidente da República, que nomearia os con· 
selheiros segundo critérios de experiência administrativa e competência 
técnica. 

Apesar de todas as InovaÇÕes, a Frente Dnica propunha, em última 
anillie, um Senado muito maia forte que o da República Velha, ao passo 
que a do PRL, embora o restaurasse explicitamente, tinha um sentido cen
tralizador, ou seja, O de atribuir A coordenaçio dos poderes um carj\ter ti.;· 
nico e desvinçulado de qualquer representatividade polltica. 

O 5ubslÍluti\·O, nesse ""otido, encampou as idéia, bã&\llas da etDI:nda 
de Maximiliano, o que constitui um forte lndí,cador do intuito de coorde· 
nação da propoola dos liberais gaúchos. O novo projeto, além de restAIU' 
rar o bicameralismo, inspirou·se naquela emenda quando formulou o 
'"seu" Conselho Naciona1.160 

A essa altura já era evidente 8 inadequação dessa fórmula que não 
repercutira de modo significativo nos debates parlamentares. Assim, logo 
que se tornou previslvel o seu insucesso (cerca de um mês antl!$ da apre
sentação do substitutivo ao plenário), a bancada liberal reorienlou sua 
posição decidindo, como deçlarou Flores da Cunha: "sustentar o regime 
bicameral. cri.aodo em lugar do antigo Senado outra ClmIr. Legislativa 
com nova denominação . tendo talvez atribuições mw importantes" .'" 

Essa roi a caracterizaçllo mais nel da fórmula que a ban<:ada liberal 
veio a propor, em abril de 1934, em sua emenda ao substitutivo.'" Entre-
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tanto, nesta ocaSlao, o PRL preferiu qualüicá-la de "unicameralista", o 
que deve ser atribuído a preocupações táticas de revesti-la de um sentido 
inovador associado à orientação de Vargas_ O fato é que essa emenda 
inscrevia-se perfeitamente no posicionamento bicameralista assumido em 
janeiro pela bancada: suprimia tanto o Senado quanto o Conselho Nacio
nal contidos no substitutivo e criava o Conselho Federal que, na verdade, 
era uma fusão daqueles dois órgãos, ou seja, uma segunda Câmara com 
(unções legislativas e coordenadoras_ O novo conselho deveria se com
por de um representante por estado, eleitos pelas Assembléias Legislativas 
estaduai., e por outros seis membros, dois dos quais militares, nomeados 
pelo presidente da República, segundo critério de competência técnica e 
experiência administrativa. Teve-se, contudo, o cuidado de preservar a 
Igualdade da representação estadual, específica ao Senado, restringindo-se 
o direito de voto dos seis membros não eleitos. Estes não pOderiam par
ticipar das funções legislativas desse órgão, tendo-se em vista, segundo 
Simões Lopes, "a melhor garantia do equilíbrio federativo".'" 

O Conselho Federal acumulava, em grande medida, as atribuições 
do Senado e as funções coordenadoras propostas pelo anteprojeto e pela 
própria emenda de Maximiliano. A alteração principal foi justamente a 
inçlusão de atribuições legislativas próprias do Senado e. a supressão de 
algumas atribuições sobre matérias econômico-financeiras, int�macionais 
e territQriais, conferidas ao Conselho Nacional que constava daquela 
emenda. Essa proposta conciliadora do PRL ainda possuía um caráter res
tritivo ao modelo federa1ista, pois além de admitir seis membros noioea
dos pelo Executivo, reduzia tanto as competências legislativas previstas no 
substitutivo para o Senado, quanto as funções coordenadoras que sua 
própria emenda anterior conferira ao então Conselho Nacional. Com 
efeito, seu avanço no sentido da participação dos estados no órgão de 
coordenação teve como contrapartida uma significativa redução de com
pet!ncias. 

Foram, exatamente, essas importantes limitações que motivaram a 
sua desaprovação na Assembléia e que diferenciaram essa fórmula daque
las que lhe sucederam, preva1ecendo no texto final da Constituição. Ti
nham todas a mesma matriz geradora: a proposta de conjugação das fun
ções do antigo Senado e das funções de COOrdenação dos poderes em um 
6nico órgão de representação igualitária dos estados_ Tanto a emenda de 
coordenação do "Comitê das Grandes Bancadas" quanto o texto final 
da nova Carta mantiveram essa idéia básica . .  Entretanlo, a emenda de 
coordenação eliminou os membros nomeados e restituiu as competências que 
a proposta do PRL suprimira. O texto {inal alterou o processo eletivo 
desse órgão, restaurando o voto direto que, tradicionalmente, regera a 
composição do Senado.'" 
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o desempenho do PRL nesse conflito fundamental passou por duas 
reformulações marcantes, ao nível de seu discurso polltico na Assem. 
bléia: a) da defesa do bicameralismo para a do sistema "unicameralista" 
e b) da defesa de uma concepção técnico-administrativa da Coordenação 
dos Poderes para a de sua natureza política e sua necessária representa
tividade das unidades da federação. Numa linha mais subjacente, não en
contramos propriamente contradições, mas sim uma postura voltada para 
a interpretação e absorção das principais tendências da Constituinte e 
para a apresentação de propostas alternativas que as conciliassem entre 
si, e também com a orientação de Vargas. 

A FUG, ao contrário dos liberais gaúchos, viu-se completamente 
desatendida pelo substitutivo. Seu IIder, Maurício Cardoso, chegou a afir
mar na tribuna que nenhuma das emendas que subscrevera "mereceu a 
honra de ser apreciada pela Comissão Constitucional ...... Tal julgamento 
subestimava, na verdade, a identidade de princípios de seus posicionamen
to. com os das expressivas representações oligárquicas presentes na Cons
lituinte. Entretanto, foi em função dessa auto-avaliação que a Frente Única 
optou pelo recuo. 

Em sua emenda ao substitutivo, abriu mão da Comissão Permanente 
e da idéia da Coordenação dos Poderes. Propôs a supressão do Conselho 
Nacional e ateve-se à defesa da ampliação das atribuições do Senado, pelo 
menos ao DÍvel das que lhe competiram na República Velha. Abandonou, 
portanto, posições que, embora o substitutivo não incorporasse, termina
ram por se impor. Sua proposição primeira - uma segunda CAmara de 
representação estadual igualitária com funções legislativas, fiscalizadoras 
e coordenadoras - foi uma fórmula bastante semelhante à que preva
leceu. Os três porta-vozes da oposição rio-granden.se supriram essa inter
pretação, mantendo-se atuantes e influindo nos processos de votação do 
texto final da nova Carta. Esta, por certo, superou as expectativas derro
tistas que orientaram sua última emenda. A ruG, pelo seu. descompro
misso com o Governo Provis6rio, . tinha maiores motivos de contenta
mento com o resultado obtido. 

Mas o posicionamento da Frente Única no debate sobre a organiza
ção dos poderes não se limitou à questão fundamental dos mecanismos 
de representação e de participação do poder regional nos centros decis6-
rios nacionais. Enquanto minoria, a FUG tinha interesses concretos e 
imediatos na defesa de princípios democrático-liberais que garantissem 
e ampliassem seu espaço político. 

Nesse ponto, as divisões polltico-conjunturais das elites gaúchas sus
citaram posturas de conteúdos div�rgentes, ao contrário do que sucedeu 
com relação ao tema do federalismo. A bancada liberal, por força de seu 
envolvimento e participação no poder, ateve-se à tarefa �oordenadora e 
• sua meta fundamental de compor um pacto político com os setores 
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majoritários na Constituinte. O PRL silenciou sobre a temática do libera· 
lismo, e seu desinteresse pela abertura a uma maior participação política 
ficou patente quando veiculou a proposta de Vargas, de instituir eleições 
indiretas para a presidência da República e para o novo Senado. Na oca
sião argumentou que o voto direto criaria "anarquia mental e a inquie
tação popular; sangrias financeiras ( . . .  ); intromissões perniciosas da polí
tica nas Forças Armadas; insurreições cruentas e de péssima repercussão 
internacional". HiS 

A FUG, inversamente, abraçou os ideais liberais e lutou com toda 
a tenacidade, discriminando, ponto por ponto, os cerceamentos que iden
tificava nos projetos constitucionais. Além da eleição direta defendeu, 
entre muitos, os seguintes princípios constitucionais: 

- a ampliação do direito de iniciativa legislativa (só atribuído 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 elei
torado, inclusive) nos casos de dupla legislação. entre outros; 

- a representação das minorias, a todos os níveis, e particularmente 
nas comissões parlamentares e na Delegação Legislativa Permanente, que 
representava o Legislativo nas períodos de recesso; 

- a extensão das atribuições dessa Delegação Permanente de modo 
• garantir a efetiva continuidade político-administrativa e controle sobre 
o Executivo, naqueles 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 .... 
Nesses sete pontos, a oposição rio-grandense exerceu pressões bem 

maiores do que as que pudemos perceber com relação à disputa pelo fe
deralismo. E nada mais natural, dado o exíguo campo de ação que o anti
go sistema político e a recente ditadura revolucionária legaram às oposições 
regionais. Mas importa lembrar que a restauração e mesmo a ampliação 
de algumas normas de conduta política tipicamente liberais eram do maior 
interesse para as oligarquias estaduais. Sobre tais problemas, entretanto, 
calou o PRL. 

Quanto ao Poder Judiciário, o que estava em questão era a duali
dade ou autonomia da organização da Justiça que dera margem, na Re
pública Velha, a sua subordinação ao poder dos governadores que nomea
vam e mantinham os juízes das instâncias estaduais. O problema fundamen
lal era portanto a definição do grau de influência dos executivos estaduais 
sobre a magistratura. Paralelamente colocava-se a questão da dualidade 
processual, instituída pela Constituição de 1891.  
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Mais uma vez, o posicionamento das duas representações gaúchas 
foi extremamente semelhante e nitidamente federalista. A bancada liberal 
aceitou "a uniformização dos princlpios gerais de organização judiciária", 
mas pleiteou que "cada estado conservasse o direito de organizar sua ma· 
gistratura"."· A FUG propôs a seguinte fórmula: "justiças estaduais e 
justiça federal, todas subordinadas a princípios judiciários fundamentais, 
definidos na Constituição, dentro dos quais as primeiras serão livremente 
organizadas, providas e administradas pelos respectivos estados, ficando 
todas a serviço de uma única jurisdição comum - a nacional". a. Ambos 
defenderam, portanto, a preservação da autonomia estadual na organiza
ção das magistraturas e, nesse aspecto, tiveram que se conformar com 
os controles sobre a participação dos governadores e as imunidades e 
garantias de que foram cercados os magistrados. 

Quanto ao direito processual, que para a bancada gaúcha inscrevia
se na fórmula de unificação das normas gerais (como já vimos na parte 
da organização federal, onde constava como um dos casos de legislação 
subsidiária), as representações oligárquicas foram surpreendidas com uma 
intsperada ação conjunta das pequenas bancadas do Norte e Nordeste que 
conseguiram aprovar a reunificação dos processos. A partir daí, o enca
minhamento da organização do Judiciário resultou de entendimentos mi
nuciosos entre os dois blocos (das pequenas e das grandes bancadas), de 
modo que a fórmula final manteve a dualidade, mas dentro de uma pers
pectiva que introduzia novos princlpios constitucionais para restringir a 
influência dos executivos (federal e estaduais), garantindo a autonomia 
do Judiciário.'" 

Vimos assim que no processo de definição de todas essas questões 
cruciais a bancada gaúcha não conseguiu exercer uma influência decisiva 
e, no caso do PRL, nem sequer manteve o nível de participação que des
frutou nas primeiras etapas. A FUG, sem acesso às articulações da maio
ria, subestimou suas identidades de interesses' na defesa do federalismo 
e, em certa medida, desperdiçou a oportunidade fundamental da apre
sentação de emendas ao projeto substitutivo. 

fá o novo partido gaúcho, que contou com amplos recursos, teve uma 
trajetória insuspeitada, entrando em franco de.censo polltico. Tal declí
nio deveu-se a duas ordens de razões: de um lado, como vimos, ao forta
lecimento de lideranças de outras bancadas da maioria, especialmente da 
paulista e da mineira, que resistiram e concorreram com o seu papel coor
denador; de outro, à situação de compromisso que, por sua vez, refletia, 
na fluidez e mutabilidade de seus posicionamentos, as dificuldades e im
posições de Vargas para enfrentar as forças que ascendiam autonomamente. 

De fato, o PRL foi uma espécie caricata de "partido do governo". 
Coube-lhe a defesa intransigente dos princípios e dos interesses de uma 
elite governamental que ao memlo tempo em que o utilizava como hase 
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de apoio manobrava-o como instrumento de obtenção de consenso e legi
timidade. O partido gaúcho não era o governo;, nem o instituíra. nem o 
controlava. ainda mais quando se tratava de' um governo discricionário. 
A ele coube apenas uma atuação dificílima. que geralmente o conduziu 
à descaracterização programática e. não raro. ao ridículo político. E o 
PRL não pôde fugir dessa situação. 

Entretanto. há que considerar um outro aspecto: o fato inegável de 
que as grandes bancadas eonseguiram aprovar. com o "rolo compressor" 
das "emendas de coordenação".'·' uma Constituição que preservava e 
até aprimorava. ao nível dos "poderes governantes". a participação das 
oligarquias regionais. Os interesses federalistas do Rio Grande estavam. 
sem dúvida. representados. e se não podemos inferir d,r o contentamento 
do novo situacionismo gaúcho. que se bateu por uma ' participação direta 
e imediata no Executivo. não temos receio em afirmar que o texto cons
titucional lhe satisfez. A evidência histórica dessa afirmativa está no fato 
de o PRL de Flores da Cunha ter reagido à perda de suas posições no 
govemo de Vargas. com a defesa do novo regime constitucional.'" Apesar 
de todas as inovações introduzidas. a Constituição de 1934 propunha um 
modelo polltico liberal e ainda nitidamente federalista. portanto muito 
mais identUicado com as oligarquias regionais do que com o projetO 
centra1izador dos tenentes. 

• * * 

Acompanhamos. nos quatro anos de ditadura revolucionária, a tra
jetória da oligarquia regional que mais investiu na Revolução de 30. Em 
leU percurso descantlnuo mas unidirecionado para o controle do poder, 
ela influiu decisivamente na dinâmica e nos rumos do processo político 
nacional. Essa participação resultou tanto do empenho das forças políti
cas gaúchas em dirigir a nação, quanto da necessidade de Vargas em 
contar com seu apoio e mesmo em se valer dessa expectativa de poder. 

Eate trajeto se iniciou com um passo inovador: a aliança tática com 
o tenentiamo para a tomada do poder em 1930. Tal iniciativa. entretanto, 
po6liibilitou, com o concurso de outros fatores, o insuspeitado predomí
nio daquele grupo no novo aparelho de Estado. ,4.s elites rio-grandenses 
sofreram aí sua primeira frustração. Inconformadas. as lideranças parti
dárias preferiram abandonar posições ocupadas na esfera federal para se 
dedicarem l luta pela completa redefinição do jogo político. Romperam 
com os tenentes e lançaram a campanha constítucionalista, aliando-se a 
antígos rivais - ai oligarquias de São Paulo - contra o governo que 
instauraram. 

Mas Vargas. que nio poderia arcar com essa perda de apoio, respon
deu ao radicalismo da PUG manipulando a intorventoria gaúcha como 
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instrumento para a reconquista da confiança das elites estaduais. Produ
ziu-se assim uma crescente defasagem entre o cerceamento do Governo 
Provisório à participação política da Frente Única e a ampliação dos 
privilégios e benefícios que o mesmo governo concedia às oligarquias 
gaúchas, a nívei regional, através de Flores da Cunha. 

No momento decisivo em que as opções políticas reduziram-se à 
luta armada contra o Governo Provisório ou, ao contrário, à sua susten
tação contra o movimento paulista, as oligarquias gaúchas prezaram mais 
as perspectivas oferecidas pela interventoria do que os riscos assumidos 
pel� FUG na sua aliança com São Paulo. A decisão de apoiar Getúlio Var
gas, longe de atingir a meta da Constituinte - já irreversivelmente assu
mida pelo grupo dirigente -, significou um ganho para as elites gaúchas. 
Substituindo o conft'Onto pelo compt'Omisso, elas viabilizavam sua parti
cipação e influência no encaminhamento da constitucionalização. 

A guerra civil marcou, portanto, uma nítida inflexão na trajetória e 
no posicionamento político do Rio Grande do Sul. No plano nacional, 
marcou O seu reingresso no Governo Provisório onde assumiu responsa
bilidades e [unções eminentemente políticas. Retomou como o fiador da 
constitucionalização e como a autoridade governamental incumbida de 
seu encaminhamento. Seu prestígio e participação política se ampliaram 
largamente, mas a origem dessa força lhe escapava, pois advinha, funda
mentalmente, do aval do chefe da nação. A nível regional, reorganizou
se o situacionismo com a ampla participação do Governo Provisório. A 
fundação do PRL consolidava não apenas o póder do interventor mas 
todo um compromisso com Vargas. Reunificaram-se, quase que por c0m
pleto, as forças estaduais em torno do novo partido que, concebido sob 
o signo do poder, deveria ser o protótipo do partido nacional que susten
taria na Assembléia o continuísmo de Vargas. 

Não resta dúvida de que o compromisso de conduzir a abertura 
política foi altamente compensador para o PRL enquanto se traduziu na 
grata função de articular as forças políticas para instalar a Constituinte. 
Mas é também inegável que esse mesmo compromisso tornou-se suma
mente penoso quando exigiu do PRL o atrelamento da Assembléia ao 
projeto político governamental: A compatibilização dos interesses fede
ralistas e da postura defensiva . da maioria oligárquica com os intentos 
continuístas do chefe da nação foi uma tarefa impossível de ser levada a 
cabo. Em meio à discussão do projeto substitutivo; a bancada liberal 
gaúcha já se tornara um instrumento político desgastado, reduzida como 
estava à condição de mera observadora das decisões do "Comite das Gran
des Bancadas". 

No primeiro momento, Flores da Cunha dispôs de um efetivo poder 
decisório para compor a coordenação da Constituinte e o bloco da maio
ria. Simões Lopes e a bancada do PRL, ao contrário, foram relegados a 
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uma atuação reflexa que esteve sempre a reboque das decisões governa
mentais e da própria evolução da Assembléia, a partir da qual eram for
muladas as orientações do chefe da nação_ O pacto com Vargas alçou as 
lideranças gaúchas a posições inatingidas no cenário nacional com a 
mesma rapidez com que passou a desgastá-las, lesando a própria estatura 
e imagem política do estado_ O movimento ascendente que se intensificou 
a partir das eleições de maio para culminar na crise ministerial em janei
ro de 1934 ganhou sentido inverso a partir da tentativa frustrada de an
tecipar as eleições presidenciais, e teve seu anticlímax no franco repúdio 
suscitado pelo bloco de emendas do PRL, em abril de 1934. 

A carreira fulminante do situacionismo gaúcho no comando político 
do país foi uma grande fantasia de poder que se dissipou rapidamente. 
Para a oligarquia estadual, como um todo, isso custou o desperdício da 
"portunidade criada pela Constituinte Nacional. Tanto o PRL quanto a 
FUG não puderam tirar pleno proveito das possibilidades de influir na 
definição do novo sistema político. A Frente Única não teve sequer acesso 
à Comissão Constitucional, e o PRL atuou muito mais como um instru
mento dos interesses de Vargas do que das aspirações rio-grandenses. E 
disso não retirou a influência almejada. 

Utiliz.ada à exaustão, a bancada situacionista gaúcha constituiu, para 
Vargas, um recurso inestimável para ecn.trolar e interlerlr sobre as defi
nições que se processavam na Asscmbltia. O PRL garantiu sua conti
nuidade no poder. mas nlío pôde ir além dlno. Articulou sua vit6ria elei
tora! e o aprovação dos atos do governo discricionário; assegurou a elegI
bilidade dos Interventores, mas não obu!ve 8 Constituição almejado. 

As elites poUticas rio-grandenses estavam desgostosas e relativamente 
enfraquecidas no plano polltico nacional. Viram reduzir-se o '  seu poder 
de barganha na composição do novo ministério, perdendo pela primeira 
vez, desde 1930, a pasta da Justiça. Uma vez mais as lideranças gaúchas 
tenderam a engrossar as forças de oposição a Vargas. Nesse processo, o 
PRL tomou-se um instrumento de Flores da Cunha, que acabou por as
sumir a vanguarda da resistência oligárquica contra a guinada centraU
zadora deflagrada em 1935_ Vargas, novamente, interferiu na política 
regional manobrando a FUG e, inclusive, fracionando o partido do inter
ventor. A fragmentação política do Rio Grande teve, entretanto, como 
contrapartida, a radicalização dos posicionamentos de Flores da Cunha 
na política nacional e o aparelhamento miUtar das milícias sob o seu 
comando. 

A busca do poder prosseguia e com toda a intensidade, mas as ex
pectativas oligárquicas já s� reduziam, adquirindo cada vez mais a cons
ciência de sua real dimensão na correlação de forças nacional. A confir
mação hist6rica do que afirmamos foi sua passividade e seu assentimento 
às subseqüentes intervenções federais que depuseram Flores da Cunha e 
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o substituíram por interventores militares que governaram o Rio Grande 
durante todo o Estado Novo. 

A discrepância entre as pretensões e possibilidades políticas, que 
tão marcadamente caracterizou o comportamento político das elites rio
grandenses, de 1930 a 1934, não foi, em absoluto, um traço atípico. Pro
tagonistas na Revolução de 30, as elites políticas rio-grandenses conse
gUiram, efetivamente, interferir - quer na oposição, quer na situação 
no desenvolvimento das grandes questões políticas nacionais. Influíram 
marcadamente para a .deterioração d. experiência dos tenentes no poder, 
em 1932; exerceram a condução do processo de constitucionalização, em 
1933, e apesar de totlo o seu desgaste foram elas que garantiram, em 
grande medida, a continuidade de Vargas no poder, em 1934. 

As lideranças gaúchas puderam assim alimentar suas expectativas e 
resistiram muito mais a conformar-se com o papel coadjuvante, que afinal 
acabaram desell'penhando já na composição do pacto constitucional. 

NOTAS 

R.efcrimo--nos às lideranças dos IDumcros partidos estaduais que integraram a 
Aliança Liberal, entre eles: Partido Republicano Mineiro; Partido Republicano 
Ria-.Grandense e Panido Libertador, unidos na Frente Única Gaúcha (FUG); 
Partido Republicano da Paraíba; Partido Democrático Nacional, que congregava 
as oposições de São Paulo, Distrito Federal e Pernambuco, entre outros estados. 
e o Partido Republicano Democrático de Pernambuco. 

1 Antônio Augwto Borges de Medeiros era ainda a máxima autoridade política 
do Rio Grande do Sul. Herdeiro de Júlio de Caslilhos (o fundador do PRR), 
ele conjugara por mais de 20 anos a presidência do estado com a do Partido 
Republicano. Afastou�se da administração estadual em 1928 (indicando Getúlio 
Varps para substitui-lo) em cumprimento ao estabelecido no "Pacto de Pedras 
Altas", que pacificara, cinco anos BDtes, a revolta armada das oposições esta
duaiJ. sob a rondiçlo de que Borges não mais poderia reeleger-se. 

3 Esla questão foi aprofundada em Aliríro Eberbardt, Os partidos gaúchOS e a 
Revoluçao de 1930 (Rio de Janeiro: CPDOC. 1979) (mimeo) .  

4 Arqu�vos Getúlio Vareas e Antunes Maciel, març% utubro de 1930. 
5 Arquivo Antunes Maciel, 30 04 07. 
6 Arquivo Antunes Maciel, 30 08 27/1 e 30 08 27/2. 
7 Arquivo "alun .. f'.(o<:Icl. 30.08 2$. 
8 EIsa 6 UQlD qUtstlo maior. da qUAl nlo prcu:nde.mot dar conta. t que j' U:m 

lido ornada por autor .. como 86ris FlUlJilO. A R.voluç4<> d. 30 (São Paulo: 
BruiJirntc. 1972) e Peque.os __ io, d. 1II.Jt4ri. d. Repúbllc. 11889-1945} (São 
Paulo: CEBIlAP, 1972), a16m de I'nuocioco W.f1on, "Lu orl.en .. dei popu
liJmo tn BruU" in Brtlrll hoy (Buenos Aira: Sia10 XXJ.. 1968), eotre. OUlrGl. 

9 Em novembro de 1931, a Frente Única Gaúcha (FUO) consubstanciou sua
, 

rees
truturação visando combater os tenenles no poder e acelerar a constitucionaJi
zação. Em fevereiro de 1932, o Panído Democrático e o tradicional Partido 
Republicano de São Paulo formaram a Frente Única Paulista (FUP) com 
idênticos objetivos. 

10 Para ilustrar esta expectativa, transcrevemos trechos da carta que Antunes Maciel, 
enquaDto secretário da Fazencla do estado. escreveu a Getúlio Vargas a 10.9.3 1 :  
" ( .  . )  No Rio Grande .ssenla - não é demais repeti-lo - tndo o segredo da 
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estabilidade do Governo Provisório. ( ) como compreender que não alce essa 
carissima terra ao apogeu do prestígio ( ) e se lhe regateiem auxilias em 
momentos difíceis ( .  ) 1  O Rio Grande fez a Revolução e ainda sangra, por
que a. fez. ( .  ) O Rio Grande é o fiador da vitória". Arquivo Antunes Maciel, 
3 1 . 09 . 10. 

1 1  João Neves da Fontoura, Acuso! (Rio de hmeiro: s. ed., 1933). Sobre as nego
ciações que definiram a nomeação de Maurici.o Cardoso, ver Arquivo Osvaldo 
Aranha, 3 1 . 1 1  00/8, 3 1 . 1 1 18/8, 31  12 00/67 e 31  12 25/5, .ntre outros 
documentos. Sobre o subseqüente descontentamento dos tenentes e do próprio 
Governo Provisório com a aceleração da constitucionalização, ver Arquivo Getúlio 
Vargas. 32 01 25 e 32 02 03, entre outros documentos. 

12 Além do citado depoimento de João Neves da Fontoura (capítulo "O movi
mento constitucionalista e o rompimento do Rio Grande"), ver Arquivos Getúlio 
Vargas e Oivaldo Aranha, este último com uma média de três documentos por 
dia relativos à crise que se estende de 3 de março a 9 de julho de 1932. 

13 João Neves da Fontoura, op. cito O envolvimento do Rio Grande com as reivin
dicações políticas de São Paulo cresceu a partir da deposição do segundo inter
ventor paulista, Laudo de Camargo. Ver Arquivo Osvaldo Aranha, 3 1  1 1  15. 
Significativamente, a crise das relações de São Paulo com o Governo Provisório 
coincidiu com a reestruturação da FUG (Arquivo Osvaldo Aranha, 3 1  1 1  20(04 
e 31 . 11  25/3) e com a nomeação de Maurício Cardoso para o Ministério da 
Justiça. Daí em diante, o caso paulista tornou-se um dos pontos prioritários das 
negociações do Rio Grande com o Governo Provisório. Ver documentação do 
primej.ro semestre de 1932 dos arquivos Getúlio Vargas e Osvaldo Aranha. 

14 O Arquivo Osvaldo Aranha (31 03 . 24 e 31  03 3 1 ) ,  nossa principal fonte, 
documenta a resistência do Rio Grande à Legião Revolucionária, que não che-
80U a se implantar, pois só seria admitida enquanto organismo apartidário e 
sob o controle da FUG. que a organizaria como defesa às ameaças da ditadura 
militar. Tais ameaças eram atribuídas aos reduzidos núcleos tenentistas do estado, 
que eram qualificadOS como "conspiradores comunistas pró-ditadura" (31.04.03, 
31 05 26, 3 1 . 06 . 05, 31 06 lO, 31 06 30). Daí o caráter estritamente militar 
e clandestino das organizações "revolucionárias" no Rio Grande do Sul (3 1.01.22 
• 3 1 . 04 03). 

lS Enquanto o Partido Libertador,< reunido no Congresso de Pelotas, em abril de 
1931. radicalizava sua oposição ao Governo Provisório, Flores da Cunha via
java aO Rlo de Janeiro e obtinha recursos para amortizar a dívida estadual e 
retomar antigos projetos de construção de portos e ferrovias, diminuindo com 
isso a re,percussio do posicionamento político do PL. Ver Diário de N otícius 
(Porto Alegre) e A FederaçiJo de abril de 1931. O Arquivo Antunes Maciel, no 
peidado de deumbro de J9JO â outubro 41e 1�32., documenÚl ai. Intr:llUfll nq:o. ciaçõco da InluvenlOrio ,.6cbil com Vara ... . o.valdo Amnhll. 

16 O ArQulvo Gel.Uo Varp. (9 • 23 de julho d. 1932) indico o 101.) duprepora 
da FUO diante da pr""jpl.t.�o d. ,uerra e em [occ da Ade>JIo d. 1'1<1... da 
CII.Ilb.I , Varau. Nu articulaç6es c1a.ndestí.nu, DI lideranças pllrtid�riaJ n1D 
C:� • mobili:zac IUU buta. e o inlt::n'tDlOr p6dc c:onulf U\nto tom o .polo 
do eoa"ndo da Brjpda quant.o da 1.- ReY50 Militar do Exin:,ito. A rlUl�io 
imediata da FUG foi a apresentação de um plano de negociações para a cooc.illa.çIo tom o Governo Provis6rlo. 

1 7  EoIII palio foi co....,ida a F""",i_ "atuo .. f\bdd Jr.. por Indi""ção de Florel 
da Cunho, de QumI d. era • ..,retúio da Fonnd .. 

18 Tlnlo \) "D. G6is Moo .. ,iJ'o (que ... um. em la.oiro de 1934 • p .... d. Guerra) QUlDto Osvoldo Aranh. (mlDimo da Fucnda) IIdcrllSlllll facçÕ<$ quo chcpnm 
a disçtu,t.r com Varpl a preddê.ncla do ao�DO C01)t;(iluc:.iol1l;11l. Ver ArqwvOl 
Getúlio Vos,.. • o. .. ldo Aranha ( 1934) e CoroliD. N.bUGo. A "'d� d. Vlrglllo 
dr 'M,lo Frtlnco fRio de Ianci.ro: José OlímpIo, 1965). A impn:!I058 dou ampln 
c:obertun. 11 lais Drelil$ de atrito, Ver COTrl1io da Md"if/j e o &Iodo d� �'l1o PGU'O, 
no primeiro semestre de 1934. 

19 Arquivo Osvaldo Aranha. 32 . 10 26, e Arquivo Getúlio Vargas, 32 1 1  01'. 
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20 Arquivo G<túlio Vargas. 32 1 0 . IS. Trata·se de uma afirmação feita pel" pro
çurador da República no Rio Grande do Sul, Aorêncio de Abreu e Silva, refe
rindo-se aos noticiários da imprensa gaúcha sobre o programa do PRL. 

21 Arquivo Osvaldo Arilnha. 32 1 0 .26. 
22 TranllCrito pelo Jornal A F,d.,.;do de 11 . 1 1 1932. 
23 O arupo compunhD-Wl de OI miro Az.evNo, J05� Loureiro da SHv". Coelho dt 

SoU!W. Vitor Rwsomano, Adolfo PenD., Alcides Carracho, Aronldb Fl:trdra. e 
10iO de Paull1, entre outros. Atu;uos deles inle,p'll.rnm n boOCRdB do PRL na ConlStÍluinle, e o a,rupo como um lOdo \lClo f1 consthult li Alo. Moça do PRl
A Federação de IS a 20.11.1932. 

24 As informações que utilizamos sobre a convenção foram retiradas, na sua maio
ria, do jornal A Federação de 16 a 21 . 1 1 . 1932, que deu cobertura ofitial ao 
evento, transcrevendo, inclusive. as atas e 05 documentos lidos e aprovados nas 
sessões plenárias. 

2S Partido Republicano Liberal, Programa polftlco (Rio Grande do Sul; s. ed., 1932). 
26 Diório de No/feias (Porto Alegre) de 20 . 12 1932. 
27 A. Federoçao noticia, em 17 de novembro, o acordo firmado DO palácio do 

governo. Alberto Bins declarou, nessa ocasião, que o empresário abriria miio 
d.e sua intençiio de filiar-se ao Partido Economista Nacional para integrar-se 
ao novo partido estadual, desde que o seu programa incorporasse os interesses 
dos grupos que represenlava. 

28 A Federação de 18 1 1  1932. 
29 A. Federação de 21 . 1 1  1932, em seu resumo da última sessão do Congresso, 

só registrou a intervcnção de um operário, que pleiteava salArio m1nimo reajus
tAveI trimestralmente, e que foi dissuadido por Osvaldo Aranha. Quanto ao 
funcionalismo público, João Neves da Fontoura, op. cit .• p. 233, afirma: "Para 
fingir prestígio, O Interventor manda para as repartições listas de adesão ao 
seu ajuntamento, e coage, sob pena de demissão, os empreaados públicos a 
assiná-las ( . . .  ) ", 

30 A Federação de 28 1 1 . 1932 e Correio do Povo de 13 . 12 . 1932. 
31 Arquivo AntuDe, Maciel. 32 12 29. 33 0 1 . 17. 33 01 . 26. 33 03 02. 33 03 06. 

33 03 27. 33 04 20. 3 3 . 04 28, Arquivo Getillio Vargas. 33 . 03 17. 
32 Arquivo o.vaIdo Aranha. 32 1 1  24. e Arquivo ADtunes Maciel. 32 12.29 e 

3 3 .  O I .  03. 

3·3 ArquiVO A"lun .. Maciel. 32 10 2S. 
34 ArqwVO Antune< M""id. 32 1 1 . 14. 
3S EAo inrormoç,lo loi trao"",Wda por 0.....100 Aranha o Var,... n. � 

00 """til"'" poU,ico d. Porto Alqr<. Arquivo o. .. ldo Aranha. n 1 1  20. 
36 Arquivo Geto1lio VOrp.l, 3 3  OI n. 3l 02 03 • 33 02 14. 
37 Arquivo Get6lio Varpa, 33 01 001. 
38 "" oombiDaç&t reit.. pllIll ofutar Aools Ilnsil do> eslJ.doo ptkhos .. lio 

do<:wuem.d .. no Arquivo Antunes Maciel. 33 02. 14. e DO Arquivo GetUlio 
VIIIPJ, 33.01 28. 

39 Ar<tuivo G,túllo VUllU. 32 10 IS. Sobro a prisllo d. 8or.0I d. Medeiros, ver 
tombem 32 09 22. 12 10 tZ. 32 10 25. 32 10 29. 32 1 1  03 • 32 12 30. 

40 lU re.de!lnlç6cs fOrAm malorc5 pOr parte dOJ rc:pubtleanQ!l. t. vinham .!Ic-ndo Me!!· 
IlU.UU detdc: J931. No início de 1933, Borges de Medeirol rormllila6 leu novo 
posidonamon(c, pubUcando o livro O poJtr moderador (Pernlmbuco: DíMio 
..so Pemnmbuco, 1933 j, onde orpniuyD. f propunba um projeto coostitucioJ1l.l. 

4 1  Correio do Povo e .A. Federação d e  2 . 12 . 1932. 

42 O texto do acordo .stá no Arquivo o.valdo Aranha, 33 03 . 26. 
43 Arquivo o.valoo Aranha. 3 3 .  OI . 001. 
44 Arquivo ADtunes Maciel. de 32. 12 . 19 a 33 . 01 . 14. e Arquivo Osvaldo Aranha. 

33 . 02 . 01. 
45 O registro do PRR só foi obtido no dia 16 de abril, uma quinzena antes do 

pleito. Ver Correio do PovO', nesta data. A pedido de Flores da Cunha, o mi
nistro da Justiça providcnciou a cassaçio 40s direitos políticos de Alberto Pas
qualini, ca'ndidato pela FUG (PL). Arquivo Antunes Maciel, 3 3 . 04 . 20. 
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�6 Arquivo Osvaldo Aranha, 33 05 01. Sobre a sentença, temos o seguinte tele
grama de João Carlos Machado, secretário do Interior, a Osvaldo Aranha: 
"( . .  ) Publicada hoje a sentença DO Tribunal de Honra. ( ) sentença longa, 
brilhantemente fundamentada. causou profunda impressão, não só pelos nomes 
presti,iosos que a firmam, como pela lógica de aço da argumentação. Em sua 
conclusão, reconhece e proclama, em face de Deus e da Sociedade. que o ge
neral Aores da Cunha, interventor e ao mesmo tempo partidário da Frel1le 
Única Rio.Grandense, em todas as graves situações que se lhe depararam. con
duziu-.se sempre, rigorosamente, conforme os ditames da dignidade pessoal e do 
cargo que exercia e ainda exerce". 

47 O Corr�io do POlia de 8 12 1932. 
48 Arquivo Getúlio Vargas, 33 02 14. 
49 João Alberto participara do movimento tenentista da década de 20, sendo um 

dos mais destacados rC'Iolucionários de 30 e o primeiro interventor de São 
Paulo. Nesse momento, exercia a chefia de polícia do Distrito Federal e arti
culava com outros líderes revolucionários a organização de um partido nacional. 

50 Arquivo Getúlio Vargas, 33 02 14. 
51 Arquivo Getúlio Vargas. 33 01 1 1 .  
52 Arquivo Antunes Maciel, 3 3  0 3  OI, e Arquivo Getúlio Vargas, 33 03 17. 
53 Estes falas foram comentados na imprensa carioca, em maio e junho de 1933. 
54 Correio do Manhã de 7 12 1933. 
55 Correio da Manha e Arquivo Getúlio Vargas, no períooo de 7 de setembro a 

24 de outubro de 1933. 
56 Arquivo Getúlio. Vargas, ),3 06 11, e Correio da Manhã de S e 14 7 1933. 
57 Entre os 13 membros da subcomissão. que incluí .. m o geo. Góis Monteiro e 

OsvaJdo Aranha, o único participante reconhecido como porta·voz dos "revo
lucionários independentes" era Temístocles CavalcAnti, que fora indicado por 
Juarez Távora. Arquivo Getúlio Vargas, 32.1 1.09. 

S8 Arquivo Antunes Maciel, 32 12 29. 
59 Arquivo Antunes Maciel, 33 01 13. 
60 Arquivo Antunes Maciel. 33 01 . 17. 
61 Arquivo Antunes Maciel, 33 01 17 e 33 02 03. 
62 Arquivo Getúlio Vargas. 33 01 17, e Arquivo Osvaldo Aranha, 33 03 05. 
63 Correio da Manhã de 24 e 2S 3 . 1933. 
64 Comlo da Manhã de 18 03 33. 
65 Ver a respeito capítulo IV desta obra. 
66 Arquivo Osvaldo Aranha, 33 03 22. 
67 O caso mais importante foi o de São Paulo, ver capitulo 111 desta obra. Mas 

houve também "intervenções" federais nos estados do Amazonas (Arquivo Ge
túlio Varaas, 33.03.30), Rio Grande do Norte (Arquivo Getúlio Vargas, 
33.04.25) e SaDta Catarina (Arquivo Getúlio Varga •• 33.02.14 e 33.03.30). 

68 Enquanto que as 11 bancadas do Bloco da Norte somavam 92 deputadOS, so� 
mente as três grandes representações do Centro-8ul (Mjnas, São Paulo e Rio 
Grandc.) rwniam 7S dC.putifodM. 

69 Em a.a1bo1 � c:uc.. Aore. da Cunha marcou sua prCKnç.a ao lado do Governo 
rroviJório: promoveu uma c:oncorrido Convençio Traba.lbiJla tJD Pono AJcg;rc: 
para dcfialt • pAmcq,otÇio do Cllado na reptetClllllçlo clanina e envolveu-u 
na socasIo pa.u1ma. pODd�nndo I VAf� sobre o riJcl,) de eotregA do �vemo 
de &lo PttuJo "' Chapa Onica t:. fi dismadido. pArticipOu ativameote do c:&quema 
de aq.unt.DÇn qUt I delliiui;io do intrrvcnlor paS50u li exigir. 

70 A. Marg.m (DF) de 8 7 1933 e Diário d. No/lcias (DF) de 4 . 7  1931. 
71 A. F,d.,açlío de 11 7 1933. 
12 Para se ter uma idéia da insatisfação de Flores da Cunha com O governo fe

deral. vale reproduzir o telegrama que enviou a Antunes Maciel: " ( .  ) Noto 
que Osvaldo [Aranha] não atende mais às nossas indicações para ( . ) cargos 
neste estado. Autorizo-te a falar ao presidente ( . . .  ) pois pretendo tomar delibera
ção definitiva. Não agüentarei mais. Não imaginas �omo o Banco do Brasil está 
aaindo com relação ( . . ) ,ons interesses deste estado. Para mim a comédia 
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está t�rminada. Acho preferível entre,ar logo a interventoria ( . . .  ) ao velho 
Bor,a". Arquivo Antunes Maciel, 33 . 07 01. 

73 DiÓTio d. Nodei ... (DF) de 4 . 8  1933. 
74 DiÓTlo d. Notícl ... (DF) de 6 8 .  1933. 
7S Etta referência fez·se necessária devido à existência de partidos nitidamente 

teocl1tUtas 110 estado do Rio de ·Jaoeiro (União Progressista) e no Distrito 
Federal (Partido Autonomista).  

76 Didrlo d. Notícias '(DF) e Correio d. Manhã de 19 . 8  1933. 
77 Didrio d. Notícüu (DF) de 16 8 1933. 
78 Declaração de luraei Magalhães ao D/6rio de Notícias (DF), em 22 8 1933. 
i9 Carta de Antunes Maciel a Vargas em 25 . 8 . 1933. 
la DI4rio d. Notlei .. (DF) d. 6 9 . 1933. 
" Em 10 traumdo de Catos de divu1.pçio extremamente COD.trolada COmo atClta 

• un.ica nota ofkial cmiLid,. paro de=smcntir 05 boatot sobre a l.ÍtnaçIo miliuu 
(Arquivo AntunCl Maciel, 33 09 09). fiCltlllOl reduzido . .. documentaçlo do. 
Arquivo. Grtúlio VDIlid Co Antunet Maciel bctcmbro e ol,llubco de 1933), onde 
h' rcforfll.Olru 1 indiocipUn. "'" lUornlç&. do Rio Grande do Sul, S"" ... Ca· t.aritJa, Plrw, São Paulo, Mato Orosao e PcrnambuÇO. 

81 Fio, .. do Cuoh. comider",,: "( . ) Vejo ai • oponunidade do coruolid..- eom· 
pletame:ote a situaçio ( . .  ) e o Dr. Capanema. é o de matiz mais semelhante 
ao Rio Grande ( . . .  ) .  Agir de outro modo seria erro imperdoável ( . . .  ) obri
,ar-me-ia a deixar também o meu cargo ( . _ ) ". Arquivo Getúlio Varias, 
33 09 . 01. 

83 o.valdo Aranha escreveu: .. ( . ) a morte do De. Olegário ( ) veio entrea-
brir ao BOvCfno a possibilidade de homogeneizar os governos estaduais ( . ) .  
O Rio ' Grando é boie· ( . . )  o p.raíso da Revolução. Mina., enlUtanlo, ( . . .  ) 
vinha sendo, mais ainda DOS últimos tempos, uma fonte de inquietaçio e de 
dificuldades ( . . .  ) .  Confiamos, todos, que não darás uma solução que deu;e 
Minas fora da Revolução ou em mão de maus amigos ( .  . )". Arquivo Getúlio 
Varias. 33 . 09 . 07. 

&4 Tratava.-se de João Vieira de Macedo, que em seeuida escreveu a Vargas: 
"Conlei ao Flores a mágoa que te produziu o final da sua carta ( .  ) .  Jos� 
Antônio IFlores da Cunha] disse-me que não 10Ubc:lDQ..S interpretar-lhe o pensa
mento. ( . . .  ) O DOSSO Homem está certo ( . .  ) são ímpetos de seu tempera
mento", Arquivo Getúlio Vargas, 33 09 . 10. 

85 Arquivo Getúlio Varl ... 33 . 10 24. 
86 Transcrito no Diário d. Notícias (DF) de 8 . 1 1 1933. 
R1 Dentre o. elementos da lha. c:upula mU.itar que IR opunham ao retorno doi 

partidos reponlÚl; dutaeaV1ml-Je, o ,en. Gób MODtciro CI o 'co. Ml.Dud .Rabclo 
(COIJIJIodante d. 7.' RM, Jteoifo). 

88 O DI4rlo d. Noticias (DF) comentou em 7 . 1 1  1933: "Repercutira", do ma· 
neira maia erata !li PlttiótiGall, oponunal o iocbivas palavru do .1m. Prot4-
.. n .. ( ) .  A NaçAo quo. infeliunento. tantu ,cus t IUrpreendlda ( . . ) 010 
podia deixar de e:x:parimernor a sens.ação de deufogo ( . . .  ) ". 

89 Declaraçlo de Antun .. Maclel A imprcnl •• Ver Con,1o dJJ MaMa d. 9.11.1933. 
90 Didrlo d. NOlle; ... (DF) d. 8 11 . 1933 . 
.9J o capítulo 11 desta obra analisa detidamente a sucessão mineira. Com relação 

ao miuistúio, basta notar que 08valdo Aranha e Afrânio de Melo Franco 
opunhaD1�se a Antunes Maciel e a WashinGton Pires, 

92 Arq,uivo Getúlio Vara.s, 33 . 1 2 . 09. 
93 Temos, a respeito, a transcrição de te1efonemas inter-ceptados, nos quais Jos� 

Carlos de Macedo Soares çamentava: "Somos nós pelo Virgilinho. O Góis e 
o Flores pelo Capanema. ( .  . ) . Ontem reduzimos o Flores. Ele ficou meio zan-. 
pdo ( . . .  ) .  Tanto assim que parUu hojo sem se despedir de ningu�m". Arquivo 
Getúlio Vargas, 33 . 1 2 . 05. 

94 Arquivos· Getúlio Varsas e Aot .... M8<:iel, 33 . 12 18. 
95 M ... ·redond. sobro a CoostituiDlo do 1934 (Rio de laneiro: CPDOC, 1976) 

(mimou). 
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96 Utilizaremos esaa expressão como denominação da bancada do Partido Re
PUbJicaDO Liberal, conforme ela própria o fez. O termo libtral reporta-se apenas 
80 DOme do partido •. 

97 Brasil, AlUIU da Assembléia Nacional Constituinte, 1933-1934 (Rio de Janeiro: 
Imprensa Nacional, 1934-31, 22 vo1.). daqui em diante referidos apenu por 
ÂruUs. Esta citação se encontra no voJ. V, p. 206. 

98 Os interloçutOlts de Maurício Cardoso foram fiJUcu do porte de Levi Cu· 
neíro, Raul Fernandes e Odilon Braga, entre outros especialistas e responsáveis 
pela coordenação dos trabalhos. 

99 O núcleo dCII� grupo compunha-se de deputados de partidos minoritários do 
Distrito Federa.l (Henrique Dodsworth e Sampajo Correia), de Minas Gerais 
(Cristiano Machado e Daniel de Carva1bo), da Bahia (Aloísio Filho) ,  al�m de 
facç6es dOI partidos majoritários do .Rio de Janeiro (Fernando Maplhães, 
Acúrcio Torres e Jos� Eduardo Macedo Soares) e de Minu (Dias Fortes e 
Vitallio de Melo Franco. entre outros). 

100 Essa ressalva deve-se às restrições que o PL fazia ao prolfama da LEC. Ver 
Correi<> do Po.o de 1S e 16.4 1933. 

101 Iucreviam-sc para a tribuna de forma encadeada a fim de ceder o seu tempo 
ao que discunava; compareciam em bloco às sessões C, com o Regimento 
mtemo ou mãos, faziam valer todos os direitos do orador. Via de regra. 
eram momentos asitados c com repercussio na imprensa. 

102 Trat .... do Decreto n.o 24.297, d. 28 de maio de 1934. 
'103 o. dois momeatos mais críticos envolviam a eleição de Varps e ocorreram 

em fc"crciro, quando 08 coordenadores tentaram sem sucesso interromper os 
trabalboa para cleler o novo presidente, e em junho, quando estiveram na 
iJ:ninEoçia de perder para Getúlio Varp,s a maioria doi voto.s. Mas houve 
outru ocaai6ca. como a da votação das Disposições Transitórias, em q'\le 
a miDoria esteve aliada com sclmenlOl da maioria contra a orientação ,O
vemam.utal 

104 Arquivo ""tunu Maciel, 3 4 . 06 21 e 34 .06 29. 
lOS Â NOf40 e o Diário Carlocd deram ampla cobertura à atuação desse grupo, 

priDCipaJmente de fevereiro a junho de 1934. 
106 Ano", vol. XV, p. 213. 
107 lb .. p. 215. 
108 Isso ocomu, fundamentalmente, em funçio do desempenho da bancada pau

lista que influiu marcadamente Das definiç6cs polític:o-<onstitucionais da AJ
semblaa. Ver capítulO 111 desta obra. 

109 Deaes encontros. só tivemos notícias em quatro oc:aaiões - Diário de No
tfcúu de 9.11.1933, Estado de São Paulo de 3 1 .1.1934, Correio da Manhã de 
18.3.1934 ti Arquivo AntUDes Maciel -, ao contrário do que reaistramos em 
relaçio às determínaçiSel de seus cOmandOl lobre atitudes a lerem assumidas 
pela baACada. Ver Arquivo Antunes Maciel, de janeiro a julho de 1934. 

1 10 A,""" vol. n, pp. 3011-13. 
1 1 1  A,""" vol. XV, pp. 378-90. 
112 Um doS momentOl mais e.xpresai.vOl dessa atuaçio ocorreu quando Simões 

Lopes articulou a fórmula que rec;omp& a crise Suada pela tentativa frus
trada do LDvertcr a ordem dos trabalhos para antecipar a eleição presiden
ciaJ. Seu. desempenho encontra-se minuciosamente documentado DO Arquivo 
Antunes Maciel de 2.. de fevereíro a 3 de março de 193 ... 

113 Bat81 euvolviam u condiçõcs básical de continuidade do lovemo de Vargas: 
a eleaibilidade dele próprio, seus ministrOl e interveDtores; a aprovação dos 
atos do Oavemo Provisório; os prazos e definições da comtitucionalizaçio 
doa estadol e municípios etc. 

114 Arqui.o ""tunes Maciel, 34.03.28. 
lU Arquivo Getúlio Var.... 34.04.06, e Arquivo Antunes M.ciel, 34.04.01. O 

diacuno d. aprOleoLação da. emendaa OItá no. Ana", vol. XV, pp. 120-4. 
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1 16 Coneio da Manhã e Estado de São Paulo de 22.4.1934; Arquivo Antunes 
Maciel. 34 . 04 . 27, e Levi Carneiro, Pela nova ConsJiluição (Rio de Janeiro: 
Coelho Branco. 1936). 

1 17 Arquivo Antunes Maciel. 34.05.25. 
1 18 Foi o caso de alguns segmentos da cúpula militar (Arquivo Getúlio Vargas, 

34.01.04. 34.01.17 e 34.04.18) e da facção de Osvaldo Aranha (Arquivo 
Gttúlio Vargas. 33.12.30, e Correio da Manhã de 9 e 19.11.1933, e de 9 e 
13.1.1934). 

1 19 Para ilustrar um momento crítico dessas relações, transcrevemos o telegrama 
que Flores da Cunha lhe enviou a respeíto do lançamento da candidatura 
de Vargas à eleição presidencial: "'Não aceito tuas ponderações e declaro que 
sei como e quando devo agir". Arquivo Antunes Maciel, 34.04.12. 

120 Arquivo Getúlio Vargas, 34.02.23. Nas v&peras de sua partida, Flor-es da 
Cunha tentou articular com Vargas a sua posse no Ministério da Justiça, 
transferindo Antunes Maciel para o Supremo Tribunal e nomeando seu irmão, 
Francisco Flores da Cunha, para substituí-lo na interventoria. Entretanto não 
conseguiu a concordância do chefe do governo para tais substituições e teve 
que permanecer no seu posto, em Porto Alegre, nos cinco meses restantes. 

121 A informação é dada no mesmo documento da nota anterior. 
lZZ Corr�io da ManM de 22.2.1934 e Arquivo Antunes Maciel. de 23 de feve

reiro a 3 de março de 1934. 
123 Arqu,vo Antunes Maciel. 34.02.23 e 34.02.24. 
l24 Antes de ser apresentada na Constituinte, a "fórmula conciliatória" passou 

pelo crivo do "810(0 dos Interventores" , Arquivos Getúlio Varga.s e Antunes 
Maciel. 34.02.28. 

125 Entre as ati.tudes tomadas por esses arupos destaca-se o manifesto do gen, 
Manuel Rabelo (oomandante da 7.a "RM), propondo a dissolução da Cons
tituinte e a instauração de um regime "republicano ditatorial" (18.3.1934); 
a candidatura. do gen. Góis Monteiro à presidência da República, lançada 
pelo Clube 3 de Outubro e pelo Partido RepubJicano Mineiro ( 10.04.1934) e 
a articulação pelo geo. Waldomiro Lima (inspetor das RM )  de um "Conse
lho de Generais" (25.5.1934). 

l26 Essa preocupação foi (:ompartilhada pelo interventor Juraci Magalhães, que 
freqüentemente encaminhou denúncias e sugestões de medidas a Vargas. Ar
quivo Getúlio Vargas. 34.03.07. 34.04.05. 34.04.21. 34.04.25 e 34.05.25. 

121 .. ( . " . )  Estou aparelhado ( " " " )  para manter a ordem dentro do meu estado 
e" mesmo fora de suas fronteiras. Tenho a convicção de que é outro o desejo 
do Exército. Sei que este não consentirá que politiqueiros e conspiradores 
( " " " )  explorem o seu nome para fins inconfessáveis ( ).  A ordel;ll ser' 
mantida cU!lte o Que custar." DiGrio Carioca, Correio da Manhã e .A. Nação. 
de abril d. 1934. 

128 Arquivo Gelúlio Vargas. 34.04.25 e 34.05.14. 
J2� Ambos os episódi� ocorreram na passagem do mês de abril para maio, Ar

Quivo Getúlio Vargas, 34.05.03 e 34.05.07, e Arquivo Antunes Maciel, 34.04.27. 
130 Arquivo Getúlio Vargas, 34.05.12, 34.05.22 e 3A.06.19; Arquivo Antunes 

Id.oiol. 34.05.16 • J4.06.04. 
131 Signilia"tivuocot.c. 111 rn11loria opositorD laJutlDIct.VD·$C em ,omo da bllDC'lda pau

lista e teuta.Ya co01promelê-11l com 11 UdrnoÇDI da oposlç.lio à dltadun, qWlndo 
Aleinll .... Maohado. o Ilder d. Chapa ODIa, foi oonvidado • putiolpar d. 
elaboração da ""f6rmula c.oncnlauwia" que re«lmpô'J a... rdaçita da Comli
cwnlf! com o Governo Provb6rlo. Contfo tia MfJflha� Estado d.t São Paulo 
e Diário Carioca de 23 de fevereiro a 3 de março de 1934, 

132 Arqui", Antu ... Maeiel. 34.05.29, 34.05.3 I, 34.06.18 • •  Estodo de Silo Pau/o. 
d. 30 do molo • 30 dJe junho de 1934. 

133 O projeto aubllbutivo ela.borado pela ··Comlui\o dos 26'" leve. por base o I,rueprojefo da. lubcollliwo do It.umafnll c 15 emendaI upreac:nlada, o. pri. 
meira tue dOI trabalhOl (no,,'embro do- 1933 • fevereirD de 1�34). 

134 O titulo V diopóc JOb,e a "0..,0", .. ,,50 doi E4it.dClS, Territ6ri ... . Municlplo .... 
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135 Maurício Cardoso, Anais. voI. XV. pp. 20S-8. 
136 Correio da Manhã e Di6rio d. Notícias (DF) de 10.11.1933. 
117 Pedro Veraara, Ana;s, voI. XIV, p. 442. 
1 3 8  Osvaldo Aranha ocupava a pasta da Fazenda. redizira o capítulo "Ordem 

Econômica e Social" do anteprojeto e era também o autor da reforma tri
butária JOvernamental. 

139 Arquivo Getúlio Vareu, 34.04.06. e Arquivo Antunes Maciel, 34.04.07. 
140 AntUs, vol. XV, p. 120. 
141 Tal dispositivo fora introduzido pelo anteprojeto, que entretanto admitia a 

suspensão da autonomia estadual (§ 6.°, art. 7 ) .  
142 O Conselho Supremo era um órgão novo, concebido pela l!Iubcomissão do 

Itamarati como um sucedâneo ao Senado, por ela suprimido. 
143 As duas dmaras legislativas - Câmara dos Estados (Senado) e Câmara dos 

Representantes (Câmara dos Deputados) - compunham a Assembléia Na
cional, na terminoloaia do substitutivo. 

144 Levi Carneiro, Pela nova Constiluição (Rio de Janeiro: Coelho Branco, 1936), 
p. 256. 

145 Maurício Cardoso, Anais, vo1. XII, p. 300; Simões Lopes, Anais, voI. XVII, 
p. 467. 

J46 Esle crit�rio nlo chegou a mobilizar reações de Sio Paulo porque, sendo o 
eatado mais desenvolvido e o segundo mais populoso do pais, tinha seu pre
domínio prantido por qualquer dos dois crit�rios. embora o tradicional lhe 
fa.vorecesse maís. Quanto aos tenentes, um de seus representantes chegou a 
propor pessoalmente o mesmo critério, sugerido pelos gaóc:hos, por motivos. 
entrelaDto, bastante diversos. 

J47 EIsa posição foi a&sumida por Simões Lopes (líder do PRL) em declarações 
ao Correio da Manhã de 24.11.1933, por Maurício Cardoso (líder da FUGI 
PRR) em dill<urso na A ... mbléia (AlUlis, vaI. �V, p. 197) • por A .... Brasil 
(líder da FUG/PL) tamb6m em pronunciamento na Constituinte (Anais. voI. 
III, p. 94). 

148 Emenda n.o .501, encabeçada por Assis Brasil. Ver Anais, voI. 111, p. 94 e 
vol. XVII, p. 145. 

149 Emenda n.· 443. Ver Anais, vol. IV, p. 430. 
ISO Leví Carneiro, op. cit., p. 709. A única distinçio deste Conselho Nacional 

é sua competência estritamente consultiva. 
UI A Noile (DF) de 3 1 . 1 . 1934. O interventor participou pessoalmente dessa 

reorientação poUitca da bancada liberal. 
151 Emenda n.o 1.912. Ver Anais, vol. XVII, p. 468. 
153 Discurso de apresentaçio da emenda. Ver Anais, voI. XV, p. 124. 
1.54 Ease novo ór,ão acabou recebendo a denominaçio de Senado Federal, na 

redação final da nova Constituição. 
155 AntúS, vol. Xl, p. 34. 
156 Emenda n.· 1.921. Ver AntúS, vol. XVlll, p. 27. Ver também Simões Lopes, 

AntúS, vol. XV, p. 123. 
J 57 A referência geral para todos esses itens é o texto completo da!J emendas 

da FUG. Ver Anais, vol. XVII. pp. 123-64. 
158 A decJoraçõo é de Flores da Cunha ao jornal A No/te de 31.1 .1934. Ver 

tam�m Antús, vol. XV. p. 124. 

159 O texto foi extraído da Emenda n.O 739. Ver Anais. vol. XVln, p. 141. 
160 Levi Carneiro, op. cit., pp. 678-9. 
1'61 Ih., pp. 65'-7. A expressão é do próprio Levi Carneiro ao referir-se às eme.n

du do "Comitê das Grandes Bancadas". 
162 Não desconhecemos a utilização. por Flores da Cunha, de inúmeras táticas 

de disputa pessoal com Vargas. O que queremos destacar é a postura "ideo-
16Jica" que usumiu: a preservação da nova Carta. 
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Capítulo 11 

A BSTRATSGIA DA CONCILIAÇÃO: 
MINAS GERAIS E A ABERTURA POLlTlCA DOS ANOS 30 

HBLBNA MAIJA BoUSQUBT BoMBNY 



Reconhecido como um dos estados-líderes do movimento armado de 1930 
que conduziu Getúlio Vargas ao poder. Minas Gerais permaneceu um 
dos expoentes da federação na República Nova. Tendo dividido com 
São Paulo a hegemonia do país durante toda a República Velha. saiu 
da revolução. porque vitoriosa, ainda mais fortalecido politicamente 
pela ampla divulgação do desempenho que tivera na direção do movi
mento de 1930. Entretanto. se o estado de Minas Gerais foi um dos 
líderes do levante, deparou-se no período de articulação das forças revo
lucionárias com dificuldades políticas sérias por todo um processo de 
divisão e enfrentamento de suas principais forças políticas. 

Os obstáculos que se interpunham à liderança revolucionária mineira. 
dificultando o estabelecimento de compromissos com a vanguarda do Rio 
Grande do Sul. originavam-se nas próprias condições internas do estado, ' 
pela emergência de facções políticas no momento crucial de afirmação 
da Aliança Liberal. Paralelamente à organização do movimento que 
conduziria o líder gaúcho ao poder pela via eleitoral. decidia-se. dentro 
do estado. a sucessão do presidente Antônio Carlos Ribeiro de Andrada. 
Pelo menos três eram os pretendentes ao posto máximo da política estadual. 
integrantes todos do Partido Republicano Mineiro (PRM) -: partido que 
detinha o controle da política estadual. Artur Bernardes, Venceslau Brás 
e Melo Viana - este, vice-presidente da República no governo Washing
ton Luís - eram figuras reconhecidas publicamente. inclusive por já 
terem dirigido o estado anteriormente; além disso, acumulavam uma vasta 
experiência político-parlamentar. 

Na sucessão de 29, o PRM é faecionado de forma .. não recuperar 
mais a unidade. Assiste-se, em Minas, ao rompimento de uma ligação 
unitária entre o chefe do partido e o chefe do executivo estadual. Pela 
cisão criada, o chefe do governo passa a não mais guardar uma corres
pondência direta com o chefe do PRM. 
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Na presidência do estado, AntOnio Carlos resistia em entregar o 
poder a qualquer dos três, pretendendo ele mesmo fazer o seu sucessor. 
Nas reuniões da comissão executiva do PRM para a escolha do futuro 
presidente de estado, no Palácio da Liberdade, Antônio Carlos, não 
podendo vencer a intransigência dos três chefes políticos, propôs uma 
f6rmula conciliat6ria, finnando um critério para a escolha dos cargos 
de chefia estadual: o presidente do Senado para a presidência do estado 
e o presidente da Câmara para a vice-presidência; respectivamente, Ole
Bário Maciel e Pedro Marques.' 

Apesar de a comissão executiva do, PRM, com exceção de Melo Viana, 
ter assentido na fOnnula política de Antônio Carlos, a sucessão de 29 
representou, sem dúvida, uma transfonnação no processo de participação 
do ,partido situacionista na escolha do chefe do governo. Na verdade, 
já se demonstrava uma certa perda de controle do PRM nesse processo, 
o que se devia basicamente às divisões internas que o atingiani naqu"ele 
momento. 

A divisão política que resultou do processo sucessório prejudicou 
e alteiou a correlação de forças articulada )lara eleger Vargas presidente 
do país, em março de 1930, já que deu origem à Concentração Conser
vadora, chefiada por Manuel Tomás de Carvalho Brito, que recebeu a 
completa adesão do perremista Melo Viana. Membro da comissão exe
cutiva do PRM, Melo Viana havia se comprometido, junto ao partido, com 
a eleição de Vargas.' No entanto, na sucessão de 29, redefiniu sua posi
çio, indo ao encontro do movimento pfÓQndidatura de JUlio Prestes. 

Naturalmente, esse movimento em Minas enfraquecia a campanha de 
oposição a Washington Luís, sendo que a Concentração Conservadora, 
obviamente, podia contar não s6 com o apoio do presidente da República 
como também com estimulantes auxílios materiais. Para o governo federal 
'era extremamente conveniente ' instabilizar a liderança oposicionista de 
um estado como Minas Gerais, e como um dos líderes do movimento 
concentrista era o vice-presidente da República, Melo Viana, não foi 
difícil fortalecer essa agremiação com algumas providências concretas. 
A restrição de crédito ao governo mineiro, comprometido com a Aliança 
Liberal, contrapunham-se estímulos à Concentração Conservadora, na 
medida que seu chefe, Manuel Tomás de Carvalho Brito, era diretor 
do Banco do Brasil. 

Ao descrever as dificuldades que o estado teria que enfrentar para 
levar adiante o programa da Aliança Liberal, Paulo Pinheiro Chagas 
assim se pronuncia: "A perseguição financeira, foi de tal ordem que a 
renda do estado, em 1929, caiu para 146 mil contos de réis. Neni mesmo 
o dinheiro pertencente a Minas lhe foi entregue. Os recunos provenientes 
do imposto de exportação do café pelo porto de Santos - que, em vir-
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tude de convênio, São Paulo arrecadava e depois transferia a Minas _ 
só foram devolvidos depois da Revolução ... " 

Apreciando a repercussão do movimento pl'Ó-candidatura oficial em 
Minas, Afonso Arinos de Melo Franco atribui à atitude de Carvalbo 
Brito o estopim que resultou na · entrada de Minas na Revolução de 30. 
Sua deci� de sustentar o Catete dentro do estado, hostilizando o 
presidente AntOnio Carlos e chefiando a Concentração Conservadora -
apoiada totalD1Cnte pelo pre&idente da RepClblica - , [01 um dos elementos 
malI decilÍvos para a adesão de Minas aO movimento revolucionário. 
Segundo Melo Franco, o lider d. concentração colocou IOdo O seu dina· 
mimlO, experiência e combatividade a serviço da cisão mineira: 

"( . . .  ) a Concentração Conservadora passou a cometer as 
maiores tropelias em Minas. Todos os serviços federais, reparti
ções fazendárias, Correios e Telégrafos, Banco do Brasil, Estradas 
de Ferro, a Justiça Federal e as tropas do e�ército transformara\ll-se 
em dóceis instrumentos de intimidação popular e desmoralização 
do governo estadual, manejados por Carvalho Brito e seus com
parsas, com a tranqüila cumplicidade de Washington Luís e Viana 
do Castelo ... • 

A disputa pelo poder esladual e a solução que conferiu vitória a 
Ant6nio Carloa de5equUibl'8ram 8 prometida Frente Única do PRM em 
prol da candidatura Vargao, comprometendo-Ihc o sw:esso: "Além d. 
tnfluência que a cisão teria no fiscalizar o pleito, cujas votações nno 
poderiam sel majoritárias pelo 'esguichos', calculava·se que o Sr. Melo 
Viana conseguiria levar para o Sr. Júlio Prestes pouco IDCnOS de uma 
terça parte do eleitorado de Minas. PerdIa interesse 8 campanl:ra pol/Lica. 
A causa do Sr. Júlio P� daria, desde esse momento, 8 impressão de 
\IlIlA corrid. sem competidores. tal a certeza c extensão do triunfo, ... • 

Naturalmente que o aliança enlTe os Jfderes mineiros e tl$ forças 
revolucionárias gaúcha. viu.... ameaçado com 8 redução do eleitorado 
comprometido com a eleição de Vargas. Exigia-.. de Antônio Carlos • 
confirmação do pacto poütioo estabelecido. e entamente por ser chefe 
do executivo . Antônio Carlos oscilava entre posições de recuo e de 
.1I�ivid8de, muitas vezes prevalecendo a primeiro. Em roce do fraeio
ruunento das forças mineiras, cle assumia uma posição de ir langcnclando 
as dificuldades, ora explicitando um envolvimento com o cumprimento 
do programo da Aliança Liberal, ora mostrarido-se receoso com um 
posslveJ fracasSO do empreendimento. A alteração do balanço de forças 
afetava diretamente o candidato gaúcho. Da mesma fonna, ele tentava 
se resguardar, procurando preservar uma posição confortável junto ao 
poder federal que seria constituído, na contingência de ser Júlio Prestes o 
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candidato vencedor. Na fase organizatória do movimento da Aliança 
Liberal, nem sempre os acontecimentos tiveram um rumo linear; alguns 
recuos e oscilações surgiam a partir de situações inesperadas que 
se acumulavam. O acontecido em Minas com o episódio da sucessão de 
29 foi tomado por Vargas como uma inabilidade de Antônio Carlos 
que acabou por instabilizar, de forma comprometedora, a conjugação de 
forças em tomo da Aliança Liberal. 

Em carta a Paim Filho,· Vargas deixa explicito seu descontentamento 
com a evolução dos acontecimentos em Minas - peça fundamental para 
o sucesso da Aliança Liberal -, que resultaram na cisão de suas forças. 

"Os mineiros, que' por sua vez nos instigaram e nos atiraram 
a esta luta, estão hoje mais preocupados com a solução de seus 
problemas internos do que com os interesses da Aliança, que até 
certo ponto comprometeram. Não digo que escolhessem Melo Viana 
para presidente de Minas, mas podiam ter evitado o seu rompimento 
com a escolha de um candidato que fosse aceito por ele. A escolha 
de um homem valetudinário para a presidência de Minas parece 
que obedece ao criiério de não ter nele um competidor para a 
futura sucessão presidencial": 

De fato, a cisão das forças mineiras enfraquecia decididamente o 
movimento dirigido para a eleição de Vargas. Se as forças aliancistas 
temiam a vitória de Júlio Prestes, mesmo contando com a frente mineira 
coesa e aliada ao Rio Grande e à Paraíba, na nova situação aumentavam 
as dificuldades. As implicações do divisionismo se refletiam duplamente 
sobre o estado. De um lado, a divisão dificultava o ·  estabelecimento de 
uma frente política de oposição ao governo federal, que, se bem-sucedida, 
reverteria em gr"ndes benefIcios para o estado, alijado com a imposição 
do candidato paulista. Por outro lado, a cisão permitia uma polftica de 
intervenção do governo federal em Minas. "O intento principal da Con
centração Conservadora era o de apoderar-se do governo de Minas Gerais, 
através de uma intervenção federal. Com tal escopo, desdobrou-se nos 
processos mais repulsivos e indecorosos. Tinha sido nomeado suplente 
do juiz-substituto federal o Dr. Alcides de Castro J unqueira. por indicação 
da Concentração Conservadora"." 

A facção do PRM que não aderiu à Concentração Conservadora 
viu-se prejudicada pelos processos formais de reconhecimenlo dos diplo

-mas, que era feito por magistrados comprometidQS com o oficialismo 
federal_ A inflexibilidade do PRM em aceitar um acordo em que fossem 
excluídos alguns deputados eleitos pelo partido em 1 .0 de março de 1930, 
para favorecer alguns outros representantes da concentração, custou-lhe 
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a degola de 14 deputados, não obstante a resistência do situacionismo mio 
neiro. Segundo Virgílio, "à vista da atitude do partido dominante em 
Minas, adotou a Câmara o critério arbitrário de dar 14 deputados à 
Concentração Conservadora".' 

O citado de Minas vivia, portanto, um processo crhico que lhe 
instigava uma reação. Na órbita da polJtica federal, de sócio privilegiado 
passava a pretl!rido; nO Ilmblto interno. tinha no oficiolismo e no setor 
domJnante da olígarquia o alvo dos perseguições do governo federal . Nõo 
foi outra a raziio explicativo para B união de facções até então rivais em 
tomo do programa da A1lanÇll Liberal e, conseq[l.c:ntemente, do movi· 
mento anDado de t 930. As "nl2ÕcS de Minas" misturavam·se às "razões 
do PRM", congregando numa mesma [rente de luta setores d. olígarquia 
chcrUldos por homens de peso e tradição política no e$tado. que na prática 
cotidiana disputavam o controle do executivo esllldual - como Artur 
Bernarde,. Venceslau Brás e Antônio Carlos de Andrada. 

Na verdade, a conjuntura nacional acabou por compelir a unlao 
de diCccentes {rações da oligarquia no combate a um inimigo que 
ameaçava a toda • . Perder . posição de a6cio privilegiado da federação ou 
penIer o poder estadual para urna facção di&sidente alíada ao presidente 
Washington Lufs, ambas as atuações afetavam de perto os perremistas. 
Uma aliança entre OS lideres de importantes facções poderia ser eficaz 
na medida que fortaI.e.:eria um. ação polftica de lDMIutençio do Executivo 
nu mãos do PRM, vale dizer, dos mais forles setores da oligarquia mio 
neira. Em um nível mab amplo, a reunião dessas forças em prol da 
ucensio de Vargas ao poder significava garantir O espaço de influência na 
esfera nacional, ameaçado com • intransigência política do Catete em não 
compartilhar COm Miou a sucessão presideoclal. 

A derrota do candidato da Aliança Liberal na. eleições de 1 .- de 
março de 1930 prenunciou o esgotamcoto da tentativa de tomada do 
poder por vias padficas e legais. A oligarquia mineira, derroiad. em 
seu. propósitos articullstu, reiolcia loda uma estratégIa de recupenção 
do poder nacional. Sob a direção de Olegário Maciel, presidente eleito, 
reativam·se as alianças com os Uderes gaúchos e com os tenentes. Nessa 
etapa de movimentação, 0$ riscos eram maiores. Não cabiam mais tenla· 
tivas padflcas. conciliatório •. O poder nacional estava já constituído. 

O que precisamos ressaltar nesta introdução é o fato de que. para 
efetivamente organizar e levar avante o movlroento onnado, foi estabele
cida wna aliança enlre oligarquIas dissidentes e teoentes, comp�m.lida 
já pela base. Todos os Impasses, lodos os obstáculos e toda 3 iostabilídade 
vividos pelo estado de Minas depois d. tomada do poder p.dvieram de um 
confronlo entre os dois componentes da alíança revolucion4ria. Se • 

am� era conveniente uma açõo .UancillD - •• oligarquias, pelo� 
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recursos de organização militar detidos pelos tenentes, e a estes, pelo res
paldo político que as oligarquias f<mteceriam para legitimar o movimento 
-, a prática posterior demonstrou ' a  fragilidade e a contradição dessa 
conjugação. Se o ponto de partida os unia, a chegada os definia como 
forças excludentes. Tomar o poder seria - e objetivamente o foi -
- a meta comum; mas foi na organização concreta desse poder que as 
forças vitoriosas se qualificaram, se definiram. Os tenentes pretendiam 
implantar no pais um modelo político onde se reduzisse tanto quanto 
possível o espaço de dominação das oligarquias. As oligarquias, por 
sua vez, entraram no movimento mobilizadas por um único propósito: 
,recuperar o controle do poder perdido com a ruptura, por parte de 
São Paulo, do pacto político convencionalmente mantido entre as oli
garquias paulista e mineira. Esse fato viabilizou a emergência das oli
garquias de "segunda grandeza" no cenário político.'· 

Em Minas Gerais, a responsabilidade da articulação do movimento 
armado recaía exatamente sobre aqueles chefes políticos de maior expressão 
oligárquica. Toda a ligação com a ala tenentista revolucionária era de
senvolvida por Virgruo de Melo Franco, o grande porta-voz dos tenentes, 
via contato estreito com Osvaldo Aranha. Fazendo a mediação entre os 
f{deres gaúchos e os políticos mineiros, Virgílio se articulava fundamen
talmente com Bemardes. O chefe político de Viçosa não só era consultado 
sobre todos os passos da revolução como também influía no encaminha
mento do compromisso a ser assumido por Minas. Bemardes atuava muitas 
vezes como uma espécie de "conselheiro", referendando algumas ativi
dades dos articuladores e posicionando-se a respeito deles junto ao presi
dente Olegário Maciel." Inequivocamente, a posição de liderança de 
Bemardes sobre o PRM lhe conferia uma autoridade muito grande para 
opinar acerca da participação de Mina. no movimento armado. 

Paulo Pinheiro Chagas, descrevendo o envolvimento e a adesão 
de Minas à revolução, o faz dessa maneira: "Em suma, li palavra final, 
a respeito da Revolução de 30 em Minas, é esta: Antônio Carlos fez a 
sua proposição e articulou-a; Artur Bemardes, à frente do PRM, conso
lidou-a; e Olegário Maciel, honrando Os compromissos de Minasp con· 
sumou-a. � . ",12 

À frente do movimento em Minas também se encontravam , os secre
tários de govemo, tanto de Antônio Carlos (Cristiano Machado), quanto 
de Olegário Maciel (Francisco Campos, Odilon Braga, Djalma Pinheiro 
Chagas e José Bernardino). Eles se notabilizaram por uma participação 
ativa na articulação do movimento. 

Com a vitória da conspiração saem fortalecidos politicamente o 
presidente do estado, Olegário Maciel, recoqbecido como o "general civil" 
dã revolução, e a oligarquia mineira, identificada com o Partido Repu-
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blicano Mineiro. Entretanto, o processo de instauração e consolidação do 
sovemo Vargas corrolponde a lodo um movimento de combate às forças 
oligárquicas. Se nu verdade os lenentes que controlaram inicialmente 
o apltl'clho de Estado não conseguiram expurgar as oligarquias da cena 
poUtiCI, estas, por suu vez, não puderam conservar uma posição intocada 
de priviJ�glos. A intervenção dos lenentes na organização da vida politica 
eotadual mineira ti.nha corno objetivo principal a neutralização do poder 
político das oligarquias, encontrando na facção bernardista um alvo 
e uma resistência. 

Na conjuntura imediatamente posterior à Revolução de 3D, Artur 
Bernardes, como presidente do PRM, achava·se fortalecido pelo apoio 
efetivo que dera à causa revolucionária. No entanto, o enfrentamento das 
Corças políticas btrrutrdistaS com os tenentes é um exemplo típico da 
fragilidade da aliança fonnada em 30. Particularmente para as forças 
políticas mineiras, a ",volução era vista como um movimento armado 
que vilava restabelecer o jogo político rompido por São· Paulo. � bastante 
lúcida a observação de Alonso Arinos de Melo Franco a este respeito: 
.. . . .  Artur Bernardes, ao trazer o PRM para a revolução, Cazia·o por 
motivos muito mais perremistas do que revolucionários, uma vez que, 
logicamente, a revolução era contra muito do que ele próprio encarnava"." 

Como chefe do partido situacionista de seu estado e como homem da 
revolução, Artur Bernardes empreendia, no início do governo Olegário 
Maciel, uma agressiva política de consolidação de suas bases, prolongando 
no estado mineiro uma situação tipica da República Velha. A força política 
de Artur Bernardes no estado era de tal proporção que ele estava con· 
seguindo até sobrepujar as relações e ligações de Olegário Maciel com o 
Qutro chefe político do PRM: Antônio Carlos de Andrada. 

A prática empreendida por Bernardes não escapou à crítica dos 
tenentes, qUe se utilizaram da imprensa carioca para denunciar a situa· 
ção de Minas, onde o presidente Olegário Maciel era submetido ao 
controle do velho chefe oligárquico." Entretanto, a facção bernardista, 
nõe obstante aguerridas resistências, sai derrotada. Combatida pelo governo 
federal, não encontra apoio nos outros setores oligárquicos que, pelo 
contrário, aproveitam.se desse processo para controlar o situacionismo 
estadual. 

O propósito deste lellto é exatamente tentar acompanhar 0" movi· 
mento de incursão/reação da Revolução de 30 em Minas Gerais. O· enfo
que dado a esse acompanhamento é estritamente político-partidário, e, 
nesse particular, procuramos salientar o reflexo da intervenção federal 
sobre a estrutura do PRM, através das medidas implementadas em Minas no 
sentido de esvaziar seu poder. À investida centralizadora federal, o PRM 
reagiu vigorosamente, até que, em 1932, viu·se completamente debilitado 
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com o exílio de Bernardes. Ao movimento d� desarticulação do PRM 
contrapôs·se a reorganização partidária no estado - apoiada e estimulada 
pelo chefe do Governo Provisório -, processo que teve seu desfeclro 
na formação do Partido Progressista (PP). 

O apoio e a cumplicidade de facções da oligarquia às investidas 
contra o bernardismo no p6s-30 explicitam a rivalidade existente ent.re 
as forças mineiras que pretendiam .galgar o poder mediante o controle 
do executivo estadual. O período de 1930-33 foi marcado pela instabili
zação da política mineira, por uma prática de agressividade ao bemardismo 
e, simultaneamente, pelas múltiplas TêliÇões dessa facção. Diante da inca· 
pacidade de o presidente Olegárío Maciel estabilizar a política mineira, o 
Governo Provisório respondia com algumas iniciativas, ainda que tlmidas, 
de intervir no estado 'substituindo o interventor. O presidente mineiro, . 
entretanto, resistiu não só às dificuldades de estruturar seu governo, em 
face das sucessivas lutas entre os grupos oligárquicos, como à tentativa de 
deposição sofrida em agosto de 193 1, com a conivência de membros 
do Governo Provisório. 

Em 1933, com a 'congregação das forças no PP, reabriu-se uma 
possibilidade de estabilização do situacionismo estadual, mas o estado foi 
novamente abatido, dessa vez pela morte de Olegário Maciel. A sucessão 
mineira provoca uma reabertura do processo intervencionista federal. 
fioram múltiplas as repercussões da crise sucessória, que inclusive extra· 
polou os limites da decisão interna do estado. Novamente, as mais diversas 
facções se empenharam no sentido de controlar O situacionismo estadual. 
Desta reita, porém, 8 vitória foi de Vargas. A nomeação de Benedito 
Valadares Ribeiro foi uma escolha exclusiva de Getúlio, que contrariou 
a c;xpectativa da própria direção do partido situacionista. 

Com Benedito Valadares, Vargas garantia o estado de Minas como 
cliente do poder central. ! preciso não confundir essa nova posição do 
estado com a passividade política de Minas diante do poder central. 
A posição de "cliente" não minimizava o peso político decisivo de Minas 
na conjuntura nacional. Se Vargas tinha em Benedito seu porta-voz no 
estado, também sabia o quanto era imprescindível o apoio da represen
tação política daquele estado para Implementar seu projeto de governo. 

Minas Gerais, através da bancada situaciQnista, vai constituir uma 
das mais sólidas bases de apoia, ao continuísmo de Vargas na Constituinte 
de 1934. Ao mesmo tempo, sua presença será marcada pela defesa vigorosa 
de interesses consagrados pela tradição política estadual. Se não nega 
a Getúlio a solidariedade a ele indispeilsável, não hesita, também, em 
alertar·lhe sobre o rompimento desse compromisso, caso sejam crucial
mente (eridos 0$ interesses de Minas enquanto unidade da federação. 
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Acompanhar as marchas e contrama'fchas da política mmelra até 
a nomeação de Benedito Valadares, bem como a atuação da bancada do 
estado no processo de constitucionalização é o interesse fundamental 
deste trabalho. 

1.  A DESORGANIZAÇÁO DA MAQUINA PERREMISTA: 
O PERlODO PóS-REVOLUCIONARIO 

"A vitória da Revolução de Outubro desfez a homoge
neidade das forças que se haviam coligado 00 combate 
As oligarquias politicas. Sem a espinha dOrstll do Sl!n· 
timeoto de vingança , que as unia e consolidava, cada 
uma das agremiações veneedoras começou Q S� desllgar 
em sua trajetória própria. A admirável estrutura do 
grande movimento cívico. passados os minutos de entu· 
$iasmo e a embriaguez das derrubadas. apareceu dos· 
cozida e desconexa. como uma vtllta coloha de retalhos. 
E não houve milagre de esforço nem vontade ClI{"'Z de 
iOlidariurr os partícularimws e 05 individualismos exal· 
tados. Ninguém conseguiu compor as forças existentes 
no tablado político naoional. visando qualquer IÍtuação 
mais ou menos esl!vel. O oquíHbrio dinâmico. mutável 
de hora em hora. tomou·se a fatalidade inevitável e 
suprema." 

Virgínio Santa Rosa 

o projeto de rearraojo dll$ {orças poiltic8s nberto com a Revolução 
de 1 930 teve em Minas Gerais protagonistns os mei. relevantes. A posição 
de co-participante.. entretanto. não assegurou 8 esses atores um papel 
de delloque no novo jogo que se abria. De protngonlstas transfOnnarBm.se 
em coadjuvantes. na impossibilidade de sua exclusão imediata do palco. 
Nessa passag=. multo contribuiu a implantação d. Legião de Outubro 
em Minas Gerais. O palco: as {orças polftlcas mineims. O. coadjuvantes: 
os partidários do PRM identificados na Cacçãó de Artur Bernardes . O. 
l1OVOt protagonistas: os legioruirios mineiros. 

Com efeito. o movimanto de 30 desenvolve mecanismos mais ou 
menos Incisivos c eficazes. em maior 00 menor grau. para desorganÍ%nr. 
em Minar Gerais. uma estrutura de poder sedimentada pela máquina 
polltico-partidária do PRM, com o propósito evidente de alijar. paulati
namente. esse partido do proccuo decllÓrio do •• tado. E somente nessa 
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medida que privilegiamos a Legião de Outubro como uma das iniciativas 
voltadas para esse '�. Não se trata de uma análise exaustiva do que 
foi a legião mineira, que nos interessa principalmente na medida, que 
fornece elementos para a compreensão dos impasses sofridos pelo PRM 
e dos esforços que esse partido desenvolveu na tentativa de manter-se 
no jogo do poder estadual. 

A Legião de Outubro foi uma agremiação idealizada por alguns 
líderes revolucionários com o objetivo precfpuo de criar e consolidar 
no pais um partido nacional. Em uma análise da experiência política da 
legião em Minas, é preciso considerar alguiJs' '"dados fundamentais. Em 
primeiro lugar, ainda que ldeàiizada por elementos identificados com o 
tenentismo, a legião não foi implantada em Minas Pbl: tenentes; foram 
os próprios politicos mineiros que responderam por sua atUl!ção. Entretanto, 
como a ideologia que a informava era tenentista, a legião teve que se 
defrontar com uma máquina política oligárquica - basicamente a que 
era liderada por ArtUr Bernardes - que lhe opôs sérias resistências. 
Desta forma, já de início a legião foi marcada por uma ambigüidade: 
resultante de um projeto tenen!ista, viu-se na contingência de ser imo 
plementada por força. oligárqú.Ícas do estado. Se ideologicamente carac
terizava-se pela critica ao regionalismo oligárquico, na prática era impul
'ionada por setores da oligarquiã. --A Legião de Outubro, em Minas, foi a 
expressão de um projeto político de destruição do bernardismo. Antes 
porém de entrarmos na sua forma de atuação em Minas, tentaremos 
recuperar alguns dos princípios ideológicos que influíram na sua con
cepção. 

1 . 1 .  O Partido Revolucionário Nacional: 
esboço de um projeto frustrado 

A vitória do movimento de 30 afirmou nos tenentes o propósito de 
rearranjar a. forças políticas de modo a eliminar a prática oligárquica. 
Alguns dele. viam nos partidos regionais a expressão mais profunda 
dessa prática no nível político. Desorganizar as máquinas partidárias 
era o primeiro e mais promissor dos passos que deveriam dar na tentativa 
de alijar as oligarquias do poder. 

Dentre as muitas iniciativas pensadas para es.e fim, encontram-se 
propostas de formação de um partido nacional que congregasse as forças 
políticas, centralizando-a. num ideário comum de nacionalidade. Toma
remos aqui um exemplo que nunca se concretizou e sequer foi divulgado: 
trata-se do esboço de um projeto, elaborado pelo capitão Frederico Cris
tiano Buys", em dezembro de 1 930. Se não passou de um esboço, mereceu 
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nOSBa atenção pelo fato de explicitar muitos dos argumentos utilizados 
pelos tenentes para criticar a experiência oligárquica. Não tendo uma 
vinculação imediata com a criação da Legião de Outubro em Minas, pareceu
nos mesmo assim importante pelo tipo de raciocínio que desenvolvia para 
justificar a necessidade de extenninar os partidos regionais. Ora, se a 
realidade mineira acabou por redefinir o projeto legionário, na medida 
que foi impulsionado pelas próprias oligarquias, é inegável que sua intro· 
dução naquele estado esteve sempre associada ao propósito de esvaziar 
o partido que tradicionalmente controlava a política estadual. 

O capitão Frederico Cristiano Buys, no documento que elabora con
tendo as bases para a organização do Partido Revolucionário NaciOnal 
(PRNl, afirma categoricamente a necessidade imperiosa de "absorver esses 
partidos, anulá-los, literalmente comê-los. Comamo-los, sejamos rudes como 
verdadeiros canibais".'· Toda uma crítica à prática partidária regionalista 
acompanha esse argumento, com uma conseqüente defesa da estruturação 
de um governo forte, capaz de garantir o processo nacional de centrali
� política. O objetivo do PRN não era apenas o de congregar os 
revolucionários: era gar(Jntir a execução de um programa revoluciori4rio, 
incorporando e, $e preciso, alijando políticos que haviam participado 
da Revolução de 30. 

Eliminar a estrutura partidária tradicional significava exterminar sua 
mola de atuação, vale dizer, os chefes políticos locais que efetivamente 
controlavam o processo político nos estados. Para tanto, o capitão Buys 
defendia a substituição dos políticos por técnicos e administradores capa
zes de racionalizar e moralizar a ordem social, pondo fim à politicagem. 
A politicagem opunha-se a verdadeira política, associada à constituição de 
partidos nacionais e à defesa da centralização. Daf também o propósito 
de vencer o obstáculo constituído pelo " entrincheirado poder das má
quinas políticas estaduais . . . dirigidas pelos coronéis locais . . .  "." 

A clareza do que se deveria implementar era acompanhada pelo 
con4ecimento dos impasses e resistências que surgiriam por parte de 
estados - como Minas, São Paulo e Rio Grande do Sul - onde perma
necia viva toda uma estrutura de poder organizada em partidos contro
lados por uma oligarquia tradiciooa1mente dominante. " .  . .  Encontraremos 
maiores resistências no Rio Grande do Sul, nos seus dois partidos -
o Republicano e o Libertador - em Minas e no Partido Republicano 
Paulista . . .  " .. a 

O. partidos políticos existentes no Brasil, prossegue Buys, não passam 
de canais de representação de interesses de indivíduos ou de grupos res
tritos, em suma, de uma plutocracia. Mesmo aqueles que, como o Partido 
Democrático de São Paulo, definiam-se como representativos dos anseios 
da população excluída pelo dominio perrepista acabaram por manter 
um eixo de ligação víscera! com a cúpúla do PRP, irmanados pelos 
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interesses vinculados ao café. Buys afirma categoricamente: " . . .  Consi
dero que o Partido Revolucionário Nacional deverá aniquilar todos os 
partidos existentes no país . . .  Todos eles cobrem os interesses de grupos, 
ou de indivíduos -'- como acontece no Norte - ou de estados, como 
sucede no Rio Grande do Sul, com manifesto esquecimento da GRANDE 
PÁTRIA . . .  ". E conclui de forma radical: " . . .  Logo, destruamos estes 
Partidos, comamo-Ios de acordo com o' princípio da antropofagia revo
lucionária . . .  11. 

U 

O eixo central que permeia toda a discussão do projeto de criação 
do Partido Revolucionário Nacional é a crítica política à prática oligár
quica da República Velha. A Revolução de 30 deveria redefinir o papel 
do Estado nacional na organização da socied�de, impedindo a manutenção 
do regime federativo. Frederico Buys, ao identificar o pluralismo partidário 
do modelo liberal com a experiência oligárquica, procura dissociar demo
cracia de liberalismo. A associação do pluripartidarismo - decorrente 
do liberalismo - com a prática democrática constituiu-se no equívoco 
contra o qual pretende argumentar. A ampliada faixa de representatividade 
que os múltiplos partidos asseguram é vista como um mito, exatamente 
na medida que esses partidos incorporam e representam setores parti
culares da sociedade, e não O seu conjunto. Nesse sentido, a representa
tividade nacional se viu reduzida pelo atendimento exclusivista de se!<lres 
regionais dominantes, o que favorecia toda a sorte de abusos por parte 
daqueles grupos que detinham o poder das máquinas partidárias. g dentro 
desse quadro que Buys se preocupa em recolocar a questão da democracia, 
atribuindo-lhe um novo sentido. 

Na nova concepção de democracia, o federalismo emerge como ,seu 
franco opositor. Para os idealizadores do PRN, o fundamento primeiro 
da democracia - a ampliação da representação política - foi, his!<lri
camente, aviltado pela prática política dos partidos regionais. Esta prática, 
enfeixada por todo um sistema personalista e corrupto, alimentou o poder 
de uma oligarquia local transformando a máquina do Estado numa arena 
onde se debatiam interesses regionais específicos em detrimen!<l dos 
interesses da federação. 

No projeto de criação do PRN há sempre a contraproposta de uma 
organização da sociedade em bases "cientificas", em lugar de uma orga
nização em bases "políticas". A política "científica" limitaria o campo de 
ação das oligarquias, submetendo-as ao "interesse nacional", à "unidade 
nacional". Nos diversos itens do programa pode-se vislumbrar essa preo
cupação: 
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"econômico. Mostrar o anárquico e anacrônico sistema da economia 
brasileira. Falta de orientação científica. Escravização da nossa eco
nomia à economia do café . . .  " 



"social. Anarquia. Pre�minência de umas classes sobre as 
outras . . .  ,. 

"político. A democracia em hanco antagonismo com o regime 
. federativo . . .  Temporário fortalecimento da idéia de pátria una 
e individual, garantia de brasilidade. Centralização política, descen
tralização administrativa". 

"administrativo . . .  Excesso de funcionários, mal pagos . . .  sim
plificação da máquina, diminuição do funcionamento, estabeleci
mento do salário mínimo, nova lei de promoções, de aposentadorias 
e de pensões . . .  " 

"intelectual e moral. Falta de orientação na educação intelec
tual e moral das massas e digamos também das elites. . .  Novos mé
todos, orientação geral a ser adotada em todo o país . . .  ".'. 

Evidentemente que a efetivação desse projeto seria tão mais difícil 
quanto mais arraigada estivesse a experiência oligárquica. Seu idealizador 
não desconhecia absolutamente esse fato; sabia de antemão que os grandes 
estados oporiam a maior resistência. Entretanto, no início do governo 
Vargas, algumas iniciativas foram tomadas no sentido de neutralizar a 
força dos partidos regionais. Nessas investidas estavam presentes alguns 
dos ideais de inspiração tenentista, nitidamente centralizadores, anti
regionalistas. Em Minas, a incursão tenentista veio dissimulada, de início, 
pelo fato de ter o estado uma oligarquia fortemente consolidada, e seu 
desenrolar apresentou algumas características bem específicas. 

1 .2. Ação: a Legião de Outubro em Minas Gerais 

A criação da Legião de Outubro em Minas estava vinculada ao 
propósito dos tenentes de pressionar pela intervenção do governo central 
no estado mineiro. Nas palavras de Osvaldo Aranha;' Minas permanecia, 
ainda em 1933, intocada pela Revolução de 30. A legião era uma tenta
tiva de atacar uma política descentralizadora de tipo federalista, espe
cífica da República Velha, que tinha em Minas Gerais um de seus 
baluartes. Tratava-se, enfim, de um arranjo político que se transfonnava 
num "instrumento e espelho da destruição do estadualismo mineiro . . .  "." 

Integrar Minas na revolução, significava, fundamentalmente, esva
ziar e desmoralizar a força política da oligarquia que até então detivera 
o poder no estado e que, na cónjuntura revolucionária, lutava para 
preservá-lo. Esvaziar essa força implicava excluir o PRM como canal de 
representação política dos interesses oligárquicos do estado. II nesse 
contexto que se cria a Legião de Outubro, em fevereiro de 193 1 .  

147 



Em manifesto à nação, datado de dezembro de 1930, os ministros 
Osvaldo Aranha (da Justiça), Leite de Castro (da Guerra), Isaías de No
ronha (da Marinha) e o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, 
general Pedro Aurélio de Góis Monteiro, defendiam a criação da Legião 
de Outubro "como uma grande força material e moral, com a mobilização 
de todos os seus elementos em prontidão militar para qualquer eventua
lidade e em prontidão ,civil para a colaboração cívica na fase de construção 
e reorganização, que é a necessidade mais imperiosa do momento . . . ".23 

Todavia, se em sua concepção e no curso de sua atuação a legião 
configurou-se como uma organização antípartidária, centralizadora e anti
oligárquica, de início apresentou-se, na conjuntura estadual, de forma 
velada, conseguindo inclusive a adesão do próprio PRM. Não assumindo 
o caráter de uma organização partidária - e portanto não concorrendo 
cOm a existente - fez-se representar como uma agrermaçao que congre
gava revolucionários, entre os quais Artur Bemardes. Nas palavras de 
Bruno de Almeida Magalhães: 

.. . . .  A Legião de Outubro organizou-se não como um partido 
político, mas como uma entidade destinada a formar uma menta
lidade revoluciolária, em -face das novas condições em que o 
pais começava a viver. Dal, o apoio que recebeu das principais 
figuras da revolução, a começar pelo próprio Bernardes. Cedo, 
porém, verificou-se que o rótulo da entidade resumia-se numa farsa: 
um simples ardil para afastar Bemardes da obra revolucionária, 
realizando, assim, o anelo da reação republicana ..... 

De fato, a facção da oligarquia mineira mais visada pelos tenentes 
era a chefiau. por Artur Bernardes. Em primeiro lugar, por ser repre
sentativa de um forte setor da oligarquia, .circunstância que motivou uma 
profunda reação à interferência tenentista de cunho centralizador. Ade
mais, Bemardes saíra fortalecido do movimento de 1930 pela participação 
ativa que tivera na organização da luta armada ao lado do grupo ven
cedor. Em 'segundo lugar, essa mesma facção tinha como líder um 
homem conhecido nacionalmente pelas velhas '  animosidades que desen
volvera com o lenentismo. Quando presidente da República, na década 
de 20, Bernardes havia submetido os participantes dos movimentos tenen
tistas a duros processos repressores. 

Bem cedo, porém, a perseguição a Bemardes foi tomando corpo. 
A primeira incunáo no $entido de neutralizar sua força política deu-se 
em novembro de 1930, com a demissão de três bernardistas do primeiro 
secretariado do governo Olegário Maciel: CristiaDo Machado (Interior e 
Justiça), Alaor Prata (Agricultura) e Carneiro de Rezende (Finanças), 
Nessa ocasião, o então ministru da Educação e Saúde Pública, Francisco 
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Campos, vai a Minas ' conferenciar sigilosamente com o presidente ml-, 
neiro a respeito da formação da Legião de Outubro , naquele estado.'" 
Certamente a visita do ministro esteve iníimamente relacionada com a 
demissão do secretariado, por duu razões: pela admissão de legionários 
em substituição aos bernardistas exonerados e pela política incisiva, anti� 
bernardista, que a legião passa a empreender em Minas, no curso de 
seu desenvolvimento. Os novos secretários admitidos são os homens que, 
objetivamente, vão liderar a pritica polllico-Iegionária em Mins5: Gu5\aVO 
Capanema (Interior e Justiça), Amaro Lanori ( Finanças) e Noronha Gua
rani (Agricultura). Todos, obviamenlt, oriundos do� quadros do PRM. 
A partir desse momento fiC<! multo claro que o principal uivo do ução 
poIltica Ienentllt8 era a 'facção bemardiSla. O próprio secretãrio de 
lDlerior e Justiça conrtrma esse projeto e revela seu principal articulador. 
Francisco Campos. 

"Minha primeiro viagem ao Rlo foi a 5 de dezembro [ 1 930) 
( . . .  ) Na estação Pedro 11  O Campos esperava-me l . .  _ ) .  Na cami
nho o Campos já trotou do assunto comigo: liquidor o Bernardes 
( . _ . ). O plano inicial do Campos oia era a fundação do legião 
ou de outro partido em Minas. Era a reorganização da Comissão 
Executiva do PRM com a li.quidação do 8emardes. Achei diílcil 
e arrucsdo. Além de tudo ingrato e injusto ( . . .  ). Depois de vários 
dias de conversa regressei ( . . .  l. No fundo vim do Rio disposto 
a auxiliar o Campos na trucidação do Bernardes . •  ". 

Antes porém de descer à experiência da legião em Minas, ê n.� 
úrlo qua1iIJcá-!a em termos gerais. Ela absolutamente não se conlunde 
n. sua e8sEncia com a proposta de Frederico Buys, que por sua vez 
1110 representa o pe_mento coeso do tenentismo. Como veremos em 
seguida, a legiio em Minas não só reproduzia os mecanismos proprios da 
dominação oligárquica. como acabou por recuperor uma facção polrtico 
do estado reconhecida como .. antl-\'1Ivoluciooãria". 

Retratar a especificidade dessa experiência política na conjuntura 
estadual em questiío � retomar analiticamente algW15 determinantes que 
prevaleciam no estado Daquele momento. -e. preciso pensar • situação de 
um governo como o d. Olegário Maciel. Apesar de eleito no momentO 
anterior 1 Revolução de 30 - e ocsse sentido preso a comprODlÍ5sos 
com o PRM -. ele não poderia no momento seguinte manter uma 
estrutura de poder que reforças..o:e a prAtica politica da República Velhu. 
Em primeiro lugar, porque o PRM {raclonara·se em várias facções. o que 
impedia Olegário Maciel de contar com uma base de apoio partidário 
segura. Em segundo lugar. porque naquela conjuntura Minas não poderia 
pretclndir do .poio do governo federal. abalada economicamente pela 
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crise de 29 e, financeiramente, pelos custos com a Revoluçã() de 30. 
A oligarquia mineira não tinha condições de permanecer imune às altera
ções impostas pelo governo central, assolada pelos efeitos de uma crise 
econômica e de uma cisão política. 

Olegário Maciel se vê num dilema de difícil equacionamento, uma 
vez que: a) não pode prescindir do apoio do governo federal. já que 
estabelecera com ele compromissos em função da Revolução de 30, além 
de necessitar de seu apoio político e econômico, dada,s as condições 
especificas do estado naquele momento; b) não conta internamente com 
uma base de apoio coesa do partido; c) não pode permitir a preeminência 
da facção bernardista, sob pena de correr dois riscos sérios: perder o 
controle polltico de fato sobre o executivo estadual e ameaçar sua relação 
com o governo federal e, finalmente; d) precisa objetivamente construir 
uma base de apoio partidário para se fortalecer tanto internamente quanto 
junto ao governo federal. 

1\ num contexto de sérias divisões nas forças políticas que a Legião 
de Outubro emerge em Minas Gerais, inicialmente encontrando recepti
vidade por parte das diversas facções perremistas. Nenhuma delas des
cartou a possibilidade de retomar o controle político do estado, até que 
fossem efetivamente configurados os propósitos reais da agremiação. 

Para Olegário Maciel, a legião seria como uma porta aberta para 
a aliança com o Governo Provisório, garantia de seu fortalecimento como 
chefe do governo e, ao mesmo tempo, uma possibilidade de se afirmar 
politicamente através da criação de uma nova base sGCial de poder. Para 
Venceslau Brás;' também chefe\. político perremista, poderia significar 
sua ascensão à máquina política estadual. Ele chegou inclusive a ser pre
sidente do Conselho Supremo da legião em Minas Gerais. Para os adeptos 
da Concentração Conservadora, os chamados "prestistas", a legião repre
sentava a possibilidade efetiva de reingresso no cenário político estadual. 
Até mesmo para Artur Domardes, de inicio, significava uma forma de 
consolidar sua base de atuação, uma vez que a Legião de Outubro se 
apresentava ideologicamente como uma agremiação que congregava os 
revolucionários de 1930. Do ponto de vista do Governo Provisório, a 
legião era vista como um meio de integrar Minas no processo revolucio
nário. Para tanto, era preciso eriár uma força política desvinculada do 
PRM, que fosse capaz de favorecer a implementação de um sistema polí
tico centralizado. 

Todavia, se essa organização foi criada com o propósito de desmo. 
bi1izar a máquina oligárquica tradicional, criticando os mecanismos por 
ela utilizados, na prática acabou se valendo de instrumentos de pressão 
típicos da política tradicional, apropriando-se inclusive de sua base 
fundamental de apoio: os municípios. A ambigüidade da legião consistia 
DO fato de que, embora fosse uma organização política DloDtada para 
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fazer frente à liderança oligárquia tradicional, acabava por favorecer a 
continuidade dessa mesma liderança. 

Tendo Olegário Maciel formalizado, juntamente com o porta-voz do 
Governo Provisório, Francisco Campos (ministro da Educação e Saúde 
Pública), o acordo para criar a legião em Minas, tratava-se de efetivar 
sua implementação. O passo inicial deveria ser a adesão dos municípios, 
convencionalmente comprometidos com o PRM. Se esses municípios s0-
breviviam politicamente devido à dependência que tinham em relação 
ao governo do estado, em contrapartida sustentavam a política estadual, 
sendo sua maior base de apoio. 

O grande impasse para a obtenção dessa adesão encontrava-se na 
rdação ji bastante sedimentada entre as prefeituras e o PRM. A tradição 
polldca mineira de Identificar o poder executivo com O PRM fez cOm que 
inúmeros prefeito& comprometidos com essa prática reagissem l nova 
agremiação, oegancJo.$C a se desvincular do partido. A solução "ncontrad. 
e endos.ada pclo cxeaJtivo estadual foi a de promover uma adesiio 
compuls6ria, mediante um processo de exoneração de prefeilüs perremistas 
que não se dispunham a aderir à legião, seguida da nomeação imediata 
de adeptos da nova agremiação. 

Encontramos no arquivo Osvaldo Aranha uma série de documentos 
denunciando a demissão de prefeitos, a perseguição aos perremistas e a 
nomeação para as prefeituras de políticos que se posicionaram contra 
a Revolução de 30, os chamados "prestistas" ou "concentristas", adeptos 
da Concentração Conservadora que apoiou a candidatura de Júlio Prestes 
na eleição de março de 19-30. 

. 

Selecionamos algumas dessas correspondências para a montagem do 
seguinte quadro: 

DOCUMENTO \ EMISSOR ASSU rro 

OA 3 1 .06.02/1 Jaime Pinheiro a Varias Exoneração prefeito de Oliveira por ,nãe 
aderir à legião. 

OA 3 1.06.04/9 Djalma Pinheiro Chagas Exoneração prefeito de Belo Horizonte 

OA 3 1.06.05/3 

OA 31.06.11/2 

a Osvaldo Aranha por não aderir � legião. 

Prefeito de Queluz a Ole .. 
gário Maciel 

Hwnberto Pimentel Du
arte • Virgílio de Melo 
Franco 

Depos'ição do cargo por não poder 
aceitar proposta Amaro Lanari - ofe .. 
recimento de "cargos" - para aderir à 
legião. 

Narraçlo epis6dio demissão do prefeito 
de Quduz. José Correia de Figueiredo. 
por pressão de Amaro Lanari. Seria 
substitwdo por um que "at:raisse os 
CODuntrÍltaltt• 
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DOCUMENTO I I!MISSOR. ASSUNTO 

OA 3 1 .06.11/2 larbas (1) a Virgílio de Denuncia prática anti�revolucion'ria da 

OA 3 1.06.11/3 

OA 3 1.06.2611 

OA 3 1 .06.30/1 

Melo Franco legião beneficiando os "pratisw". 

Armando Pinheiro Cha
gas (ex-prefeito de Oli
veira) e Joaquim Afonso 
Rodrigues (ex-presiden
te da Câmara Municipal 
d. Oliveira) a Osvaldo 
Aranha 

Francisco Oliveira Soa
fes (juiz de direito avuJ
'" do .. "'do de MG) • 
Varps 

Djalma Pinheiro Cbaps 
a Osvaldo Aranha 

Acusa Francisco Campos de se apro
veitar dessa manobra. 

Denunciam demissão e exoneração de 
funcionários do estado por não aderi
rem à legião. Informam que a legião 
vinha fortalecendo os correligionários 
de Carvalho Brito (os "concentristas"), 
além de perseguir coostantemeDte o 
PRM. 

Denuncia ameaças que recebeu do de
legado de polícia por ordem do gover
no mmeiro. O lavemo proibe. propa
ganda do PRM. 

Relata o compromisso de Melo Viana 
com Fra.ncisco Campos e Ribeiro Jun· 
queira de dar apoio à legião desde que 
sem oorreligionários fos�m eleitos 
deputado<. 

Fonte: Arquivo Osvaldo Aranha, CPDOC. 

o conteúdo central das denúncias feitas por aqueles que foram 
atingidos pelo processo de adesão compulsória era de que o situacionismo 
estava incorporando os Hanti-revolucionários". A legião significou, para 
essa facção, uma excelente oportunidade de recuperar o espaço político 
perdido com a vitória da revolução. "Destruída pela revolução, a Con
centração Conservadora ressuscitou logo depois. através da Legião de 
Outubro. que. pavoneada pelo Presidente de Estado, passou a exerce. a 
mesma obra de compressão contra os que dela divergiam."" Para o 
governo estadual era conveniente o ingresso desses atores, que de çerta 
fonna conservavam uma significativa influência política no estado. ao na 
medida que contribuíam para o engrossamento das fileiras da non {rente 
po/{tica vinculada diretamente ao executivo estadual. 

E nesse contexto que se insere a tentativa de aliança do poder público 
estadual com a Igreja, arquitetada por Francisco Campos. objetivando o 
fortalecimento e o reconhecimento da legião em Minas Gerais. Politica
mente, essa tentativa possibilitava novos recursos a um político que até 
então era pouco expressivo no quadro dirigente do estado.'· 

1 52 



Eín carta a Amaro Lanari. o ministro da Educação formaliza o 
projeto desza aliança. "Creio que a legião deve ir mais longe aioda 
·no seu programa de renovação e de disciplina espiritual. ( . . .  ) No meu 
discurso dei claramente a entender que deveríamos pedir à Igreja não 
somente inspirações. mas. também. modelos e quadros de disciplina e 
e ordem espiritual ..... 

Embora a aliança com a Igreja contribuísse para o fortalecimento da 
legião em Minas. dada a forte tradição católiCa daquele estado. também 
abria · margem a um tipo de crítica dirigida à associação da Igreja com 
o Estado. Através do jornal Liberdade. pudemos detectar o teor da oposi
sição às medidas tomadas pela legião com vistas a uma aliança com a 
Igreja Católica: 

.. . . .  Lamentamos que a nova organlza.ção partidária de Mínas 
8 que se deu o sugestivo nome de Legião de Outubro . . .  inscreva 
DO seu programa teses que visam conceder prerrogativas à Igreja 
Católlca. permitindo a esta os primeiro passos para a realização 
das SUas tendências. nunca desmentidas. para O opressão dos espi
ritos. para a extinção de todas 8$ liberdades . . . • ... 

A critica 6 fomulada 8 partir do pressuposto de que o pactO entre 
a legião e a Igreja iria favon:cer o desenvolvimento d. nOva agremiação 
pela propaganda que a \1Itima faria em seu favor. No que lDCD 8 Fran
cisco c.mpo ••  essa aliança poderia reverier em seu próprio benefício. 
pela perspectiva de apoio do clero católico mineiro iI SUB ascensão a cargos 
polítlC05_� 

Apesar de seu curto tempo de vigência - fevereiro de 3 1  8 fevereiro 
de 32 -. o legião pOde consolidar-se no poder pelo foto de se four 
presente em cargos politicos estratégicos do governo estadual. Tinha não 
IÓ o apoio e a adesão do cheCe do governo estadual - que. por $ua 
vez. çonlava com o beneplácito do governo Cederal - como controlava 
Im da. p{incipais secretarias do c.tado: Finanças. Intedor e Justiça e 
Agricultura. Os seeretárlos dessas pastas impulsionaram a politica legio
nária fuendo-se valer dos recursos de poder que os devidos cargos lhes 
conferiam. O fato de O governo transfonnllr a legião em seu cano! oficio! 
de expressão favoreceu tanto a ação desses secretários oos municípios 
qwmlO a íniciativa de Francisco Campos na sentido de estimular uma 
aliança oficiaI profícua com a Igreja. 

Se. 8 nível estadual. 8 Implantação da Legião de Outubro marcou 
o infeio de um enfrentamento enrre as íorças politicas do �stado. no 
imbito federal comubstanciou a divergencia entre dois ministtos de 
Estado: Osvaldo Aranha (Justiça) e Francisco Campos (Educação). Como 
representante de Minas no Governo Provisório. Campos detinha recursos 
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po!(ticos próprios para intervir decisivamente em seu estado. A legião 
significava, para ele, a oportunidade de efetivamente ascender no cenário 
político, já que controlava de fonna efetiva a política estadual, através 
dos vlnculos estreitos estabelecidos com o governo Olegário Maciel. 

Osvaldo Aranha, enquanto um dos "homens da revolução", tinha 
também projetos para Influir no estado de Minas, já nessa época. Nesse, 
sentido, vale ressaltar o empenho por ele demonstrado para que seu 
aliado, Virgílio de Melo Franco, fosse nomeado interventor estadual. 
Além disso, na qualidade de ministro da Justiça, era constantemente soli
citado para resolver legalmente problemas gerados no estado pela política 
ilegal e compulsória que a legião punha em prática. A divergência entre 
os dois ficou salientada pela maneira como se relacionavam com os 
grupos oligárquicos. A postura de enfrentamento radical de Campos, 
Aranha respondia com uma aproximação com esses grupos, preferindo 
lentar uma composição com eles do que fazer-lhes uma oposição direta. 

De tal monta foram as reações à nova agremiação que Aranha 
concedeu uma entrevista aos jornais, em junho de 31 ,  caracterizando 
8 legião como uma escola cívica e educativa, e não como substituta 
de partidos po!(ticos. Evidentemente essa redefinição estava ligada ao 
curso dos acontecimentos em Minas Gerais, onde. fora mais atribulada a 
experiência da legião. 

O maior atingido, indubitavelmente, foi o PRM. Diante da afirmação 
institucional da organização legionária, o PRM foi não só perdendo o 
poder decisório como sendo reprimido, paulatinamente, em sua atuação 
enquanto partido oposicionista. Inúmeras são as denúncias às persegui
ções feitas ao PRM e principalmente aos bemardistas. Em manifesto ao 
chefe do Governo Provisório," partidários de Artur Bernardes descre
vem de forma violenta e apaixonada as perseguições, violentações e crimes 
praticados pela delegacia local do município de Manhuaçu aOs correli
gionários de Bemardes, sob o beneplácito e a conivência do secretário 
de Interior e Justiça do eSlado, Gustavo Capanema, e do ministro da 
Educação, Francisco Campos. Segundo o documento, ao chegar ao muni
cípio o delegado declarou publicamente que estava na cidade por ordem 
e com instruções especiais do referido secretário de Interior, para "pres
tigiar o chefe local da Legião de Outubro, Cláudio Nery, e arrasar os 
amigos políticos de Artur Bemardes". S bastante forte o teor da denúncia: 
"prestistas" e "concentristas" haviam constituído a Legião de Outubro 
local com o apoio do governo do estado, instrumentalizado pelas ambições 
desenfreadas de Francisco Campos, Gustavo Capanema e do argentino 
Amaro Lanari. 

Todo o primeiro semestre de 1931, em Minas Gerais, foi marcado 
pelo choque entre duas frentes políticas: a Legião de Outubro, de cunho 
marcadamente centralizador, que se prevalecia da fraqueza e da divisão 
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interna do partido situacionista para se impor, e o Partido Republicano 
Mineiro, basicamente identificado, nesse momento, com a facção bemar
dista, que se manteve como a maior força opositora à nova agremiação, 
lutando 'para recuperar seu poder político no âmbito estadual. 

A implllJltação da Legião de Outubro em Minas trouxe sérios con
flitos à região, além de ter contribuído diretamente para o desgaste 
dessa proposição tenentista que encontrava eéos em setores do Governo 
Provisório. Se não sobreviveu às reações de forças tradicionais mineiras. 
deixou no estado marcas profundas que influíram, inclusive, no processo 
de reorganização partidária de final de 1932. Ainda que se encontrasse 
divídido e tivesse perdido importantes agregados para a legião, o PRM 
não foi eliminado. Ao recrudescimento da luta política, o PRM respondeu 
com a organização de uma convenção partidária voltada para a definição 
de uma estratégia de incursão no cenário político estadual, que acabou 
tendo um registro especial nas páginas da memória política de Mina, 
Gerais. 

1.3. Reação: o PRM e a tentativa de golpe de 1931 

Em face do quadro político que enfrentava, 8 comissao e"ecutiva do PRM 
conclamou seu. coneligionários para uma convenção em 18 de agoslo, 
com o propósito de redeCinir 8 linha político-partídária e de estabelecer 

um programa de ação para atuDr na nova conjuntura. O " 1 8  de agosto" 
acabou por tranrcender os Umiles de uma convenção partiddrla, já que a 
essa dala ficou associada a lentativa de deposição de Olegário Maciel, 
ebefe do governo eSUldual. Há, entretanto, umo agravsOle nesse episódio: 
a ICusaçliO de cumplicidade de e1emenios representativos do Governo 

ProVÍJÓrio nessa ten1JItiva frustrada de golpe. 
Com relaçlio ao Intere8$\! do PRM na deposição de Olegário Maciel, 

h6 Cortes Indicadores que podem justificá-lo: 8 exclusão do partido do 
jogo de influências no executivo estadual, com 8 quebra da tndicional 
unidade entre o chefe do partido e o chefe do governo; o apoio e a 
cocúv&eia de Olegârio Mlclel à Legião de Outubro e 8 perseguição. já 
àquela altura público e reconhecidl. ao presidente do PRM, Artur !ler. 
nardes. 

Foi explfclta a mlenç.io do partido de Ilsca\iur e denunciar 0$ ltos 
do (IOvemo estadual na convenção. Inúmeras forun as acusações feiUl! 
à administraÇão e � orieotação político do governo OlegÁrio Maciel. Sua 
pos.úvel deposição assumiu uma proporçlio política qualitativamente maior 

quando 8 ela se vinculou a participaçlio de representantes do Governo 
Provlt6rio. Esse Cato pode nos conduzir à seguinle indagação: se u Legião 
de Outubro representou o canal de IlBa9iio e de comprometimento de 
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Minas com o Governo Provisório, e se Olegário Maciel, como presidente 
do estado, não só hipotecou-lhe apoio, como facilitou-lhe o desenvolvi
mento e a institucionalização no estado, que interesses levariam facções 
e até mesmo o chefe do Governo Provisório a participar de um golpe 
contra o presidente mineiro? ' 

Esse tipo de questão nos remete a um problema mais abrangente: 
o significado da legião para o grupo tenentista e a perspectiva de sua 
atuação política do ângulo do Governo Provis6rio, e mais, a postura 
dos tenentes em relação ,ao projeto e à implementação da Legião de 
Outubro e as reações geradas em alguns estados a partir de sua im
plantação. 

Ainda que o esboço de projeto da legião tivesse sido idealizado 
e defendido por tenentes revolucionários e apesar de o tenentismo, em 
termos gerais, estar se posicionando contra a política oligárquica, é pre
ciso não tomar o tenentismo como um bloco coeso, homogêneo. ' Na 
verdade; a Revolução de 30 não foi capaz de excluir as oligarquias do 
palco político, nem de afirmar o tenentismo como uma força política 
organizada de forma a f82er-lhe frente autonomamente. O fato é que 
a perspecti1ra tenentista de reorganização da soci.;dade brasileira não 
chegou a se constituir num projeto de ação articulado. Se havia um 
Certo consenso diante da necessidade de refonnulação da prática política 
oligárquica e uma certa concordância sobre a necessidade de redefini-la 
- com a extinção dos partidos regionais como ' canais de representação 
política e como forças de pressão sobre os executivos estaduais -, os líde
res tenentistas se dividiam quanto à postura a ser adotada no enfrentamento 
com as oligarquias. Conseqüentemente, o prop6sito inicial de extinguir os 
partidos regionais foi sofrendo alterações tanto pela impossibilidade COll

creta de eliminar uma prática política já sedimentada, principalmente em 
alguns estados, como também pela dificuldade e incapacidade de a legião 
absorver e/ou controlar as forças políticas comprometidas com as oligar
quias. Na verdade, uma incursão tenenti,ta em Minas Gerais teria que 
suplantar um enorme obstáculo, que era efetivamente a tradição oligárquica 
sobremaneira enraizada historicamente. 

A Legião de Outubro mineira foi caracterizada pela imprensa, na 
época, como uma agremiação de inspiração fascista. Argumentava-se que 
ela constituía uma organização paramilitar, com indumentária caracte
rística das organizações fascistas européias e que cOngregava e incorpo
rava elementos anti-revolucionários, rotulados como c;onservadores e "de 
direi�". Inúmeras são as referências na imprensa da época e nos arquivos' 
privados ao ridículo da Legião Mineira, à distorção dos projetos revolu
cionários e à utilização da agremiação com prop6sitos personalistas , de 
ascensão ao poder - com eram normalmente justificadas a presença e a 
atuação legion'rias de Francisco campos, por exemplo. Grande parte 
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dessas críticas inclusive eram dirigidas a Osvaldo Aranha, na qualidade 
de ministro da Justiça e idealizador da Legião de Outubro. 

A experiência mineira acabou por descaracterizar a legião como uma 
organização revolucionária, dificultando sua implantação em outros esta
dós. O esvaziamento do seu significado poI/tico forçou alguns lideres 
nacionais a repensarem a eficácia da nova agremiação como uma alter
nativa aos partidos regionais. Em agosto de 1931, a situação política 
mineir.a apresentava-se atribulada. Olegário Maciel via-se impossibilitado 
de impedir a movimentação oposicionista, por não ter conseguido que 
a legião, como base de apoio político governista, absorvesse todas as 
forças expressivas do estado. A entrada da revolução em Minas vinha 
sucessivamente sendo prejudicada pela incapacidade de o governo estadual 
incorporar as inovações propostas pelo governo central, sem que se abrisse 
um conflito com as forças políticas mineiras. 

A participação de Osvaldo Aranha na articulação de um golpe contra 
Olegário Maciel pode ser ligada a seu projeto de controlar esse estado. 
A perspectiva de abertura do cargo pol/tico máximo do estado favoreceria 
a nomeação de um interventor estreitamente vinculado às mais "legítimas" 
correntes tenentistas. Desde a vitória do movimento revolucionário, Osvaldo 
Aranha vinha defendendo a nomeação de Virgílio de Melo Franco para 
a interventoria, alegando ser ele o poJltico capaz de integrar Minas à 
revolução. A profunda ligação poHtica de Virgílio com Aranha e a afini
dade ideológica que alimentava com uma ala do tenentismo faziam dele 
um candidato potencialmente favorável para a inserção de Minas no 
processo de rearranjo das forças políticas a ser implementado pelo mo
vimento de 1930. Para a facção do Governo Provisório mobilizada por 
um projeto de centralização política, contava a favor de Virgílio de Melo 
Franco o fato de ser um político "novo", suscetível ao novo modelo 
político e ao descomprometímento com 8 estrutura oligárquica qu� pre
valecera no aparelho de estado durante décadas. 

Nesse particular, 8 manutenção de Olegário Maciel na presidência 
do estado, em 1930, representava para o governo central um empecilho 
l entrada de Minas na revolução. Por outro lado, 8 nomeação de u.m 
interventor federal nesse estado sigílificava a abertura de uma frente de 
oposição inconveniente e injustificada. Para a oligarquia mineira, a ma
nutenção de Olegário Maciel significava a continuidade de uma situação 
tradicional de domínio. Todavia o processo de consolidação do governo 
Olegário Maciel colocou forçosamente em questão a perspectiva oligár
quica, acabando por gerar uma reação no sentido da retomada do poder 
perdido. O climas dessa insatisfação foi expresso na tentativa de golpe 
de qostO de 1931.  Naquela conjuntura, um conflito aberto em Minas 
ameaçava • estabilidado imtitucional do próprio Governo Provisório, que 
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já estava tendo que se defrontar com situações conflituosas em São Paulo, 
que, de certa maneira, eram respaldadas pelo Rio Grande do SuL 

Ao PRM conviria a substituição do chefe do governo estadual. Ao 
governo federal seria desgastante um envolvimento direto numa iniciativa 
golpista de depor o presidente do estado, pelo próprio fato de seu 
mandato constitucional ter sido mantido e legitimado pelo chefe do 
Governo Pr�visório. O governo central não poderia, por princípio, capi
tanear a deposição do chefe do estado mineiro. Todavia, isso não signi
ficava o desconhecimento da ineficácia do presidente de Minas em har
monizar as forças em choque, vale dizer, em arbitrar diante de alternativas 
díspares. Havia riscos tanto na manutenção quanto na deposição de 
Olegário. Na primeira hipótese, tratava-se do sucesso ou não da política 
de reequilíbrio liderada pelo chefe do executivo estadual; na segunda, 
duas possibilidades igualmente comprometedoras: um possível retorno 
de Bernardes ou a substituição do interventor por um político com a 
habilidade exigida para enfrentar uma oligarquia do porte da de Minas 
Gerais. 

O próprio clima político que envolveu a convenção hernardista 
propiciou a interpretação de que nascera do partido a iniciativa do 
golpe. A tônica das inflamadas discussões girava em torno de críticas 
ao governo estadual estabelecido." Mesmo que a idéia não tivesse surgido 
do partido, foi por ele não só bem recebida como endossada: " . . .  essa 
tentativa de deposição de Olegário Maciel não partiu do PRM, o PRM 
aplaudiu, gostou da idéia, mas não se efetivou porque o próprio governo 
da República tornou sem efeito a ordem verbal para que o comandante 
assumisse o Governo" ,36 

Apesar de a autoria e a responsabilidade do golpe terem recaído 
sobre o partido, o Governo Provisório não conseguiu ficar isento da. 
acusações. A divulgação da cumplicidade federal - diretamente, através 
da pessoa de Osvaldo Aranha, e indiretamente através de Getúlio Vargas 
- provocou reação principalmente da parte de Aranha, que tentou expli
car o fato em termos de um "equívoco". O equívoco para Aranha con
sistia no fato de o Governo Provisório haver dado crédito a uma infor
mação distorcida de que Olegário Maciel não teria resistido a um golpe 
e que o estado de Minas havia ficado acéfalo; conseqüentemente, decidiu 
o governo federal nomear um interventor provisório, até uma nomeação 
definitiva. O "equívoco", todavia, pode ser pensado de outra forma: 
houve precipitação e erro político de previsão dos interessados na queda 
de Olegário Maciel, que anteciparam os acontecimentos com uma ordem 
telegráfica nomeando um interventor interino." 

Olegário Maciel foi capaz de repelir o golpe com uma facilidade 
extrema, já que pôde contar com o forte apoio da Força Pública Mineira, 
controlada pelo secretário de Interior e Justiça, Gustavo Capanema, seu 
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aliado político. O presidente mineiro conlO\1 lambém com o apoio de 
Antônio Carlos de Andrada, Venceslau Brás e Francisco Campos, que na 
esfera federal defenderam firmemente sua permanência no governo do 
estado. Além de filiados à legião e, portanto, ao oficialismo mineiro, esses 
atores políticos reagiram a uma possível volta de Artur Bernardes ao 
poder executivo - objetivo a que se propunha o PRM naquele momento. 
Entregar o poder estadual ao cltefe do PRM era retroceder à orientação 
revolucionária de reestruturar as forças políticas estaduais. Além disso, 
significaria a falência do avanço tenentista, para uns, e a perda do 
predomínio político dentro do estado, para outros. 

Pretendendo eximir o cltefe do Governo ProvÍsório das acusações 
de cumplicidade, Antônio Carlos faz uma declaração pública: 

" . . .  Seria realmente absurda a hipótese desse apoio (do Governo 
Provisório ao PRM), além de injuriosa ao caráter e à linha moral 
do Dr. Getúlio Vargas. Injúria, sim, porque não há maior do que 
atribuir ao grande caráter que é o do chefe do Governo Provisório 
a atitude de negar seu apoio ao homem que, ao lado do' Rio Grande 
do Sul, foi o fator decisivo da vitória da causa que entregou ao 
Dr. Getúlio Vargas o poder". 38 

Mesmo tendo resistido à tentativa de golpe e tendo recebido mani
festações de apoio do Governo Provisório, Olegário Maciel sentiu·se 
logrado, guardando por um certo tempo um "ressentimento" em relação 
a Vargas." Inegavelmente, esse episódio abalou a relação do governo 
do eslado com o governo central. A política de Vargas, imediatamente 
depois do "18 de agosto", foi de tentar reconquistar a confiança de Ole
gário Maciel, para restabelecer e reforçar os vínculos daquele estado com 
o Governo Provisório. Esse não poderia, na conjuntura pós-30, prescin· 
dir do apoio de Minas, sobretudo porque naquele momento (1931) as 
relações com São Paulo estavam marcadas por um profundo estremeci
mento, com a violenta reação das oligarquias paulistas à intervenção 
federal." Abrir uma frente de luta com Minas Gerais era favorecer a 
formação de uma aliança desse estado com São Paulo, decisiva para o 
esfacelamento do equilíbrio das forças do governo federal. 

O secretário de Interior e Justiça do estado de Minas, .Gustavo 
Capanemo, segundo Paulo Pinheiro Chagas!' teria industriado Getúlid 
Vargas para que tentasse recompor a relação aliancista com Olegário 
Maciel, oferecendo-se para atuar como mediador nessa articulação. Segundo 
as mesmas fontes, Olegário Maciel respondeu particularmente ao secre
tário com uma advertência: "Capanema, eu não posso me esquecer que 
ele (Vargas) quis me derrubar do governo. Não vou esquecer isso com 
facilidade"." 
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Todavia. se Vargas reorientou sua ação no sentido de recuperar e 
fortalecer os laços com o governo de Minas, também estimulou a aber
tura de um processo de conciliação das forças políticas mineiras em 
choque, tendo em vista os problemas que a continuação de um enfren
tamento acirrado poderia provocar. O combate explícito ao PRM, com a 
formação de uma frente paralela ao partido. constituiu-se, simultaneamente, 
na força e na fraqueza da Legião de Outubro em Minas. Se foi a crítica 
às formas tradicionais de dominação política o que justificou o forta
lecimento inicial da legião, foi a radicalização dessa crítica que trouxe 
o esvaziamento da organização. A prática legionária de perseguir' os 
perrentistas provocou uma reaglutinação em torno da facção bernardista, 
que efetivament� poderia afetar de forma profunda o equilíbrio de forças 
no estado. 

1 .4. Concílíação: o "Acordo Mineiro" 

Estando fora de cogitação entregar ao bernardismo o poder do estado, 
estava claro também, naquele momento, que não se poderia governar 
Minas Gerais à inteira revelia desta facção. Se no momento p6s-revolu
çionário a questão incidia na integração de Minas à revolução, através 
da eliminação de uma estrutura político-partidária oligárquica, no final 
de 1931 o foco da discussão se alterava. Era preciso criar uma fórmula 
política capaz de conciliar as forças oligárquicas identificadas cóm Ber
nardes e as adeptas da legião. Já não havia mais ilusões de que a legião 
pudesse constituir-se numa solução política viável. O PRM provara sua 
força, ainda que fracionado internamente. Se ao Partido Republicano Mi
neiro não fosse entregue o poder do estado, esse governo não poderia, 
em contrapartida, alijá·lo completamente. 

A "fórmula política" plausível naquele momento, e que foi posta 
em prática por iniciativa do próprio chefe do Governo Provisório, foi 
o estabelecimento de um acordo entre as forças legionárias e perrentistas, 
no qual fossem redefinidas as linhas de ação de ambos, tendo em vista 
8 obtenção da estabilidade política. Acreditava-se ser possível aglutinar 
em um só partido as duas forças mineiras em conflito. Essa fórmula foi 
batizada, em fevereiro de 1932, de o "Acordo Mineiro", sendo sua mate
rialização o Partido Social Nacionalista (PSN)." O debate e as negocia
ções em torno desse acordo ocuparam um espaço significativo na im1>rensa 
e marcaram a política ntineira de final de 1931 e inicio de 1932.--

Olegário Maciel, como presidente do estâdo, apresentava as bases sob 
as quais se . concretizaria o acordo. Artur Bemardes, como chefe do PRM, 
participava das discussões barganhando uma nova posição para o partido 
na máquina do governo estadual, da qual estivera excluído. Olegário Maciel 
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assumia o papel de interventor na medida que funcionava cqmo interme
diária; entre o governo federal - o grande impulsionador do estabeleci' 
mento do acordo - e fi:' forças mineiras em choque. 

O " acordo consistia, basicamente, na proposta de fundir as duas 
organizações em um só partido, um "terceiro" partido, que guardasse, na 
concepção de' seus idealizadores, as tradições "democráticas" de Minas, 
adotando a "ideologia" da legião. A razão do rápido esvaziamento desse 
panido, 8 nosso ver, leIl1 seus fundamentos na conU'adição dessa pro
po$ta. Guardar as tradições "democráticas" preservondo B ideologia da 
legillo significava conciliar posições inconciliáveis naquela conjunturi 
poJJtka: a posição oligárquica (caracterizada pela defesa do federalismo, 
dI! partidarismo regional --etc.) e fi legionária, do Inspiração t.nentista. 

Uma análise do fô�to organizacional do Partido Social Naciona
lista traz à baila os impa�s políticos daí decorrentes. O conselho con
sulti1lO, por ellemplo, seria formado com elementos das duas facções, em 
ipal número. A discussão em tomo desse formato, incluindo a compo
sição do novo secretariado do governo, provocou depoimentos inflamados, 
que variavam da descrença inicial à defesa incondicional. 

O perremista Djalma Pinheiro Chagas, por ellemplo, denunciava a 
arbitrariedade da formação de um partido sem consulta às municipalidades, 
caracterizando o acordo como "uma solução de cúpula à revelia das 
massas..... A acusação do perremista concentrava·se no fato de ficarem 
os diretórios municipais - aos quais, de fato, se referia quando usava 
o termo "massas" - alheios à discussão de um acordo político daquela 
natureza. � interessante a invirrsão da posiçãe do PRM, que enquanto 
partido dominante no estado implementava uma prática política exclu
dente, pautando-se num tipo de dominação absolutamente vertical. Entre
tanto, na medida que era aquele o momento preciso de delimitar o espaço 
poJJtico do partido na esfera do poder estadual e pelo fato de se encontrar 
!UI opo$ição - jogando portanto com oondições desfavonlveis -, clamava 
por uma [ormo mols "liberal" de atuação, na expectativa de que com ela 
seria beneficiado, já que tinba Ugação poJltica consolidada com OS mu
nicípios_ Francisco Campo$, por sua vez, defendia a procedência da 
fomoção do novO partido, na forma como estava sendo encaminhada, bem 
comO seu possível êllito. 

O Partido Social Nacionalista foi também insistentemente denomi
nado Frente Única Mineira, tanto pela imprensa como por políticos da 
época. Todavia essa caracterização merece ser discutida,. sob pena de 
incorrermos no equívoco de identificar essa "fusão" com as ocorndas 
em outros estados e que resultaram, essas sim, em frentes únicas (basi
camente as de São Paulo e do Rio Grande do Sul). 

A especificidade da frente mineira consistiu no fato de se congre
garem, numa organização, dois focos partidários com propostas c posi-
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çóes· políticas bastante díspares diante da constituição do governo .revo
lucionário. Se em São Paulo e no Rio Grande do Sul formaram-se frentes 
únicas para pressionar o Governo Provisório no sentido da constitucio
nalização do país, procurando com isso abrir espaço para a manifestação 
das oligarquias, no caso mineiro a frente única foi não só upromovida" 
pelo Governo Provisório como definida por uma composição · heterogênea 
e de difícil coesão. Ressalte-se que a orientação da legião em Minas 
era marcada pelo radicalismo de Francisco Campos. razão pela qual 
foi alvo de críticas contundentes e sérias a nível nacional, inclusive do 
próprio Osvaldo Aranha, um dos seus idealizadores. 

O formato político-institucional que o Governo Provisório vinha to
mando depois da vitória do movimento armado de 1930 era o funda
mento da reação das oligarquias, que naquele contexto foram restringidas 
em sua participação no jogo político. (Referimo-nos basicamente às oligar
quias representadas pelos Partidos Democrático de São Paulo, Republicano 
de Minas Gerais e Republicano e Libertador do Rio Grande do Sul.) Sua 
representatividade no Governo Provisório estava sendo freada pela pre
sença dos tenentes, que nesse primeiro período (1930/32) detinham um 
controle fundamental sobre a máquina do Estado. Buscando recuperar 
a hegemonia, as oligarquias desencadearam todo um processo de cam
panha e de pressão pela volta do país ao regime constitucional, processo 
que possibilitaria a . reativação de seus instrumentos políticos antigos 
e abriria um campo de atuação política fechado com a nova ordem do
minada pelos tenentes. A essa luta adere o Partido Republicano Paulista, 
que desde o início constituiu-se no alvo do movimento revolucionário, 
por materializar um tipo de domínio contra o qual tanto os tenentes 
quanto as oligarquias dissidentes se batiam. 

Oligarquias e tenentes chegaram, em 1 932, ao cume de seu confronto, 
e a manifestação de suas divergências foi canalizada pelas oligarquias 
para a discussão pública da necessidade imperiosa da volta do pais à 
normalidade constitucional. A constitucionalização acabou por se trans
formar num debate nacional, presente na ordem do dia dos órgãos de 
imprensa. A volta à legalidade, ao mesmo tempo que mobilizou a opinião 
pública brasileira, forçou uma definição dos políticos detentores de cargos 
no Governo Provisório. Em torno desse debate. também os tenentes esta
vam divididos. Alguns, como José Américo de Almeida, ministro .da Viação 
e Obras Públicas, e Osval& Aranha, ministro da Justiça, mantinham uma 
posição de conciliação com as oligarquias, defendendo a abertura gradual 
do processo de constitucionalização_ Outros, como a ala majoritária do 
Clube 3 de Outubro. posicionavam-se contra a çonstitucionalização imediata 
do pafs. 

O problema consistia nos riscos que, para os tenentes, uma abertura 
imediata do processo de constitucionalização poderia trazer, já que as 
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oligarquias tinha garantidas suas bases de apoio, uma vez que, mal ou 
"bem, detinbam o controle organizacional dos partidos regionais. Para os 
tenentes, a questão residia na definição de uma estratégia de conquista 
de uma base social de apoio político. Daí a posição mais moderada de 
alguns, que tentavam ganhar tempo com o estabelecimento de prazos 
graduais para a efetivação do processo de constitucionalização, e a posição 
radical de outros, que rejeitavam peremptoriamente a constituciona1ização. 
Enquanto setores das oligarquias chegavam a preconizar a volta à Carta 
de 1891, José Américo de Almeida defendia� na imprensa," um processo 
mais lento que evitasse toda a sorte de abusos e crimes políticos que outrora 
ocorriam. 

Na frente mineira, portanto, tentavam·se congregar dois grupos 
COI)l expectivas contraditórias frente à consolidação do governo re"olu
cionário. O exemplo típico da fragilidade ideológica dessa congregàção 
foi a iniciati"a da facção bemardista, diante do movimento pela cons
titucionalização, ainda quando integrante da frente única mineira. Em 
abril de 1932, inicia-se todo um processo de articulação entre Minas " 
e São Paulo em prol da normalização constitucional. A facção de Ber
nardes, naquele momento, apoiou incondicional e radicalmente a inicia
ti"a pela Revolução Constitucionalista de 1932, na esperança de restaurar 
um poder que sentia fugir-lhe das mãos. 

À nomeação de interventores tenentes, o estado paulista reagia poli
ticamente com a formação de uma frente única dos Partidos Republicano 
e Democrático, clamando por um governo "paulista e civil". O Rio 
Grande do Sul via-se inflamado pelo episódio dos demissionários de 
março de 1932, uma reação contra a violenta interferência dos tenentes 
no processo decisório nacional, que retirou dos políticos gaúchos a 
fatia do bolo que contavam poder saborear com a vitória da Revolução de 
1930. Mas a frente mineira, pela própria natureza contraditória de sua 
oomposição e pela maneira comO se viu formada - não por iniciativa 
das forças regionais, mas do Governo Provisório -, não se impunha no 
cenáno nacional por uma posição definida e compacta. " 

A indefinição da frente mineira refletiu-se nos avanços e recuos 
do governo estadual diante da causa constitucionalista, que tinha as 
oligarquias gaúcha e paulista na vanguarda. O governo mineiro, 'inicial
mente, chegou a endossar o movimento em prol da normalização consti· 
tucional do país, afirmando que não defenderia a ditadura com a tropa 
estadual, caso São Paulo e Rio Grande desencadeassem a luta. Embora 
não deixasse de significar um apoio, esta decisão era bastante distinta 
da posição das frentes gaúcha e paillista, constituídas para pressionar 
francamente o Governo Provisório. Já no momento inicial; portanto, a 
participação de Minas definiu-se mais moderadamente, abrindo margem 
a possíveis negociações futuras. Nesse contexto, uma estratégia de rea-
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proximação com o chefe do governo mineiro figurava-se extremamente 
eficaz ao Governo Provisório. Entretanto Olegário Maciel oscilava entre 
duas possibilidades: ou compunha com os bernardistas, um forte setor da 
oligarquia, e com isso apoiava a causa constitucionalista, ou aliava-se ao 
governo federal, atuando como mediador entre as forças radicais e o 
Governo Provisório. 

Em abril de 1 932, um emissário da Frente Única Gaúcha (FUG), 
o republicano Glicério Alves, viajou a Minas portando duas cartas -
uma de Borges de Medeiros a Artur Bernarde, e outra de João Neves 
da Fontoura a Antônio Carlos de Andrada - que solicitavam do estado 
mineiro um apoio mais enérgico ao Rio Grande, através de palavras 
e atos públicos." ReivindiCavam mais: que Minas se alheasse do Go
verno Provisório no que dizia respeito à recomposição ministerial, não 
aceitando a pasta da Justiça." Ao lado da pressão dos partidos gaúchos 
por uma adesão mais contundente do governo mineiro, havia loda uma 
série de iniciativas de Vargas para garantir uma posição moderada de 
Minas, absolutamente indispensável para controlar os efeitos da correla
ção de forças estaduais contrárias ao Governo Provisório. 

A radicalização da luta entre as oligarquias e o governo fedêral. 
identificado por elas com o tenentismo, pode ser percebida pelas decla
rações à imprensa dadas por João Neves da Fontoura. o "embaixador 
da FUG": " . . .  a Ditadura governava à margein dos partidos; agora 
são os partidos que puseram a Ditadura à margem".'· 

Aos partidos interessava que o governo federal decreuisse imediata
mente a data do pleito eleitoral. Se isso se desse, as frentes únicas se 
destinariam a preparar a Assembléia Nacional Constituinte. Caso con
trário, a posição da PUG seria a de "forçar o país a constitucionalizar
se" .'. O Rio Grande contava com todo o apoio da oligarquia paulista 
no que se referia à radicalização da luta. Diante da crescente aliança 
entre os dois estados, Minas emergia como o fiel da balança, uma força 
política que poderia garantir ao governo central um apoio decisivo no 
controle de um possível conflito emergente. 

O governo federal agiu no sentido de demover o governo mineiro 
a integrar-se às frentes gaúcha e paulista. Olegário Maciel. na qualidade 
de mediador entre o Governo Provisório e a frente mineira, obteve da 
última a seguinte definição: 1)  a frente única mineira apoiará o Governo 
Provisório no que precisar para sua estabilidade e para a reconstrução 
política do país; 2) para a estabilidade do governo, a '  frente mineira 
julga da maior importância a coordenação das correntes políticas consti
tuídas pela opinião rio-grandense, pela chamada "esquerda revolucioná
ria"" e pela do povo paulista, em tomo do Go-,erno Provisório e; 3) 
para obter tal coordenação a frente única mineira escolhe, dentre os 
seus membros. Venceslau Brás, Artur Bernardes e VirJilio de Melo 
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Franco, sendo o primeiro para São Paulo, o segundo para o Rio GrlUlde 
e o último para agir junto à "esquerda revolucionária".·' 

Os elementos escolhidos espelhavam a heterogeneidade com que era 
composta a frente única mineira. Venceslau Brás, apesar de ter raizes na 
oligarquia, depois de 1930 vinha assumindo uma posição de conciliação 
entre forças legionárias e oligárquicas. Aderira à Legião de Outubro e 
apoiara decididamente o governo estadual no " 1 8  de agosto", tenllllldo 
fortalecer Olegário Maciel junto ao Governo Provisório, COm Antônio 
Carlos e Francisco Campos. Entrelllllto, fora também um incentivador 
da adesão de Minas à causa constitucionalista, contrariado com a p0-
sição do governo mineiro de colocar a Força Pública à disposição de 
Vargas para combater o movimento paulista, em julho de 1932. Para ele, 
Minas estaria rompendo o compromÍ$so firmado de que não interviria 
militarmente caso eclodisse o movimento armado em São Paulo: "Não 
posso crer nessa noticia por ser contrária às afirmações do amigo . . .  , 
São Paulo é permanente, os chefes do governo, constitucionais ou não, 
são efêmeros . . .  ". Na mesma carta Venceslau Brás alerta o presidente 
Olegário Maciel para o descontentamento que o regime inconstitucional 
estava gerando no pafs: 

" . . .  Não se iluda, meu caro Olegário, a Nação quer a Constituinte 
no menor prazo e está cansada de ser ludibriada. Seu sentir e seu 
pensar estão com a Revolução de São Paulo. O presidente Getúlio 
Vargas não correspondeu às esperanças do Povo Brasileiro e não 
se manterá no Governo, quaisquer que sejam os esforços, 'violências 
e atentados que cometa, os quais s6 poderão apressar a queda 
que é fatal"." 

Ainda que tenha defendido uma posição de não-enfrentamento com 
São Paulo, Venceslau Brás permaneceu circunscrito aos limites das deci
sões ofICiais, O que não se deu com Artur Bernardes, que era o represen
tante mais puro da oposição ao Governo Provisório e do esforço oligár
quico de recuperação do controle político estadual. Dos três elementos, era 
o mais estreitamente vinculado à posição de radicalização da luta política 
contra o domínio tenentista. Levou às últimas conseqüências o propósito 
de lutar pela recuperação do jogo político oligárquico e, -independente 
da posição oficial da frente única mineira, aderiu à Revolução Constitucio
nalista, sofrendo as conseqQ.ências políticas dessa adesão." Para ele, essa 
revolução significava a possibilidade de recuperar o poder perdido na 
esfera decisória do governo estadual. Entretanto, para que tal ácontecesse, 
era preciso que a coligação entre Rio Grande e São Paulo fosse nacional
mente vitoriosa. Era um jogo para ganhar ou perder decisivamente, daí 
o l'UIIho radical da posição hcrnardista. No caso de Venceslau Brás, o 
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quadro era bem outro. Desempenhando um papel de coordenador de forças 
em oposição, não corria o risco de perder espaço para sua futura atuação. 

O terceiro elemento, Virgílio de Melo Franco, filiado à corrente te
nentista, era o político mineiro com maiores possibilidades de acesso aos 
tenentes. Era um candidato potencial desse grupo à interventoria mineira." 

Dessa forma, a Revolução Constitucionalista de 1932 marcou, em 
Minas Gerais, o início de um processo de reorganização mais efetiva e 
consistente das forças políticas e também a afirmação do chefe político do 
governo, Olegário Maciel, como interventor. Foi ainda o desfecho do mo.. 
vimento revolucionário de 32 que elucidou, com uma clareza meridiana, 
a instabilidade de um "acordo" que não resultou verdadeiramente nem 
numa frente única, pelas razões expostas até 'aqui, nem num partido po
IItico, dadas as disparidades e divergências das facções que o compuseram. 

Do ponto de vista regional, o controle da guerra civil paulista pelo 
governo central favoreceu um processo extremamente importante de rea
glutinação das forças em tórno do governo estadual: o enfraquecimento 
de uma forte facção oligárquica, a bernardista, pela exclusão de seu chefe 
do país. Foi esse processo que facilitou a reorganização partidária mineira 
pós-32 e a composição de um novo partido - o Pa�tido Progressista -, 
que não enfrentaria mais, dentro de seus quadros, uma facção oposicio
nista . com um peso político como a de Artur Bernardes. Os limites da 
nova composição partidária foram bem mais precisados: já não se tentaria 
congregar numa só agremiação todas as forças políticas do estado. A falên
cia da tentativa. de uma aglutinação desse tipo transformara-se numa expe, 
riência álclua que se deveria levar em conta. 

Foi com o Partido Progressista (PP), fundado em janeiro de 1933, 
que Olegário Maciel conseguiu finalmente, transcorridos três anos de 
governo, consolidar uma base social de apoio político. E ainda, foi com 
o PP que se viu recomposta em Minas Gerais a unidade entre o chefe do 
partido situacionista e o chefe do governo estadual. 

Em grande parte, foram os ex-componentes da Legião de Outubro 
(vindos do PRM ou não) que integraram o Partido Progressista, mas agora 
com outra proposta. Tratava-se de um partido de fortalecimento e coesão 
das forças regionais, mas que aceitava uma boa dose de federalismo. Pre
valecia portanto a ideologia de manutenção das "tradições democráticas" 
de Minas, desta feita defendida pelos próprios ex-legionários. 

Da Legião de Outubro guardou-se, na memória dos políticos mineiros 
e de historiadores, uma lembrança tênue: somente os figurantes permane
ceram e algumas referências pitorescas de seu comportamento na nova 
agremiação. Acreditamos porém que, mais do que uma figuração, 8 legião 
foi responsável por todo um movimento político iniciado em Minas Gerais 
que acabou definitivamente .com o predomínio do PRM no estado. Além 
disso, influenciou no processo d� reorganização partidária do estado, que 
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resultou na formação de um partido com características distintas das suas 
e das do Partido Republicano Mioeiro. O Partido Progressista, como 
"partido do interventor", guardará uma relação de compromisso com o 
governo central que o PRM não conhecera. 

O PRM, entretanto; sobrevive no estado, embora, daquele momento 
em diante, circunscrito à oposição. Como tal, irá atuar· ainda com bastante 
vivacidade, tentando inclusive influenciar nas eleições de 1934 para reco
locar Bernardes no poder estadual, mas sem sucesso. 

2.  A REORGANIZAÇÃO PARTIDÁRIA 
E A CONSTITUCIONALIZAÇÃO DO PAIS 

"Na Primeira República, e mesmo até 1937, a pol!tica 
nacional era a polltica dos governadores. Cada governa
dor tinha o seu partido, partido forte e coeso, e o dirigia 
com mão influente. Os principais governadores, ou todos 
eles, formavam, em tomo do Presidente da República, 
uma corrente compacta de solidariedade e apoio. O Pre
sidente da República podia governar com tranqüilidade, 
dispondo, no Congresso, para apoiá-lo. de uma maioria 
fiel, reflexo dos situacionismos estaduais. Mas a polí
tica dos governadores desapareceu depois de 1945." 

Gustavo Capanema 

Iniciamos uma reflexão, na pute anterior deste trabalho, sobre a 
posição das correntes pollticas mineiras em · face do processo de consti
tucionalização. DemonstrlllI).os que tal posicionamento denunçiava a fra
gilidade e a inconsist8ncia ideológica da frente única mineira, resultado 
do "acordo" estabelecido entre as forças pollticas do estado. A partici
pação de Minas na revolução paulista explicitou, com bastante clareza, 
as posições divergentes das correntes desse estado diante do processo de 
reorganizaçiio pol!tica do país. Foi também a Revolução Constitucionalista 
que, decisivamente, delineou o reaglutinamento das forças mineiras, in
fluindo fundamentalmente no. processo de reorganização partidária do 
estado. 

Uma das importantes conseqüências políticas da Revolução de 32 foi 
ter evidenciado a impossibilidade de aglutinar, numa mesma agremiação, 
forçaS pol!ticas inconciliáveis. Nesse sentido, a Revolução de 32 elucidou 
a falência da tentativa de se pretender estabelecer um consen� entre 
forças politicas divergentes por meio da formaçiio de uma agremiação 
única. 
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Com o enfraquecimento da facção oligárquica bernardista, pela exclu
são de seu chefe do cenário político estadual e nacional, o governo mineiro 
comandou um processo de reorganização partidária, já com vistas à Cons
tituinte. Não mais se tentou incorporar o PRM ao partido situacionista 
fOFlllBdo (o Partido Progressista), e do final de 1932 em diante o PRM 
atuou como um partido de oposição . 

.. . . . Sofrendo dois duros reveses, no espaço de um ano - o 1 8  de 
agosto de 1931 e a Revolução Constitucionalista de 1932 -, o PRM 
estava com o seu prestígio à beira do colapso. S6 iria sobreviver à 
têmpera de sua gente e de seus líderes. Demais, já agora outro fato 
vinha atingi-lo de cheio: o eXl1io de Bernardes, Djalma e Mário 
Brant, que eram suas figuras exponenciais. E como se tudo isso 
ainda não bastasse, Getúlio acabava de lhes cassar os direitos polí
ticos, por um período de três · anos . . . .... 

2.1. O Partido Progressista mineiro 

o enfraquecimento das forças perremistas e a desarticulação das situa
cionistas abriu um espaço de indefinição, justamente no momento crucial 
em que os panidos se organizavam para a conclamação de uma Assem· 
bléia Nacional Constituinte. Esse contexto de fraqueza e de indefinição 
possibilitou a intervenção de Vargas no sentido de controlar o novo pro
cesso de reorganização partidária. O instrumento processual dessa inter
venção foram os interventores, que agora, mais explicitamente, passaram 
a atuar como mediadores entre o governo central e as forças regionais. 
Jl sob essa égide que se erguem os novos partidos situacionistas estaduais, 
e é dentro desse novo tipo de relação entre estados e poder central que se 
deve situar e compreender a formação do Partido Progressista mineiro (PP), 
que guardou algurnas especificidades que o distinguiram do Partido Re
publicano Mineiro. Em primeiro lugar, foi formado já com vistas à Cons
tituinte, numa conjuntura em que, a nível estadual, haviam fracassado as 
tentativas de aglutinação das forças poHticas locais. Em segundo lugar, 
como conseqüência desse fracasso, o PP representou a oportunidade de 
se ver instituída em Minas uma base social de apoio político-partidário 
ao presidente/interventor do estado, já que nem o PRM nem a Legião de 
Outubro haviam suprido essa necessidade. Em terceiro lugar, apesar de o 
PP ter suas bases de formação no modelo de organização partidária da 
República Velha - guardando as características de um partido regional 
e comportando-se dessa forma quando atuando em esfera nacional -, 
constitui-se num partido de novo tipo pelas ligações de .. dependência" 
que guarda com o poder central. Jl essa especificidade que nos permite 
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enunciar o quarto ponto, que é a vinculação especifica desse partido com 
o interventor. O contexto político estadual no final de 32 e inlci() de :n 
favoreceu de forma privilegiada um processo de intervenção federal na 
reorgaoizaçio partidária dos estados, pela perda de autonomia dos parti
dos que atuaram anteriormente. 

AI6m disso, o novO partido explicita o posicionamento das forças 
regionais, uma vez que não congrega em seu corpo elementos integrantes 
da oposição ao governo do estado, que se aglutinam em tomo do PRM, 
definiodo-ae publicamente como oposição aos governos municipal, estadual 
e nacional. O PP favoreceu objetivamente a ascensão política daqueles 
elementos que, como AntÔnio Carlos de Andrada, Venceslau Brás, Ribeiro 
Junqueira e, em certa medida, Virgflio de Melo Franco, na conjuntura de 
30 a 32, agiram de forma a não fazer frente ostensiva nem ao Governo 
Provisório nem ao govemo estadual. 

Conquanto o Governo Provisório demonstrasse claramente seu em
penho no sucesso do novo empreendimento, também aos políticos regionais 
o PP emergia como uma saída para os impasses de desestabilização polí
tica com 05 quais o estado vinha penosamente convivendo desde o final 
de 1930. O Partido Progressista mineiro vai principalmente revelar, não 
obstante sua vinculação ao governo central, uma vitória da oligarquia desse 
estado. Se excluiu o PRM por ser um foco de resistência e oposição ao 
govemismo, manteve no corpo de suas proposições princípios oligárquicos 
por excelência, com a particularidade de não estarem, em sua totalidade, 
vinculados II experiência da República Velha. As características oligár
quicas e regionalistas que transluzem no texto do programa do PP não 
nos autorizam a qualificá-lo como "passadista". 

Se a manutenção da oligarquia enquanto força política dependia da 
preservação de alguns postulados que foram introduzidos no programa do 
PP, são notáveis tantb.!m as reformulaçôes que inevitavelmente esse partido 
teve que incorporar, dada a especificid.�e do momento histórico. Alguns 
itens do programa do partido demonstram claramente a caracteriza"ão 
feita acima: 

"( . . .  ) Manter a forma republicana de governo, sob o regime pre
sidencial, com as limitações necessórias para obstar o abuso do 
poder ( .  . .  )" 

"Realizar a organização do Brasil sob a forma federativa ( . . .  )" 
"Fazer efetiva a responsabilidade do presidente da República e seus 
ministro., a dos chefes do governo estadual e seus secretários e dos 
administradores municipais ( . . .  )".07 

A preservação do espaço de influEncia política, tanto para o estado 
de Miou como para a oligarquia, vem acompanhada de urna redefinição 
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da autonomia da classe política dirigente. Um dos calorosos debates na 
Assembléia, liderado pelo parlamentar progreSsista Odilon Braga, consis· 
tirá na crítica à hipertrofia do Poder Executivo no Brasil, um processo 
que, para ele, teve sua origem e consolidação no desenrolar da "politica 
dos goveniadores". 

As medidas de controle do Executivo, se implementadas, viabilizariam 
o fortalecimento do Poder Legislativo, bem como a melhoria do processo 
de representação pol!tica extremamente corrompido e viciado pela expe' 
riência da República Velha. Esse vai ser o outro campo do debate político 
sobre o qual a bancada mineira como um todo (PP e PRM) discutirá ativa· 
mente. Essa questão também está presente no programa do partido situa· 
cionista mineiro: "( . . .  ) Garantir a pureza do alistamento, o voto secreto 
e a verdade da eleição, de modo que se assegure legítima representação 
proporcional". "( . . .  ) Submeter o processo eleitoral e o reconhecimento 
de poderes ao critério exclusivamente jurídico, com a Cooperação predo
minante do Poder Judiciário ( . . .  )"; 

Reservamos uma sessão do presente trabalho para a análise mais 
minuciosa desse debate na Assembléia. O importante aqui é fixar que, já 
na formação do partido, fica explícita a preocupação de delimitar alguns 
pontos sobre os quais a representação partidária mineira permanecerá 
intransigente. e algumas linhas que aproximam significativamente os dois 
partidos. Garantir o federalismo, o processo de representação - que 
sobremodo privilegía o estado de Minas Gerais e ainda, no nível político, 
a autonomia municipal -, mesmo que introduzidos mecanismos de regu· 
lação de sua administração," tudo isso avizinha ideologicamente o PP do 
PRM. 

No capítulo referente à Ordem Econômica, o destaque é para as 
questões que diretamente atingem o foco da produção e da renda estadual. 
O PP reivindicará, por exemplo, o barateamento do custo da produção do 
café; um maior aproveitamento do subsOlo, de forma a conciliar os inte· 
resses da nação com ·a exportação de minérios e minerais de valor comer· 
cial; a expansão do crédito agrícola; a extinção de impostos interestaduais 
e intermunicipais, com o objetivo de eliminar os embaraços 1 livre circula
ção; a redução gradativa dos impostos de exportação por outros, de pre
ferência pelos diretos; e a organização de um sistema tributário com a 
nítida distribuição de rendas entre a União, os estados e os municípios, 
abolindo-se, tanto quanto possível, a competência conjunta em matéria de 
impostos. 

O fato de ter sido o programa do PP formulado em uni momento histo
ricamente marcado por uma crise econÔmica e política nacional confere 
a ele uma acentuada especificidade pragmática. Além disso, são essas 
diretrizes programáticas qUe vão nortear a atuação da representação situa· 
cionista mineira na Constituinte - instante privilegiado para selecionar 
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e definir os aspectos que qualificariam a nova organização s6cio-polftica. 
� a hora de explicitar, o mais possível, os interesses regionais dé forma 
a que habilmente se transformem, no Parlamento, em metas nacionais. 
Atrav",s de instrumentos de natureza fiscal prevê-se o estabelecimento de 
medidas de cerceamento da ação do Executivo . .. . . .  Tomar efetiva e tigo
rosa a prestação de contas do presidente da República, bem como dos 
chefes dos governos estaduais e municipais, dando-se a elas a maior 
publicidade . . .  " 

Finalmente, ainda na tentativa de minimizar a excessiva influência dos 
governadores, no programa do PP há um item referente à ordem jurldica, 
segundo o qual a magistratura ficaria descomprometida do Iivre-arbítrio 
dos chefes de estado. " . . .  Organizar a justiça, estabelecendo-se o melhor 
processo de investidura dos magistrados, assegurando-se·lhes a inamovibi· 
Iidade, a vitaliciedade e a irredutibilidade dos vencimentos, facilitando-se
lhes a cultura técnica e dando-se ao poder judiciário aparelhamento 
material adequado". Também essa é uma matéria sobre a qual a bancada 
mineira se notabilizará vitoriosamente nos debates constitucionais, como 
demonstraremos adiante. 

Em fevereiro de 1913, inicia·se, no estado de Minas Gerais, todo um 
processo de mobilização de ambos os partidos com vistas ao pleito elei
toral, marcado para 3 de maio. Nos municípios, o partido situacionista 
promove a organização de seus diret6rios políticos, na tentativa de conso
lidar cada vez mais suas raízes no seio da opinião pública mineira, ou 
seja, no esforço de se legitimar como partido da representação oficial. 

O PRM também se rearticula. A 1 1  de março, reúne-se para eleger 
o novo diretório central visando definir uma estratégia de atuação política 
de forma a que possa, mesmo na oposição, eleger deputados que o repre
sentem na Constituinte. O golpe avassalador recebido pelo PRM com a 
elirninaçAo de &mardes do cenário estadual certamente contribuiu pan 
difu;ultar um. ação política mais incisiva na preparação das eleiçóeo. 
Mesmo assim, pelo resultado eleitoral tem·se que reconhecer o empenho 
c a rl;Sulência do perremismo. que apesar de Lutar em condiçóeo as mais 
advcr53.1 conseguiu eleger seis deputados para' 8 Cunstituinte. 

São esses os resultados eleitorais em Minas: 

Número de eleitores 
Número de votantes 
N6mero final de votos apurados 
Número de candidatos 
Número de deputados eleitos 
QuoçjeDtc eleitDral 

3 1 1  374 
265 147 
24' 344 

142 
. 37 
6 630 

Fonte: Secretaria do Tribunal Superior de Juatiça Eleitoral, In Anais da Nsembl6ia 
Nacional Coastituintc, 1933-34, voL 12 (aio de laDeiro. Impren.a Nacional. 1934-
37). p. 292. 
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J! essa a distribuição de deputados por partidos políticos: 

PIIJ'Ild", polllkoo 

Partido Progressista 
Partido Republicano Mineiro 

Total 

N.O de deputados eleitos 

3 1  
6 

37 

Como "partido do interventor", o PP teve sua estruturação assentada 
numa combinação conflituosa: baseara-se nos fundamentos de uma pro
posta centralista (controle da organização política regional pelo poder 
central), sendo composto por elementos oriundos da ordem oligárquica. 
Os vinculos com o poder central não desfizeram, no Partido Progressista, 
a fidelidade à tradição oligárquica, porquanto mantinha-se firme na defesa 
da ampla autonomia estadual. 

Em 10 de agosto de 1933, a comissão executiva do PP reúne-se com 
todos os deputados eleitos, contando com a presença do presidente Ole
gário Maciel, para definir as diretrizes que a bancada progressista mineira 
sustentaria na Constituinte. Os pontos fundamentais definidos nessa reu
nião nOs autorizam a confirmar o compromisso do partido com alguns 
princípios próprios da República Velha: defesa da /1Ulnutenção do regime 
federativo e da autonomia dos estados, salvo no que se referia às nego
ciações de empréstimos estrangeiros; proposta de instauração de um regime 
representativo com duas Câmaras eleitas pelo sufrágio universal e popular; 
posição contrária à representação de classes na Assembléia Nacional Cons
tituinte e favorável à eleição do presidente da República através do voto 
popular; finalmente, defesa da dualidade da Justiça.'· 

Na verdade, eram os "velhos políticos"
-
mineiros que em grande parte 

compunham o Partido Progressista. Se combateram
' 

Artur Bernardes ime
diatamente depois da Revolução de 30, fizeram-no menos por critica à 
estrutura de poder oligárquico do que com o propósito de esvaziar a força 
política de uma facção que dificultava a ascensão de outras. O combate 
à facção bemardista naquela conjuntura significou o estabelecimento de 
uma aliança com o governo estadual, e durante o movimento de 32 com o 
governo central, o que era extremamente conveniente para a reorganização 
das forças políticas no Partido Progressista. Venceslau Brás e Antônio 
Carlos acabarão por se transformar em figuras exponenciais do novo 
partido. 

O Partido Progressista, nesse sentido, esteve bastante comprometido 
com uma estrutura regionalista de poder. Quando publicadas nos órgãos 
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de imprensa as diretrizes que a bancada nunCJla defenderia na Consti
tuinte, houve uma certa reação, que apontava um "recuo" do PP." Tudo 
se passava como se o PP, na qualidade de um partido de novo tipo, 
estivesse recuando em seus propósitos, comportando-se como na República 
Velha. Entretanto, apesar de guardar especificidades importantes, o PP 
mantinha ainda um compromisso com a velha estrutura regional de poder. 

O fato é que se no primeiro momento o PP pode ser comparado à 
Legião de Outubro pela intervenção do poder central em sua formação, 
distinguiu-se substancialmente dela por uma composição mais veiculada 
às fotças regionais. A evidência do comp�rometimento do PP com uma 
estrutura tradicional de poder não escapou à crítica e observação de 
alguns políticos, como Afonso Arinos de Melo Franco, defensores de um 
projeto de centralização do Estado. Numa carta a Osvaldo Aranha, �em 
agosto de 1933, Afonso Arinos sugere a candidatura de Virgmo de Melo 
Franco à presidência da Assembléia com argumentos dessa ordem: 

" . . .  Ora, Dr. Osvaldo (e este é o ponto a que quero chegar), Minas 
está hoje governada por uma geração que não pode deixar de expri
mir as idéias, que contam com a sua inclinação sentimental, c que 
são, sem discrepância., idéias fracassadas. Homens como os Srs. 
OJegário Maciel, Ven=lau, Ribeiro Junqueira, Antônio Carlos não 
podem deixar de estar pela ampla autonomia estadual, pelo pilhéria 
do 5ufráglo universal. contIa a representação de classes, contra, 
enfim. qualquer intervenção do Estodo na esfera individual. _ . 
. . . Nessas condições, se o senhor, ou o chefe do Governo. quise
rem manusear uma antologia reacionária . . .  não há senão que estu
dar os pontos capitais do programa do partido dirigente de Minas 
Gerais, cujas decisões são impostas pelos conspícuos varões supra
citados . . . '181 

A decisão do PP de defender diretrizes federalistas na Assembléia 
Nacional Constituinte mereceu inclusive a aprovação e a concordância do 
PRM, O que parece fundamentar o caráter regionalista que ainda preva
lecia no partido do governo estadual. 

Apesar de ter enfraquecido as oposições radicais, com a exclusão 
de seus líderes do cenário político. O Governo Provisório corria o risco 
de. em abrindo os debates na Constituinte, não poder controlar as inúme
ras manifestações das forças que a comporiam. Todo o processo de con .. 
titucionalização foi marcado por um jogo político onde as barganhas, os 
conchavos e os arranjos conduziram-se, por parte de elementos do Go
verno Provisório. no sentido de neutralizar as forças representadas pelos 
partidos constitlÚdos em 33. As salvaguardas criadas pelo governo central 
não se restringiram ao controle das forças que se colocavam fora da 
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Constituinte, tentando organizar conspirações. Foram também criadas 
para neutralizar problemas que se originavam na participação dos próprios 
partidos regionais na preparação dos trabalhos constitucionais. 

O mês de agosto de 1933, por exemplo, foi marcado por viagens 
freqüentes de líderes da maior expressão nacional a Belo Horizonte, tanto 
para discutir a presidência e a coordenação política da Assembléia Na
cional Constituinte, como para se tentar o estabelecimento de um acordo 
entre os dois partidos, o Progressista e o Republicano, de forma 
a que se obtivesse um consenso na Constituinte, evitando um enfrenta
mento que pudesse enfraquecer ou prejudicar a unidade da bancada. 

A caravana de políticos do mais alto escalão federal a Minas, em 
agosto de 1933, constituiu-se apenas n6 desenrolar de u!l\ proceSGO que 
se iniciara em abril do mesmo ano: o reconhecimento, pelo Governo Pro
visório, do papel de Minas na coordenaçd9-dos trabalhos constitucionais. 
Nesta ocasião, realiza-se na Chácara da Floresta, perto de Iuiz de Fora, 
uma conferência entre o chefe do Governo Provisório e o presidente de 
Minas, Olegário Maciel, com a finalidade de concluir os trabalhos de 
coordenação política que vinham sendo realizados desde o início desse 
ano." O que estava em pauta era a reorganização partidária com vistas 
às eleições de 3 de maio de 1933. Não podendo contar com São Paulo, 
recém-vencido militarmente, o Governo Provisório não poderia prescindir 
do apoio de Minas como condição indispensável para garantir uma coorde
nação dos trabalhos constitucionais, o que quer dizer, para manter disci
plinada a maioria na Assembléia. 

O próprio deslocamento do chefe da naçãd a Minas para tratar pes
soalmente com o presidente daquele estado as questões politicas do mo
mento já denota a importância da adesão e da aprovação mineiras ao 
princípios dourrinários da União Cívica por, não irem ao encontro do 
programa politico do governo federal. Problemas os mais delicados foram 
lá discutidos: a coordenação dos novos partidos polCticos na União Cívica 
Nacional; a presidência da Assembléia; a eleição de Vargas; a atuação 
da bancada na Assembléia etc. Se o presidente do estado resistiu a alguns 
programa do PP, por outro lado assegurou um apoio incondicional ao 
chefe do Governo Provisório. N. qualidade de presidente do partido 
situacionista mineiro, Antônio Carlos comprometera-se com a eleição de 
Vargas desde abril de 1933. E mais, configurou-se aí a importãocia do 
apoio do governo Olegário Maciel, tanto lio que dizia respeito ao bom 
andamento dos trabalhos constitucionais, quãnto ao sucesso do projeto 
de continuísmo da política varguista. 

A intensa movimentação política do mês de agosto em direção ao 
estado mineiro foi comentada na imprensa cOmo marca da renlrée de 
Minaa "nos complicados mundos da polftica IlflciaI":-
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Depois de um longo estágio na antecâmara dos acontecimentos, a 
capital mineira tomou-se, na linguagem jornalística, "o melhor ponto de 
referência para a compreensão da barafunda partidária que vai pelo país"; 
O jornal acrescenta, apropriadamente, que desde a Conferência da Chácara 
da Floresta vinha Minas Gerais influindo na política da ditadura_ 

II também marcante, nessa ocasião, a vertiginósa atividade de Virgílio 
de Melo Franco, pondo o Catete e o Pal�cio da Liberdade em contato 
permanente. Não é absolutamente descomprometido o empenho desse 
político para a obtenção de um entendimento entre as duas "casas". Na 
verdade, estabelecia-se, nos meios oficiais, uma inquietação pela atitude 
dos constituintes mineiros, que impugnavam na quase totalidade a ma
téria politica aprovada pela subcomissão do Itamarati, particularmente nas 
questões referentes ao regime federativo, à autonomia estadual e municipal, 
à organização judiciária, à formação do Pod.er Legislativo e à eleição do 
presidente da República. 

' 

Virgílio de Melo Franco vai oscilar entre duas realidades, dificil, 
mente conciliáveis: sua estreita ligação com uma ala tenentista, o que vale 
dizer, sua afinidade com a definição de um projeto político mais centra
lizador, e seu ponto d� referência polltica substantivo: o estado de Minas 
Gerais, francamente adepto de um modelo descentralizado. 

A importância da reação mineira ao anteprojeto não escapou ao 
comentário da imprensa, que maliciosamente caracteriza o momento poll
tico como um retrocesso: "( . . .  ) os círculos revolucionários, da chamada 
ala outubrísta ( . . .  ) receberam com desagrado a tese montanhesa, acen
tuando, com amargura, que em Minas não ocorreu revolução ( . . .  ) .  Ainda 
agora, com o espisódio da escolha do futuro presidente da República, ficou 
mais uma vez· demonstrado que estamos vivendo apenas uma nova etapa 
da poUtica dos governadores ( _  . .  ) ..... 

Não obstomte o compromisso assumido por Olegário Maciel de apoIar 
o continuismo de Vargas, as posiçOcs que o governo mineiro vinha defen
dendo pela voz do partido oficial nlo deixavam d6vida, sobre a intrao
qllilidade que a abertura da Constituinte poderia gerar_ Era preciso não 
só reativar a8 articulações com o oficialismo mineiro, como evitar o acir
ramento de um confronto entre os dois partidos de MInos Gerais que 
pudesse umeaçar a unidade da bancada na Assembléia. 

Essa últIma possibilidade fora minimizada com as declarações do 1'1', 
defendendo uma estratégia política essencialmente regionalísl.. O PRM 
nlo relutou em apoiar a indicação, em agosto de 33, do nome de Antônio 
Carlos para à presidencia da Assembléia Nacional Constituinte." O partido 
de oposiçio pOde luperar divergências regionais, apoiando a oandldatura 
do IIder do PP pela possibilidade de ver rortalecida, em nlvel nacional, 
JUS diretriz polltica básica. Essa coelio parlidúia pode &Cr pensada ao 
mesmo tempo como uma torça o uma amuÇà para o Governo Provisório. 
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Se por um lado evitaria divergências na Constituinte que poderiam ser 
prejudiciais ao controle da Assembléia, por outro poderia constituir-se na 
formação de um bloco coeso na defesa de certos princlpios regionalista. 
vinculados à política tradicional da República Velha, caso o Partido Pro
gressista insistisse em manter, integralmente, as diretrizes enunciadas 
publicamente. 

Aparentemente, o fato de o PP ser o "partido do interventor" poderia 
favorecer uma reorientação de sua posição política, aceitando algumas 
diretrizes centralizadoras. Entretanto Olegário Maciel, além de represen
tante do poder central no estado; "  era um político comprometido cotn a 
oligarquia e, nesse sentido, tinha nela uma sólida base de sustentação. O 
Partido Progressista foi sua primeira base coesa de apoio, naquele momento 
garantindo-lhe a estabilidade e a manutenção na poder. Se como presi
dente/interventor não poderia dispensar o apoio do chefe do Governo 
Provisório, como chefe político do estado não poderia abrir mão do 
Partido Progressista. 

II dentro dessa relação de compromisso entre o estado e o poder 
central, por um lado, e o chefe do e·stado mineiro e o partido situacIo
nista, por outro, que se estabelece o jogo político. Esse jogo se desenvolve 
em um campo limitado de negociações, uma vez que o partido previa
mente definiu as fronteiras possíveis de transigência. O PP, por exemplo, 
reconsiderou sua posição com relação à representação classista na Assem
bléia, aprovando-a, mas não Cedeu com relação à dualidade da Justiça. 

Foi pela ligação explícita entre o presidente Olegário Maciel e o 
Partido Progressista e pela própria composição desse partido que Afonso 
Arinos de Melo Franco escreveu a Osvaldo Aranha criticando a indicação 
de Antônio Carlos para a presidência da Assembléia Nacional Constituinte, 
questão política que ocupou a ordem do dia dos debates no período de 
agosto a novembro de 1933. A essa indicação contrapunha o nome de 
VirgiJio de Melo Franco: 

176 

" . .  , Nem eu, nem os nossos amigos daqui (refiro-me aos amigos de 
Virgílio) temos nenhum interesse em que a presidência da Consti
tuinte caiba a um mineiro. 

Talvez o pleiteie o Rio Grande do Sul, talvez o bloco do Norte. 
Entretanto, é possível que o general Flores não se interesse por ela, 
por já ter patrícios na chefia e nos postos mais destacados do gover
no federal; que São Paulo mesmo, ou outras correntes (da 'esquerda') 
ponham empecilhos a que ela vá parar nas mãos de um paulista, e 
que o Norte também não consiga ser aquinhoado. Nesse caso, é 
provável que ela venha a Minas, tanto mais que o senhor ministro 
Washington Pires . . .  afirmou po_itlvamente, em entrevista conce-



dida a um dos jornais que dirige, que Minas deve pleitear essa função 
para um de seus representantes. 

Ora, este representante que o governo mineiro deseja é o Sr. 
AntÔnio Carlos. A ele contrapomos O nome de Virgllio . 

. . . Seria uma derrota hist6rica, uma tremenda guinada do 
leme se a escolha recair Sobre o Andrada. Seria, sobretudo, a orien
tação dos trabalhos no sentido das idéias que ele exprime impera
tivamente, a rala água com açúcar do liberalismo flor de laranja. 
A revolução, com uma Assembléia reacionária, iria no caminho do 
Thermidor, nas acomodações com o passado que infelicitou o Brasil 
e que ameaça ressurgir . 

. . . O Brasil precisa de um Estado forte. E esse s6 os moços.
, 

.que o sentem necessário, poderão criar . . .  "81 

Todavia, era muito mais garantido para Vargas chegar a um bom 
termo estabelecendo uma aliança com um poUtico que exprimia "impe
rativamente a rala água com açúcar do liberalismo flor de laranja", pela 
faculdade que esse tinha de equilibrar as forças regionais francamente 
adeptas desse "liberalismo", do que ameaçar a estabilidade com um ele
mento novo, ligado às forças tenentistas, que poderia gerar uma série de 
dificuldades num trabalho de coordenação de uma Assembléia Nacional 
Constituinte. Além do mais, era essa Assembléia que elegeria o primeiro 
presidente constitucional do país. VirgJ1io de Melo Franco, se não era 
opositor de Vargas, era um franco aliado de Osvaldo Aranha, que se 
constitula potencialmente num forte candidato ao cargo político máximo 
da nação. 

A intervenção de Vargas na reorganização política do estado mineiro 
com a formação do futuro "partido do interventor", o PP, pode ser 
percebida na carta que o presidente Olegário Maciel lhe dirige, a 27 de 
novembro de 1932: 

"Tenho em mãos a sua prezada carta .de 18 do corrente, que me 
veio por nosso amigo Dr. Washington Pires ( .  . .  ).  Tenho esperança 
de que se vai compor no Estado uma força partidária de grande 
autoridade que, afastando-se de todos os extremos, propugnará pela 
implantação no paes das normas mais adequadas à sua (ndole, gran
deza e prosperidade. Será, pois, um partido moderado como o é o 
eminente amigo, e, portanto, disposto a prestigiá·lo decididamente 
( . . .  )".87 

Esse documento explicita não só o envolvimento do interventor na 
formação do novo partido, estimulado pelo chefe do Governo Provisório, 
como a orientação proaramática que deveria marcá-lo. A posição "mo-
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derada" que imprimiria o Ceitio do novo partido relacionava·se à frustrada 
tentativa, anteriormente esboçada; de reaglutinação das forças regionais 
para a formação de um futuro partido nacional. A liderança dessa movi· 
mentação coube a Virgílio de Melo Franco, que, apesar de ter sido ins
truído por Vargas, encontrou em Minas sérias resistências por parte dos 
"velhos políticos". O depoimento de VirgJ1io a esse respeito é elucidativo 
das situações verificadas no estado e rico para uma análise do ocorrido 
posteriormenie. 

. '  . 

"De acordo com as instruções que do Sr. recebi, conversei longa. 
mente com o presidente Olegário e com o Capanema sobre a orga· 
nização do futuro partido nacional ( . . .  ).  Quanto ao primeiro, recebeu 
até com entusiasmo a idéia. Acontece, porém, que o AntÔnio Carlos, 
de parceria com o Washington, está preparando um par de botas 
que dará, a meu ver, numa segunda Legião. E pensamento do Antô
nio Carlos organizar em primeiro lugar o partido mineiro, de cuja 
comissão executiva seremos excluídos todos os moços, com exceção 
do Capanema que, de resto, está também sendo hostilizado forte
mente pelo Andrada. Ao presidente Olegário mandou o Antônio 
Carlos a seguinte lista para a comissão diretora do partido: Antô
nio Carlos, Wenceslau Brás, Ribeiro Junqueira, Washington Pires e 
Gustavo Capanema. Assim sendo, o partido mineiro organizar.se.' 
com a fina flor dos 'carcomidos' (. . . ) .'''' 

Essa carta explicita a natureza dos obstáculos que as oligarquias opo
riam a uma política federal intervencionista na organização das forças 
estaduais. A decisão de formar um partido nacional restringia a iniciativa 
dessas forças no sentido de se organizarem autonomamente. Além de 
pertencer à "ala dos moços", como ele próprio o define, Virgfiio aparecia 
aos "velhos políticos" como um representante das forças tenentistas com 
as quais estava irmanado quanto a um processo político centralizador. 
Submeter·se à orientação Cederal, via liderança de VirgJ1io, significava 
para as forças oligárquicas abrir mão de uma autonomia política tradicio
nalmente mantida no estado mineiro. 

O resultado do processo de reorganização partidária, que se consubs· 
tanciou na formação do PP, mostrou bem o tipo de acordo a que ambas 
as partes tiveram que chegar. Vargas abriu mão de uma incursão mais 
incisiva no estado, aprovando a aglutinação das forças oligárquicas, contra 
as quais não poderia contrapor·se decisivamente, e essas forças consentiram 
na formação de um partido com um grau de vinculação expressiva ao 
governo central, via interventor. E nesse sentido que se coloca a afirmação 
de Olegário Maciel com relação ao PP: . "uma força partidária de grande 
autoridade, que aCastando-se de todos os extremos, propugnará pela imo 
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plantação no país das normas mais adequadas à sua índole, grandeza e· 
prosperidade" ." 

A proposta centralizadora e a puramente regionalista seriam os dois 
extremos. Situando-se na mediação desses extremos, o PP poderia ser ao 
mesmo tempo uma expressão das forças regionais e uma base segura de 
apoio ao governo central. Através do PP Vargas via não só assegurado 
um apoio ao Governo Provis,lrio, como estabilizado o governo de Minas, 
com acomodação das forças estaduais e sua aglutinação em tomo do 
interventor. 

Enfeixando as reflexões feitas até aqui, poderemos dizer que Minas 
Gerais foi um estado no qual o tenentismo enquanto movimento organi
zado não teve penetração. A resistência .oposta pelas forças regionais a 
essa incursão não impediu porém que a ideologia tenentista atingisse 
o estado. Numa primeira etapa, com mostras de nitidez, através da Legião 
de Outubro; numa segunda, já com evidências de um certo hibridismo, 
porque já mesclada ao pensamento e à prática oligárquica, através do 
.. Acordo Mineiro"; finalmente, quase que totalmente depurada, sobrevi
vendo apenas algumas seqüelas, através do Partido Progressista mineiro. 

No entanto, o equilfbrio mineiro seria bruscamente rompido com a 
morte de Olegário Maciel, a 5 de setembro de 1933. Rompido em um 
momento absolutamente crucial, quando já avançavam as negociações para 
a coordenação da Assembléia Nacional Constituinte. A morte de Olegário 
reabriu, em Minas Gerais, uma crise que estava contornada com a estru
turação do PP. Além dos impasses exi.stentes na organização política nacio
nal, outro se abriu em setembro: o reequihôrio estadual com a nomeação 
de um interventor para o estado, que politicamente responderia pela maior 
bancada da Assembléia. 

2.2. A crise de sucessão mineira 

. "( . . .  ) O jogo de dividir, acirrar ambições e ódios, 
demorar infinitamente as soluções e, depois de ver todos 
gastos, fatigados, inermes, intervir com a decisão pessoal 
que é aceita com enfado, enjôo e >Iesânimo, mas também 
com certo alívio.'" 

Afonso Arinos de Melo Franco 

"( . . .  ) Repito: Valadares Ribeiro é obra exclusiva de 
Getúlio que o conhece de bastante tempo e tem dele 
boas referências ( . . . ) . "  

Antunes Maciel Ir. 
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A morte de Olegário Maciel reabre todo um debate em tomo d. 
chefia de um estado de reconhecido peso político na esfera nacional. A 
disputa pelo seu controle contou com o empenho de atores os mais expres
sivos, que de uma forma ou de outra representavam facções do Governo 
Provisório. Pela primeira vez, a sucessão impunha-se como um fato irre
mediável. Não se tratava mais de enfrentar a presença de um homem 
no poder. A situação em 1933 distinguia-se fundamentalmente da do 
perlodo imediatamente posterior à vitória do movimento armado de 1930 
e do momento que correspondeu à tentativa de golpe, em 193 I .  Essa era a 
I'portunidade privilegiada, para algun" como Osvaldo Aranha, de inserir 
Minas no contexto revolucionário, e, para outros, como Flores da Cunha, 
de fortalecer ainda mais sua posição de influência dentro do governo 
federal. 

Controlar esse estado ou nele ampliar uma área institucional de 
influência ganhava uma tonalidade ímpar, em 1933. No momento de 
abertura política e de instalação da Assembléia Nacional Constituinte, 
Minas Gerais, além de um poderoso estado, era o portador da maior 
bancada. A Assembléia Constituinte iria não só elaborar e promulgar uma 
nova Constituição, como julgar os atos do Governo Provisório e eleger o 
primeiro presidente constitucional da República Nova. 

A solução dada ao caso mineiro contrariou a expectativa de todos 
os que nele estavam envolvidos, inclusive a do próprio Partido Progres
sista, de onde foi retirado o novo interventor. A escolha e nomeação de 
Benedito Valadares Ribeiro para a interventoria de Minas Gerais foi uma 
decisão de Vargas, que não só neutralizou as duas fáCções nela interes
sadas como garantiu-lhe uma margem de controle extremamente eficaz 
sobre o estado, porquanto poderia contar com um delegado fiel na chefia 
do executivo estadual. Um delegado que, descomprometido com qualquer 
facção, poderia, com o apoio substantivo do chefe do Governo Provisório, 
arbirrar entre as forças estaduais, assegurando um pacto entre elas e o 
governo federal, a ambos conveniente. 

Com a nomeação de Benedito Valadares, Vargas impede que Virgfiio 
de Melo Franco e Gustavo Capanema, os dois mais cotados candidatos, 
assumam o controle do executivo estadual. De setembro a dezembro de 
1933 - período no qual se prolongou a solução do caso mineiro -, 
alimentava-se a possibilidade de escolha de um ou de outro. Vargas, se 
não lhes assegurou explicitamente a interventoria, também não os desiludiu 
francamente, deixando sempre um campo aberta a possíveis negociações. 
Foi exatamente o fato de não ter assumido aberta e objetivamente nenhu
ma posição que permitiu ao chefe do Governo Provisório estender por 97 
dias a solução do que já se transformara em um {limpasse" mineiro. 

Por ocasião da morte do presidente mineiro, Vargas viajava pelo 
norte do país com o propósito político de con.solidar uma importante base 
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de apoio ao Governo Provisório, no momento da constitucionalização: o 
" Bloco do Norte". Por essa razão, o inicio das negociações em torno da 
nomeação do novo interventor mineiro fez-se por Um processo intenso e 
praticamente diário de correspondência entre o ministro da Justiça, An· 
tunes Maciel, e Getúlio Vargas. No dia da morte de Olegário Maciel, o 
ministro da Justiça telegrafa a Getúlio informando-o do apoio de Antônio 
Carlos, presidente do PP, à nomeação interina do secretário do Interior, 
Gustavo Capanema. para a interventoria.'o Em resposta, Vargas autoriza 
a promulgação de um decreto determinando essa nomeação. 

Desde o início, o processo de nomeação do nOvo interventor foi mar
cado por posições e opiniões que insistiam na indicação de um político 
que fosse mineiro, civil e membro do Partido Progressista. Tal demanda 
tinha como parâmetro a recente definição da crise paulista, com a nomea
ção de Armando de Sales Oliveira, "paulista e civil", o que sem dúvida 
fora uma conquista das forças regionais, através de sua aglutinação na 
Chapa Única.TI Dar um tratamento diferenciado a Minas, um estado que 
vinha fazendo parelha com São Paulo, era abrir um precedente à geração 
de sérios descontentamentos difíceis de serem contornados. Há um tele
grama de Antunes Maciel a Vargas que elucida claramente essa questão . 

. Informa o ministro que as correntes mineiras começavam a agitar-se. Por 
isso, conviria, desde aquela data. atribuir ao diretório Progressista a facul
dade de fazer a indicação para conter articulações mais perigosas.'" A 
resposta de Getúlio Vargas já prenuncia a importância política da solução 
a ser dada, bem como seu processo de encaminhamento: "Não desejo 
abrir mão faculdade nomear pessoa minha confiança para interventor atri
buindo diretório Progressista como também não quero sujeitar este a uma 
recusa caso faça indicação não me pareça conveniente. ,,'. 

Vargas não fortaleceria as facções regionais. dando total autonomia 
ao Partido Progressista para a escolha do chefe politico do estado, mas 
também não poderia abrir uma frente de conflito com a8 mesmas facções, 
desconsiderando o peso político daquele partido. Todas as negociações que 
se estabeleceram no intervalo de 5 de setembro a 1 2  de dezembro de 
1 933 foram orientadas no sentido de fortalecer o chefe do Governo Pro
visório, não criando impasses com o partido representativo da maior ban
cada na Assembléia Constituinte. 

A imprensa carioca, em particular o Diário de Notícias, publicava 
notas freqüentes reforçando a prerrogativa dos mineiros de escolher seu 
novo interventor. A ênfase desse noticiário consistia na afirmação de 
que o chefe do governo poderia nomear quem quisesse, desde que fosse 
"mineiro, civil e progressista". Entretanto, havia com esses mesmos pre
dicados pelo menos dois candidatos bastante cotados: Gustavo Capanema, 
portador de uma experiência política acumulada no governo Olegário 
Maciel e que poderia responder p'or um continuísmo oportuno para algu-
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mas facções, e Virgf1io de Melo Franco, já de proJeçao nacional pelo 
trabalho reconhecido e notório de participação no movimento revolucio
nário de 1930 e na formação do Partido Progressista." 

Se Gustavo Capanema mereceu a confiança e o apoio clamorosos do 
interventor Flores da Cunha, alegando a afinidade do secretário de Interior 
mineiro com a linha política dos gaúchos," Virgílio de Melo Franco encon· 
trava respaldo principalmente na pessoa do ministro da Fazenda, Osvaldo 
Aranha. Além do inflamado empenho de Aranha por sua nomeação, Vir
gílio contava também com um certo apoio do PRM," quanto mais não 
fosse pela improbalidade de esse partido endossar o nome de Capaoema 
para tal cargo. A politica antibernardista que Capanema, COmo secretário 
do Interior e membro da Legião de Outubro, impulsionara em Minas, não 
seria em tão pouco tempo esquecida pelos perremistas. Dentro ainda dessa 
lógica, era mais concebível estar ao lado de Aranha - que inclusive se 
aproximara do PRM por ocasião do "18 de ágosto': de 1931 - do que 
de Francisco Campos, que certamente via com bons · olhos a nomeação de 
Capanema.77 

A vacância do cargo máximo do estado recolocou a posição do PRM, 
entreabrindo-lhe uma chance de participação no jogo político. A inabilida
de do encaminhamen to das negociações por parte do PP poderia favorecer 
o partido de oposição, ameaçando a consolidação do partido situacionista. 
Essa inabilidade adviria da possível incapacidade de o partido governista 
resolver esse problema político sem faccionar-se, abrindo uma brecha extre
mamente importante para uma incursão do PRM no cenário poUtico 
estadual. Tal preocupação foi esboçada claramente pelo deputado consti
tuinte, Aleixo Paraguassu, diretor da Secretaria do PP, em carta a Antô
nio Carlos: " . . .  No momento em que se esboçar uma cisão do PP -
hipótese provável -, levando alguns de seus membros a se afastarem 
do governo do estado, para este caminhará afoitamente o PRM que com
bateu com todas as armas o governo provisório, há um ano, e que ainda 
mantém urna revista de ataque a esse governo, de que é chefe o Sr. Getúlio 
Vargas.J078 A sucessão mineira, no entanto, não se restringiu 80 nível 
regional: escapou do âmbito de resolução interna do estado. Além da 
necessidade de equilibrar diversas facções mineiras dispostas a controlar 
o executivo estadual, o Governo Provisório teria que jlarantir, com mais 
essa decisão política, o equilíbrio das forças nacionais. 

Mesmo que a reivindicação do estabelecimento de uma fórmula "pau
lista e civil" para a resolução de uma crise na interventoria tivesse sido 
conquistada, garantindo uma certa estabilidade interna, o estado paulista 
permanecia, em 1933, sendo a maior força de oposição ao governo central. 
Vargas, nessas circunstâncias, não poderia efetivamente contar com São 
Paulo, e portanto precisava encontrar fórmulas políticas eficazes para mi
nimizar o peso dessa força substancial do oposição. 
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o Rio Grande do Sul, através do interventor Flores da Cunha, legí
timo representante do Partido Republicano Liberal, vinha representando 
uma das maiores e mais seguras bases de apoio ao Governo .Provisório. 
Com o novo partido, o interventor gaúcho obteve o controle e a estabili
dade interna de que necessitava para dirigir a atuação do Rio Grande na 
esfera da política nacional. Embasado nessa força político-partidária, ele 
tentava não só influir no Governo Provisório como na área de manobras 
políticas aberta pela Assembléia. 

Flores da Cunha era constantemente chamado para intervir em deci
sões particularmente relevantes no contexto de constitucionalização. O 
ministro da Justiça, o gaúcho Antunes Maciel, encarregava-se de movi
mentar toda uma série de contatos com o interventor do Rio Grande, o 
que atestava seu papel crucial na definição dos rumos dos trabalhos cons
titucionais, inclusive na definição da coordenação da Assembléia. Não só 
o ministro da Justiça como o próprio chefe do Governo Provisório legiti
mavam a função de Flores como delegado pessoal de Vargas." Assegurado 
O apoio do Rio Grande e estremecida a relação com São Paulo, o estado 
de Minas, no balanço das forças nacionais, ganhava uma importância sig
nificativa. 

A estratégia de ligação de Minas com o Governo Provisório, inicia
da em abril de 1933 na Chácara da Floresta, vai sendo cimentada com 
a proximidade da abertura da Constituinte. Em agosto já se discute públi
ca e favoravelmente a decisão do governo em apoiar o nome de um polí
tico mineiro para a presidência da Assembléia Nacional Constituinte. A 
indicação de Antônio Carlos era recebida com simpatia. Tendo uma po
sição de liderança reconhecida no Partido Progressista e um passado polí
tico que o legitimava frente às forças regionais e nacionais, Antônio Car
los passou a responder a muitas das expectativas que o preenchimento 
dessa função de coordenação suscitava. Se mais tarde a indicação de An
tônio Carlos mereceu o apoio da maioria dos políticos mineiros, em agosto 
de 1933 presencia-se uma reação negativa por parte de alguns progres
sistas. 

Pedro Aleixo, Virg/lio de Melo Franco e Bias Fortes, todos do PP, 
formaram um grupo que se manifestava contrário à eleição de Antônio 
Carlos à presidência da Assembléia: Em carta a Vargas, Antunes Maciel 
alerta: 

" . . .  Virg/lio e Capanema estiveram comigo anteontem, por 
muito tempo. O primeiro resiste à candidatura Antônio Carlos. De
balde procurei convencê-lo. Já se comunicou a respeito com João 
Alberto, que lhe é solidário e percebo que está procurando adesães, 
entre os deputados eleitos que já aqui se encontram. Vai incomodar 
pela certa. O melhor por enquanto é deixar esfriar o assunto . . . "80 
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Naquele momento, Virgílio de Melo Franco também aspirava a esse 
cargo. A presidência de uma Assembléia Nacional Constituinte tem um 
significado político bastante complexo. As funções que encobrem esse 
cargo exigem capacidade de coordenação de múltiplas forças que expres
sam tendências pollticas as mais variadas e até díspares. Ora, um dos 
problemas que o Governo Provisório teria que enfrentar na abertura e 
desenvolvimento dos trabalhos na Constituinte era o rato de São Paulo 
estar na oposição. E uma das razães da entrega da presidência da Assem· 
bléia a Minas era a possibilidade de contornar esse impasse." Virgílio de 
Melo Franco, apesar de contar com o apoio de José Carlos de Macedo 
Soares," poderia reabrir uma questão bastante séria, como o enfrenta
mento entre oligarquias e tenentes. 

A direção dos trabalhos constitucionais exigia não só habilidade poll
tica como flexibilidade para atuar no conjunto de forças presentes numa 
Assembléia Constituinte. Virgílio de Melo Franco estava. aos olhos das 
oligarquias. comprometido com o tenentismo. o que ao fim e ao cabo aca· 
baria por limitar a margem de barganha indispensável ao presidente da 
Assembléia. A morte de Olegário Maciel acabou. em certa medida. por 
redefinir a posição do grupo de Virgílio com relação à eleição de Antônio 
Carlos. Uma outra perspectiva se abria a esse político; a possibilidade de 
finalmente assumir O cargo máximo de chefia do estado de Minas Gerais. 
ventilada e alimentada desde a vitória do movimento revolucionário de 
30. A mudança de Sua perspectiva política rez-se logo sentir quando dimi
nuiu o ritmo de articulação contra a ,candidatura de Antônio Carlos. A 
1 1  de novembro de 1933. Antônio Carlos é eleito líder do PP por indi
cação do próprio Virgílio de Melo Franco. 

A demora no preenchimento da vaga aberta com a morte do presi
dente mineiro começa a gerar uma série de especulações sobre as reais 
intenções do chefe do Governo Provisório. A nomeação do interventor 
vai assumindo uma proporção política tal que passa a ser conhecida como 
o "caso mineiro". Antunes Maciel vai alertando Vargas sobre as reper
cussões que surgem e as primeiras articulações. Quanto mais tardar a 
solução. diz ele ao chefe do governo, "mais se avolumarão as preten
sães".83 Vargas não se manifesta contrário às articulações. Adverte, po
rém. ao ministro da Justiç� que não envolva o governo em nenhum tipo 
de compromisso com qualquer das correntes em jogo. Com isso certamente 
procurava garantir sua margem de arbltrio nessa decisão estritamente 
política. "Podes ir fazendo algumas démarches sobre sucessão mineira 
sem que isso importe em comprometimento do governo ..... 

A importância da sucessão mineira no contexto político nacional foi 
sendo evidenciada tanto pela movimentação dentro do estado. com a 
disputa dos dois candidatos em maior evidência: quanto pelo encami
nhamento político dado pelo chere do Governo Provisório. Vargas pro-
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longa por três meses a solução da interventoria. Recebe cartas favoráveis 
tanto à nomeação de Capanema como de Virgílio. basicamente do inter
ventor gaúcho e do ministro da Fazenda. mantendo-se aberto a possíveis 
articulações. Ao intervenlor gaúcho chega a contra-argumentar que neces
sita mais da sua participação no desenvolvimento dos trabalhos constitu
cionais. O envolvimento de Osvaldo Aranha é mais sério. e ele defende 
ardorosa e apaixonadamente a nomeação de Virgflio de Melo Franco como 
o único politico capaz de integrar Minas no processo revolucionário. valen
do-se de argumentos contundentes: 

" . . .  Parece-me que a morte do Dr. Olegário, fato inesperado e do
loroso. veio entreabrir ao governo a possibilidade de homogeneizar 
os governos estaduais . . . 

· . . O Rio Grande é hoje. graças à libertação de Flores da Fren
te Onica. um paraíso da revolução. Minas, enlrelanto, a despeito 
da lealdade do velho Olegário, vinha sendo mais ainda, nesses últi
mos tempos, uma fonte de inquietação e de dificuldades . . .  

· . .  Creio mesmo que a todos os nossos espíritos impunha-se 
como uma necessidade - só adiável pela consideração com o pre
sidente Olegário - a mudança dessa situação. Este é o momento de 
corrigir distorções. Há dentro do partido que saiu vitorioso das 
urnas pessoas capazes, como Virgílio e Capaoema . . .  

· . .  Acho Capanema um ótimo espírito, erudito, bem formado, 
de bom caráter. mas tenho razões para crer que, com todas . as 
forças do mundo à sua disposição, ainda assim será um homem 
fraco de um governo ainda mais fraco. Tem ainda o mal da situa
ção criada. do movimento adquirido e dos compromissos assumi
dos . . . 

· . .  O Virgflio é um companheiro sem jaça, dó mais puro cará
ter. de coerência inteiriça e de uma lealdade contigo e com teu 
governo sem contrastes . . .  

· . . Precisamos repor Minas na revolução polltica e administra
tivamente para não assistirmos ao fracasso de ' nosso esforço e do 
nosso ideal . . .  nU 

Par. Vargas. ma.!s importante do que consolidar uma ligação de com· 
ptOmilSO polltico com Aranha ou Flores da Cunha. pelo atendimento de 
lUas aspira.ções na solução do caso mineiro. era garantir SU8 eleição à 
primeira presidência constitucional do pals. O reconhecido peso político 
da bancada mlneira no proeesso elóitoral era uma Corça de barganha que 
não poderia descartar. Fortalecer a Um ou a outro desses politicos de legi-

. limado peso nacional era, entre outros fatores. reconhecer a possibilidade 
de suas pr6prias eleições. A habilidade de Vargas caracteriza-se justamente 
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pela forma como associa a presidência da Assembléia Nacional Consti
tuinte à solução do caso mineiro_ Ele apóia incondicionalmente o nome 
de Antônio Carlos para esse cargo, e em troca desse apoio receb� do líder 
progressista a confirmação de sua autoridade para escolher. o novo inter· 
ventar. Vargas mantém o compromisso de envolver Antônio Carlos no 
processo decisório de nomeação do chefe político mineiro. Em todas as 
démarches orientadas para esse fim, Antônio Carlos é chamado e se faz 
presente. Dessa forma, a exigência da participação do PP no desenvol· 
vimento da questão vai sendo atendida_ 

O caso mineiro não foi resolvido antes que Vargas decisivamente 
g�rantisse sua base principal de apoio, ou seja, antes de Antônio Carlos 
ser eleito presidente da Assembléia Nacional Constituinte, o que ocorreu a 
12 de novembro de 1933." A 16 de novembro, o ministro da Fazenda, 
Osvaldo Aranha, toma posse do cargo de líder da maioria na Assembléia 
Nacional Constituinte. E a 1 7  de novembro, Virgílio de Melo Franco é 
escolhido para liderar a bancada do PP, em substituição a Antônio Carlos, 
já naquela data presidente da Assembléia. 

. 

A segunda quinzena de novembro é marcada pelo início da atua· 
ção dos constituintes e pela definição da comissão encarregada de exa· 
minar o Anteprojeto de Constituição. 

Paralelamente ao desenvolvimento dos trabalhos constitucionais, a in
terventoria mineira permanece na dependência de uma decisão do chefe 
do Governo Provisório. A situação de interinidade provocava algumas 
reações, principalmente por parte dos setores comercial e financeiro do 
estado, que sofrem os reveses de uma paralisação pela situação indefinida 
do governo. O próprio Capanema, em carta a Vargas, argumenta exaus
tivamente a impossibilidade de contornar, como interventor interino, 
certos impasses políticos, econômicos e administrativos do estado minei· 
ro. Depois de relatar as penúrias vividas pelo estado, adverte; " . . .  Peno 
sei num empréstimo aos bancos daqui. Seria uma operação de curto prazo, 
visando apenas a que transpuséssemos este momento de interinidade. Mas 
os bancos, apesar de bons amigos, não podem emprestar; é natural que 
não confiem num situação oficial de caráter precário . . .  " •• 

O embaraço que sofrem as atividades normais da vida econômica do 
estado devido à incerteza da situação de interinidade é denunciado pelo 
Diário de Notícias, DF, em sugestivo editorial; " . . . .  A extensa e ansiosa 
expectativa vem gerando incertezas, dúvidas e desapontamentos, inquie
tações ao ânimo público; e compreende-se que repercutam depressiva
mente nas classes que trabalham e produzem, porque, perante uma inte
rinidade governativa prolongad'a por· entre o desassossego e os imprevis
tos criados pela ação espasmódica do centro, só a instabilidade se fez 
norma, tendo como corolário a desconfiança e o temor . . . .... 
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As classes conservadoras viam na permanência de Capanema a solu
ção para a instabilidade estadual; De certa forma, sua efetivação repre
sentava a continuidade do governo Olegário Maciel e a permanência de 
certos compromissos já estabelecidos. Capaoema contava também com , o 
apoio da Força Pública estadual, da quàl havia sido comandante durante 
o governo Olegário Maciel. 

Podemos pensar que a consolidação de Gustavo Capanema na inter
ventoria mineira tivesse para Vargas dois significados; de um lado, o 
prolongamento do governo Olegário Maciel - e com isso a manutenção 
de uma estrutura de poder regional consubstanciada em compromissos e 
ligações estabelecidas com as forças estaduais -, de outro, o fortaleci
mento excessivo de Flores da Cunha, inoportuno porquanto poderia ali
mentar no político gaúcho uma autonomia de ação por mais essa inter
ferência. 

O empenho dos dois líderes gaúchos, Osvaldo Aranha e Flores da 
Cunha, na solução do caso mineiro foi tal que mereceu alguns comentá
rios maliciosos caracterizando o episódio como uma luta gaúcha em terras 
mineiras. Se Vargas não pretendia fortalecer qualquer dos dois, materia
lizando suas indicações, não cogitou também em abrir uma frente de con· 
flito desconsiderando suas preferencias. Até o último instante, alimentou 
suas esperanças, deixando sempre aberta a possibilidade de acatar suas 
argumentações em prol de um ou de outro candidato. Mantinha Capa. 
nema interinamente na interventoria, ao mesmo tempo , que alimentava 
esperanças em Virgílio, convocando-o para reuniões particulares onde se 
discutia uma solução que aparentemente o envolvia. 

U( . . .  ) No dia do seu regresso do Norte, tendo ido, como era 
do meu dever, esperá-lo, o senhor próprib é testemunha de que só 
tomei a vê-lo quando o senhor mesmo me chamou ao Palácio do 
Catete, para comigo tratar do assunto 'mineiro. Depois disso, nova
mente convocado pelo senhor, fui informado de que era propósito 
seu nomear-me interventor em Minas. Esse seu pensamento foi pelo 
senhor próprio comunicado ao Osvaldo, Juraci e ao João Alberto. 
Não, pois, por mim, mas pelo senhor souberam estes três bons 
amigos das suas intenções ( . . .  ) :'" 

Paralelamente a isso, Vargas alimentava a poslçao de que deveria 
sair do quadro do PP o novo interventor. O atendimento à reivindicação 
de dar 80 PP a prerrogativa de escolher o chefe do governo estadúal vinha 
acompanhado de um processo de conversações intensivas com Antônio 
Carlos, na qualidade de presidente do partido e de presidente da Assem
bltia Nacional Constituinte, O fortalecimento de Antônio Carlos não 
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escapou à observação do interventor da Bahia, luraci Magalhães, feita ao 
próprio Vargas: 

.. . . .  O velho Andrada, guindado à presidência da Constituinte, pelo 
desejo de Vossa Excelência, teve oportunidade de realizar a mano
bra que sua incontestável inteligência arquitetara. Aproveitando 
a fraqueza dos homens lançou Capanema contra Virgilio e vice
versa. E vai vencer. Se não direta pelo menos indiretamente. Vossa 
Excelência não poderá nomear mais para Minas um candidato seu, 
pois este resultará da premência das necessidades políticas e não 
de sua vontade pessoal, dentro do seu alto espírito de bem servir 
ao país e à revolução . 

. . . Não se iluda, Dr. Getúlio, hoje, somente a feição pessoal 
poderá dar uma liga suficientemente forte, capaz de resistir aos ven
davais da anarquia que nos ameaça. E não será com o velho An
drada que V. Ex'. fundirá as hostes. Senão para enfraquecê-Ias. 

Por isso fui e sou pelo Virgflio. Minas será uma nova in
cógnita.""" 

No dia 4 de dezembro, Vargas obt6m dos dois candidatos um d0-
cumento segundo o qual entregam de comum acordo ao chefe do Gover
no Provisório a solução da interventoria, reforçando-Ihe seu apoio. Por 
esse documento fica bem claro que até então, para os candidatos, vigorava 
a intenção de Vargas em nomear um ou outro.9' 

Todavia, já no final do processo era sabido que nem a Virgílio nem 
a Capanema caberia essa nomeação. O Partido Progressista chegou a ela
borar listas encomendadas por Vargas, onde não se incluíam os dois can
didatos." A uma dessas listas, por sugestão do próprio chefe do Governo 
Provisório, foi introduzido o nome do deputado progressista Benedito 
Valadares Ribeiro. Tanto a sugestão quanto sua nomeação foram obras 
d. engenharia varguista. Foi assim que, a 12 de dezembro de 1933, Bene
dito Valadares foi nomeado interventor em Minas Gerais. 

Com essa nomeação, Vargas conseguiu sair absolutamente vitorioso 
de uma disputa pol!tica que por três meses ocupou. com intensivas discus
sões, o contexto político nacional. Não só neutralizou a força de dois 
políticos de vulto nacional, como Aranha e Flores da Cunha, como con
trolou o avanço da força política de AntÔnio Carlos, alertado pelo inter
ventor baiano. Com um interventor "exclusivamente seu", Vargas conse
guiu Inserir Minas no processo da Revolução de 30, sem as ameaças que 
resultariam da nomeação de Virgt1io ou Capanema. Atendeu à reivindica
ção pública de nomear um mineiro, civil e progressista, revertendo-a, po
rc!m, em seu próprio proveito. Garantindo no governo do estado um 
chefe sem muitas vinculaçães e prestígill entre •• forças regionais," Var-
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gas assegurava para si a polfibiJidade de controlar a maior bancada da 
Assembléia Nacional Constituinte. A Benedito Valadares, Vargas fornece 
todas as condições iniciais para o estabelecimento de um governo estável, 
auxiliando-o na tarefa de compor com grupos e facções sem submeter-se 
particuJarmente a nenhuma.·' Os benefícios obtidos por Vargas com a 
nomeação de Benedito Valadares foram assim ilustrados pelo Correio da 
Manhã (DF): 

"( . . .  ) Na solução do caso mineiro, Getúlio Vargas não poderia 
desdenhar dois fatores. O primeiro, a influência de Minas Gerais 
provida de interventor com expressiva expressão local. O segundo, 
o papel de preponderância reservado, na política geral, àquele de 
seus amigos, não mineiros, a quem viesse caber o êxito de uma in
dicação aceita. Em suma: o ditador não desejava dividir com outrem 
as compensações de uma escolha que lhe pertencia ( .  . . ). ,,'" 

Mas a solução "V aladare,' desencadeou uma série de reações advin
das, particularmente, da facção virgi1ista. Tão logo nomeado o novo inter
ventor, o ministro da Fazenda, Osvaldo Aranha, renuncia a seu cargo, 
sendo acompanhado nessa decisão pelo ministro das Relações Exteriores, 
AfrAnio de Melo Franco. Renunciando à pasta ministerial, Aranha des
ligou.se automaticamente da liderança da maioria na Assembléia. Também 
Virgílio de Melo Franco, diretamente atingido com a decisão oficial, re· 
nuncia à liderança do PP na Constituinte, passando a encabeçar uma fac
ção dentro do partido situacionista mineiro. 

Prevendo as repercussões desses acontecimentos sobre a política de 
coordenação dos trabalhos constitucionais, o ministro da Justiça vai soli· 
citar a intervenção de Flores da Cunha junto a Aranha, no sentido de 
demovê-lo de sua decisão. O interventor gaúcho inicia todo um trabalho 
de persuasão, reclamando do ministro demissionário sua solidariedade e 
aliança ao Governo Provisório num momento decisivo da política na· 
cional." 

A resposta de Aranha a Flores da Cunha merece destaque por ex· 
plicitar a expectativa que tivera, como homem da revolução, de comparo 
tilhar das decisões do Governo Provisório, bem como sua decepção pelo 
alijamento a que fora submetido. 

"(.  . .  ) Vivi no ' governo como um barco no lugar das arrebentações, 
sem poder fazer-me ao mar, sem poder galgar à terra. Suportei essa 
posição, batido por todas as ondas, atirado sobre todos os penhas
cos, como foguete do choque e entrechoque dos interesses e dos 
homens da revolução. Cortou o Getúlio as amarras cautelosa e pre
meditadamente. N .da mais me restava do que afundar. entre as 
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lamentações dos praieiros. ( . . .  ) Ato de Getúlio representa, poli· 
ticamente, uma guinada para a direita, tão violenta, que arrancou 
a revolução do seu leito, do seu curso, despejando a sua torrente no 
desconhecido ou no abismo do passado ( . . . )."'" 

Mais uma vez, O ministro ' da Fazenda reforça sua posição de que 
Minas Gerais, intocada pela revolução, arriscaria todo um projeto que 
procurava principalmente deter o predomínio dos velhos poUticos, com
prometidos com uma tradição oligárquica da República Velha. 

"( . . .  ) Na hora em que São Paulo retoma a luta contra o seu pr6-
prio interventor. querendo reviver seus ódios e suas ambições de 
predomínio revolucionário, mais do que nunca Minas deveria ter 
uma solução revolucionária, que viesse a constituir uma barreira e 
fosse para todos nós motivo de maior coesão e confiança. Solução 
adotada não só causou inocultável decepção, montou um governo 
débil e insustentável, como foi a entrega desse estado ao Antônio 
Carlos e Venceslau Brás, amígos do passado e ióimígos da revolu
ção, dos seus homens e das suas idéias. A solução mineira era e é 
a pedra de toque da estabilidade revolucionária. Sem a segliranÇa 
de Minas, a revolução volta ao passado e São Paulo retoma 'a dire
ção do país ( .  . . )."" 

Não obstante suas convicções, Aranha reconsidera sua decisão, per
manecendo no Ministério da Fazenda. Isso não impediu. todavia, que o 
grupo de VirgHio se articulasse para desprestigiar Antônio Carlos na As
sembléia. Excluído da solução mineira, não havia mais por que amenizar 
as divergências antigas com o presidente da Assembléia. VirgHio acredi
tava que perdera para Antônio Carlos não só o cargo de m�ior expressão 
na Assembléia, como a chefia de seu estado. Mobilizado por isso, inicia 
dentro da Constituinte uma campanha de desacato a seu presidente -
estratégia poUtica que poderia redundar em sua renúncia. Evidentemente, 
essas articulações intranqüilizavam o Governo Provisório, o maior inte
ressado na estabilização das forças dentro da Assembléia. A preocupação 
de Vargas fica bem definida no telegrama enviado a Flores da Cunha: 
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"Resolvido caso interventoria mineira esboça-se crise aberta sentido 
renúncia Antônio Carlos como satisfação Virgl1io. Há um grupo 
ativo chefiado Joio Alberto que trabalha nesse sentido. Osvaldo ani
mado melhores intenções interesse geral, tem sua ação perturbada 
esses elementos que pretendem fazer acreditar achar-se mesmo dimi
nuído ou humilhado. Estou preocupado conduzir . acontecimentos 



sentido não perder colaboraçilo Osvaldo, nem permitir aios ponham 
em cheque autoridade governo ( . . . ) . '''' 

Porém, mais do que desprestigiar o Governo Provisório ou colocar em 
cheque sua autoridade, a renúncia de Antônio Carlos acarretaria, muito 
provavelmente, uma quebra do compromisso da maioria da bancada mio 
neira com a eleição de Vargas. Antônio Carlos utiliza·se proveitosamente 
desse argumento, porquanto reforça sua disposição em garantir a perma· 
nSncia de Vargas no poder, pelo apoio de 27 deputados do pp}'1O Vale a 
pena reproduzir algumas comunicações entre o chefe do Governo Provisó
rio e Flores da Cunha, onde fica bem dimensionado o significado dessa 
crise, aberta com a solução dada 80 caso mineiro. 

De Flores a Getúlio: 

"( . . .  ) Comprometida [bancada mineira] como fica documentada
mente conosco [pela carta de Anlônio Carlos] solicito tuas provi
dências para que cessem tentativas depô-Io presidência constituinte. 
Isso redundaria anulação assembléia e completo desprestigio tua 
pessoa e governo provis6rio".'·' 

De Getúlio a Flores: 

"Situação criada oscila esta alternativa: renúncia Antônio Carlos 
presidência e Osvaldo liderança Assembléia, com possibilidade subs
tituição Rio Grande presidência e Bahia liderança ou manutenção 
Antônio com safda Afrânio e Osvaldo. Qual tua opinião?( . . . )"'.2 

Resposta de Flores: 

"(.  . .  ) Forçado agora a renunciar mais do que ele serás tu o atin
gido. Além disso, perderemos, na certa, o apoio e a colaboração da 
maioria da representação mineira. Será o fracasso da tua candida
tura, não tenhas menor dúvida ( . . .  )." '03 

A opção política mais razoável para o Governo Provisório era mesmo 
manter Antônio Carlos na presidência da Assembléia. Como se não bas
tuse • ameaça à eleição de Vargas - conforme salientou oportunamente 
o interventor gaúcho -, havia toda uma situação já definida no próprio 
encaminhamento dos trabalhos na Constituinte que poderia sofrer um 
rev6s com a substituição de elementos-chave na direção desse processo. 
O investimento fora muito alto para uma mudança que implicaria 
cUltOI imprevisíveis. A mobilização da cúpula dirigente para a escolha 
do presidente envolveu uma série de articulações, acertos, viagens em 
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diversos estados para que finalmente se chegasse a um consentimento de 
que deveria caber a Minas essa atribuição. Recomeçar um novo empre
endimento, já em pleno funcionamento da Constituinte, significaria arri&
car ainda mais o controle que através da coordenação dos trabalhos o 
governo vinha se empenhando em obter. 

Se a manutenção do presidente da Assembléia desequilibrou o fun· 
cionamento da Constituinte pela cisão aberta no partido situacionista mi
neiro, esse problema foi contornado com mais facilidade do que o seria 
a proposta de substituí-lo. Sobretudo porque de toda a bancada progres
sista apenas alguns deputados acompanharam Virgílio de Melo Franco em 
sua dissidência com o partido. A cisão com o partido tornou-se pública 
com o discurso de Virgílio na '  Assembléia Nacional Constituinte: 

"( . . .  ) não renunciei às funções de Uder da representação do Par
tido Progressista nesta Assembléia por um movimento de irritação 
ou despeito e sim, apenas, por ser voto vencido na Comissão Exe
cutiva do meu Partido e, em tais condições, já não mais poder con
siderar·me intérprete do pensamento da maioria da agremiação par
tidária a que pertenço. De fato, não só divergi da escolha do atual 
interventor federal no estado de Minas, como do processo adotado 
para sua indicação. Devo acrescentar, todavia, que Os motivos des
sa divergência não interessam a esta Assembléia e aim somente ao 
povo mineiro, ao qual pretendo me dirigir oportunamente para pres
tar contas da atitude que assumi com sete outro.s membros da ilustre 
cODÚssão diretora do meu partido ( . . .  ).  ",O< . 

Com o episódio da interventorla DÚneira, Virgflio foi realmente o 
grande perdedor, uma vez que Gustavo Capanema se viu recompensado 
com a pasta ministerial da Educação e Antônio Carlos, apoiado por líde
res da cúpula dirigente, foi mantido na presidência da Assembléia. Os
valdo Aranha reconsiderou sua decisão de renunciar ao cargo ministerial, 
mas perdeu a liderança da maioria na Assembléia para o baiano Medeiros 
Neto. Na liderança do PP, Waldomiro Magalhães, membro da comissão 
executiva do partido, ocupou o lugar deixado por Virgílio de Melo Fran
co. Desde a crise de sucessão aludia-se a uma ligação desse deputado com 
Antônio Carlos, que inclusive mostrara-se receptivo à sua· nomeação para 
a interventoria. Dessa forma, a substituição de Virgflio acabaria por re
sultar em benefícios para o Governo Provisório, na medida que a dupla 
Antônio Carlos e Waldomiro Magalhães poderiam contornar os deslizes 
na representação situacionista mineira, minimizando os riscos de uma 
dissidência mais profunda. 

Na verdade, se Getúlio foi favorecido com a preservação de Anto.. 
nio Carlos no maior posto de direção da Assembl6ia, a oligarquia mineira 
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indubitavelmente saiu vitoriosa. Mesmo não tendo tido participação dire
ta na escolha do interventor. foi amplamente considerada na montagem do 
novo governo. Foi reconhecida sua importância e peso políticos pelos esfor
ços dos dirigentes em assegurar a presidência da Assembléia para Minas. 
Finalmente. Waldomiro na liderança da bancada compatibilizava os ideais 
marcantes do partido majoritário com o seu porta-voz na Constituinte. 

3.  A REPRESENTAÇÃO POLíTICA MINEIRA NA 
ASSEMBL�IA NACIONAL CONSTITUINTE DE 1934 

.. . . .  Um pouco devido aos vícios de nossa educação po
l!tica. dentro da aferrada prática presidencialista. um 
pouco também porque é esse um fenômeno banal na 
vida de todos os parlamentos nos países de qualquer que 
seja o regime. o silêncio tribunício de muitos é não raro 
compensado por uma útil atividade nos conselhos dos 
partidos. nas comissões técnicas ou políticas 'das câma
ras e até mesmo nas simples reuniões. de homens sobre 
os quais pesem responsabilidades públicas. O certo é 
que também os ausentes ou mesmo freq(jentes da tribuna 
são muitas vezes curiosas expressões da própria ati vida
de parlamentar . . . .. 

Cristiano Machado 

3 . 1 .  A bancada mineira 

A bancada mineira na Au;cmbléia Nacional Constituinte de 1 934 era com
post. pel01 dois partidos que concorn:ram no estado ao pleito de 3 de 
maio de 1 933. O Partido Progressista. com 3 1  deputados. constituJa·se na 
eXllressAo do situacionismo estadual; o I'artido Republicano Mineiro, com 
seis deputados, figurava como a minoria oposicionista. 

Do ponto de vista das forças estaduais, o fato de ser 8 maior ban
cada tinha uma dupla slgniIl.cação. De um lado, contrlbuia paro unír as 
duu asremiaç6cs partidárias, Cortaiccendo dessa forma a bancada e não 
OI partidos isoladamente. Com iS4Q pretendia·se defender e garantir. na 
Constituinte. u prerrogativas que o estado mineiro conservara durante a 
RepúbUca Velha, na condição de sócio privilegiado do poder nacional . 
Por outro lado. entretanto, a mst!ncia de dois partidos traduzia também 
internamente uma dilputa pelo alcance do poder �l8dual. De partido 
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dominante durante décadas, o PRM na conjuntura do pós-30 foi sendo 
paulatina e decisivamente descartado no jogo de influências sobre o exe
cutivo estadual. Nessa condição, não compartilhava das barganhas que o 
governo federal desenvolvia com o partido situacionista. Rejeitado como 
parceiro influente, restava-lhe o exercício empenhado pela reconquista 
de um poder perdido. 

Para a alta cúpula federal, o peso político da bancada mineira era 
também recoberto por uma significação dupla. Se afinada à coordenação 
da Assembléia, constituía-se numa aliada da maior importância, ou seja, 
representava um apoio indispensável para o controle que a elite dirigente 
pretendia exercer sobre o desenrolar dos trabalhos constitucionais. Era 
possível, também, que ocorresse o inverso: ao invés de aliada, apresentar
se como uma ameaça em potencial. Isso porque uma união consolidada 
das oligarquias mineiras poderia ser uma força de pressão contra os pro
pósitos do governo de implantar um modelo político mais centralizador. 
Mesmo que criados laços de compromisso com o PP, ao governo central 
restava um espaço de incertezas pela intransigência do partido na fixação 
de alguns pontos essenciais de sua linha programática. 

O fato é que, muito embora tenha sido collvocada pelo Governo Pro
visório e tenha sofrido por ele demarcações claras, a Constituinte não era 
um jogo de cartas marcadas. A margem de imprevisibilidade e surpresas 
era muito grande, sobretudo se pensarmos na composição política da 
Assembléia. " Nesse particular, a representação mineira caracterizava-se 
por certas peculiaridades que merecem ser ressaltadas. Dimensionar essas 
especificidades é qualificar politicamente os partidos que a compunham, e 
mais, os homens que neles desempenhavam o papel de representantes 
políticos. 

Na sua grande maioria, os deputados progressistas eram reconhecidos 
por uma larga experiência política que remontava à República Velha. Da 
mesma forma que os perremistas, tinham em comum um passado de com
promisso com uma certa ordem sócio-política. Se agregarmos as duas re
presentações teremos qúe o peso da tradição era muito maior do que o 
da renovação. Homens como Bias Fortes, AnlÕnio Carlos de Andrada, 
Daniel Serapião de Carvalho, Ribeiro Junqueira, Pedro Aleixo, Cristiano 
Machado, Odilon Braga, entre outros progressistas e perremistas, tradu
ziam mais uma afinidade e fidelidade a certos princípios que preservassem 
uma posição de privilégio para Minas do que um rigoroso compromisso 
ideológico-partidário. Representavam antes de tudo a tradição mineira, 
ainda que propusessem redefinições e articulassem todo um discurso críti
co do modelo político anterior. 

Eram políticos que detinham urna larga experiência partidária, alguns 
até corno chefes do executivo estadual. Os Andradas, por exemplo, vinham 
de uma tradição política que tinha raízes familiares originárias no Im-
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pério. A influência no estado e a pro)eçaD nacional conferia-lhes uma 
autoridade discursiva respeitável no Parlamento. Do ponto de vista estadual 
constituíam-se em legítimos representantes das oligarquias na exata me
'dida que, por elas selecionados, participariam da construção da nova 
Carta Constitucional onde seria definido o espaço político de influência 
oligárquica. Portanto, ainda que conduzissem propostas novas de organi
zação política e que liderassem uma critica severa a práticas políticas da 
República Velha - período histórico no qual se viram consolidados como 
chefes políticos -, os deputados mineiros na sua significativa maioria 
notabilizam-se pela preservação de uma tradição, mesmo que colorida 
com novas pinceladas. 

Vale ressaltar que, muito embora marcada de certa forma por uma 
coesão em tomo de princípios, a bancada mineira distinguia-se por graus 
diversificados de atuação de seus representantes. Não se tratava, em ab
soluto, de uma manifestação unívoca. A participação dos deputados pode 
ser duplamente destacável. Alguns impunham-se como parlamentares 
portadores de um certo conhecimento específico da matéria sobre a qual 
discursavam, sendo inclusive reconhecidos pela autoridade que detinham 
na desenvoltura do tema. Era tal a expressão dessa qualificação que passa
vam a percorrer os caminhos construídos para a elaboração constitucional 
com uma autonomia de ação bastante notória, particularmente o deputado 
progressista Odilon Braga. As mais importantes questões que diretamente 
sensibilizavam o estado eram por ele levadas à Assembléia, com recursos 
riquíssimos de uma retórica marcada pela erudição. O grande debate mi
neiro é remetido na sua quase totalidade ao problema que vinha afetando 
a vida política do país: a hipertrofia do Poder Executivo. 

Odilon Braga desempenha na Constituinte o papel de verdadeiro 
analista da experiência da República Velha. Como representante político, 
afirma-se pela detenção de um saber especializado, o que lhe permite 
grande autonomia, ao mesmo tempo que lhe confere uma autoridade rec0-
nhecida não só por sua bancada como por todo o plenário. Em seus diver
sos pronunciamentos, dedica-se basicamente à questão política vinculada 
ao Poder Legislativo, esmiuçando todas as implicações a ele referidas: a 
questão da representação política; da manutenção do Senado; da crítica 
à concentração de poder nas mãos dos executivos estaduais e nacional 
etc. Odilon desincumbe ainda a função de integrante da Comissão Cons
titucional formada para dar pareceres às emendas propostas no plenário. 

Outros deputados, coma Daniel Serapião de Carvalho (PRM) e Bias 
Fortes (PP), destacam-se por uma reconhecida experiência na vida política 
estadual. Interferem em questões cruciais mais específicas, fundamentando 
suas argumentações na larga experiência que acumularam como atores polí
ticos influentes no estado. Transparece em suas atividades parlamentares 
um vínculo de compromisso que, ao fim e ao cabo, parcializa suas atua-
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ções. Se Odilon Braga legitima-se pelo monopóliO de um certo tipo de 
conhecimento especializado, podendo por isso manter-se mais isento, mais 
imparcial, outros deputados não podem descartar seu grupo de referência, 
pois é daí que retiram sua autoridade, é desse vínculo que decorre a legi
timidade deles. 

Há também uma outra ordem de considerações a respeito dos repr&
sentantes: o silêncio com que era marcada a presença de alguns no plená
rio. � preciso salientar aqui que até esse fato distinguia os deputados que 
se comportavam aparentemente como "espectadores". Alguns assim pro: 
cediam por não terem o "brilhantismo" ou a autoridade de outros tàntos. 
Mas o silêncio de muitos parlamentares era indicativo de uma presença 
da maior importância. Compensava-se essa "suposta" isenção com uma 
participação ativa nas reuniões dos partidos, do grupo coordenador, ou 
seja, na outra face do desenrolar da Constituinte. A inexpressiva mani
festação de Waldomiro Magalhães, líder do PP na Assembléia, em deba
tes públicos é coberta pela sua presença freqüente em todas as reuniões 
fora da Assembléia, onde se decidia sobre o comportamento do partido, 
as barganhas possíveis, as articulações com outras bancadas etc. A pre
sença silenciosa de Virgilio de Melo Franco tem sua explicação em outra 
ordem de razões. Sendo minoria no seio da bancada, Virgilio distinguia-se 
por escapar da orientação que efetivamente caracterizava a representação 
mineira. 

Sobre os trabalhos parlamentares, afinna que "a Constituição brasi
leira deve obedecer às tendências novas do Direito Constitucional e não 
involuir para o passado. Nós estamos construindo um edifício para os 
vivos e não um rumulo para os mortos ( . . .  )."'0' Construir um túmulo 
para os mortos significava não só reverenciar os princípios da Constitui
ção de 1891, mas sobretudo tê-los em alguma medida como modelo de 
inspiração para os trabalhos constitucionais. Por essa razão, esse deputado 
enfatiza que "( . . .  ) nos diferentes países os teoristas modernos do Direi
to esforçaram-se em redigir os textos constitucionais, de sorte que as mais 
novas doutrinas entrassem em aplicação. Entre nós, porém, há que recear 
uma tendência evidentemente oposta, tendência esta quo se manifesta pelo 
saudosismo que a Constituição de 24 de fevereiro desperta ( . . .  )."'00 

O fato é que por ocasião desse pronunciamento - fevereiro de 1934 
-, encontrava-se já bastante delineado o peso que a influência das posi
ções oligárquicas teria nos trabalhos constitucionais. A reação ao cen
tralismo do anteprojeto fora uma das evidências de que não se aceitaria 
uma Constituição de inspiração majoritariamente "tenentista", isto é, 
centralizadora. Fora do âmbito parlamentar, as inúmeras tentativas de 
congregar forças partidárias sob a coordenação de um partido nacional 
redundaram igualmente em fracasso por questões semelhantes. O discurso 
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de Melo Franco pode ser quase que reduzido a um "muro de lamentações" 
pelo esvaziamento paulatino de todas essas iniciativas. 

"( . . .  ) N6s já sabemos que, do ponto de vista político, a manobra 
consiste em apagar os efeitos da Revolução de Outubro, pela des
truição do partido que, embora não arregimentado, ela gerou. O 
outubrismo, o espírito revolucionário ou que melhor nome tenha, 
nada mais é do que a ânsia renovadora peJa qual ardemos os que, 
de boa fé, entramos na campanha da Aliança Liberal e na Revolu
ção de Outubro. ( . . .  ) Com a tática que bem revela a sua habilidade 
política, o Governo, profundo conhecedor dos homens, elimina e 
substitui, um a um, os instrumentos afiados com que contou na 
hora incerta da peleja ( .  . .  ). "'07 

Além de estar claramente reclamando um reconhecimento político por 
sua participação ativa na Revolução de 30 - da qual s6 vinha acumu
lando desgostos -, Virgmo de Melo Franco denunciava as concessões 
que o governo federal e mais especificamente Vargas vinham fazendo às 
oligarquias, em detrimento dos outubristas, especialmente no estado de 
Minas Gerais. Prosseguindo em sua argumentação, fica registrada uma 
posição de franco apoio a um projeto anti-regionalista: 

"(. . .  ) O governo revolucionário talvez tivesse conseguido realizar 
uma obra de vulto maior do que a que pôde levar a efeito se, apoiado 
na força com que contava, tivesse organizado a opinião pública em 
forte agrupamento partidário que fornecesse quadros vigorosos para 
os diferentes 6rgios do Estado. Assim, teria podido guiar as massas 
com mão firme, conduzindo-as no sentido do desenvolvimento da 
produção e da coordenação das forças vivas da nacionalidade. Des
truir-se-iam, nestas condições, segundo as expressões do senhor gene
ral Góis Monteiro, 'a rotina, os preconceitos político-juridicos e os 
vícios das antigas facções regionalistas que deveriam ter desapa
recido'."108 

Justamente por sua nítida posição política, reafirmada nesse diagnós
tico, é bastante significativa a quase silenciosa atuação de Melo Franco 
nos debates parlamentares. Além desse discurso, fez um s6 mais, repor
tando-se não aos trabalhos constitucionais, mas ao episódio da nomeação 
de Benedito Vala<lares que praticamente o descartava da vida política do 
estado. e por este contexto que a ressonância de uma postura como a 
sua dentro da bancada mineira era inexpressiva. De fato o compromisso 
da bancada era antes de tudo preservar a posição privilegiada de Minas 
Gerais no cenário nacional, ou seja, lutar pela manutenção do espaço 
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político de influência oligárquica que a Revolução de 30 ameaçara 10gQ 
de início. Portanto, ao destacarmos a posição de Virgílio de Melo Franco, 
queremos justamente reafirmar o seu contrário - que de resto marca a 
atuação da bancada mineira - e não sua representatividade no seio das 
f OIÇas políticas do estado de Minas Gerais. O destaque vale para firmar 
o isolamento de sua posição dentro da bancada. E isso nos leva ao ponto 
que efetivamente delineia o perfil da representação mineira. 

Particularmente voltada para a discussão de questões políticas, a 
bancada mineira se caracteriza pela unidade no que se refere à defesa de 
certas proposições q\le podem ser remetidas ao problema político central 
para o qual converge a maioria das discussões: a manutenção do federa
lismo. Neste sentido, as divergências partidárias entre PP e PRM são su
peradas, dando lugar a um discurso quase que uníssono, que denuncia 
uma similitude entre os partidos no que se refere a alguns ideais que 
marcam sua formação. Chegamos a mencionar esse fato ao registrarmos 
a aprovação e o aplauso do PRM às diretrizes que, pelo pronunciamento 
do então presidente Olegário Maciel, o PP defenderia na Assembléia 
Nacional Constituinte. Já no fórum dos debates, dentro da Assembleia, 
é de um representante perremista, Cristiano Machado, a afirmação que 
confirma e sanciona a postura assumida no período eleitoral: 

"( . . .  ) Apresentei, senhores constituintes, algumas emendas ao suba
titutivo, como tive a honra de subscrever outras de ilustres colegas, 
não somente da representação do meu partido como da represen
tação do Partido Progressista. Há objetivos comuns, na considera
ção de interesses coletivos, que aproximam as duas representações 
esquecidas, felizmente, nesta hora, das divergências po/lticas que 
as separam, para se fixarem num plano mais alto e patriótico ( . . . ) ."'" 

Em certos momentos fica bastante evidente que a mobilização e con
gregação dos políticos mineiros é originada pela defesa de certos princí
pios considerados fundamentais aos interesses do estado. Chega a parecer 
que a luta por esses princípios ultrapassa uma suposta necessidade 
interna de coesão partidária, além de ultrapassar as linhas que dividem 
os dois partidos. Em um discurso sobre a autonomia municipal, o depu
tado progressista Gabriel de Rezende Passos sugere a maior intervenção 
DOS municípios, particularmente na esfera administrativa. A reação a 
esse pronunciamento é enonne, cabendo li um perremista, Daniel de 
Carvalho, a contra-argumentação_ Significativos são os apartes de pro
gressistas, especialmente de Bias Fortes, em apoio à tese de Daniel 
de Carvalho, e, portanto, em combate à argumentação de Gabriel Passos 
(PP). Nesse momento, mais importante do que ser proaressisla (situação) 
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ou perremiBta (oposição) 6 o fato de serem pollticos mineiros, tradicional
mente comprometidos com um determinado modelo de organização pollti
ca fundada na descentralização."° 

E portanto para a defesa política do federalismo que ambas as repre
sentações mineiras convergem. Em torno dessa questão, praticamente a 
bancada fala como 11m bloco. Nos diversos temas que com ela se relacio
nam - a representação proporcional à população, a manutenção do 
Senado como recurso para igualar a representação dos estados a nível na
cional, a crítica à hipertrofia do Poder Executivo, a autonomia municipal 
etc. -, assistimos à intervenção clamorosa tanto de deputados progres
sistas como de perremistas. 

Todavia os debates não se circunscreviam apenas às matérias cons
titucionais. Era mais abrangente o leque das discussões parlamentares·. 
Temas da conjuntura compunham tamb6m, de forma inflamante, e às 
vezes convulsiva, o conjunto das discussões na Assembléia. A eleição do 
primeiro presidente constitucional, a elegibilidade ou não de Vargas e dos 
interventores, o momento da eleição, a concessão da anistia, a censura à 
Imprensa, tudo isso, ao lado das matérias constitucionais, aparecia nas 
discussões exigindo das bancadas e dos partidos um posicionamento a res
peito. E no âmbito dell$es temas da conjuntura política que os partidos 
mineiros se distinguem. O Partido Progressista, francamente comprometi
do com Vargas, desde a gestão de Olegário Maciel, tende a moderar suas 
posições, não atacando frontalmente as medidas governamentais ou mesmo 
o reencaminhamento proposto aos trabalhos constitucionais de modo a 
favoreCer a manutenção de Vargas no poder. O Partido Republicano Mi
neuo, mantendo uma atitude de oposição, reage veementemente a um 
possível continu/smo. 

Uma das iniciativas tomadas para garantir a permanência de Vargas 
no poder é a apresentação, pelo IIder da maioria na Assembléia, Medeiros 
Neto, de uma fórmula que antecipa a eleição de Vargas à promulgação da 
Constituição. Confoime o texto da "indicação Medeiros Neto", o presi
dente da República seria eleito antes de promulgada a Carta Constitu
cional. "A Assembléià Nacional Constituinte elegerá, sem mais demora, 
em dia para o qual seu presidente especialmente a convocar, o presidente 
da República, cujo tempo de mandato e poder serão fixados na futura 
Constituição, vigorando até que esta seia promulgada o decreto n.O 19.398, 
de 1 1  de novembro de 1930, cujos poderes foram reiterados por esta As
sembl�ia em sua indicação de 16 de novembro de 1933".'" 

E_ é um ponto que · marca com muita nitidez a posição tanto do 
PP como do PRM. Presencia-se aqui a demarcação da fronteira enrre os 
partidos. Ambos reagem a essa proposta, embora com argumentos distin
tos. O Partido Progressista, já comprometido com a eleição de Vargas, 
concentra sua crítica no fato de a indicação violar a soberania da Assem-
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bl6ia Nacional Constituinte. A precipitação da elei.;ão do presidente res
guardaria o Governo Provisório do julgamento de seus atos e do cum
primento de penalidades previstas na Constituição, no caso do estabele
cimento de punições devidas. 

" importante salientar que o compromisso antecipado do partido 
situacionista mineiro com o continu/smo varguista gerou uma reação no 
próprio PP, provocada exatamente Pela proposta de inversão. A partir 
dela, o deputado Campos do Amaral rompeu com sua bancada, denun
ciando o procedimento exclusivista da cúpula do PP nos entendimentos 
com a liderança revolucionária. A "indicação Medeiros Neto" funcionou 
como um elemento catalisador no sentido de demarcar a posição diferen
ciada dos deputados dentro do partido. Além de evidenciar a inexistência 
de uma estrutura partidária homogênea, estabeleceu as fronteiras de par
ticipação dos progressistas dentro da órbita das decisões tomadas pela lide
rança partidária: se todos haviam sido eleitos sob o' rótulo do partido, 
apenas algUns eram solicitados a opinar nas grandes articulações. A reação 
de deputados progressistas às denúncias de Campos do Amaral foram 
bastante significativas, porquanto pretendiam amenizar a gravidade da 
denúncia, na impossibilidade de negá-Ia totalmente. Interferiram basica
mente Odilon Braga e Pedro Aleixo. 

Já o PRM como um bloco reprova a' indicação Medeiros Neto. Nas 
palavras do líder Carneiro de Rezende, a bancada perremista "mantém-se 
ainda adversa à eleição de um chefe de governo discricionário, que dura 
três anos e quatro meses a fio, quando esse chefe tem os seus atos sujeitos 
à apreciação de uma Assembléia Constituinte, convocada especialmente, 
entre outros, para esse fim, e não pode e não deve, por isso, prosseguir 
no cargo de chefe da nação, sem que esta Assembléia, livre de qualquer 
coação, tenha sancionado todos os seus atos como administrador da 
coisa pública, sob a nova República, legada pela Revolução de 30".112 

Era evidentemente inconcebível ao PRM apoiar a permanencia de 
Vargas no poder. As marcas da atuação do Governo Provisório sobre a 
estrutura do partido estavam ainda sobremodo vivas. Toda uma política de 
esvaziamento do PRM enquanto partido dominante fora implementada sob 
a direção e o beneplácito de Vargas. Desde a interferência da 

'
Legião de 

Outubro até a repressão sobre algumas figuras exponenciais, como Ber
nardes, traziam o selo do governo federal. Ao contrário do PP, o PM 
aspirava, com a Constituinte, a uma redefinição da classe politica a nível 
federal, na esperança de reingressar na máquina do executivo estadual. 
Nessa órbita de questões não estavam em jogo os interesses de Minas 
Gerais. Os problemas da conjuntura colocavam os partidos mineiros ein 
franca disputa pelo controle do estado. A permanência de Vargas eviden
temente favoreceria o partido governista, nascido no seio de seu próprio 
governo. 
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I! por essa razio que o deputado Cristiano Machado lança, em nome 
do PRM, a candidatura do general Góis Monteiro à presidência da Repú· 
blica. Em seu discurso alega que: "( . . .  ) a reeleição do próprio chefe do 
Estado que se encontra, além disso, provido de poderes excepcionais, além 
de contrariar todas as tendências da nova história republicana, é muito 
mais chocante com as idéias revolucionárias que a eleição de um candi· 
dato das preferências do presidente deposto em 1930" . . . 11' 

Na verdade. a escolha pelo PRM do ministro da Guerra como candi· 
dato à presidência da República era um paradoxo que só se explicava pela 
incapacidade de a minoria oposicionista se articular em tomo de um 
nome que efetivamente fosse a expressão de seus ideais enquanto oposi· 
ção. A estranheza causada por essa alitude do PRM foi retratada de forma 
brilhante pelo Estado de São Paulo. Na tentativa de contrapor um nome 
ao de Vargas: 

"a oposição começou a bater de porta em porta, a oferecer uma 
candidatura. O primeiro procurado foi o Sr. gal. G. Monteiro. Não 
deixa de ser curioso. O ministro da Guerra não se tem fatigado de 
expor as suas opiniões políticas. O galo Góis Monteiro é adversá· 
rio irreconciliável da democracia liberal e não oculta a sua des· 
crença em relação aos postulados da mesma. A Assembléia elabo
rou uma Constituição assente sobre principias liberais e democrá
ticos. E escolheria. para executá-la. um presidente adverso aos mes· 
mos. Nem sempre a lógica anda de mãos dadas com interesses polí· 
ticos. 

Corno se vê. é o eterno e desastroso vício das oposições polí
ticas, num país mal educado para o regime democrático: o apelo aos 
quartéis, o recurso ao prestígio do Exército ( . . .  ) .  

( . . .  ) E os mineiros que levantaram a candidatura do minis
tro da Guerra não acreditaram nunca na sua viabilidade. como 
aqui dissemos há muito tempo. sempre tiveram em vista fazer surtir 
à última hora uma candidatura mineira ( . , , ) ,"'10 

Entretanto. se por um lado a escolha do candidato militar contradi
zia toda uma postura que o PRM mantinha na Constituinte - defesa da 
descentra1ização. da autonomia municipal. da organização de partidos 
regionais. o que quer dizer. de manutenção de um espaço político para 
as oligarquias �. por outro. ela emergia como uma opção possível porque 
retirada dos quadros do Governo Provisório. As chances de rebater a can
didatura de Vargas apoiada pelo situacionismo eram restritas. O lança
mento de um candidato reconhecido como expressão nacional poderia 
lef um .. arma çatalisadora eficaz. pelo menos 'para ameaçar a vitória 
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eficial. Para tanto., era precise que a mineria parlamentar estivesse ceesa. 
E mais, que censeguisse e apeie da bancada paulista que per metives 
evidentes não. vetaria em Vargas. 

Uma eutra pessibilidade seria a censeqüente afluência de um terceiro 
candidato como balanceamento de duas alternativas como as que em pauta. 
Um tércio poderia favorecer Minas Gerais - razão pela qual, segundo o 
Estado de São Paulo,115 o PRM estaria se empenhando pelo lançamento 
da candidatura Góis Monteiro. O fato é que, de uma forma ou de outra, 
a investida de Vargas na Assembléia com a proposta de inversão dos 
trabalhos para garantir sua própria eleição fora ameaçada por reações 
tanto da situação como das oposições. A "indicação Medeiros Neto" tor
nara-se inviável pelos argumentos irrcbatíveis que os parlamentares contra 
ela dírigiram. Procurou-se estabelecer uma solução conciliatória alterna
tiva, pela qual a eleição presidencial se processasse depois da promulga
ção da Constituição e da aprovação dos atos do Geverno Provisório. 

No entanto o cerne dessa fórmula substitutiva à "indicação Medeiros 
Neto" consistia em acelerar o processo de aprovação da Constituição, 
com sessões noturnas diárias e com redução dos prazos previstos para 
cada fase do projeto em votação, o que viabilizaria a promulgação da Carta 
Magna em um curto período de tempo (um mês). No caso de não se 
concluírem es trabalhos nesse prazo, a Assembléia poderia premulgar, em 
caráter provisório, o projete aprevado em bloco depois da primeira dis
cussão. Nas disposições transitórias do estatuto seriam incluídas a anistia 
geral, a criação de uma comissão presidida por um membro do Supremo 
Tribunal Federal para examinar os atos do Geverne Provisório e ainda 
a prerregação da Assembléia para elaborar leis orgânicas cemplementares 
à Constituição. 

Na verdade, se a batizada "fórmula Simões Lopes" - substitutiva 
11 "indicação. Medeiros Neto" - por um lado favorecia à aspiração geral 
da Assembléia de efetivamente acelerar a constitucionalização, por outro, 
respondia a contento aos articuladores da eleição de Vargas. Isso porque 
previa eleições caso os prazos rígidos e limitados para a feitura da Cons
tituição não. fossem rigorosamente cumprides. Ciente da ambigüidade 
dessa fórmula, a bancada opesicienista mineira, e PRM, apreva-a -
porém, cem restrições. 

Uma vez firmada a decisão de acelerar os trabalhos limitando inclu
sive os prazos para a apresentação de emendas, inicia-se teda uma mo
vimentação das grandes bancadas, em uma espécie de coligação com 
e propósito de apresentar determinado. número de emendas, subscritas 
pel" maioria dos deputados, de modo a tomá-las vencedoras. A rapidez 
prevista para o processamento da nova fórmula exigia uma extrema ha
bilidade, sob pena de diminuir ou reduzir os ganhos possíveis. Estava em 
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jogo não só a eleição de Vargas. mas a vitória , de certos pontos de 
vista constitucionais que poderiam ser mais ou menos representativos 
para o conjunto de forças presentes na Assembléia Nacional Constituinte. 
Ainda que Vargas contasse 'Ccom o apoio do situacionismo mineiro 
e gaúcho - pensando só nas grandes bancadas -. sua permanencia 
no poder não era absolutamente uma decisão líquida e certa. PartIcular
mente no caso de Minas. esse apoio era condicionado à manutenção de 
algumas prerrogativas em tomo dllJl quais o PP. como partido. não tran
sigia. Por essa razão. quando em abril de 1934 a bltll,cada gaOcha apresenta 
na Asaembl61a. pela volo de seu IJder SImOes Lopes. um pacote de 
"emendu" que eontrarlo substancialmente 8 linha programátIca do PP. 
levanta-se uma tempestade na bancada mineira. o que eoloca �m cheque 
o apoio à candidatura oficial. 

cn pontos básicos das emendas gaúchas que contrariavam lncialva. 
mente a representação mineil's eram principalmente OI seguinte.. a) 
elelçlo indireta par. presidente da República. através de um eleitorado 
eapecial. formado por tre. representantes de cada estado e dOI membros 
do Comclho Federal; b) representaçlio dOI estados. Da Assembl6la. pro
porcionaI ao número de eleitores e não à população. Acrescente-se aI 
o fato de que. independente do número de eleitores. a representação seria 
fixada em um máximo que não poderia exceder a 20 deputados.'  Como 
veremos. esse foi um ponto em torno do qual a bancada mineira como 
um todo reagiu contrariamente. Se os outros pontos da emenda p'rovoca
vam discordâncias. particularmente esses dois tocavam na intransigibllidade 
do partido situacionista mineiro. 

As bancadas mineira. baiana e paulista foram as principais respon
dvels pela descolUideração das emendas gaúchas. A ban,cada palllist8 
recusou·se a sequer considerá-Ias objeto de discussão. Entretanto. até 
que fossem definitivamente descartadas. funcionaram corno um Indlcador 
da Imprevlsibilidade do compromisso dOI grandes bancadas com a eleição 
de Vargas. Particularmente no caso de Minas. esse compram!.50 esteve 
seria.mente ameaçado nesSll ocasIão. Como presidente do PP. Ant6níc 
Carlos teve que redobrar seus esforços para que seus correligionários 
progressistas apoiassem sem reservas a candidatura de Vargas. A assina
tura de AntOnio Carlos e de Waldomiro Magalhães no mánifesto de lan· 
çamento da candidatura Vargas não representou. portanto. um compro
misso Incondicional da bancada do PP. 

O desenrolar dos debates na Constituinte mostrou bem que. no caso 
da bancada mineira. não houve uma renovação da classe política. Não 
só por sua' composição. mas principalmente pela forma como lutaram. 
todo o tempo. para transformar as "razões de Minas" em questões legI
timas para todes os parlamentares. 
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3.2. Os temas em debate 

Legislativo e Executivo: o equilíbrio necess4rio 

Na Constituinte, a bancada mineira, como um todo, notabiliza·se por 
privilegiar questões essencialmente políticas. Os mais importantes pro
nunciamentos são aqueles que procuram defender a manutenção dá força 
dos grandes estados no seio da federação. A problemática política sobre 
a qual convergem os principais temas em debate foi definida pelos 
mineiros como a existência de um poder . hipertrofiado dos executivos 
federal e estaduais no processo político brasileiro. A participação da 
bancada mineira era politicamente bem dirigida. Através de

' toda uma 
crítica a um processo de concentração de poder nas mãos dos chefes dos 
governos federal e estaduais, pretendiam assegurar o poder dos estados 
pelo fortalecimento do Legislativo em face do Executivo federal. 

II interessante salientar que a crítica à experiência da República 
Velha era feita, na Assembléia, por deputados do PP, um partido com
posto por uma liderança que fora beneficiada por essa própria experiên
cia, no estado de Minas Ger.ais. Paralelamente à crítica, resguardavam 
sempre a Constituição de 1891, responsabilizando os pollticos pelos des
vios ocorridos com relação a ela. O arbítrio de alguns elementos da classe 
dirigente gerou no Brasil uma política de trocas e beneficiamentos que 
só fez fortalecer exageradamente o Poder Executivo. A "política dos go
vernadores" foi o resultado desse pacto. As conseqüências de seu desen
volvimento compuseram grande parte do discurso critico que a bancada 
progressista levou à Constituinte. 

, O deputado Odilon Braga (PP) foi quem se dedicou ao alinhamento 
desse debate, articulando-o num discurso onde atribui à política de Campos 
Sales a origem de um dos maiores males vividos pelo país. A existência 
de um Poder Executivo hipertrofiado resultou do emprego anormal dos 
poderes que a Constituição de 1891 conferiu ao presidente da República. 
A preocupação do deputado progressista é demonstrar que essa hiper
trofia não é inerente ao presidencialismo, citando inclusive como exem
plo a experiência norte-americana. 
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" ( .  . .  ) Não podíamos mais apelar para o crédito externo. As arcas 
de tesouro achavam-se raspadas ( . , . ) .  O Governo necessitava, por
tanto, de iniciar uma administração de providências drásticas e 
violentas, um regime de extrema penitência financeira. capazes dé 
colocar o país em posição de cumprir os compromissos assumidos 
na Europa ( . .  , ) .  Fosse por isso. senhores. ou fosse por outros mo
tivos que seus contraditores alegam, o certo 6 que foi Camp06 Sales 



quem recorreu aC\s governadores de estados para, por intennédio 
deles; formar as bancadas que lhe deveriam dar apoio decisivo e 
lel11 hesitações ( . . .  )."118 

A .implementação dessa política de apoio ao govemo federal foi ini
ciada çom a mudança do regimento que estabelecia as normas para o 
reconheciÍnento de poderes. Por essa nova f6rmula, SÓ ingressavam no 
Congresso os partidários dos governadores. 

. 

"( . . .  ) O Regimento Interno do Congresso, anteriormente a Campos 
Sales, dispunha que ao mais velho dos diplomados caberia a pre
sidência interina da Câmara, cabendo a este a nomeação de uma 
çomissão de quatro deputados encarregados de organizar a lísta de 
deputados prewmivelmenle eleilos. 

A nova refornia, aprovada pelo Congresso, çontorme a pro
posta de Campos Sales, estabelecia que o preSidente interino da 
Câmara seria 'o deputado que foi eleilo e serviu çomo presidente 
na última sessão legislativa, se houver sido diplomado para a nova 
legislatura' e não, çorno anteriormente, o mais velho dos diplo
madosrJ .111' 

Os resultados eleitorais, a partir dessa mudança regimental, não 
apresentavam mais quaisquer surpresas. Além da grande fraude eleito
ral com atas falsas, as comissões de verificação reforçavam-na porque a 
elas competia decidir sobre quaisquer dllvidas. Com esse "pacto de fide· 
lidade" entre o presidente da Repllblica e os governa"dores dos estados 
e entre esses e o presidente da Câmara, Campos Sales via garantido e 
preservado · o apoio unânime do Congresso, condição fundamental para 
o exercício do predomínio do Poder Executivo. 

Dessa forma, argumenta Odilon Brag., mantinha·se o poder excea
.jvo dos governadores d. estado. Bra inIltll a criação de conselhos IN
pretllOl e coml«6es permanenllil porque o que prevalecia era o domlnio 
dos governadores IObre o voto - o que, çoDiCqüenteruenle, fortalecia 
o presidente d. Repllblica. uma vez que os deputados votavam as JDe>o 
didas por ele =end.du. O mal, portaoto, não eslava na Conttitui
çio de 189 1 .  "( . . .  ) Comldeto que o reconhecimento da poderes feito 
pelo crl�rio exclunvamente penoaJ do pl'e$Ídente da Rep1lbllca 6 talvez 
o mal. grave dos abUlios dentro do regime republicano ( . . . )."'10 

À "política dos governadores" é que 5e deveria atrlbulr • base da 
subversão radical do sistema da Constituição da 1891. Essa Carta era 
baseada no voto livre e verdadeiro, mas com esse arranjo político de 
compromisso o Legislativo, na prática, acabou por se servilizar ao go
verno federal. 08 deputados que, squndo Odilon Braaa, se dessem o 
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capricho de uma poSlçaO independente seriam eliminados por interfe
r!ncia dos governadores. das chapas estaduais. ficando condenados ao 
ostracismo_ Com isso. reduzia-se absolutamente o espaço da oposição_ 
Além da dificuldade de ascensão por via eleitoral, a oposição, se sobre
vivente, era certamente capturada na Assembléia pelo processo de "degola". 
A correção dos critérios de representação vem associada. no discurw de 
Odilon Braga, à necessidade premente de fortalecer o Poder Legislativo, 
ou seja, tomá-lo efetivamente um poder da Repl1blica, expressio legitima 
da representação de interesses e um contrapeso necessário ao verdadeiro 
equilíbrio dos poderes republicanos. 

O que a bancada mineira como um todo reivindicava era que a 
função de governar não fosse monopolizada por apenas um dos poderes. 
Reclamava o fato de o Legislativo estar sendo excluído, porque algemado 
pelo Poder Executivo.ll� Preocupava-se principalmente com o estabele
cimento da autonomia do Poder Legislativo. que só adviria com o sanea
mento do processo de representação, por demais corrompido e mesmo 
comprometido. Uma das providências essenciais ao saneamento do pro
cesso �e representação seria õ asseguramento do direito do voto. Um tra
balho para a recuperaçao da legitimidade da representação política de
veria começar por a(, 

Esse foi o ponto de partida que o deputado. do PRM, Levindo Coelho, 
estabeleceu para tratar dessa questão. "Clama-se. diz ele, pela democra
cia representativa real e efetiva, como a ideal do governo no Brasil. Para 
esta finalidade, toma-se necessário o livre funcionamento do direito do 
voto: é imprescindível o pleno exercício regular da atividade cívica dos 
cidadãos, condição sine qua todo o sistema eleitoral será improfícuo e 
desastrado","· Já no processo eleitoral, portanto, na gestação do Poder 
Legislativo, as autoridades executivas interferem opondo dificuldades ao 
exercício pleno da cidadania política. Levindo Coelho salienta as inWne
ras providências policiais de intimidação que Impediam o acesso aos car
tórios eleitorais. como verdadeiros meios de . opressão à vontade popular. 

); importante ressaltar que a tônica incisiva do discurso desse depu
tado era muito reforçada pelo fato de ele estar, naquele momento. na 
oposição. Em tal situação viveu e sofreu mais de perto essas medidas 
de cerceamento. Isso não invalida. contudo, a aproximação do PRM e 
do pp, quando em pauta a discussão dó enfraquecimento paulatino do 
processo de representação política do país. Se a argumentação dos per
remistas distinguia-se da dos progressist/!s" a medida concreta proposta 
por Levindo Coelho foi endoçada pelo PP, compondo inclusive um dos 
discursos de Odilon Braga. O deputado do PRM reivindica da Assem
bléia a aprovação de uma emenda pela qual caberia aos magistrados da 
Justiça Eleitoral a competência para o julgamento dos deUtos comnns. 
conexos com os delitos eleitorais. Por essa medída, leria garantida a li-
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sura dos pleitos e o valor dos votos, evitando, segundo ele, que as au
toridades exorbitassem de suas atribuições, cerceando o direito do voto 
"para engrandecer os partidos gerados ao calor do oficialismo, a que 
pertencem",121 

Se como deputado pelo partido situacionista Odilon Braga não ar
gumentou com essa agressividade, apresentou uma emenda ao plenário, 
arravés da qual seria atribuída à Justiça Eleitoral o papel de definir as 
zonas eleitorais e a data das eleições_ Por essa emenda, retirava-se da 
legislação ordinária a prerrogativa de estabelecer a segurança necessária 
ao funcionamento do sistema eleitoral. Sua fundamentação não é distinta 
daquela utilizada pelo deputado perremista Levindo Coelho. 

"( . . .  ) A legislação ordinária é o campo livre dentro do qual ati
ram os instintos gregários dos incorporadores de facções políticas 
ou de empresas eleitorais, na preparação das 'máquinas' fora das 
quais não haverá salvação para os inconformados e para os inde
pendentes ( . . . ) . 

Na livre organização dos distritos eleitorais são sempre os 
partidos dominantes os que se �neficiam política e eleitoralmen
te, neurralizando as minorias pertinazes que ousavam resistir aos 
conchavos partidários . . . .. ,., 

Odilon vai mais longe. Afirma que vigora no Brasil uma manobra 
política que consiste na habilidosa compensação de forças eleitorais mu
nicipais de forma a reproduzir, ao longo do tempo, o domínio de certa 
corrente política, submetendo os representantes ao imperativo da von
tade superior dos chefes políticos. O mesmo problema sucede com a 
fixação das datas das eleições, sobretudo as municipais. "Ficaram en
rregues aos caprichos, aos interesses da legislação comum, da União e 
dos estados, com inteiro sacrifício dos propósitos democráticos dos cons
tituintes de 1891" .'23 

Através de um problema específico, Odilon Braga retorna à temá
tica inicial que marcou sua atuação na Assembléia, remontando o dis
curso que vinha decompondo analiticamente. u ( .  . .  ) Ao livre corte dos 
nosSOS distritos eleitorais federais e estaduais ( . . .  ) e da livre disposi
ção das atas das eleições, proveio em grande parte o sucesso da política 
dos governadores, de que afinal resultaram os congressos subservientes 
e a hipertrofia do Executivo".'" 

Dent� ainda do debate da representação política, além da questão 
de sua legitimidade, outra mais se destacava, tendo na bancada mineira 
uma enorme repercussão. Tratava-se da definição da proporcionalidade 
da representação dos estados no corpo Legislativu da nação. Portador 
da maior bancada na Câmara Federal, o estado de Minas, pela voz de 
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seus constituintes, perremistas e progressistas, desenvolveu todo um dis
curso no sentido de preservar um privilégio de que não pretendia abso
lutamente se desfazer. 

A tradicional predominância dos grandes estados na esfera nacional 
constituía-se no principal vetor da argumentação dos mais interessados 
em minimizá-la, com propostas políticas de cunho centralizador. O Ante
projeto de Constituição, elaborado pela subcomissão do ltamarati, re
presentou nesse aspecto uma vitória dos ideais mais afinados com o te
nentismo. Uma das questões presentes nas reuniões da subcomissão dizia 
respeito à proporcionalidade da representação, traduzindo-se na manu
tenção ou na extinção da dualidade de Câmaras e na fixação de um 
máximo de deputados por estado. 

Com a exceção do ministro Artur Ribeiro, todos os integrantes da 
subcomissão defendiam a unídade-<:ameral com a supressão do Senado, 
muito embora distinguissem seus discursos com argumentações variadas. 
João Mangabeira, por exemplo, propunha a supressão do Senado" justi
ficando ter esse órgão razão de ser se fosse a expressão de outras classes 
ou castas. Eleito, todavia, pelo mesmo processo que a Câmara, o Senado 
era não só inútil como prejudicial, porquanto criava embaraços à ação 
do Legislativo, prolongando por discordâncias o processo deliberativo, 
desôe a proposição de projetos até suas respectivas aprovações. Quanto 
à composição da Assembléia, era taxativo: o menor número possível de 
deputados para resistir com eficácia ao Poder Executivo. Segundo ele, 
uma assembléia numerosa, com mais facilidade, pode ser controlada por 
um homem, sobretudo em se tratando de uma Câmara formada por ban
cadas: basta ao presidente da República articular-se com os governado
res de estado, que, por sua vez, entendendo-se com suas bancadas, deci
dem sobre seus votos. A solução para Mangabeira estava no estabeleci
mento da representação por circunscrições com um número x de habi
tantes, e não por estados. Esse novo critério afetaria o alinhamento das 
bancadas dos estados; o mal seria eliminado pelá raiz com a extinção 
dos blocos regionais. 

Carlos Maximiliano propunha a substituição do Senado por um 
Conselho Nacional. Esse órgão funcionaria como uma mediação organi
zando os projetos, discutindo-os preliminarmente e enviando-os posterior
mente à Câmara. No caso de veto, poderia o conselho reexaminar o 
assunto. Um órgão de colaboração e organização, por excelência, efi
ciente porque essencialmente técnico, composto de homens "superiores" 
e competentes. 

Osvaldo Aranha, com a mesma posição, toca diretamente na questão 
da proporcionalidade. A Câmara poderia suprir a ausência do Senado, 
se cada estado nela se fizesse representar com três deputados . .. A verda
de é que, no eqnílíbrio da influência dos estados na vida legislativa e 
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po!ltica do paIs, reside o grande segredo da federação brasileira; pois 
todos os males constatados na nossa organização advieram em grande 
parte de não ser nunca o Brasil governado pelos representantes dos es
tados pequenos."'" 

TemístocIes Cavalcânti, ideologicamente o mais radical, proporia, 
não fora a inviabilidade histórica, a extinção da câmara política, subs
tituindo-a por uma classista. Inclui-se também entre os que propugnam 
pela unidade cameraI. Na justificativa de sua posição deparamo-nos com 
sua descrença no modelo liberal-democrático de representação, ao mesmo 
tempo que vislumbramos a previsão de uma passagem inevitável para 
um modelo em bases mais corporativas. 

"Se eu tivesse de dar o meu voto, sem atender a outras considera
ções que não as de caráter puramente ideológico, opinaria por uma 
pequena Assembléia, técnica, profissional, organizada por meio da 
representação de classes. Mas, bem compreendo que estamos em 
um período de transição entre o sistema individualista-democrático 
e um regime novo absorvido por preocupações sociais e cuja estru
tura política tem um caráter eminentemente prático, que não per
mite ilusões a respeito da eficácia dos grandes parlamentares cons
tituídos pelo sufrágio universal. ( . . .  ) temos de aceitar um regime 
misto, de transição, que acompanhe a revolução sem desprestigiar 
interesses ainda predominantes. Por isso, transigindo diante de tais 
imperativos, voto por uma Assembléia SÓ, com dupla representa
ção, uma política e olttra de classe, com funções conjugadas e nú
mero reduzido e limitado de membros. " ... 

Fica muito claro em todos esses depoimentos o propósito de rcexa
minar o corpo da representação nacional de modo a desfavorecer os 
estados que, na experiência política de cunho regionalista, beneficiavam
se em detrimento dos pequenos estados. Essa era evidentemente a opinião 
dominal)ie na subcomissão. Por essa razão, o ministro Artur Ribeiro re
conhece e confessa sua posição como de inexpressiva minoria, pois era 
o único a defender o bicameralismo. 

O anteprojeto apresentado à Assembléia Nacional Constituinte não 
só suprimia o Senado, criando o Conselho Supremo, COmo limitava o 
número de deputados federais por estado, num máximo de 20. Esse foi 
outro debate onde as "razões de Minas" sobrepuseram-se às delimita
ções partidárias. O que garantia o lugar privilegiado de Minas na Câ
mara e1a o fato de a representação ser proporcional à população. Na 
tentativa de minimizar a desproporcionalidade entre as demais banca
das, propunha-se uma mudança de critério. 
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Todo o PRM. pela voz de seu líder. Carneiro de Rezende. bem 
Cama expressivos nomes do PP - Pedro Aleixo. Augusto Viegas. Odilon 
Braga e. particularmente. Bias Fortes - discutirão calorosamente. de
fendendo a manutenção das grandes bancadas. ou melhor. da bancada 
mineira. a maior do Congresso. A$ argument.ções v.riam. Pedro Aleixo. 
por exemplo. defende o voto proporcion.l à população. aleg.ndo ser um 
critério "mais firme", mais fixo. Acrescenta que "no regime de sufrágio 
universal. o eleitor é. por .ssim dizer. delegado de outros interesses na 
vida pública. de maneira que. quando , vot.. dá seu voto representando 
interesses de um grupo que. por intermédio dele. vai escolher determi
n.do candidato" .12' Comungando com ' essa argumentação. Augusto 
Viegas'" acrescenta que os representantes têm que defender os indi
víduos. qualquer que seja sua posição econômica e social. Não é cor
reto politicamente que se restrinja o civismo ao eleitor habilitado: " (  . . .  ) 
as qualidades cívicas se evidenciam em todas as manifestaçães de ativi
dade , sã e nobre pela qual concorra alguém para o engrandecimento da 
sociedade a que pertença".'" As leis elaboradas no Congresso regerão 
todo o povo. A Assembléia. responsável por sua elaboração. tem que 
ser' 'representativa do todo. A desigualdade da representação decorre da 
desigu.ldade territori.1 das unidades da federação. Ao contrário do que 
se possa conceber. essa divisão não gerou no Br.sil um regionalismo se
p.ratista. Segundo Vicgas. o regionalismo brasileiro fortalece o próprio 
sentimento nacional. Mais do que uma necessid.de. é uma fatalidade à 
qual se deve • grandeza do país. Pode-se e deve-se defender a eqüipo
tência jurídica a todos os estados. mas não • polftica ...:.. isso sim. seria 
desigual. Seria • "ditadura da minori .... seria antidemocrático. � uma 
desigualdade. diria Pedro Aleixo. tratar igualmente entidades desiguais. 

A distorção democrática. ao contrário do que vinha sendo apresen
tado pelos deputados do Norte e Nordeste. não está na desigualdade da 
representação na Câmara. Igualar nesse nível é ir contra a real demo
cracia. A distorção está exatamente n. sup!"ssão do Senado. porque ele. 
e não a Câmara. é o órgão que garante a representação igualitária. Não 
se garante a democracia com uma medida arbitrária. injurídica e anti
republicana. como a que pretende estabelecer máximos e mínimos para 
a representação dos estados. reclam. Odilon Br.g.. Preserva-se • demo
craci. com • manutenção do Sen.do e da Câmara. sendo a última pro
porcionai à importância dos estados frente à nação. defende Bias Fortes. 
Seria extremamente injusta uma proposta que equiparasse São Paulo e 
Minas aos demais estados. " ( .  . .  ) Por conseguinte. senhores, Minas e ,  São 
Paulo, que contribuem profunda e vastamente para o erário público, cujas 
populações são maiores do que as dos outros estados. não podem deixar, 
numA democl'acia, sob pena de se praticar uma injultiça e uma ini-
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qüidade, de ter no seio desta Assembléia os representantes a que têm 
direito, proporcionalmente a seus habitantes. ri'30 

Fortalece seu argumento dizendo que a fatalidade geográfica e 
&óci<>econÔmica não ince .. .ivara, no estado mineiro, uma postura regio
nalista no seio da política federal. "( . . .  ) Seria preciso muita parcialida
de para se negar que, da política de Minas, surgiu o brado contra a in
tervenção do presidente da República na sua própria sucessão, e conse
qüentemente o estado que reagindo procurou modificar o processo que 
vinha sendo seguido'?" 

Foi ab60lutamente total a adesão do PRM ao PP nessa discussão. 
Carneiro de Rezende, líder do partido oposicionista, em nome de sua 
bancada reclama a preservação do critério que até então prevalecia para 
a formação do Legislativo nacional. Dirigindo-se a alguns parlamentares 
doa pequenos estados que denunciavam a desigualdade política resultan
te do voto proporcional à população - o que condenava os pequenos 
estados a uma situação calamitosa de subserviência no Congresso -, 
Carneiro de Rezende replica incisivamente: " ( .  . .  ) Se são as maiorias 
eleitorais que fazem os governos nas democracias, será um absurdo con
lerir às minorias o privilégio de fazer esses mesmos governos, contra as 
maiorias, dominando-as. Que bela democracia querem instituir, subme
tendo os grandes aos interesses políticos dos pequenos estados! Está 
certo iSSO?" LlI 

A l6gica do argumento do líder da bancada perremista em tudo se 
assemelha à do progressista Bias Fortes: à desigualdade do desenvolvi
mento &óci<>econômico dos estados não pode corresponder uma igual
dade de participaçãO política. Se é verdade que a diferenciação regional 
é responsável pela unidade nacional, não seria aceitável, como preten
dem os representantes dos estados menos favorecidos, que essa despro
porcionalidade irremediável seja compensada 'com uma homogeneização 
na esfera da representação política. Os deputados mineiros, todavia, con
cordam em que se <leva minimizar esse · desequilíbrio. A solução para 
isso seria restabelecer o Senado, e não igualar a representação na Câ
mara. 

Pela emenda n.· 947 ao anteprojeto, assinada por 17  deputados do 
PP, inclusive pelo IIder do partido na Assembléia, Waldomiro Maga
lhães, criticava-se a supressão do Senado como uma das inovações menos 
felizes do projeto de 'Constituição. Recuperando alguns dos argumentos 
utilizados para fundamentar tal medida, salientam que, se é possível 
haver uma república presidencial sem dualidade de Câmara, não é con
cebível um regime federativo com unidade cameral. E "isso é o que 
mais importa, porque uma das características essenciais desse regime 
consiite precisamente na exiitência de uma Câmara que represente a 
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nação, organizada federativamente e úma outra que represente os estados
membros, enquanto unidades elementares de associação política federa!."'" 

Ao argumento de João Mangabeira de que ambas as Câmaras eram 
constituídas pelo mesmo eleitorado, respondem os mineiros que os prazos 
do exercício de funções eram muito diversos, e este seria o traço nítido 
de distinção do Senado. 

" (  . . .  ) O deputado eleito por três anos, para que a Câmara fica.sse 
em freqüente contato com as variações da opinião que deveria re
presentar, estava, por isso mesmo, mais sujeito às flutuações c essa 
opinião e mais subordinado aos interesses partidários que pudes
sem concorrer para a sua reeleição. O senador, não: eleito por 
nove anos, deveria ser uma expressão do que houvesse de estável 
e contínuo naquela opinião, podendo, do mesmo passo, atuar com 
a independência que lhe provinha de uma permanência de dois 
quatriênios presidenciais! As mutações necessariamente repercussi
vas sobre o primeiro sofriam as resistências retificadoras oferecidas 
pelo segundo ( . . . ) ."'" 

N. proposta de restabelecimento do Senado, chegam "s mineiros a 
explicitar que sua função política insubstituível é equiponderar a repre
sentação dos estados que possuem territ6rio, população e riqueza extre
mamente desiguais. Bias Fortes tenta persuadir O plenário expondo cla
ramente esse ponto de vista quando diz: "N6s, dos Frandes estados, ( . . .  ) 
propugnamos pelo restabelecimento do Senado. por não compreender
mos que, numa democracia, se deixe de fazer o equilíbrio político de 
todas as unidades da Federação. Votem conosco V.Ex." das pequenas 
bancadas. e o Senado será uma realidade na República , Nova e com ele 
satisfeito o equilíbrio no seio da Federação".'" 

Pois Dão foi outra, para os deputados mineiros, a justificativa pri
mordial da existência do Senado senão a equiponderação da representa
ção. Aliás. asseguram eles, foi essa a razão que facilitou a aceitação do 
orincípio da representação proporcional à população para a Câmara dos 
Deputados. A indisposição da bancada em transigir nessa matéria era 
absoluta, já que eram radicalmente contra o apelo da subcomissão em 
fixar um mlÍ'ximo e um mínimo à representação dos estados . 

212 

.. ( . . .  ) Compreende-se a fixação de um mínimo ou de um máximo. 
O que se não pode admitir é a fixação simultânea de um máximo 
e de um mínimo, o que equivale à soma virtual de duas injustiças, 
a saber, a de aumentar arbitrariamente a representação dos pe
quenos estados e a de reduzir arbitrária e concomitantemente a dos 
grandes. Se o interesse nacional recomenda o prirtleira providência, 



desaconselha a segunda, porque de duas uma: ou os grandes esta
dos, diminuídos na sua legítima autoridade política, decorrente de 
sua população e de sua riqueza, se desinteressarão das atividades 
da União ou se coa/izarÕD para a imediata reforma do texto co",,

titucional restritivo, quer por via normal, quer revolucionária, 
quando não para se constituírem em nações independentes < - _ _  ) ."'" 

De fato, deixando em aberto um dos limites, a po,ssibilidade de equi
paração seria bem reduzid.a. A prevalecer OS dois, OS pequenos estados 
teriam como garantir um número x de representantes, independentemen
te de sua população. O anteprojeto estabelecia um máximo de 20 e um 
mínimo de quatro representantes por estado. Mas o substitutivo o alterou 
substancialmente, porquanto estabelecia que o número de representan
tes seria fixado

' 
por lei em proporção que não poderia exceder de um 

por 150 mil habitantes até o máximo de 20; daí para cima, de um por 
250 mil habitantes. Se essa não era a forma ideal - houve inclusive 
reação a ela por parte do deputado Augusto Viegas -, representava uma 
vitória se comparada à do anteprojeto: E esse foi o texto mantido na 
Constituição promulgada. 

A veemência com que foi defendida a proposta do voto proporcio
nal à população pela bancada mineira tem ainda outra razão de ser. 
A contraproposta bastante considerada era a do voto proporcional ao 
eleitorado. Naturalmente que prevalecendo esse critério Minas perderia 
certamente para São Paulo. Menos desenvolvido que o estado paulista, 
Minas Gerais contaria com um eleitorado menor, desde que a condição 
de ser alfabetizado delimitasse a habilitação do eleitor. Não foi outra 
a causa de ter a bancada mineira se sobressaído significativamente nessa 
discussão. Estava em jOgo sua predominância no Congresso, uma de suas 
maiores forças de barganha no cenário da polltice nacional. 

Na verdade, a proposta da redução da representatividade das gran
des bancadas era uma tentativa de interferência centralizadora, objeti
vando a redução do poder oligárquico no aparelho de Estado. Não sõ 
a defesa do voto proporcional ao eleitorado, como ainda a da criação 
de uma representação profissional com poder deliberativo na Assembléia 
eram encampadas pelos tenentes, particularmente os do Clube 3 de Ou
tubro. O objetivo era claro: com a representação classista, seriam con
trabalançadas as duas mais poderosas representações políticas - São 
Paulo e Minas Gerais. 

A Câmara Classista, com poder deliberativo na Assembléia, era 
uma das fortes garantias de Vargas para sua eleição. Composta de 40 
deputados, teria um peso significativo, contribuindo para um resultado 
favorável. Também a eleição para a prCllid6ncia da Assembléia seria la-

21� 



cilitada com esses 40 votos. Vargas seria favorecido e Minas também. 
Já na instalação da Assembléia a questão estava fechada, e garantido o 
apoio de Minas. Isso não impediu, contudo, o pronunciamento de Odilon 
Braga a respeito dessa forma " antiliberal" de representação: "( . . .  ) é o 
espontâneo reconhecimento dos interesses ou das necessidades comuns 
que habilita o cidadão a apossar-se do conceito abstrato de interesse 
geral, que, conforme sempre se tem feito observar, não é a simples soma 
dos interesses particulares coincidentes. Dizer ( . . .  ) que a plena, a ime
diata compreensão dos interesses particulares basta para conferir-lhe a 
do interesse geral é ( . . .  ) violentar os dados da experiência".131 

Muito embora Minas houvesse consentido na formação da bancada 
classista para a Constituinte de 1934, restava ainda a decisão de incor
porar ou não a representação profissional à Constituição. O esforço de 
Odilon Braga com todo um discurso contrário a essa forma de repre
sentação justifica-se exatamente nessa medida: na tentativa de impedir 
a incorporação dessa representação ao sistema político brasileiro. Mar
cando sua atuação na Assembléia pelas posições rigorosas que assume 
no sentido de garantir a montagem de um modelo político de inspiração 
liberal democrática, onde a representação pelo sufrágio direto e secreto 
fOSlie reconhecida e servisse de salvaguarda para evitar a hipertrofia do 
Poder Executivo, Odilon Braga vê na representação profissional um 
desvio e um risco. 

Na verdade, era bastante claro o que encobria a proposta de uma 
câmara profissional deliberativa: realizar uma "reforma democrática", 
conseguindo uma autêntica representação dos interesses nacionais que 
a prática do sufrágio direto, absolutamente "corrompido" pelo domínio 
dos "chefes políticos", deturpava. Uma proposta nitidamente tenentista 
dirigida basicamente contra a prática oligárquica que marcou o processo 
político durante toda a República Velha. Se os políticos mineiros, como 
vimos, teciam considerações criticas ao processo político da República 
Velha, faziam-no com o propósito de criar mecanismos para sanar seus 
desvios e não para extingui-lo em suas bases. O '  problema não estava 
nos ideais liberais democráticos da Constituição de 1891 ,  mas em algu
mas medidas que os governantes implementaram, desvirtuando-a de seus 
fundamentos primeiros. Se a "vontade popular" vinha sendo sacrificada 
pelo abuso de poder do presidente da República e dos governadorés de 
estado, tratava-se de criar medidas para cerceá-los em sua açõo, para efe
tivamente fortalecer o corpo político responsável por controlá-los: o Le
gislativo. Não era o modelo liberal que estava em questão, mas unica
mente a prática governista. Sacrificar o modelo em função de alguns 
homens da classe política que o desvirtuaram significava efetivamente li
qUidar com o sistema democrático de forma irrcclll4vel. 

214 



Estados e municfpios: o outro equilíbrio necessário 

O debate político em torno da possibilidade de intervenção dos es
tados na estrutura organizacional dos municípios fomentou, DOS consti
tuintes mineiros, uma profunda reação. Mais uma vez foi mencionada a 
problemática fundamental da hipertrofia do Poder Executivo, e nova
mente retomada a critica à experiência política da . República Velha. 
Foram principalmente os deputados perremistas os que mais se. notabi
lizaram na defesa da autonomia municipal. O debate tornou-se acalora
do quando o deputado progressista Gabriel de Rezende Passos apresen
tou uma emenda propondo o estabelecimento de uma medida interven
cionista nos municípios. À proposta de Passos contrapunha-se toda uma 
argumentação de cunho federalista, elaborada pelos deputados progres
sistas Bias · Fortes e Augusto Viegas e pelo perremista Daniel Serapião 
de Carvalho. 

Poderíamos centralizar o debate a partir de um dispositivo que pre
[lxava, pelo artigo I I  do substitutivo, que os estados poderiam criar 
6rgão. de assistência técnica aos munioipios e do verificação d. IUII$ 
finanças. Sendo esse dispositivo transformado em mat�ria con.stitucio
nal, OI estados passariam a decidir sobre a administração dos municl· 
pi08, çriando-lhe. tunlOS órgãos de assistencio técnico quanto achassem 
por bem fa�lo, dispondo assim das finanças municipais_ Criticando essa 
decisão, O deputado progressista Augusto VI_ga. acrescenJa ainda o pe
rigo que essa prelTOgativB abriria, no medida que po •• ibili14ria o elter
cleio da "politicagem" com todu a sorte de abusos por parte do executivo 
estadual. 

Interessante que a presença dessa proposta provocou todo a cons
trução de um dUcurso onde 50 pretendia reavaliar a ex�rlência da Re
pública Velha. Mais uma vez_ a afinidade e o compromisso ideológico 
dos poUticos mineiros com os princípios constitucionllÍ$ de 1891 não os 
I5entou de çriticar a prática poUtica exercida em seU nome. Protegiam 
OS prlncfpios, responsabilizando os homens públioos pela sua distorção. 
Segundo BI., Fortel, "3 Consútuiçlio de 1891 assegurava absoluta au
tonomia .01 municípios, em rclaçAo aos !!eUS peculiares interesses; e, 
mesmo assim, os govc.rII8dores dos estados intervinham, violentamente, 
nos municipios, no sentido de mudar as lilUações locais. ao sabor de 
seus Intereucs poUtlcos. Sou defcll50r da autonomia dos munic(pios, 
porque nio quero consentir, mais uma vez, que, na Repllblica Nova. 
se � • hipertrofia do Poder Executivo .. _ ... • 

O excessivo fortalecimento dos chefes dos executivos estaduais per
mitia-lhes intervir sistemática e incisivamente na vida polltico-adminis
trativa dos múnicípios, transforrnando-os em centros precários e depen
dentes. Como a Constituição de 1891 não discriminava as rendas munici-
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pais, outorgando tal competência às constituições estaduais e como a "polí
tica dos governadores" viabilizava uma enorme influência do executivo 
sobre os legislativos estaduais, os municípios ficaram à mercê do arbítrio 
e das convelliências dos governadores. 

Com a criação do cargo de prefeito ou intendente, de livre nomea
ção dos executivos estaduais e com a determinação de que todos os 
juízes - exceto os juizes de paz -, bem como os chefes de polícia, de
legados e subdelegados seriam escolhidos e nomeados pelo executivo es
tadual, na verdade, aos estados e não aos municípios eram garantidos Os 
poderes para a organização da vida política e administrativa 10cal.'39 Apro
var uma medida intervencionista era como que legalizar, pela Consti
tuição, uma situação de fato, embora reprovável. n dentro dessa perspec
tiva que se pode situar a polêmica gerada no Parlamento entre os depu
tados Gabriel de Rezende Passos, do PP, e Daniel Serapião de Carvalho, 
do PRM. O ponto comum: a defesa da autonomia municipal. A grande 
divergência: até onde e como defini-la na prática. Tratava-se de definir 
em que casos, ou de que forma os estados poderiam intervir nos municípios. 
Embora ambos se definam como favoráveis à autonomia municipal, e 
mais, embora ambos admitam a intervenção dos estados na organização 
da vida dos municípios, a natureza da autonomia e as formas de inter
venção que propõem são absolutamente distintas. 

Para Gabriel Passos, deputado progressista, os municípios não podem 
prescindir do aUliOio e da fiscalização dos estados, sobretudo na esfera 
administrativa. A condição de absoluta autonomia municipal é uma p0si
ção utópica, resultante de um preconceito liberal dos. mais lamentáveis 
que acaba por reduzir os municípios à condição de penosa escravidão. 
Segundo ele, para que se tivesse a autonomia municipal, era preciso, con
traditoriamente, assegurar a priori certos níveis de intervenção nos mu
nicípios. Para tanto, propõe que se definam nas constituições estaduais 
os limites da autonomia municipal. 

Com a emenda n.O 587 ao anteprojeto, Gabriel Passos defende 8 
autonomia municipal, advertindo que "( . . .  l Essa autonomia, porém, não 
pode continuar a ser conceituada como velho tabu liberal, diante do 
qual se curve impotente o interesse superior do estado, inatingível ao 
controle, à vigilância e disciplinador dos interesses sociais ( . . .  l".''' Por
tanto, a intervenção do poder estadual nos municípios era uma decisão 
que visava previnir uma prática distorcida de autonomia "plena", tão 
larga quanto impraticável. 

. 

Não era essa a posição do deputado perremista Daniel de Carvalbo. 
Para ele, os municípios poderiam prescindir da intervenção dos estados 
no curso normal de sua organização. Somente em circunstâncias excep
cionais ficariam a ela sujeitos. Aos municípios caberia sua organização; 
808 estados, a responsabilidade de pranti-Ia, intervindo somente quando 
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se verificasse um déficit de 1/3 ou mais em seu orçamento, durante três 
anos consecutivos, ou ainda quando os municípios não pagassem suas dívi
das. A intervenção não se efetivaria para prevenir, senão para corrigir certos 
desvios observados na vida municipal. E o município que deve ter a 
prerrogativa de determinar sobre a execução de suas poHticas. Para isso, 
era preciso que algumas medidas fossem tomadas em seu favor. Por 
exemplo, que se passasse integralmente para ele o imposto de indústria 
e profissões ou o de transmissão de propriedade, ou então a metade de 
cada um desses impostos. 

Para Daniel de Carvalho, os municípios deveriam gozar de auto
nomia administrativa e por Isso precisavam ser favorecidos com as refe
ridu medidas que a viabilizavam.. Gabriel Passos. aO contririo, argu
mentava que a conquista da autonomia deveria ser concentrada 110 nlvel 
político. Para ele. o, municípios viam-se cerceados na rua liberdade cívi
ca c política pelo controle que os chefes 10ClÚll exerciam sobre os cidadão •. 
Sua proposta finna"a a criaçiio de um dlsposltivo na Constltuiçiio &ta
dual demarcando 05 limites dessa autonomia. Contrapondo-,e, Doniel d. 
Carvalho defende a inclusão na Constituição Federal de um dlsposltivo 
pelo qual "os estados legislarão sobre 8 organização de seus municlpios, 
respcilando-Ibes 8 autonomia, em tudo o que se rcfere aos negócios de 
seu particular interesse". Segundo ele, "o perigo seria exatamente deixar 
para figurar nas Constituições estaduais 81 limit89ÕCS 80S princípios da 
autonomia. As Umitações devem constar da própria Constituição federal 
e não ficar ao arbítrio dos legisladores estaduai .... ' .. ' A observação de 
Daniel de Carvalho recebe o apoio de Bias Fortes, afirmando que exata
mente pelo Cato de esses legisladores estarem mais pr6xlmos dos Intel't$
_ polJticos locais estavam lujeitos IIs pressões e subjugados 80 DrbItrio 
dOI governadores de estado. " ( _ . . ) O perigo [dlz BiAs Fort.es) alui em 
não definir a União expressamente o que seja autonomia dos munlc{plos. 
O perigo cst! em deixá-Ia ao .rb!rrlo dos cheres de eotado. que estão 
mai. Interesaados na corrupçio ...... 

Mas G.briel PIW05 estava convencido da necessidade de um certo 
Intcrvcnclonilmo 1105 municípios. Seu di&cUDO t todo ele encoberto de uma 
lógica da DCionaliz.a� técnica como Inmumento necess4rlo 80 desenvol
vimento municipal. l'or i$50, 8 intervenção do es11ldo como órgão vigilante 
du rendas municipail era fundamenta1mcnte importante na !na adminis
trativa. Assim. JUJtificaV8 a necessidade da criação de órgãos técnicos que 
viabiJI .. w'O uma administraçlo mais racionalizada, capaz de Impublonar 
um projeto m.odemizador. 

Ao argumento de Gabriel Passos de que "OI problemas de vlaçio, 06 
problemas de hiSiene, os problemas de transportes, 0$ problemll$ de ilumi
oaçIo, OI problema. de zoneamento, OS problemll$ de arruamento, OI pro
blemu urblJÚlticos, Ie inICresmn prfIC;pumn,nI, OI munidplos, não lhes 
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interessam exclusivamente" ,'43 e por isso não podem ser solucionados com 
as minguadas rendas municipais, o deputado paulista da Chapa Única, Al
cântara Machado, responde que não o podem por serem essas rendas cer
ceadas pelO. prÓprios estados_ Também Bias Fortes reage, negando a inca
pacidade de os municlpios gerirem suas rendas, contratando técnicos eficien
tes e capazes de propulsionar tais projetos modernizantes. Se não o fizeram, 
foi exatamente pelo fato de não serem autÔnomos e de não contarem com 
incentivos governamentais. 

A ampla autonomia municipal que empolgou os constituintes de 1891, 
segundo Gabriel Passos, está presa a uma concepção superada de estado. 
Entretanto, "a tendência que nos nossos dias se acentua, para o Estado total, 
não deixa' às cidades prerrogativas especiais; os seus antigos foros já não 
se assentam em nenhuma força real, são reminiscências históricas. O Esta
do moderno não admit� tais competições e procura tomar-se uno e 
total ( .  . .  )".'4<1 No caso do Brasil, segundo o de,Putado, não se justifica atri
buir aos municípios o papel criador que lhes conferiu prerrogativas espe
ciais na Europa. O Brasil já nasceu sob a égide de um Estado moderno, 
onde os municípios, longe de serem soberanos e assentados em forças reais, 
mais foram uma outorga do próprio Estado, Acrescenta ainda que na ver
dade, sob o signo da "autonomia absoluta", o município acabou não 
sendo o que mais devera ser: uma fonte de vida polltica e cfvica. Muitas 
vezes foi o município absorvido pelo estado, ou antes, pelas máquinas 
políticas que detinham o poder. Ao passo que na área administrativa reinava 
o mais puro arbítrio, ou a maior "autonomia", 

E curiosa a posição do deputado Gabriel Passos que foge bastante à 
proposição mais geral daqueles que defendem o federalismo, na medida 
que prega uma centralização administrativa e uma descentralização política. 
Com isso, distancia-se de seus correligionários porquanto, para eles, acaba 
por se identificar com alguns princípios intervencionistas que ferem o federa
lismo, ponto intocável para os pollticos mineiros. A preservação da auto
nomia estadual e municipal, a manutenção do federalismo pela fÓrmula da 
centralização política e descentralização administrativa eram como que 
"pontos de honra" nos debates constitucionais. 

Daniel de Carvalho, expressando o pensamento daqueles que defen
diam a necessária autonomia tanto dos estados quanto dos municípios, sinte· 
tiza a preocupação do "federalismo mineiro", postulando: "Não compre
endo, portanto, o federalismo de eminentes colegas que querem fazer a des
centralização da União para o estado, mas, quando chegam no estado que
rem, ao contrário, fazer a centralização dos municípios para o estado".'" 

o Poder Judiciário: a importância do fiel da balança 

Diretamente vinculada à organização do Poder 1udiciário, a questão da 
unidade ou dualidade da 1 ustiça entrou na pauta dos clcbat.es constit\lcio-

218 



nais. Mais uma vez a discussão é remetida à problemática mais abrangente 
que informa grande parte dos pronunciamentos na Constituinte de 1934: a 
crítica e/ou a manutenção do federalismo. Como nos outros temas sobre os 
quais vimos discorrendo, verifica·se o propósito de resguardar o Poder J udi· 
ciário como uma instineia legítima e autônoma entre os poderes da 
Rept1blica . 

Foi a Constituição de 1891 que regulamentou o regime da dualidade 
da Justiça, inaugurado no Brasil com o advento da Rept1blica por decre
to do primeiro governo provisório, o de Deodoro da Fonseca. Empenhan. 
do-se pela sua institucionBlização, Campos Sales alegava comportar o 
sistema federativo uma dupla soberania, agindo cada uma delas no campo 
de sua competência: a soberania dos estados e da União no que concerne 
às funções executivas, legislativas e judiciárias. Para ele, essa concessão 
aos estados garantia a preservação do sistema federativo. 

lnIpirados na Carta Constitucional americana, os constituintes de 
1891 aouxeram para a realldade brasileira o modelo judiciário da duali
dade. readlptando-o. todavia, em um aspecto fundamental. Pelo modelo 
amMcano, mantinha·se 8 autonomia dOI Citados na Implementação das 
dWlS eJeras do direito: o direito substantivo, ou seja, o direito material 
- aquele que estabelece a substância moral definindo que tipo de ação é 
considerada crime - e o direito adjetivo, ou formal, que define o tipo 
de penalidade, qualificando a' forma de seu cumprimento, também conhe
cido como direito processual. Por essa fórmula garantia·se tanto uma plu
ralidade de códigos como de seus processamentos. 

A dualidade estabelecida na Constituição brasileira de 1 891 ,  entre
tanto. ratrlnglu-se l c:.cera do direito adjetivo. Manteve·se a unidade d .. 
c6dlgo. ou a unidade do direito substantivo. ficando os estados com a 
prenopiiva de legislar &obre o direito adjetivo. Ao lado dessa prerroga
tiva. outra mais et'a acrescentada: a autonomia dos estados na organização 
de 5U8S magistraturas. um privilégio que politicamente fortaleci. os gover· 
nadores pela Importância do Poder J udici4rio estadual em decisões cssco· 
cWmento políticas. Os governadores tinham o poder não SÓ de nomear 
os JlÚZelI - c. obviamente. selecioná·los a sou cri�rio -, çomo de rede
lIlJIJ'C&r as comarcas. Dessa maneira, o que vlgoravQ ero um excessivo poder 
nas mãos dos governadores, ou seja, a tão reprovável hipenrofia do Podor 
Executivo. Era exatamente esse o nÓ da questão: reduzir ou manter esse 
poder dos estados? Centralizar ou preservar a descentralização política 
no que çoncernia à organização ,do Poder Judiciário? 

Na verdadé, tal debate foi ' inaugurado na subcomissão do Itamarati, 
nomeada pelo Governo ProvIsÓrio (Decreto n.O 22.040 de 1 .0 de novem· 
bro de 1932) para fazer o Anleprojeto de Constituição que serviria de 
base p8lll a feitura da Carta ConsutucioJ1llI. Essa conmsio era composta 
por 00_ de vulto DI Clfera nacIonai.'" 
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Se o resultado. de seu trabalho gerou na Constituinte as maiores rea
ções, sobretudo por parte das grandes bancadas devido ao cunho extre
mamente centralizador que o caracterizou, foi também fruto de discussões 
convulsionadas no seio da própria subcomissão, pelo mesmo motivo. Den
tro dela havia elementos como Artur Ribeiro e Antônio Carlos de Andra
da, ambos mineiros, que se destacaram pela defesa da autonomia estadual. 
E outros, como Oliveira Viana, João Mangabeira e Temístocles Cavalcânti, 
francamente favoráveis a um projeto de centralização política da nação. 

Refletindo sobre a questão em debate, Temistocles Cavalcânti situa 
dessa forma o problema: 

" ( .  . .  ) De um lado os elementos conservadores, e com eles a 
política em geral, a magistratura de dois ou três estados que não 
desejam perder nem as vantagens políticas decorrentes de uma com
pleta autonomia do Judiciário do estado, nem o prestígio de uma 
submissão aos tribunais federais ou as normas ditadas pelo Legis
lativo da União. 

De outro lado, a magistratura do resto do país e com ela o 
povo sofrendo as duras conseqüências da desordem e dos excessos 
de uma política sem freios diante dos , interesses mesquinhos do cau
dilhismo político da velha república, da qual dificilmente se podem 
libertar certos estados da Federação".'" 

A discussão do tópico constitucional relativo ao Poder Judiciário teve 
na questão da unidade e da dualidade da Justiça o ponto nevrálgico e 
mais importante. Dentro da subcomissão revelaram-se algumas posições 
que merecem destaque. Iniciando o debate, João Mangabeira profere um 
discurso declarando-se contrário à proposta de Artur Ri\Jeiro e Carlos 
Maximiliano, uma vez que vai defender a unidade da magistratura judio 
cante, ou seja, a unidade da Justiça. Defende a voltá do sistema que a 
Constituição de 1891 interrompeu. 

Na definição da organização do Poder Judiciário, duas questões com· 
punham o cenário dos debates: o estabelecimento ou não da unidade do 
direito adjetivo, ou do processo - já que não se questionava a unidade 
do direito substantivo - e a fixação ou não da unidade da magistratura, 
retirando dos estados o poder de organizar seu corpo judiciário. 

Segundo Mangabeira, de nada adianta escrever uma lei, ou seja, 
manter a unidade do direito substantivo, se sua interpretação fica a cargo 
da Justiça estadual. A lei não é, afirma ele, o que seu texto estampa, mas 
o que o magistrado declara e proclama. Pelo projeto Artur Ribeiro, pre
servava-se a autonomia dos estados na organização dos seus três poderes, 
e dentro deles o Judiciário. Sensibilizado com as inúmeras e tradicionais 
críticas aos abusos que advinham desse poder nas mãos dos iOvernadores 
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de estadO, Artur Ribeiro argumenta que seu projeto estabelece contrafreios, 
isto é, prinCípios fundamentais a que os estados nio poderiam fugir na 
organização das suas magistraturas. Além disso, as magistraturas estaduais 
ficariam subordinadaS ao Supremo Tribunal, respondendo os seus mem· 
bros mais graduados perante aquele Tribunal pelos crimes comuns e de 
responsabilidade que cometessem. 

" Na verdade, a proposta Artur Ribeiro reduzia a possibilidade de arbí
trio do Poder Executivo estadual na organização da magistratura, apesar 
de defender a prerrogativa dos estados em fazê-Io. Pelos princípios estabe
lecidos garantia-se: ' 

1 )  que a nomeação da magistratura seria implementada por concurso, 
nos primeiros graus; 

2) que a promoção dentro da magistratura seria feita por merecimen
to e por antiguidade, na proporção de dois por antiguidade e um por 
mereciD1Cnto; 

3) que a nomeação e o acesso ao cargo se realizariam por proposta 
dos mbunais iudicUírios superiores, em listas organizadas da forma esta
bele.;ida Por lei, podendo, nos casos de merecimento, participarem no julga
mento juristas de notório saber e reputação, ainda que estranhos àquela 
magistratura; 

, 4) a "  vitaliciedade dos magistrados, exceto nos casos de aposentado
rias voluntária ou compulsória (pelo limite de idade em 75); 

5) inamovibilidade, a não ser a pedido dos próprios magistrados ou 
por proposta do tribunal superior local; 

6) incompatibilidade absoluta do exercício da função judiciária com 
o de qualquer outra função pública; 

7) fixação, em lei federal, do mínimo de remuneração dos juízes das 
duas instâncias, conforme as condiçães peculiares de cada estado; e, 

8) inalterabilidade da divisão judiciária do estado. 
Tratava-se portanto de uma proposta de cunho federalista permeada, 

entretanto, de medidas concretas de refreamento da hipertrofia do Poder 
Executivo. 

Toda a discussão na subcomissão centr.ava-se na necessidade de pro'
teger o corpo dos juízes da "politicagem" qui consistia na perseguição aOs 
magistrados. por exemplo. com a supressão das suas respectivas comarcaS. 
Segundo Antônio Carlos, o projeto Artur Ribeiro respondia a contento 
tanto pela inamovibilidade quanto pela garantia, em lei federal, de um 
pagamento condizente, o que de forma substancial assegurava uma inde
pendência da magistratura com relação aos chefes políticos. 

Com a implementação dos princípios anteriormente mencionados, Ar
tur Ribeiro tentava preservar a dualidade da magistratura sem os vícios 
que o modelo anterior permitia. "(.  . .  ) no meu humilde conceito, a pureza 
do regime federativo não comporta a unidade da magistratura, pois eU 
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não çompreendo esse regime sem a façuldade de cada estado organizar, 
livremente, os seus três poderes - o Executivo, o Legislativo e o Judi
ciário",l" 

João Mangabeira, entretanto, colocava-se entre aqueles que intransi
gentemente defendiam a unidade da magistratura. Acrescia à sua funda
mentação o fato de estar sendo cogitada a unidade processual, o que o 
fazia achar incoerente unificar o direito substantivo e adjetivo, entregando 
a magistratura ao sabor das conveniências estaduais. Propugnava pela 
total independência dos juízes com relação aos governadores de estado, de 
sua Assembléia e de seus cofres, desde o processo de nomeação, de acesso 
aos cargos, até a remuneração. 

Mas a radicalização da defesa da unidade da magistratura encontrou 
em Oliveira Viana sua mais pura expressão. Francamente unitarista, não 
apóia o projeto Artur Ribeiro. , 

Em primeiro lugar, declara que o problema em debate está mal di
mensionado. Não se trata de uma questão de técnica judiciária, como as 
discussões lhe parecem sugérir. O problema não é de jurisdição, de com· 
petência, de instâncias, de recursos, de distribuição de termos e comar
cas, de formação de juízos singulares ou coletivos. Tudo isso é uma ques
tão subseqüente. A prelimin� é essencialmente de técnica política, e os 
critérios de resolução têm que ser definidos no âmbito da política. O que 
se impõe, portanto, é uma reflexão e posteriormente uma definição a par
tir da seguinte questão: levando-se em conta a experiência acumulada em 
40 anos da vida brasileira e em face da realidade daquele momento, i 
ou não conveniente aos interesses das populações nacionais passar para 
a União a magistratura até então pertencente aos estados? 

� incisivo com relação aos cuidados que vinha sentindo por parte 
de alguns membros da subcomissão com a preservação do federalismo. 
"Nós não estamos aqui, diz ele, para servir a tipos ideais de regimes - e 
sim para servir aos interesses e conveniências da nação".,!" E se o com
promisso é com a nação, com a melhoria das condições de vida das popu
lações nacionais, não há dúvida de que a União deve concentrar em suas 
mãos o poder de organizar a magistratura. Em verdade, para Oliveira Via
na, a Justiça estadual não tinha a menor condição de se impor às máquinas 
partidárias. Como tal, aparecia-lhe extremamente frágil e impotente. Ade
mais, a maioria dos estados padecia dos males de uma Justiça dependente, 
ineficiente, mal paga, freqüentemente facciosa, abandeirada aos mandões 
locais. Nos grandes estados, essa realidade era dissimulada, porque as 
pressões se faziam mais discretas, quase imperceptíveis. Mas na essência 
o problema da dependência judiciária ao arbítrio e ao poder dos políticos 
se mantinha. 

Essa situ",ão, tão particularmente desastrosa, acabou por criar, para 
Oliveira Viana, três tipos de juizes: "O juiz maleável, que se acomoda e 
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transige; o juiz faccioso, que se faz instrumento dos partidos e lac-totum 
dos coronéis" ."0 A única forma capaz de purificar a magistratura está na 
eliminação desses tipos de juizes. Está no rompimento dessa estrutura 
viciada com a criação de juízes fortes, independentes das máquinas par
tidárias locais, magistrados dotados de força material capaz de resguardar 
a integridade de sua pessoa na dignidade de seu cargo e na plenitude de 
sua missão tutelar. Não há como corrigir esses vícios dentro do processo 
tradicional. A solução é outra, e radical. .E preciso que a União se apo
dere da magistratura dos estados. Uma apropriação total, completa, inte
gral, descendo dos tribunais de recurso às mais baixas instâncias. Não 
há conciliação possível, através de uma fórmula de apoderação parcial. 

Para Oliveira Viana, o fundamental é a União intervir definitiva
mente na magistratura, principalmente na do interior, indefesa perante 
os potentados locais. Os juízes da cidade podiam contar, de certa forma, 
com uma espécie de "escudo protetor": a imprensa e a opinião pública. 
Os do interior não. Os argumentos de Artur Ribeiro e de Carlos Maximi· 
liano são insuficientes para responder a essa situação. Oliveira Viana não 
acredita em "contrafreios", em soluções intermediárias que tentem mini
mizar os abusos e vícios que a prática política alimentou com relação à 
magistratura estadual. Além disso, acrescenta que o juiz deve ser um 
agente da autoridade pública com a incumbência de aplicar a lei e assc
gurar a inviolabilidade dos direitos e das liberdades individuais. E ness� 
particular salienta: "( . . .  ) ora, no desempenho desta missão, que é justa
mente o único aspecto pelo qual o juiz interessa ao povo, o magistrado 
precisa ter alguma coisa mais do que a garantia de sua indimissibilidade 
e da inamovibilidade; precisa ter poder para resistir às três forças que 
ameaçam ou redu�em, principalmente no nosso interior rural, a plena efi
ciência da sua ação tutelar: a polícia civil, a polícia armada e O arbítrio 
dos potentados" .'01 

Na verdade, ao argumento do uso do monopólio da força pelas má
quinas partidárias, Oliveira Viana complementa com o da deficiente cul
tura poUtica do povo brasileiro. Para ele, o segundo serVe como suporte 
ao pleno desenvolvimento do primeiro; Dal advém sua certeza da falência 
de uma prática po!(tica que, por ser liberal, assegura aos mais fortes -
porque controlam a máquina politica revertendo-a em seu favor - o 
efetivo monopólio dos benefícios que ela lhes pode fornecer. O liberalis
mo alimenta as ambições de grupos particulares porque toda sua doutrina 
está assentada no pleno desenvolvimento da iniciativa privada_ Mas se 
o mito -liberal consiste na crença de que todos os indivíduos podem igual
mente participar desse jogo, na prática ele se reduz à seleção exclusivista 
que incorpora tão poucos e seletos jogadores. Os outros, vale diur, a maio
ria, supostamente incluída, afogada na obscuridade da ignorância, da falta 
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de percepção, da incultura política, servem apenas de reduto, de massa de 
manobra daqueles mais ágeis, porque mais poderosos. 

Nesse sentido, tentar solucionar os problemas, utilizando-se dos mes
mos elementos que os criam - ainda que em tese limitados por algumas 
regras prescritas - é arriscBr mais uma vez incorrer no mesmo erro. O 
mal se corta pela raiz. E a raiz é o excesso de poder que as máquinas polí
ticas estaduais tradicionalmente conferem aos chefes políticos. Extrema
mente pessimista, Oliveira Viana acredita que esses políticos encontrarão 
fórmulas para burlar os contrafreios. Os vícios estão por demais arraiga
dos, e serão os mesmos homens viciados os que, pela proposta de Artur 
Ribeiro, se responsabilizarão por corrigi-los. � a descrença total nessa 
possibilidade que o faz defender a idéia de que se passe à União a tarefa 
de cumprir eficazmente esse saneamento. " ( .  . .  ) Em um povo de cultura 
política ainda deficiente, como é o nosso, e em um regime generalizado 
de política de clã, que domina todo o país, é este, na verdade, o único 
meio que teremos de organizar uma magistratura apta a garantir, de ma
neira efetiva e cabal, o direito e a liberdade civil dos cidadãos."'" 

Entretanto, passar a atribuição de organizar a magistratura para a 
União seria reproduzir o mal, afirma Oliveira Viana, s6 que em maior 
escala. Sua proposta é de entregar a Justiça à própria Justiça, autônoma, 
independente, liberta das influências partidárias. Definindo-se, também, 
pela unidade de Justiça, com argumentos semelhantes aos de Oliveira 
Viana, Temístocles Cavalcânti se distingue do primeiro pela crença na 
eficácia dos instrumentos que o anteprojeto estabelece para moralizar a 
atividade da magistratura. 

Os princípios propostos no projeto Artur Ribeirt> contribuem de for
ma relevante, segundo Temístocles Cavalcânti, para assegurar à magistra
tura uma independência com relação ao poder político estadual, condição 
essencial ao exercício correto do desempenho da Justiça. E mais, o esta
belecimento de uma Lei Orgânica fixando as normas a que deve obede
cer a Justiça em todo o país - emenda proposta por Carlos Maximiliano 
e aprovada pela subcomissão -, que só pode ser alterada com a aprova
ção da Assembléia Nacional em duas legislaturas consecutivas, vem "pre
encher uma lacuna na nossa estrutura judiciária, porque representa um 
traço de união entre as organizações estaduais e a constituição federal".'" 

A Lei Orgânica funcionaria, segundo Carlos Maximiliano, para im
pedir o exercício do arbítrio pelos poderes estaduais na organização das 
magistraturas dos estados. "A magistratura. embora nomeada, em parte, 
pelos poderes estaduais, está livre do arbítrio dos mesmos, pois uma Lei 
Orgânica regula a investidura, o acesso, os vencimentos, a irredutibilidade 
e o pagamento pontual dos salários, a inamovibilidade, incompatibilidades, 
aposentàdoria e cumprimento dos despachos e sentenças_"'" 
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Entretanto, essa emenda de Carlos Maximiliano provoca uma ç.sao 
no seio da subcomissão, pela reação veemente do ministro Artur Ribeiro, 
" ( ,  , , )  Em uma Constituição que pretenda conservar a magistratura fe
deral e a magistratura estadual, destinada esta ao exercício das funções 
judiciais comuns e ordinárias e aquela ao de funçáes especiais, constitu
cionalmente especificadas, é inteiramente descabida a inclusão de tal 
matéria. nl55 

Na verdade, a proposta de Artur Ribeiro visava a unificação da Jus
tiça, acreditando ter sido a dualidade de Justiça ou a duplicidade de hierar
quias de jurisdições bastante inconveniente, pela deficiência com que os 
juizes federais nos estados desempenhavam suas funções, De duas uma: 
ou se organizaria a Justiça federal com órgãos idôneos e adequados, em 
todos os pontos do território nacional, ou as funções desses juízes seriam 
distribuídas pelas jurisdições locais, cercadas de todas as condições que 
lhes assegurassem independência e isenção. Artur Ribeiro opta pela se
gunda alternativa. O projeto que fonnulou adotou um regime intermediá
rio entre a unidade e a dualidade, na ocasião existente. 

e o projeto de Artur Ribeiro quo a bancada mineiro - basicamente o 
Partido Progressista - defe'ldcrá no Assembléia, pela voz do deputado 
progressll1la Fruncisco Negriio de Lima que vai criticar o Si!lcma adotodo 
pelo anteprojeto elaborado pela subcomissão, por nllo se filior o nenhum 
dos tres grupos que se pronunciaram a re.peito da organização do I'oder 
Judiciário. Pelo deputado, os três grupos são assim qualificados: 

1 )  unitaristas vermelhos - os que pretendem passar integralmente 
para a União todos os serviços da Justiça; defendem a unidade dos códi
gos, do processo e da magistratura; 

2) unitaristas moderados - os que pleiteiam a dualidade sucessiva 
ao invés da dualidade de jurisdições paralelas, vale dizer, os que propug
nam por um regime de uma só Justiça, respeitando-se, porém, a autono
mia dos estados no que se refere à organização das respectivas magistra· 
turas, para a qual se estabelecem certos princípios gerais na Constituição 
Federal; 

3) dualistas puros - os que defendem a fonna adotada na . Consti
tuição de 1891 .''' isto é, dualidade de processo e de magistratura. 

Embora fortemente unitarista, o anteprojeto a rigor se distanciava 
de todos os grupos, uma vez que tentava agregar princípios do primeiro 
com o do segundo 'grupo. Deixava aos estados o direito das nomeações, 
para as quais fonnulava regras especiais, e O encargo das remunerações 
dos juízes. Mas toda a organização da Justiça é no anteprojeto atribuída 
exclusivamente à União. Sua ambigüidade está na tentativa de incorporar 
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os princípios propostos por Artur Ribeiro à emenda de Carlos Maximilia
no a que nos referimos anteriormente. 

O argumento político da bancada mineira apoiado no projeto Artur 
Ribeiro é o da preservação do federalismo. Entretanto, a particularidade 
da posição dessa bancada está exatamente no fato de combinar a presença 
do federalismo com o sistema de uma só Justiça. Se por um lado defen
diam a autonomia dos estados, na organização de suas magistraturas, por 
outro preconizavam o estabelecimento de uma hierarquia onde o supremo 
Tribunal Federal funcionasse como regulador e fiscalizador de toda a 
magistratura. E mais, a preservação das jurisdições locais e a extinção dos 
juízes federais nos estados seria acompanhada de regras e princípios que, 
como já explicitamos, controlariam a formação do quadro da magistra
tura, bem como o desempenho de suas funções. 

A bancada mineira, portanto, discordava das duas posições polares 
em pauta. Criticava a extrema centralização oriunda da proposta dos 
unitaristas e também o argumento dos dualistas segundo o qual, como afir
ma Levi Carneiro, as causas regionais deveriam ser julgadas com o espí
rito regional e as federais com o sentimento federal. Aos primeiros respon
de defendendo a propriedade dos estados em organizar uma magistratura 
não viciada, desde que obedecidos os princípios fixados na Constituição 
Federal. Aos outros replica: " [A Justiça] é alguma coisa de melhor do que o 
regionalismo ou o federalismo das causas, e o juiz encarregado de distribuí-la 
não poderá fazê-lo com o espírito regional ou o sentimento federal, mas 
apenas com o pensamento orientado na direção que a lei e a consciência 
lhe indicam".'" Entretanto, a questão da unidade processual vai dividir 
a bancada mineira. 

\ 

O deputado perremista Daniel de Carvalho profere um veemente 
discurso na Assembléia defendendo a unidade processual, divergindo da 
bancada paulista e da Comissão Constitucional que não previu, no substi
tutivo, a unidade processual - alterando portanto o estabelecido ao ante
projeto: " ( .  . .  ) o Substitutivo representa uma surpresa para o país, onde 
se generalizara a tranqüilizadora convicção de que a unidade processual 
era uma questão vencida."·" Acrescenta que o substitutivo apenas con
fere à União competência privativa de legislar sobre as normas funda
mentais do processo. Seria a regulamentação de uma indefinição, salienta 
Daniel de Carvalho, uma vez que não seria nada fácil qualificar essas 
normas fundamentais do processo. 

Ao argumento da bancada paulista de que a diversidade regional, as 
disparidades estaduais exigiriam a dualidade processual, Daniel de Car
valho responde: "( . . .  ) O fato de já se ter praticado com êxito a unidade 
do processo no país numa época em que maiores eram as dificuldades de 
comunicação responde com vantagens ao conceito dos que querem a 
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pluralidade em atenção às 'diversidades regionais' que devem acarretar 
'diversidade de preceito� aplicáveis'( . . .  ) ."". 

A unidade processual poria fim à confusão reinante criada pela dua
lidade processual. Com essa convicção, o deputado perremista afirma: 

"E em grande parte devido à incerteza da lei aplicável, cuja conse
qüência são as surpresas dos julgamentos, que o povo-Gomeça a des
crer da justiça e preferir todo e qualquer acordo à mais bem fun
dada demanda. A vantagem de uma lei única compensaria fortemente 
as desvantagens dos senões acaso existentes na mesma. O advogado 
do interior conhece o prolóquio que realça o valor de um pássaro 
na mão e preferirá certamente uma lei única, em que possa confiar, 
a atirar em duas que estão voando e na incerteza de acertar o 
tiro . . .  "1611 

A defesa da unidade processual era respaldada pelo grupo minoritá
rio da IulClJlblEia que congregava OS depulAdos das pequenas baocadas, 
principalmente I do Norte e Nordeste. c também por representantes das 
oJjgarqu.ias dissidentes que compunham as grandes bancadas. O processo 
de articulação da minoria parlamentar Coi incrementado a partir da apre
sentação e aprovação do substitutivo da Comissão dos 26 ao pleruirio da 
Assembléia. 

Tuarez Távora teve um papel destacado na liderança desse processo. 
Através de sucessivas reuniões com o grupo minoritário, trabalhava no 
propósito de definir posições que fossem a expressão dos interesses desse 
grupo para que conseguissem obter ganhos políticos com a alteração do 
substitutivo. Uma das vitórias da minoria - que inclusive provocou um 
relIIranjo nll5 articulações das grandes bancadas'" - Coi ex.atlUllel1re 8 
aprovação e a inclusão. no texto constltucinnal. d. unificação do direito 
adjetivo. ou seja. a ÍDstitucionalizaçio da unidade processual. 

P<>rtanio, a Constituição de 1934 acabaria por: manter a unidade de 
Código (direito substantivo), . já existente na República Velha e reconheci
da como necessidade indiscutível; estabelecer a unidade do processo (direi
to adjetivo), inovando rruma área que ainda era objeto de muitas diver
gências; consagrar um sistema Hconciliatório" no que diz respeito ao pro
blema da magistratura. mantendo duas ordens de juizes - os da União 
e dos estados -, mas estabelecendo em certos aspectos unidade de ju
risdição. 

• • • 

A Revolução de 30 instaurou no país um regime de exceção onde 
prevaleceu o confronto de duas forças básicas interessadas no delineamen-
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to de \Im novo modelo de Estado: "tenentes" e "oligarquias", A tônica 
desse momento foi a instabilidade política, uma vez que não mais preva
leciam as regras institucionais anteriores, e os novos segmentos que luta· 
vam pelo poder discutiam a construção e a fixação de outras que melhor 
servissem a seus interesses. Tendo sido um dos parceiros fundamentai. do 
pacto rompido em 1929, a oligarquia mineira conservava ainda em suas 
mãos o trunfo de ser uma força política de expressão nacional. Econômica 
e financeiramente - pelo peso da participação na política cafeeira e por 
toda uma estrutura bancária e financeira montada -, a oligarquia minei
ra impunha-se como uma força da maior relevância na órbita da política 
federal. Politicamente montara a máquina partidária solidamente estru
lurada - o Partido Republieano Mineiro. 

Mantendo toda uma teia de relações organizativas, o PRM contro
lava o executivo estadual, tendo como base maior de sustentação o apoio 
e a ligação estreita com os chefes políticos dos municípios. Vitorioso o 
movimento armado de 1930 e mantida a presidência de Olegário Maciel, 
o mais forte chefe do PRM, Artur Bemardes, inicia toda uma política 
agressiva de manutenção de seus privilégios como presidente do partido 
dominante, no propósito de consolidar sua liderança no estado. Na ver· 
dade, Artur Bernardes não só dificultava a ação govemativa autônoma de 
Olegário Maciel, como impedia o livre acesso de outras facções da oli
garquia ao bloco do poder. E foi pela disputa do poder estadual que o 
situacionismo mineiro aliou-se ao Governo Provisório. e por extensão, 
ao, "tenentes", aprovando e objetivamente implementando a primeira in
vestida contra Bemardes: a Legião de Outubro. A experiência legionária, 
embora inspirada em ideais tenentistas, acabou por se utilizar de instru
mentos de dominação específicos da política oligárquica. De fato, os 
agentes propulsores desse ideário eram componentes da própria oligarquia 
que viam no empreendimento uma possibilidade de enfraquecer o ber
nardismo. 

O enfrentamento evidenciou mais do que isso: mostrou a força real 
da tradição de dominação bernardista, Se Bernardes não poderia contro
lar a máquina do poder estadual, o governo do estado não conseguiria 
eliminá·lo com facilidade. A evidência desse fato foi consubstanciada na 
promoção, pelo governo federal, de um acordo entre as correntes mineiras, 
em confronto desde a formação da legião - acordo que fracassaria com
pletamente. 

Tanto para combater o bernardismo quanto para comprometer deci
sivamente sua força no estado, os segmentos rivais tiveram que se aliar 
ao Governo Provisório. Com a exclusão de Bernardes da cena política, 
em 1932, assiste-se em Minas a todo um movimento de congregação polí
tica em torno da formação do novo partido situacionista (PP). Esse acon
tecimento marcou a vitória não dos ideais tenentistas, mas da oligarquia. 
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Não tendo mais que compor com o PRM, re(tn.,..se em torno do governo 
estadual para que, fortalecendo-o, se consolide. 

A experiência de participação da bancada mineira na Assembléia 
Nacional Constituinte de 1934 deixou clara a força da oligarquia para 
lutar pela preservação de um espaço de influência a ser definido com a 
nova Carta Constitucional. Do ponto de vista da política estadual, a esco
lha do novo interventor, Benedito Y.a1adares, igualmente elucidou a impos
sibilidade de desconsiderar o peso político das forças regionais. Se não foi 
uma escolha direta da oligarquia representada no Partido Progressista, não 
seria também a definição de um chefe de estado a governar à sua revelia_ 

Benedito Valadares Ribeiro, uma decisão de Vargas, terá como prin
cípio norteador da formação de seu governo a composição com as prin
cipais forças regionais, Para tanto, nem Bernardes seria excluído_ 
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drama The Tempest. E a comparação circulou muito. sobretudo após a vitória". 

56 Paulo Pinheiro Chagas, op. cit., p. 216. 
57 Proarama do Partido Progressista Mineiro, in lornal do Comircio de 23 e 

24.1.1933 (,rifos nossos). 
�8 "( .  ) Oraanuar a administração municipal de forma a conciliar autonomia 

municipal com o interesse comum do Estado U Programa do Partido Pro-
arcslista Mineiro. 

59 Diário de Noticias (DF) de 13.8.1933: "O Partido Progressista e o Antepro� 
jeto Coostitucional" . Com a dualidade da Justiça ficaria reservado ao poder 
eltadual a prerroplÍva de nomear seus magistrados, Na Constituinte de 1933, 
eSlla questão foi discutida através da proposta contrária de retirar esse poder 
dos estados, passando-o para a União. Porém, corno teremos oponunidade 
de discutir na última parte deste texto, a proposta que a bancada mineira sus
tentart na Assembléia a esse respeito não se confunde com a experiência que 
vilOrava na R.epública Velha. 

M DI6rio d. Noticio. (DF) de agosto de 1933. 
61 Arquivo Get61io Varaas, 33.08.1212. 
62 "Novo rumo que se aponta à política nacional" - A Naç60 de 4.4. 1933. Ver 

Lux do Arquivo Waldomiro Lima. 
63 Di6r;o de Noticias (DF) de 3.8.1933: "A Revoada dOs Paredros". 64 DI6rio d. NorlcillJ (DF) de 1 1.8.1933: "A atitude d. Minas". 
6.s Declaraçlo de Virgílio de Melo Franco e Bias Fortel. Ver Diário de Noticias 

(DF) de 9.8.1933. 
66 Carta a Osvaldo Aranha. ,<.cr Arquivo Getúlio Vargas, 33.08.12/2. 
67 Arquivo Getúlio Varaas. n.1 1.27. 
68 Car .. de ViraUio de Melo Franco a V.riu. Arquivo G.túlio Varaas, 32. 10.27/3. 
69 Arqoivo Gclúll<> Var .... 32.11.27. 
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70 "Acabo estar Antônio Carlos. Conquanto Códiao Intt.rventores nio 3cja ta.xa� 
tivo sobre substituição, ele entende Capanema deva assumir até nomeação in
terventor." Arquivo Antunes Maciel, 33.09.05/11.  

71 Armando de Sales Oliveira foi nomeado interventor de São Paulo em agosto 
do 1933. 

n Arquivo Antunes Maciel, 33.09.11/2. 
73 Arquivo Antunes Maciel, 33.09.12/3. 
74 A participação de Viramo na formação do PP é citada em alauDs órgãos de 

imprensa da época, como Diário de Noticias (DF) e ]orntJI do Com/rôo. Tam
bém Carolina Nabuco faz menção enfática a esse respeito. Ver Carolina Na. 
buco. A vida de Yirgmo de Melo Franco (Rio de Janeiro: José Olympio. 1965). 

1S " Dentre todos 05 homens da política. mineira, o Dr. Capanema é o de 
matiz mais semelhante ao Rio Grande. E com o Rio Grande firme como 
está e Minas solidária, terás garantida a paz para o resto do teu Governo 
Provisório e para a tua presidência constitucional " Carta de Flores da 
Cunha a Vargas. Ver Arquivo Getúlio Vargas, 33.10.04/l. 

76 " Nós do PRM estávamos decididamente ào lado de VirliJinho, que vinha 
aureolado desde 30 pejos inestimáveis serviços que ·prestara à Revolução de 
Outubro. Nosso antigo companheiro de tantas lutas, só tínhamos motivos para 
ápoíá-Io . . .  " Paulo Pinheiro Chagas, op. clt., p. 23l. 

77 � absolutamente silenciosa a participação de Fraocisco Campos nesse episódio. 
Nossa suposição se fundamentou nas estreitas ligações por ele mantidas, em 
Minas, com Gustavo Capanema e em suas divergências com Osvaldo Aranha, 
que marcou sua atuação por uma aproximação com as oligarquias. em lugar 
de um emrentamento com elas, como foi caracterizada a atuação de Campos. 

78 Arquivo Antunes Maciel, 33.09.1 1/1.  
79 Arquivo Getúlio Varaas, 33.10.24/1. 
�O Arquivo Antunes Maciel, 33.08.25/1. 
IH Contornar o impasse silDificava principalmente garantir a pcrmanêDCía de 

Vargas no poder. 
82 Há dois documentos no Arquivo Getú1io Vargas que explic:itam a lipção � 

lítica ce José Carlos Macedo Soares com Virgmo de Melo Franco. Em ambos, 
o poHtico paulista apóia a nomeação de Viramo para a intcnrcntoria mineirá 
(Arquivo Getúlio Vargas, 33.12.03 e 33.10.20). Esse apoio, entretanto, não 
nos autoriza a ampliar a ligação de Virgílio com as lorças políticas paulistas 
enquanto tal, apesar de ser Macedo Soares uma figura expressiva da Chapa 
Única. 

S3 Arquivo Antunes Maciel, 33.09.1 1 12. 
�4 Telegrama de Varia! a Antunes Maciel. Ver Arquivo Antunes Maciel, 33.09.10. 
KS Carta de Aranha a Vargas. Ver Arquivo Osvaldo Aranha, 33.10.04. 
86 Antônio Carlos foi eleito oom 128 votos, dentre eles os da Baocada Classista 

que votou a seu favor pelo fato de ler o PP recOlliSiderado sua posição inicial, 
passando a defender a representação classista na Assemblba Nacional Cons
tituinte. Essa foi, sem dúvida, uma vitória de Vargas junto à liderança do PP. 
A bancada classista constituía, também, um importante reduto de votos para 
a eleição de Varias à presidência do pais. Os 40 votos dos deputados classistas 
garantiram a vitória de Antônio Carlos 10&0 no primeiro turno. Abstiveram-se 
de votar a Chapa Úniça de São Paulo, bem como João Alberto Lins e Barros. 
acompanhado de 30 amigos. Diário d. Noticias (DF) de 14.11.1933. 

,S' Carta de Gustavo Capanema a Varaas. Ver Arquivo Antunes Maciel, 33.11.09. 
r,8 DióTio d. Noticias (DF) de 7.12.1933. 
f·9 Carta de Viraílio de Melo Franco a Varaas. Arquivo Getúlio Var,as, 33.11.26/3. 
90 Arquivo Getúlio Varia., 33.12.04. 
91 Idem 

92 Diário d. Noite/tU (DF) de 10.12.1933. Constavam da lista: Noraldino Uma, 
Beoedito Valadar .. , Odiltln Braga, Pedro Aleixo, AUiUlto Viega., Raul Sá e 
Licurgo Leite. 
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93 ... . .  Em. outros termos: Valadares, Querendo ser interventor de Minas, teria 
provado ao ditador Que era um homem sem vinculações políticas, útil, portan
to, ao seu interesse. E que teria sido esse o motivo da sua escolha, e não as 
razões domésticas do parentesco afim. sabido que se havia ligado pelo casa
mento com os Dorneles, gaúchos e parentes chegados de Getúlio." · Paulo Pi
nheiro Chagas, op. Cll., p. 233. 

94 Ovídio de Abreu, secretário de Finanças do governo Valadares durante o pe
ríodo de 1933-40, em entrevista ao CPDOC mencionou o desastre financeiro 
e o enfraquecimento econômico em que se encontrava o estado na ocas.ião 
em que Valadares assumiu a interventoría. Salientou também a estratégia po
lítica eficaz de composição diversificada do secretariado, satisfazendo às diver
sas correntes polfticas mineiras. 

95 
96 
91 
98 
99 

100 

101 
102 
103 
104 

lOS 
106 
101 
108 
109 
1 10 

1 1 1  
1 12 

Foi essa a composição do secretariado: 

Surcla.ri.ado 

Educaçlo 
Interior 
Finanças 
Agricultura· • 

Noraldino Lima 
Carlos Luz 
Alcides Lins· 
Israel Pinheiro 

1 1nd"'.çiO de: 

Antônio Carlos 
Ribeiro J unq ueira 
Antônio Carlos 
a'medito Valadares 

• Ocupou a pasta por dois meses, sendo substituido por Ovídio de Abreu, 
quando foi nomeado diretor do Departamento Nacional do Café. 

• •  Seaundo Ovídio d e  Abreu, esta pasta foi oferecida a Belo Lisboa po r  de· 
ferência a Bernardes. O candidato teria recusado, aconselhado pelo pró
prio Bernardes, com a alegação de que o governo Valadares nio resistiria 
muito tempo. 

Editorial do Correio da Manhã de 14.12.1933. 
Arquivo Antunes MacieJ, 33.12.14. 
Arquivo ADlu ... Maciel, 33.12.15/1. 
Idem. 
Arquivo Getúlio Vargas, 33.12.30/6. 
Carta de Antônio Carlos a Flores da Cunha, mencionada por este em um 
telegrama a Vargas. Arquivo Getúlio Vargas, 33.12.2612. 
Arquivo Gelfilio Varp" B.12.16/2. 
Arqul\'O Getúlio lU'IlU, )).12.26/3. 
ArqUivo GetúJio VarIO', 33.12.16/4 (arIfo """'1. 
1kuIl, Anols da As.kmhl�;. N.cional Co""';lUtnl., 19» ·1934 ( Rio de J.nei
ro: Impun .. Nacionol, 1934-)1, 22 vol.l. daqui por dianl;' rofcridol __ 
por A.fl . .&1.1 cifltçlo 'e enroncn 00 vot ,. pp. 212-4. 
VlrifUo de Melo Franco, A Mis. vaI. 7. pp. 371-2. 
Ih., p. 372. 
Ih., p. 372. 
Ib., p. 314. 
Anais, vol. ]4, p. 29 (arifo nosso ) .  
O trecho do discurso d e  Daniel de Carvalho (PRM) ilustra e concretiza o 
tipo de aproximação entre PP e PRM: "O Sr. Deputado Gabriel Passos com
pareceu à Reunião conjunta das bancadas situacionista e perremista. Submeteu 
a sua emenda à apreciação dos presentes. Leu-a, desde logo combateram-na 
o Sr. Carneiro de .Resende. nobre l�od�,. da bancada perremista, e o Sr. Dias 
Fortes da bancada situacionista, além de outros deputados" . .Antlis, voI. 7, 
p. 18. 
Anai., vol. 8, p. 289 (arifo nosso) .  
AnaI.I, vol. 1 1 ,  p. 60. 
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1 13 Án.i" vol. 14, p. 37. 
1 1 4  E,"w" de Sã" Pau)" de 14.7.1934. 
1 1 5  E".do de Só" P.u/" de 25.5.1934. 
116 Odilon Braga, Anais, vol. 2, p. 229. 
1 17 Rodrigo Batista Martins, A. ma.Jorca (Belo Horizonte: Imprensa Oficial. 1977), 

p. 18. 
1 1 8  Odilon Braga, op. cil., p. 234 (",to nosso) .  . 
1 1 9  Mais adiante, veremos de que maneira essa mesma argumentação presenciará 

o debate relativo ao Poder Judiciário. 
120 Ánai" vo1. 14, p. 65. 
]21 Levindo Coelho. Anais. vaI. 14, p. 68. 
122 Odilon Braga, Anais, \'01. 4, p. 486. 
123 lb., p. 487. 
124 lb., p. 487. 
J2S José Afonso Mendonça de Azevedo, Elaborando a Consliluiçiio Ndcional 

(Belo Horizonte: s. ed., 1933),  p. 322. 
126 Ih., p. 323. 
127 Pedro A1eixo, Án.is, vol. 12, p. 298. 
128 Augusto Viegas, deputado progressista, notabilizou-se pela defesa do federalis-

mo e da representação proporcional. 
129 Augusto Viegas, Anais, vol. 15, pp. 29-30. 
130 Dias Fortes, Ánais, vol. 13, p. 333. 
1 3 1  Ih., p. 331.  
132 AnaÍ$, vol. 15, p.  37. 
i33 Texto da Emenda n.o 947. Ver Anais, voI. 3, p. 326. 
1 34 Ih., p. 326. 
13S Ána;" vol. 13, p. 333. 
1 36 Texto da Emenda n.O 947. VCf Anais, vol. 3. pp. 321·8 (arifo nosso). 
137 Anais, vol. 10, pI'. 291·301. 
1 3 8  Anais, voI. 6. p. 388. 
139 Sobre tl.Se ai5unto. VIJ' Rodn,o BlltU18 Manint. op. cU . .  p. 9. 
140 Gabriel Puoo •• AIOIÚ", vol. 1, P. 394. 
H I  Daniel d. c.rv.lbo, AnalJ, 1101. 7. p. 23. 
141 Biu Forus. A".t., voI. 7. p. 24. 
143 G.brid P-. op. r)I., p. 394. 
144 Oabrlel P.""" A"m., vol. 4, p, 441. 
14S "fwi.f. \'01. 20, p. -4 tO. 
146 AfrÓJlIo �. Mclo Prnnoo, minútro d.. Rel�çÕCI Exterior .. : A"i> Bruil. mi· 

I1istro dll Agricultur.: José Amúico de Almdda, minlstro di Vi.çãoj Ml6nio 
Ca.rl� do AndfDd,,-; João Mangabeira; Agt'oor de RourC"; Prude.nle de Morais; 
Artur Ribe'ro: Oti,,�'fL'I. Viana; 06valdo Afl\nba.. mínlsuo dn Fut:nda: Carloa 
Ma.tim1Ilano (rdator-aerlll da. tUbcomiPp;o) i  8ene.ral Góis Monleiro c Tem:. 
coeI.. c.vnJe�nt1. 

147 Temístocles Brandão Cavalcânti, .-l margem do anteprojeto conslitucional (Rio 
de Janeiro: Irmãos Pongetti. 1933), pp. 95-6.-

148 Artur Ribeiro, "Discurso prOferido na 2 t. a sessão da subcomissão elabora· 
dora do Anteprojefo de Constituição, em 19 de janeiro de 1933", in ios� 
Afonso Mendonça de Azevedo, op. cir., p. 648. 

l49 OJiveira Viana, "Discurso proferido na 21. a sessão da subcomissão elabora
dora do Anteprojeto de Constituição, em 19 de janeiro de 1933", in José 
Afonso Mendonça de Azevedo, op. cit., p. 667. 

150 lb., p. 667. 
1 5 1  Ib., p. 669. 
152 Idem. 
:53 Temístocles Cavalcânti, op. cit., p. 104. 
154 Jost Monso Mendonça de Azevedo, op. cit., p. 672. 
ISS Carta de Artur Ribeiro a Afrânio de Melo Franco, in Jost Afonso de Men

donça Azevedo, QP. cit., p. 700. 
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156 NOJriIo de Um. inclui 00 prlmdro ,",po Tanú,ocl.. C.vaIeânti. Poderia· 
mo. Dc;n::.ccolar Oliveira Viana c Joio Manaabcirll, No leaundo arupo, o 
mÍnhllro do Supremo TribunaJ. Arwr Ribciro. .E no terceiro. o deputado pro
IIrc:ltSlritlt laz rderéodllo a Levi Camtiro.. 

157 FranclJco Neario de U_ Analr, vol. 12, p. 421. 
1.18 DonleJ de Carvalho, AnaU, YOl. II. p. 120. 
1.19 Ih., p. 129. 
160 Ih., p. 130. 
161 De. '".to, com a. vit6ria. de \ltlU tme.ndI. que çoNaar� ..... \muet� d.u peQuc

R .. baGtac:I.u. u arancks biDC-blda. do Ccntro-Sul pIOCUn.VIWl C5tllbeJ� COn
latmi eficazes no KQtido de .ptdCntautn emenda que.. oniric.ando ponlOS de 
Y1.Ita.. leriam IIpronçio pnmdda no picn.lrio. Sobre: I/la .rl1culA M "Cf IotUIlUi 
hbt6ria qUe pracâa UI" bem oomad,a: I.�ho$. mit'll:i� c pauliJlIU" . 111 E.t� 
liJIIQ ú Silo Paulo do 24.4.19H. 
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Capítulo III 

REVOLUÇÃO E RESTAURAÇÃO: A EXPERmNCIA 
PAULISTA NO PERlODO DA CONSTITUCIONALIZAÇÃO 

ANGELA MARIA DE CASTRO GoMES 

LÚCIA LAHMEYER Loso 
RODRIGO BELLINGRODT MARQuEs COELHO 



Na história polltica brasileira. o período que vai de outubro de 1930 a 
outubro de 1932 é dos mais complexos para análise. j6 que sua marca 
essencial é a inBt8bilidade. fruto das disputas peJo poder entTe orlenu.. 
çC5es e grupos pollticos distintos. Realizada 8 revolução. n beterogênea 
eompoliição de Corças que Integ!1lv&m a Aliança Liberul teria que se cKpli· 
citar situBndo em campos opostOS RUI dois setores básicos: O tencntismo 
e AS oligarquias resionais dissidentes. 

Em 5'"80 Paulo. 101 oonrranlO assumiria ecntornos especiais. quer pela 
Incisiva inrerveoção do tcnentimlo amparado pelo Governo Provisório. 
quer pela radical reação das Corças poUtlcas paulistas. que chegou a de
sembocar numa guerra civil. Ambos "" ralO$ revelam que <Sie estado da 
federação � um dos mais árduos campos de luta entre tenentes e ollgar· 
quias. o que Ca7. com O que o governo seja levudo a ter "'rios proçedl. 
mentO! politicamente importllntes e violentos, cujo objetivo é atingir a 
mais po<krosa oligarquia do país. 

Durante toda a República Velha. a hegemonia e o predomínio da burgue
sia careelra paulista marcaram O curso de política e da economia do p.ai •• 
apesar d05 probltnUlS .nfrentadot com outras facções oliglÍTCjuicas regio
nais (espeçialmente de Minas Gerais, mas também do Rio Grande) e com 
o governo da União. Após 1 930 • •  tradicional dominnção dessa oligarquia 
seria duramente atingida por seu ar •• tamento dos centros de decisllo da 
politica nacional e até mesmo da política regional. 

O instrumento institucional utíli7.ado pelo Governo Provisório para 
a implementação dessa verdadeira estratégia poJitica foi a correga do go
verno do eslado - a interventoria federal paulista - ao tcnenlismo. Esse 
movimento, desde Os anos 20. tinha no atoque 11 burguesia cafreira, porti· 
cularmente à paulisUl. um dos pontas Genlroi, de SIlO. discurso. n8 medida 
qoe aquela hegemonia era identificada oom u decadenres priücas poU· 
tleas da RepúbUca Velha: a manipuJaçio eleitoral, o "prorwionall$ll1o" 
político e o �nallllDO e prlvatlsmo do. intcreucs partidários. Sem 
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dúvida, tinha fundamento a interpretação do Partido Republicano Paulista 
(PRP) sobre a Revolução de 1930, identificandO-a como uma revolta 
contra São Paulo e contra os interesses desse histórico partido político.' 

Além disso, não se resumiam a críticas de conteúdo político e sentido 
"saneador" as investidas do tenentismo frente à oligarquia paulista. O 
pano de fundo era um projeto basicamente centralizador, que atingia a 
autonomia política e econômica daqueles "grandes" estados que, condu
zindo a política nacional, tutelavam as "pequenas" unidades federadas, 
sem que estas tivessem condições de promover seu desenvolvimento e 
disputar uma posição relevante no cenário federal. 

O estabelecimento de um "gOverno tenentista" em São Paulo tinha, 
assim, o sentido de sancionar o afastamento da oligarquia paulista da 
cúpula dirigente nacional e de alterar as regras de relacionamento do 
estado com o poder central. Desta forma, as relações entre São Paulo e 
a União desenham·se particularmente tensas. A questão básica e mais 
aparente, que se manifesta como centro de todas as reações e choques 
daí advindos, é a de reivindicações descentralizadoras - defesa do prin
cípio federativo - contra o centralismo crescente do pós·30. 

As interventorias, golpeando a autonomia política e econômica dos 
estados - processo especialmente visível nos exemplos em que um chefe 
militar "estrangeiro" era alçado ao poder - deixavam clara a estratégia 
governamental. A revolução transformava-se aceleradamente, abandonan
do as intensões de aperfeiçoamento das práticas liberais, para configurar
se em projeto ditatorial que adiava sine die o retomo do país à vida legal, 
propondo a realização de reformas "pelo alto" e antes do encaminhamento 
constitucional. 

O tema da centralização/descentralização surge como uma das for
mas de expressão de outra questão: aquela que se refere, não apenas à 
autonomia dos estados, mas ao problema político da participação no 
poder" Este problema teria desdobramentos efetivos no pós-30. Todo o 
período que transcorre da tomada do poder até o golpe de 1937 vai se 
caracterizar por intensas lutas entre grupos de orientações políticas distin
tas e entre facções existentes no interior desses grupos, sendo que tal. 
disputas fundam-se exatamente no enfrentamento de dois projetos, a grosso 
modo identificados no binômio centralização/descentralização. Por outro 
lado, toda essa complexa situação política tem particular expressão e in
tensidade no periodo marcado pela aberturà política do regime (32/34), 
uma vez que em tais conjunturas o jogo político pode manifestar-se de 
forma mais explícita, tentando maiores e inusitadas articulações. 

O projeto de centralização do poder tinha no tenentismo sua melhor 
expressão política e organizacional, mesmo considerandO-se suas divisões 
internas, sem dúvida acirradas após a revolução. Para os tenentes, a cen· 
tralização representaria não só um reforço aos poderes intervencionistas 
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o chefe do (iovcrno Provisório. Getúlio Varga.'.; , tendo à sua direita o m i l1J�lrO da JustIça, Antunes Maciel, nas escada
rias do Palilc,o T iradentes no dia da i"" alação da Assembléia Nacional Com'" uinte, em 1 5  de novembro de 1933,  (Ar
quivl,> Antlln(� Maciel, CPDOC, FG V.)  



Políticos na A�sembléia Nacional Constituinte, vendo-se da esquerda para a 
direito: Juraci Magalhães, Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, Carlos de Li
ma Cavalcânti, 50lano Carneiro da Cunha e Osvaldo Aranha ao centro; bem 
à direita está o padre Arruda Câmara, líder da bancada pernambucana do 
PSD. (Arquivo Osvaldo Aranha, CPDOC,.FGV.) 

Reunião de membros da Comissão Constitucional encarregada de elaborar ° 
substitutivo áo anteprojeto apresentado pelo governo à Assembléia. Da es
querda para a direita, embaixo: Leopoldo Cunha Melo, Euvaldo Lodi (Iider 
da bancada classista dos empregadores), Osvaldo Aranha (então líder da 
majaria) e a seu lado o ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, Joaquim 
Pedro Salgado Filho. À direita, Juarez Távora, ministro da Agricultura. (Ar
quivo Osvaldo Aranha, CPDOC, FGV.) 



o presidente da Assem
bléia, Antônio Carlos Ri
beiro de Andrada (á direi
ta), brinda com o líder da 
maioria, o baiano 1\1edei
ros Neto, em um almoço 
oferecido a este. (Coleção 
Medeiros Neto, CPDOC, 
FGV.) 

Osvaldo Aranha, então ministro da Fazenda, discursa no Congresso de cria
ção do Partido Republicano Liberal do Rio Grande do Sul, em 1932. (Arqui
vo Osvaldo Aranha, CPDOC, FGV.) 



Bancada gaúcha do PRL, em 1 5  de julho de 1934, homenageia scu líder, Augusto Simoes Lo'pes (o sexto sentado da di
reita para a esquerda), em sua residência. Presentes: Francisco Antunes Maciel Júnior, Luis Simões Lopes. (Arquivo 
Antunes Maciel, CPOOC. FGV.J 



Olegário Maciel, presidente do eslado de Minas Gerais, posa com um grupo de poJiticos mineiros, dentre or.; quais Gus
tavo Capanema (terceiro da direita para a esquerda). (Arquivo Gustavo Capanema. CPDOC. FGV . )  



Enterro de Olegário Maciel em agosto de 1933.  Ao centro, Gustavo Capane
ma, IIltervCllIor in\erino de Minas Gerais; à sua direita \Vashington Pires, mi
nistro da Educaçào e Saúde. (Arquivo Gusta\'o Capanema, CPDOC, FGV.) 

Bcnedilo Valadares. novo intervenlor de Minas Gerais, discursa em sua posse 
em dezembro de 1933.  Na mesa, da direita para a esquerda: Gustavo Capane
ma e Antônio Carlos Ribeiro de Andrada. (Arquivo Gustavo Capanema, 
CPDOC, FGV.) 



o governador militar de São Paulo, general Waklomiro Lima, discursa em 19 de noycmb", de 1932, na homenagem a 
ele prestada pelo Congresso Revolucionário do Clube 3 d. Outubro. Na mesa, da esquerda para a direita: Antunes Ma· 
ciel (segundo), Salvador Filho (terceiro) e Jose Am�rico de Almeida (quarto). (Arquivo Antunes Maciel, CPDOC, 
FOV.) 



Almoço oferecIdo pela bancada pernambucana do Partido Social Democrara 
ao interventor Carlos de Lima Cavalcânti, no Rio, em 17 de novembro de 
1 933.  Da esquerda para a direita: Pedro Ernesto Batista, Carlos de Lima, Os
valdo Aranha, Antunes �Iaciel (m inistro da Jusliça), Juarez Távora e o inrer
ventor gaúcho Flores da Cunha. (Arquivo Antunes Maciel, CPDOC, FGV.) 

Almoço reservado por ocasião da crise ministerial de janeiro de 1934. Da es
querda para a direita: Carlos de Lima Cavalcânti, Osvaldo Aranha, Flores da 
Cunha e o ministro da Guerra, general Pedro Aurélio de Góis Monteiro. 
(Arquivo Osvaldo Aranha, CPDOC, FGV.) 



da Unilo, como também o fechamento dos canais políticos de acesso aos 
núcleos centrais do Estado, processo traduzido basicamente na manuten
çio de um regime. discricionário no pais. 

Esse contexto remete-nos às fonnas de interferência e participação 
das organizações políticas e associações da sociedade civil, e o combate 
ao centralismo configura-se também como combate a um processo de 
concentração de poder e estreitamento das esferas de acesso a ele. Não é 
casual que toda a reação que marca a atuação política de São Paulo, na 
primeiro qüinqüênio dos anos 30, integre os ideais de federalismo e con&
titucionalização. São Paulo constitui, no que se refere a todo este con
fronto entre tenentisroo e oligarquias, um laboratório por excelência. 

Em relação ao tenentismo, entretanto, cabe ressaltar que, após 1930, 
o movimento que possuia um caráter claro de oposição ao Estado alcança 
o poder, e seus quadros ocupam uma série de postos-chaves da adroini&
tração política nacional e estadual. O tenentismo passa de força de opo
sição a principal ocupante do aparelho de Estado, utilizando-se desta 
posição e de todos os recursos de poder daí advindos para a implementa
ção de "seu" projeto de ataque às velhas oligarquias e de "renovação dÍl 
política" . 

S ·esta situação privilegiada para os tenentes que explica e viabiliza 
o esforço por eles empreendido na fonnação de bases sociais de apoio 
polftico. Neste momento, inegavelmente, eles podem oferecer uma série 
de benesses oriundas do controle do poder, como é o caso da implemen
tação de certas diretrizes à política econômica e social, que poderiam sen
sibilizar e atrair tanto setores da própria burguesia agrária (mergulhada 
em dificuldades econômicas) como parcelas do operariado. 

Entretant.o, esta posição de força do tenentismo seria minada por 
seu próprio divisionismo, responsável por sucessivas crises e cisões. As 
divergências internas não tardariam a emergir, agitando o movimento e 
suas organizações. Estas, em grande parte, enfrentavam o problema bási
co de decidir sobre a orientação a ser seguida no enfrentamento das pres
sões oligárquicas em prol da descentralização/constitucionalização. Assim, 
a aliança realizada entre as forças revolucionárias de 30 (incluindo o te
nentismo) e o Partido Democrático Paulista ilustraria bem a brevidade e 
a impossibilidade de acordos, desde o mpmeilto da tomada do poder. 

O aprofundamento das cisões não tardaria a ocorrer, e o ano de 
1931 testemunha o distanciamento entre o PD e os setores tenentistas e, 
até mesmo, a aproximação entre o PD e seu oponente de véspera, o PRP. 
A trajetória do PD é marcada por um crescente descontentamento com 
os rumos da política estadual, o que levaria, gradativamente, esse partido 
a deixar uma posição de apoio ao governo do interventor João Alberto 
para assumir, cada vez mais, uma postura de desconfiança e ataque a este 
ou • qualquer chefe tenentista que ocupasse a interventoria.' 
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o cenário político paulista durante os anos de 3 1  e 32 estaria domi
nado pelas múltiplas tentativas do tenentismo de organizar uma base social 
de apoio, capaz de enfrentar os sólidos respaldos sócio-econômicos do PD 
e do PRP junto às "classes conservadoras" do estado. A Legião Revolu
cionária, seguindo uma configuração mais partidária e voltando-se predo
minantemente para a população urbana (classes médias e operariado), 
assim como a Federação das Associações dos Lavradores de São Paulo, 
de estrutura nitidamente sindicaHstll e dirigida aos interesses corporativos 
da cafeicultura paulista, concretizariam estes esforços, abrindo brechas 
de penetração tenentista em São Paulo e vários flancos para o desenrolar 
da luta. 

A interpenetração entre interesses corporativos , atuação política é 
transparente na prática das associações de classe paulistas, tanto da lavou
ra quanto da indústria e comércio. Ao lado dos partidos, esta outra ins

tância de organização e explicitação de interesses dominaria o campo da 
política de forma indiscutível. 

Os dois anos que decorreram entre a Revolução de 1930 e a Revo
lução Constitucionalista de 1932, da ótica da política paulista, podem 
ser considerados parte de um processo de polarização de forças e radica
lização de confrontos que atestam o fracasso das investidas do movimento 
tenentísta e a permanência dos núcleos de organização tradicionais no 
estado. De outro prisma, podem igualmente exemplificar a vitalidade e o 
grau de mobilização que a sociedade civil é capaz de alcançar em certas 
situações de opressão política, bem como as dificuldades e divisões inter
nas que assolam um grupo político, como os tenentes, quando da ascensão 
ao poder. Em resumo, do lado do tenentismo, O "caso" paulista é o de 
um duplo movimento de pulverização de forças; do lado das oligarquias 
regionais, é de reunificação de esforços. Na verdade, o sucesso por parte 
das oligarquias tem que ser avaliado e dimensionado pelo divisionismo 
entre os tenentes. 

Ao eclodir a revolução, em julho de 1932, a Frente Única Paulista 
reunia o que havia de mais expressivo no estado em termos de organiza
ções políticas (PD e PRP) e de classe (as associações de classe da lavou
ra, comércio e indústria), além de amplos setores da população que, in
discutivelmente, Jhe deram apojo. 

A vitória militar do Governo Provisório sobre a Re'l'olução Consti
tucionalista, em outubro de 1932, não encerra contudo o impasse. Feita 
e derrotada a revolução, cumpria ao poder central determinar sobre os 
desígnios da terra paulista. O signo da conjuntura política que então se 
abria era o da constitucionalizaçãot isto é, era o da abertura, organização 
e participação políticas. O "caso" paulista, tão refratário a "métodos cirúr
gicos e sistemas drásticos", no dizer do jornalista Assis Chateaubriand, 
precisava ser definitivamente enfrentado.4 
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A proposta de nosso trabalho consiste exatamente em examinar o 
conflito político identificado como "caso" paulista, do momento imedia
tamente posterior à derrota de 32 até um segundo momento - o da pro
mulgação da Constituição de 1934 -, que assinala uma espécie de "re
incorporação" de São Paulo ao cenário político nacional. Por conseguinte. 
a recuperação desta trajetória demarca como pontos limites, de um lado, 
uma situação de conflito e total radicalização da reação política - a guer
ra; de outro, uma posição de participação no poder, indicativa de certo 
grau de absorção, esvaziamento e conciliação de divergências_ 

Entretanto, apesar da demarcação inicial dessas fronteiras, não gos
taríamos que nosso exercício de entendimentto da dinâmica desse conflito 
fosse tomado coma a reconstituição da "saída" possível à sua resolução_ 
Procuramos fixar, ao longo de todo o trabalho, o amplo espaço de movi
mentação e de alternativas políticas presentes aos atores aí envolvidos, 
bem como a gama de tentativas feitas para enfrentar a questão, que gera
vam por sua vez novos impasses e impunham a busca de outras soluções. 

A análise, situando-se em um momento conjuntural preciso, procura 
ressaltar a variedade de possibilidades de ação e reação políticas, conci
liando problemas de natureza ec<mômica e política stricto sensu, de nível 
nacional e regional. Neste sentido, a elaboração de "respostas" é vista 
como um processo de produção e luta, em que os diversos interesses e in
teressados tentam impor-se. Assim, estaríamos considerando a política 
"não apenas como cena determinada, mas como espaço no qual a contin
gência e a imprevisibilidade têm lugar garantido".' 

Neste tipo de análise. o exercício da política denota não só certos 
parâmetros e objetivos que orientam e balizam a ação dos "personagens" 
históricos como também seu grau de astúcia e "improvisação" ao levar 
em consideração fatores como o tempo e a composição de forças para a 
tomada de decisões. O "caso" paulista pode bem ilustrar toda essa dinâ
mica que pouco envelhece com o passar <los anos-

1 .  A REVOLUÇÃO CONTINUA : 
SÁO PAULO NA OPOSIÇÃO 

"Desarmados, não vencidos. 
Os paulistas aguerridos 
Estão, de novo, de pé 
Vão vencer sem dar um tiro 
O "alente Waldomiro 
Neste novo Itararé. "  
Diário da Tarde- (MG) de 9 . 1 1 .193�. 
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No início de outubro de 1932 tennina, oficialmente, a Revolução 
Constitucionalista deflagrada a 9 de julho do mesmo anO. O país como 
um todo fora abalado, senão pela surpresa, certamente pela violência da 
luta. O estado de São Paulo, necessariamente, pennaneceria por um bom 
lapso de tempo indelevelmente traumatizado pelo esforço empreendido 
e pela derrota. Fatos políticos radicais corno uma guerra civil, que atinge 
diretamente a vida de uma sociedade, não se encerram apenas com a 
assinatura de um annistício militar. São Paulo era e continuava a ser um 
ponto nevrálgico e um grave problema para o Governo Provisório. 

Em meados de outubro, pennaneciam acantonadas em São Paulo tro
pas mineiras e gaúchas que ocupavam algumas importantes cidades do 
estado, onde os generais comandantes nomeavam delegados militares e até 
mesmo prefeitos. Ora, tal situação acabava por contribuir para a exal· 
tação dos ideais revolucionários, considerados acima da derrota militar 
sofrida. O ambiente nas cidades, especialmente nas que se encontravam 
sob ocupação, é descrito como de "resignação e de apaixonado ardor cívi
co pela sagrada causa do povo paulista".' 

e, neste contexto que o estado bandeirante iria receber o seu novo 
interventor. A expectativa quanto à questão era a de que finalmente São 
Paulo voltaria ao controle dos paulistas, encerrando-se de vez a prática 
federal de enviar para o governo desse estado representantes da corrente 
revolucionária tenentista, contra a qual a oligarquia se unira e lutara até 
as últimas conseqüências. 

Foi com surpresa e desconfiança que os meios políticos desse estado 
receberam, a 6 de outubro, a nomeação do governador militar, general 
Waldomiro Castilho de Lima. Militar, gaúcho, ligado a Getúlio Vargas por 
laços de parentesco e, sobretudo, o comandante do Exército-Sul na luta 
contra os constitucionalistas, Waldomiro Lima conseguia reunir uma série 
de atributos em todos os sentidos desaconselháveis para a direção de um 
estado com enonnes problemas políticos e econômicos e que precisava ser 
habilmente "pacificado". 

e, bem verdade que Waldomiro Lima não fora nomeado interventor, 
mas apenas governador militar, o que implicava que seu mandato possuía 
caráter interino e, em tese, deveria ter curta duração. Tais implicações po· 
deriam constituir-se um fator minimizador da repulsa paulista. Entretanto, 
além de governador militar, pouco tempo depois ele é nomeado para o 
comando da 2.' Região Militar sediada em São Paulo, tornando-se assim 
o chefe civil e militar da área, Tal situação acabaria por se prolongar, e 
aos problemas iniciais iriam somar·se outros que terminariam por agra
var o descontentamento paulista e por COnduzir à queda o general Waldo
miro Lima. 
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Era Nova, Bahia: 1 5  de novembro de 1942. Lux do Arquivo Waldomiro Lima, 
CPDOC. 
General Waldomiro Lima 



1 . 1 .  Os "100 dial" do governo militar 

Sem dúvida, tanto a intenção de Waldomiro Lima ao assumir o governo 
militar de São Paulo como as instruções que recebe do Governo Provisó
rio são no sentido de realizar uma aproximação efetiva com os diversos 
setores da população paulista. Assim, ele pauta toda a sua cautelosa ação 
inicial por medidas que demonstrem seu interesse e boa vontade para 
com os paulistas. 

Diante das iniciativas de Waldomiro Lima e, principalmente, diante 
da divisão claramente perceptível na "coligação ditatorial" entre os Hmcr 
derados", que aceitavam a constitucionalização e desejavam a pacificação 
de São Paulo, e os "extremistas", que permaneciam com a ditadura e 
pretendiam tratar São Paulo com hostilidade, aos paulistas cumpria abano 
danar os radicalismos e fortalecer a ala que fosse mais favorável aos inte
resses de São Paulo naquele instante. Na prática, os resultados de tal aná-
6se e de tal diretriz política tnldU7.iam-<>e pelo abandono de qualquer alna
ção que desse lIlllrEem à volta de rq>re5sÕeS em São Paulo. prejudlCálldo 
o. rumos globais da conslitucionalização. Traduziam-se ainda pela colabo
ração com o governo Waldomiro Um., identificado cOm a "al. mod ... 
rada" do oUlubrlsmo, o que nôo significava o abandono dos princIpias 
revolucionários de 32. 

A situação não era fácil para ninguém. Tanto o Governo Provisório 
quanto o governo estadual e as forças políticas oligárquicas paulistas 
tinham riscos a correr e objetivos a serem perseguidos. A solução mais 
adequada para o momento, sob o ponto de vista de setores do governo 
federal, .  era estimular e orientar uma aliança entre Waldomiro Lima e 
alguns políticos de São Paulo mais propensos a uma aproximação com 
Vargas. 

Na verdade, Waldomiro Lima tentaria desempenhar sua dupla tarefa 
de pacificador e articulador de aliança> políticas. bU5CB.ndo apoio junto 
/I cafeicultura paulista, junto ao cmJ>l1'S'lrindo do coméreio e da indtl'lrla 
e atE meomo junto ao operariado urbano. Por SU8J palavra e por $Cus 
atos, o novo governador militar procuraria afirmar-se como WII leal e 
verdadeiro defensor dos problemas ""uUst ... , inclusive 0$ das CIImodo5 
sociais menos favorecidas. Assim, procuraria arbitrar tanto os choques 
entre os interesses do governo federal e os do governo estadual quanto 
entre interesses de diferentes classes e frações de classes. 

E para os problemas do café que as atenções do governador se voltam 
desde os primeiros momentos após a vitória militar. A situação d. lavou
ra cafeeira era de dificuldades crescentes desde a crise de 1929. Com a 
eclosão da Revolução Constitucionalista em meados de 1 932, a posição 
comereial do café paulista piorara ainda mais. A partir de 9 de julho ces
saram, praticamente, todos os contatos entre o Conselho Nacional do Café 



ICNe) e o Instituto do Café de São Paulo, ficando o representante paulista 
naquele órgão com sua ação paralisada. 

Assim, quando a revolução se encerra, as relações entre o Instituto 
e o CNC se encontram muito difíceis, ressaltando-se, particularmente, o 
descontentamento em face de seu presidente, o mineiro Roquete Pinto. A 
situação da produção de café era tão grave que, segundo o próprio gene
ral Waldomiro Lima, em novembro de 1932 havia em São Paulo 7.400 
mil sacas de café arma7.cnadas em decorrência da revolução, fato agravado 
pela expectativa de uma enorme ""fra para o ano de 1933. 

Por essas raZões. it Câmara de Comércio Importador de São Paulo 
dirip:c-sc ao governador militar.  buscando conseguir uma moratória de 
.30 dias para que fossem pagos o::, jmposlos referentes ao p�riodo in iciado 
em 9 de julho. Ao mesmo tempo, comerciantes e importadores de Santos 
solicitam a suspensão da cobrança da taxa de 2 % ouro sobre o valor das 
mercadorias importadas. Além desses problemas, havia a questão do finan
ciamento dos "bônus pró-Constituição" emitidos durante o movimento 
revolucionário e que já se achavam em franca depreciação, o que pode
ria piorar ainda mais a situação econômica do estado. 

Waldomiro Lima procura agir com rapidez e interesse para o aten
dirnento destas demandas e, em viagens ao Rio, avistando-se com Osvaldo 
Aranha e com o próprio Vargas, acerta uma série de providências para: 
a) o resgate dos bônus; b) a concessão de uma moratória de 60 dias para 
o pagamento da taxa de 2 % ouro e c) prestar socorro à lavoura paulista 
através da manutenção das compras do CNC e mesmo de um financia
mento para o café, a ser resolvido em futuro próximo. 

No entanto, apesar desse entendimento inicial entre a cafeicultura 
paulista, o governador militar e as autoridades federais encarregadas do 
café, acentuam-se os choques entre o Instituto do Café e o CNC. A situa
ção agrava-se pela crescente oposição, particularmente do comércio de 
café de Santo, e São Paulo, à orientação comercial e aos contratos de 
propaganda empreendidos pelo presidente do CNC. 

Ladeando e redimensionando esta questão, que envolvia os fortes 
interesses da comercialização do café de São Paulo (e também do Rio), 
hsvla o problema da interferência do CNC nos estados. Este órgão, esten
dendo seu campo de atividades, começava a travar a ação do Instituto do 
Café de São Paulo, uma entidade de direito privado e portanto não-oficial, 
desde sua reorganização em 1931.' O pano de fundo das disputas entre o 
CNC • o instituto, em fins de 1932 e ilúcio de 1933, envolvia o problema 
mais amplo do intervencionismo do governo federal nos assuntos ligados ao 
café e. especificamente, 

'
nas funçôes da alçada dos institutos estaduais. 

A luta em tomo da política cafecira travada entre o CNC e o institu
to teria desdobramentos sérios, precipitando-se finalmente, em janeiro de 
1933. com o pedido de demi •• ão de Roquete Pinto.' Mas esta luta não 
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deixava também de possuir uma dimensão estadual de disputa que se 
travava entre facções da cafeicultura paulista pelo controle do órgão esta
dual e. a partir daí. pelo controle das linhas mestras da política cafeeira 
a níve.l regional . 

Sobre o atuação de Waldomiro Limo. importa destacar a abertura 
de um processo de sindiodncia Junto 80 Instituto. instaurado 3 pedido de 
um grupo de lavradores paulistas que discordava da orientação doste 
órgão e denunciava irregularidades cometidas por sua cúpula durante o 
período das IUla!l de 32. A partir desse momento. Waldomlro Lima abre 
um. frente de IUl3 com um. importante facçAo da cafeicultura paulista. 
na medida que coloca sob suspeita a antiga administração do instituto. Sem 
dúvida. era a Sociedade Rural Brasileira. vinculada ao PD e principal 
responsável pelo instituto durante a Revolução de 1932. que se via atin
gida pelo tumultuado inquérito então iniciado. 

O distanciamento e o agravamento das relações entre WaIdomiro Lima 
e o grupo que em 1932 controlava O Instituto do Café crescem conforme 
as sindicâncias se desenvolvem e com a aproximação das eleições. O prê
mio que valida este alto custo a pagar é. sem dúvida. O próprio instituto. 
com seu poder de influência e seus cofres fartos. 

Em relação a outras questões do estado. o governador militar tam
bém tentaria. de início. a realização de uma política de aproximação e 
conquista. através de uma consulta de interessados e através de algumas 
providências para o atendimento de demandas há muito pendentes. Con
SQlInte com suas declarações de apoio e aplauso à instituição da repre
sentação dos interesses 'de classe. bem como da intervenção direta e da 
integração das classes conservadoras e trabalhadoras no governo, Waldo
miro Lima entraria em contato e solicitaria a: participação das associa� 
de classe patronais da lavoura. do comércio e da Indústria para a deter
minação do orçamento estadual do ano de 1933. Além disso. procuraria 
implementar algumas leis sociais. ouvindo patrões e operários. 

No primeiro caso. o governador militar cria a Comissão de Estudos 
Econômicos e Financeiros, formada por técnicos e por representantes das 
classes conservadoras do estado. Desta comissão foram chamadas a parti
cipar a Sociedade Rural Brasileira. a Associação ComerciaI de São Paulo. 
a Federação dos Lavradores. a Federação das Indústrias e a Câmara de 
Comércio Importador.' Procurava-se. portanto. não esquecer de nenhuma 
das grandes associações patronais do estado. pois a elaboração da nova 
lei orçamentária implicaria a abolição de certos impostos e a criação de 
OUltos. 

A importância da participação dos representantes de classe era dupla
mente enfatizada por Waldomiro Lima. Em primeiro lugar. porque atesta
va a convicção e o desejo do general de realizar uma administração téc
nica. acima de problemlll pollticos. segundo a mall pura orlanlação dos 
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ideais tenentistas. Em segundo lugar, a presença dos representantes de classe 
avalizava o interesse real de Waldomiro Lima em a,tender as verdadeiras 
reivindicações dos paulistas, apesar de ser um elemento "de fora" do 
estado. 

Os trabalhos da referida comissão desenvolvem-se durante os meses 
de dezembro de 1932 e janeiro de 1933. Ao fim desse periodo, a expe
riência é considerada um sucesso pelo governador militar, havendo até 
mesmo o desejo de transformá-la em um conselho de caráter permanente, 
embora a participação das associações de classe na elaboração do orça
mento estadual não tivesse conseguido impedir o àparecimento de pro
testos, principalmente por parte de comerciantes que se viam particular
mente prejudicados. Além do mais, Waldomiro Lima ainda trazia ao eQ1-
presariado U/lla outra soma de preocupações, ao procurar fazer cumprir 
em seu governo as leis sociais que consagravam o '  horário de oito horas 
de trabalho e a concessão de férias relativas ao ano de 1930. 

A atuação do governador militar em relação aos assuntos vinculados 
à questão social tinha praticamente dois pontos básicos. Um deles ligava
se ao interesse em implementar a legislação federal sobre o trabalho no 
estaab, especificamente no que se referia a férias e à duração da jornada 
do trabalho. Paralelamente, Waldomiro Lima reafirma, em entrevistas à 
lmprcnsa, Suo preocupaçiio com a sltuaçüo dos menos favorecidos. che
gando 8 receber comi.sõc. de op�rários Otn palácio. paro Ouvir pessoal· 
mente U4S reivindIcações." Todas ""sa6 iniciatiVa' tinham razoável rE>
percussão nos meio;. operários, sobretudo porque foram coroadas por unl 
plano de construção de enMS oper�rio.s, amplamcnlc anul\ciado, e por 
d�"'araç&s do próprio govornador de defesa do socla.lismo." 

O outro ponto básico das atenções de Waldomiro Lima em face 
da questão social dizia respeito às iniciativas em prol da sindicalização. 
Neste caso, seu interesse principal se dividia entre o estímulo e a promo
ção da sindicalização da lavoura cafeeiro'" e dos trabalhadores urbanos. 
Efetivamente, ambaS as iniciativas se prendem tanto a uma orientação 
doutrinária de tipo corporativo, que O governador militar iria insistente
mente propalar, quanto ao momento pré-eleitoral no qual a arregimenta
ção dos interesses de classe em órgãos sob o controle estatal apresentava 
possibilidades imediatas de ganhos pollticos. 

Em relação à lavoura, como veremos a seguir, a orientação do governo 
militar e da interventoria de Waldomiro Lima seria incisiva, patrocinando 
um plano de sindicalização diretamente implementado pelo Instituto do 
Café, já então em novas mãos. A tarefa de organizar os lavradores de 
café como força político-eleitoral poderia, assim, ser bifurcada em duas 
iniciativas distintas mas articuladas no tempo e nos objetivos imediatos 
a que se propunham: o plano de sindicalização e a formação do Partido 
da Lavoura. Em ambos os casos a presença de Waldomiro Lima no 
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estado e seus preparativos para as eleições de 3 de maio seriam os fatores 
explicativos básicos. 

Em relação ao movimento operário paulista, os esforços do general 
Waldomiro Lima talvez não tenham surtido grande efeito. Apesar de 
suas declarações e da tentativa de se tornar uma figura até certo ponto 
"populista", recebendo operários em palácio e implementando planos 
de casas populares, a sindicalização em São Paulo em fins de 32 e inícios 
de "33 foi um fracasso. A Federação Operária do estado, que contava com 
13 sindicatos e 150 mil homens, segundo informações do chefe de polícia 
da capital, rejeitava a Lei de Sindicalização do Ministério do Trabalho." 

Os problemas em relação a este assunto chegaram a tal ponto que, 
em fevereiro de 1933, o já então interventor do estado resolveu acabar 
com todas as organizações de classe que recusassem o reconhecimento 
oficial, forçando os operários a se sindicalizarem. Para tanto, chegou-se 
a anunciar uma campanha contra U os agitadores das massas operárias", 
havendo notícias de que a polícia paulista identificara e organizara uma 
lista de adeptos do marxismo, que seriam perseguidos pelo governo do 
estado'" 

" 

Desta forma, _ podemos observar que o plano de governo dos 100 
primeiros dias de Waldomiro Lima, orientado basicamente pelo objetivo 
de pacificar e realizar alianças políticas fortes com diversos setores da 
população paulista, se não fracassou completamente também não teve 
o sucesso necessário para a construção de um sólido apoio no estado. 
Portanto, São Paulo continuava resistindo. 

• • • 

A análise da trajetória do general-governador de São Paulo no início 
de seu mandato não pode, entretanto, restringir-se a seus esforços políticos 
no interior do estado, já que, justamente neste período, essa atuação seria 
complementada por outra de âmbito federal. Nos primeiros momentos 
de governo, Waldomiro Lima não só surpreende os paulistas com sua 
postura conciliadora e respeitosa - o que aumenta sua cotação política 
-, como procura emergir no cenário nacional como um líder de respeitável · 
expressão pública. 

Waldomiro Lima, servindo-se de sua posição de governador militar 
de um dos estados mais importantes da federação, estabelece contatos 
onde tem muito a oferecer e, certamente, a ganhar. Nesse sentido, dois 
acontecimentos básicos marcam o curso da ação política do governador: 
sua participação no Congresso RevolucionlÍrio de n<wembro de 1932, rea
liza<lo no Rio, e sua viagem ao estado de Minas Gerais no mês seguinte. 

A realização do Congresso Revolucionário de novembro de 1932 pode 
ser percebida como um dos mais relevantes fatos políticos para o posiciona-
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mento das correntes outubristas em face da conjuntura de abertura política 
que então se definia. A Revolução de 32 deixara bem à mostra uma 
cisão já existente nO interior deste movimento. A partir de então, esta 
divisão passou a se explicitar pelo bin6mio "tenentes versus generais". 

O desenrolar da luta e seu resultado haviam destacado as figuras de 
alguns elementos que, na chefia dos combates, reforçaram sua presença 
como "novos" líderes dentro do grupo revolucionário. O principal deles 

.era, sem dúvida, o general Góis Monteiro. Entretanto, a seu lado surge ' 
o genetal Waldomiro Lima, comandante do . Exército-Sul e govenfador 
militar de São Paulo. 

. 

O aparecimento marcante na cena política dos "generais" vinha 
sombrear a importância dos "tenentes", revolucionários de 30 que, desde 
então, vinham ocupando altos postos na administração federal. A força 
dos "generais" estaria não só na sua posição hierárquica militar, como 
também na moderação de suas propostas políticas, distantes dos eXtremis
mos da "esquerda revolucionária" e consoantes com a constitucionalização. 

Tendo em vista esta complexa situação das forças revolucionárias é 
a ameaça constituída pela reorganização dos antigos partidos e grupos 
políticos da República Velha, cumpria dar coesão e diretriz ao "outubris
mou, evitando-se o esfacelamento interno e o aniquilamento desta car
rente na luta eleitoral. Para tanto organizou,se o Congresso Revolucioná
rio. Neste congresso, "tenentes" e "generais" sentar-se-iam lado a lado, 
unidos pelo objetivo maior da unificação de suas propostas e forças, con
cretizada na formação de um partido nacional. 

Reunido no período de 16 a 25 de novembro para discutir todos 
os principais problemas do país e contando com a presença de ·altas 
autoridades federais e estaduais, o Congresso Revolucionário atraiu as 
atenções nacionais de forma inequívoca. Neste congresso aprova-se uma 
moção de louvor ao general-comandante do Exército-Sul, Waldomiro 
Uma. A realização da homenagem, ocorrida a 2\  de novembro, tem 
particular interesse para a análise da situação política paulista no período. 

Em primeiro lugar, cabe mencionar que compareceram ao aconte
cimento festivo todas as altas autoridades do governo, désde o próprio 
Getúlio Vargas até seus ministros e interventores. Neste sentido, o gover
nador militar de São Paulo estava sendo formal e nacionalmente 
prestigiado pela mais alta cúpula do Estado. A mesa diretora dos trabalhos 
era presidida, na ocasião, pelo ministro da Guerra, general Espírito Santo 
Cardoso, e composta por outros destacados ministros, como Protógenes 
Guimarães (Marinha), Washington Pires (Educação), Antunes Maciel (In
terior e ·  Justiça), José Américo (Viação) e Salgado Filho (Trabalho, In
dústria e Comércio). 

Em segundo lugar, a homenagem é uma nítida consagração à vitória 
sobre a Revolução de 32, sendo agraciados o general Waldomiro Lima 
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Os "chefes" são Getúlio Vargas e Osvaldo Aranha. Careta, Rio de Janeiro, 1 1  de 
fevereiro de 1933. Lux do ArquIvo Waldomiro Lima. CPDOC, FG V IRJ . 
Wa/domiro - Posso ou não entrar? Sou ou não sou também de circo? 
Os Chefes - Si é?! . . .  



e também o "general civil" Olegário Maciel. Assim, tratava-se de destacar 
as figuras de dois chefes estaduais, justamente o de Minas e o de São 
Paulo, aproximando-os dos ideais de 1930 e do tenentismo. 

Os objetivos práticos do Congresso Revolucionário, bem como a 
homenagem a Waldomiro Lima e a Olegário Maciel, não deixam muita> 
suspeitas: a unificação das correntes revolucionárias teria que se realizar 
sem radicalismos e, de preferência, com o apoio dos chefes dos executivos 
estaduais à idéia de fundação de uO? partido nacional. 

Para os "tenentes", aproximar-se dos "generais" (militares e Hcivis") 
significava um recurso indiscutível, uma vez que a direção de alguns dos 
mais importantes estados da federação estava com os últimos. Porém, 
no caso específico de Waldomiro Lima, sem bases locais e recém-nomeado 
em caráter provisório para o cargo de governador militar de São Paulo, 
o apoio e o prestígio conseguidos com a projeção nacional de seu nome 
seriam um trunfo considerável. 

Sugestivamente, é no discurso que profere na Congresso Revolucio
nário que Waldomiro Lima apresenta seu programa de governo para São 
Paulo. Esse programa de pensamento e ação - na dizer do governador 
militar - estruturava·se em 28 pontos, abordando todos os temas que 
então agitavam o debate nacional. O falo de ter sido divulgado no con
gresso lhe era, no mínimo, duplamente benéfico: servia-se do conheci
mento das principais teses aprovadas pelo congresso e canalizava para 
sua atuação em São Paulo o renome que acabava de conseguir como 
m�mbro da corrente revolucionária. 

O programa do general Waldomiro, que seria posteriormente assu
mido pelo Partido Socialista Brasileiro de São Paulo, causa sensação 
particular 80 defender a manutenção do regime federativo "como o único 
meio de assegurar a unidade política nacional, que depende menos de 
um unitarismo centrilizador artificial do que da coordenação das auto
nomias estaduais ou regionais ( .  . .  )"." 

A defesa do federalismo vem combinada, entretanto, com diversas 
inovaÇÕCli políticas, como desdobramento do Poder Legislativo em duas 
câmaras: a política, eleita por todos os cidadãos, e a econômica, eleita 
sobre base corporativa. Combina·se, assim, o voto secreto obrigatório 
e a representação política com a representação de classes e a eleição indi· 
reta do presidente da República e dos executivos estaduais. Além disso, 
propõe-se a criação de um Conselho Nacional e de conselhos estaduais 
como corpos técnicos; a reorganização das forças armadas, com limitação 
do caráter militar das polícias estaduais; a reorganização e a moderni· 
zação do aparelho administrativo." 

Nestes aspectos inovadores, o programa do general seguia de perto as 
resoluções votadas no congresso, acompanhando-as também quando propu
nha a responsabilidade dos ministros perante a Assembléia. o Estado leigo 
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e o divórcio. Quanto à questão da forma de govewo, Waldomiro Lima 
permanecia com a República presidencial, não advogando o parlamenta
rismo.17 

Em relação à política econômica e social, o programa manifesta 
preocupação especial com uma 'reforma do sistema tributário que alivie 
O contribuinte e com uma revisão do sistema de tarifas alfandegárias, 
tendo em vista o estimulo às indústrias "que tenham possibilídade de 
desenvolvimento em nosso meio econômico", ou seja, aquelas definidas 
como indústrias nacionais." Para o operariado, define·se uma linha de 
preocupação com o cumprimento da legislação social e, surpreendente
mente, advoga-se a liberdade sindical." 

De uma forma geral, o saldo deste discurso e da homenagem a 
Waldomiro Lima fora bastante favorável. -e nesse clima de ascenso político 
a nível nacional e de aproximação com Olegário Maciel que o general 
Waldomiro Lima parte para a realização de uma viagem ao estado de 
Minas Gerllis, no momento em que começam a se definir as primeiras 
organizações partidárias de peso que irão concorrer ao pleito de 3 de 
maio. No Rio Grande do Sul, Flores da Cunha e Osvaldo Aranha, com 
O beneplácito de Vargas, lançam o Partido Republicano Liberal (PRL). 
No Rio, poucos dias antes ficara acertada a formação do partido nacional 
revolucionário - o Partido Socialista Brasileiro - com o qual Waldomiro 
Lima e Olegário haviam tacitamente concordado. 

Assim, para qu� o curso político-partidário seguisse o rumo traçado 
Pelo Congresso Revolucionário, precisavam definir-se São Paulo e Minas 
Gerais, as duas unidades política e economicamente mais representativas 
da federação, tradidonalmente ligada. pela experiência governista da 
República Velha, mas com relações abaladas pela Revolução de 1930, 
e mais ainda pela de 1932. O encontro de Olegário e Waldomiro possuía, 
desta forma, conotações mais restritas, se vistas a nível de uma reapro
ximação entre os dois estados, e mais amplas, se analisadas sob o prisma 
do posicionamento destas duas unidades no panorama partidário que 
começava a configurar·se, Portanto, sob a aparência ,de um contato festivo 
e diplomático, os interesses políticos aguçavam-se. 

A participação destacada de Minas na Revolução de 1930, no com
bate aos constitucionalistas de 32 e no controle do CNC fornecia razões 
óbvias para que uma aproximação entre São Paulo e esse estado fosse 
encarada com sobressalto e desconfiança por ponderáveis forças políticas 
paulistas, que já observavam com apreensão os passos do governador militar 
no palco do "outubrismo". 

Os resultados da viagem a Minas têm, portanto, uma dupla face: 
a dos interesses do governador militar, até certo ponto alÍlllidos, e 'a das 
expectivas paulistas, em muito contrariadas. 
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1 .2. Mais um interventor-tenente! 

"Mas nada estará feito aqui enquanto o Governo Pro
visório não inaugurar uma política definitiva de ( . . . ) 
aproximação com os paulistas. Tudo aqui está preparado 
para isso. Não devíamos perder tempo. Getúlio e Os
valdo sio como esses jogadores de !ootball que sabem 
driblar muito bem, mas não chutam em goal. Não sabem 
arrematar. Não concluem. Hoje não há força nem con
sideração que deva primàr sobre o interesse geral." 

Trecho de carta enviada por José Eduardo Macedo 
Soares 8 Viraílio de Melo Franco, em 12 de jaD,eiro 
d. 1933. 

Apesar dos problemas crescentes que já se delineavam claramente no 
quarto mês de governo militar do general Waldomiro Lima em São Paulo, 
o chefe do Governo Provisório acabaria por nomeá-lo interventor do 
estado, em fins de janeiro de 1933. Porém na mesma ocasião o general 
Oaltro Filho é indicado para o comando da 2.' Região Militar, dividindo
se a direção poUtica e militar da área, até então concentrada nas mãos 
de Waidomiro Lima. 

Este fato certamente refletia urna atitude de maior cautela do governo 
federal, que procurava resguardar de possíveis problemas o controle 
armado da· região. Treduzia, igualmente, uma certa postura de compasso 
de espera por parte de Vargas, que mantendo Waldomiro Lima evitava 
a escolha de outro nome que pudesse precipitar mais ainda os aconte
cimentos já acelerados pela proximidade das eleições. A opção de manter 
o general do Exército-Sul no comando, não mais provisório, do executivo 
de São Paulo era, nO entanto, surpreendente em face da situação de 
tensão e instabilidade política que sua administração criara no estado. 
Apenas com a percepção da complexa dinâmica dos interesses políticos 
nacionais - e ai especialmente os do outubrismo -, podemos compreen
der o significado de tal nomeação que, contraditoriamente, acabou por 
assinalar o início do declínio definitivo da carreira política de Waldomiro 
Lima. 

Na verdade, no DtOme!1to da !1omeação do novo interventor, pelo 
menos dois problemas agitavam os meios econômicos e políticos paulistas: 
a crise nO Instituto do Café e a atuação do chefe de polícia recém· 
empossado, Bento Borges. Esses acontecime!1tos de natureza tão distinta 
têm entIe-tanto um dado . �m comum. Ambos acentuam o avanço de 
Waldomiro Lima .00 controle da poUtica do estado, aV8!lÇQ marcado por 
uma atitude de radica1U:ação e até mesmo de violência liaS tipos de deci· 
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sôes adotadas - o que, em contrapartida, acarretaI la reações fortemente 
articuladas. 

O caso do instituto acabara por eclodir intempestivamente em janeiro 
de 1933, quando foi divulgado amplamente pela imprensa carioca e pau
lista o resultado das investigações que WaldonlÍro Lima havia promovido. 
A diretoria do instituto era acusada de gravíssimas irregularidades no que 
se referia a desvios de fundos do órgão e a operações comerciais escusas, 
envolvendo especificamente uma importante firma do estado, a Murrey & 
Simonsen, Vinculada as banqueiros ingleses Lazard Brothers & Cia. No 
entanto, os termos do importante relatório eram bastante genéricos, limi
tando-se à acusação sobre a ocorrência de desvios de dinheiro ao tempo 
da Revolução Constitucionalista. 

Mais grave ainda é o anúncio concomitante da assinatura de um 
decreto pelo qual Waldomiro Lima afastava todos os membros da diretoria 
do instituto, nomeando três elementos para substitui-los.'" Como se não 
bastasse, noticia-se também que col>tinuariam as investigações sobre ó 
desempenho da fim,a Murrey & Simonsen, para o que já fora nomeada 
uma nova Comissão Especial de Inquérito." 

O impacto deste conjunto de medidas pode ser rapidamente avaliado 
quando observamos que eslava sendo considerado c.ime o auxl1io à 
causa constitucionalista, motivo de honra para grande parte das elites 
políticas do estado e também para ampla faixa da população. O "escãndalo" 
Murrey & Simonsen, além de envolver poderosissimo grupo financeiro 
internacional, do qual o estado era devedor, atingia uma das figuras do 
empresariado paulista mais prestigiadas a nível nacional. Roberto Simonsen 
era membro da diretoria da Federação das Indústrias do Estado de São 
Paulo, tendo sido preso logo após a derrota de 32 exatamente sob a 
acusação de ter, através da FIESP, financiado a guerra." Nesse sentido, 
queremos ressaltar, ao 'lado do impacto econômico dos decretos, seu 
impacto polltico-ideológico, ou seja, seus efeitos éticos, naquele contexto 
específico. A causa constitucionaHsta. como buscamos assina1ar anterior
,mente, não havia morrído para os paulistas. Considerar crime o posicio
namento favorável à Revolução de 32 chocava as forças políticas do 
estado que acabavam de iniciar sua mobilização para 8S eleições. 

O jornal Diário Carioca, ligado aos interesses dos irmãos José Carlos 
e José Eduardo Macedo Soares, espelha bem esse tipo de reação e revolta, 
procurando demonstrar que se tratava de um verdadeiro golpe do general 
Waldomiro Lima, que assim apropriava-se do instituto às vésperas das 
eleições, não realizando qualquer mudança de fundo na referida adminis
tração. Tratava-se apenas de uma troca de homens, o que estava muito 
longe de qualquer intuito moralizador." 

Se acrescentarmos a essa situação a demissão do mineiro Mauro 
Roquete Pinto da presidência do Conselho Nacional do Café, teremos 

256 



mais um dado na escalada do general Waldomiro Lima em direção a 
setores da cafeicultura paulista. Com a safda de Roquete Pinto, a possi. 
bilidade de um paulista assumir a presidência do CN C começa a ser 
aventada e naturalmente pleiteada por Waldomiro.24 A imprensa carioca 
e paulista passa a especular sobre o fato, comentando um ou outro nome. 
Entretanto, Waldomiro Lima apresenta imediatamente seus candidatos: 
Múcio Whitacker, o então representante de São Paulo no CNC, oU Ar· 
mando Simões, recém·nomeado para a nova diretoria do instituto!" 
Ambos eram não só identificados com a orientação de Waldomiro no 
interior do estado, como comprometidos claramente COm a mesma. 

Waldomiro Lima aumentava seus instrumentos políticos; procurava 
armar·se bem tanto a nível estadual quanto nacional, elegendo como pedra 
de toque para este fim a política cafeeira. Porém, ao mesmo tempo, 
aprofundava uma dissidência já existente no seio da cafeicultura paulista, 
dissidência que alimentou fartamente nos meses seguintes com o desen
rolar do inquérito sobre a firma Murrey & Slmonsen. 

A essa situação difícil que agitava o empresariado paulista soma·se 
O desempenho do novo chefe de p<!llcia, Bento Borges. A entrada de 
Borges realmente altera o clima vigente, pois desencadeia·se uma polltica 
repressiva no estado. A tropa é mantida constantemente de prontidão 
e o nÚlDero de prisões eleva·se razoavelmente.'·' 

O descontentamento e a apreensão em face da atitude do nOvo 
chefe de polícia crescem durante o mês de janeiro a tal ponto que, já 
em inicio de fevereiro, o ministro da Justiça, Antunes Maciel, propõe sua 
imediata substituição por pessoa natural do estado, "capaz de agir no 
momento com conhecimento do meio".27 A situação era por demais tensa, 
e a radicalização que Bento Borges estava desencadeando poderia provo
car até mesmo a reprodução de um novo surto "separatista"." 

Por que então manter Waldomiro Lima em São Paulo, na qualidade 
de interventor, quando já se afiguravam tantas tensões no estado? Por 
que justamente neste momento Vargas faz tal convite? 

As razões para tal investidura, a nosso ver, podem ser encontradas 
exatamente na abertura política que o pafs atravessava e, mais especUi. 
camente, nas questões de reorganização partidária que mobilizavam todas 
as forças políticas, quer as vinculadas ao tenentismo, quer as vinculadas 
aos velhos partidos da primeira República. 

Antes de tudo, é preciso registrar que a participação de São Paulo 
nas eleições de :s de maio rlcora em wspenso al� janeiro de 1933, qUAndo 
o Supcrlor Tribunal do Justiça conrirmou oficialJ1\cDle o pn:s<:nça do 
estado na futura Assemhl�ia Nacional ConslÍtuinte. Esta dificuldade. 
oriunda da guerra civil de 1932, fora superada em nome dos ideais 
nacionais de retomo' ao estado de direito, que não poderia vigorar com 
tão candente exclusão."· A decisão do tribunal representava formalmente 
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o ponto de partida oficial das árticul8ÇÕes políticas em um estado cuja 
importância era inquestionável. São Paulo catalisava as atenções do país, 
e o sucesso das propostas governistas na futura Constituinte dependeria, 
em' grande parte, do rumo que (, encaminhamento partidário tivesse nesse 
estado. 

A figura e o papel do interventor na condução deste momento político 
crucial saltavam aos olhos. Todo o plano da cúpula outubrista, que pro
curava organizar um 'partido nacional revolucionário, baseava-se no apoio 
e na obra dos interventores estaduais, Já estavll1l1 sendo desenvolvidas 
as confabulaçôe8 para encaminhar esta fórmula de organização de partidos, 
sendo lideradas pelos próprios ministros de Vargas, dentre os quais Juarez 
Távora e Antunes Maciel se destacavam, A adesão de São Paulo a tal 
plano seria mais do que significativa, considerando-se sua importância 
eleitoral e a própria especificidade da história recente do estado, Seu 
futuro interventor seria um elemento-cbave para os interesses do outu· 
brismo; que realizava o duplo esforço de conquistar homogeneidade e 
votos. 

A conclusão a que se pode chegar é que 8 nomeação de Waldomiro 
Lima para a interventoria de São Paulo não se prendeu tanto a uma 
avaliação positiva de sua administração anterior, Ao contrário, essa era 
vista com desconfiança e até com temor pelas elites outuhristas que, de 
há muito, reconheciam o desgaste de se ter um interventor-tenente em 
São Paulo, 

Os interesses na nomeação de Waldomiro Lima eram outros e 
tinham um claro sentido eleitoral. Tratava·se de estimular e cobrar o 
apoio dado explicitamente, por ocasião do Congresso Revolucionário, 
pelo então governador militar de São Paulo, à constituição de um partido 
nacional através da formação de um núcleo regional em São Paulo. Com 
as adesões do Rio Grande, através do PRL, e de Minas Gerais, através do 
PP', além dos estados do Norte, a corrente representada por tal união 
seria invencívól na Assembléia. 

Escolher Waldomiro Lima para executar essa tarefa era uma opção 
difícil e custosa. Del. participaram, porém, não só o chefe do Governo 
Provisório como sua mais alta cúpula administrativa, unidos nO objetivo 
de fortalecer o poder de Vargas e do outubrismo através do fortalecimento 
do poder dos interventores estaduais. 

O novo interventor de São Paulo, aparentemente, saíra aprovado 
de seu período de governo militar mas recebera uma difícil tarefa, de 
cujo desempenho dependeria toda a sua força e certamente sua continuidade 
no governo 40 estado. A decisão de mantê-lo no cargo, entretanto, fora 
transferida para 3 de maio, quando uma avalíação segura seria efetuada. 
Durante esse período, a permanênciá de Waldomiro Lima no poder 
significava o adiamento de uma possível escolha que alterasse o equilíbrio 
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cIaa forças políticas nacionais. Neste sentido, Vargas, no seu mais trpico 
exerc!cio de mando, aguardaria o desenrolar dos acontecimentos, para 
que, após muita observação e consulta, implementasse sua decisão. Em 
águas calmas ou revoltas a isca deste paciente pescador era tentadora: 
ele oferecia a participação no poder. 

J .3. A reorganização partidária ou o conflito institucionaüzt«lo 

Os partidos do interventor 

"Só há duas forças pollticas respeitáveis (no estado 
de São Paulo) : o Partido da Lavoura que é o 'lavrador' 
que adquire uma nova consciência política · e organiza 
seu partido e o Partido Socialista. que é o 'operário'.," 

Fragmento de uma entrevista" do ,eo.eral Waldomi.to 
Lima ao DIário da Noi,. (SP) d. 10.4.1933. 

E61as declarações do interventor paulista, dadas a menos de um mês 
da n:alIzaçio das eleições de 1933, definem bem • linha de aliBnças 
poUticas que ele tentara consuu.ir no esl4do para fornecer uma base 
social de apoio a seu governo. Waldomiro Lima concebera uma s6ie de 
medidas capaz.es de atrair e mobilizar as atenções de 5elOl'eS 5Igniíicalivos 
tanto da lavoura de café quanto dos tr.balhodores urbunos. Em ambos 
OI casos, não atingiu sua meta, sendo que colheria um (racasso maior 
Junto ao operariado do que juntO iI própria cafeicultura, cindido violenta· 
_te no decorrer dos aconteCimentos que então se desencadearam. 

Logo após sua nomeação como interventor, Waldomiro Lima anuneiB 
duas medidas de impacto para a cafeicultura paulista: a próxima assina
tura de um decreto prescrevendo as novas atribuições da diretoria provi
sória do Instituto do Café de São Paulo e regulamentando o procedi
mento pelo qual se realizaria a slndica1i2.ação dos lavradores de todos os 
munlclplos produtores do eslado.'" O Decreto n." 5.84 1 ,  de 20 de feve
reiro de 1933, tinha um n/tido alcaoce eleitoral. Ao mesmo tempo que 
lançava as bases de um movimento de arregimentação e organizaçio de 
"lavradores", iSlo é, de proprietários de cafezaiJ de mais de mil pés. 
íorUlccia o instituto, que deveria (undir-se A Federação dos Sindicatos 
dos Lavradores de Café, resultante desse plano de sindicalização. No en
tanto, o decreto tinha o cuidado de assegurar que a posse do patrimônio 
e da renda . do instituto permaneceriam com a "lavoura", não se incor
porando aos bens .e . receitas . do estado. ·Dessa (orma. Waldomiro Lima 
Intervinha diretamente na mec4nica de organização desta fração de cl!lsse 
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é na determinação dos poderes de sua instituição estadual, sem que for
malmente o governo do estado pudesse ser acusado de exorbitância de 
podêr. 

Ao lado dessas inici�tivas que visavam preparar um campo eleitoral 
seguro para O interventor no seio da cafeicultura, desenvolvem-se aS 
articulações em tomo do Partido Socialista Brasileiro de São Paulo (PSB), 
organizado 'em 1932 após ti Congresso Revolucionário de novembro. 
Nesse sentido, em fevereiro de 1933 promove-se o primeiro congresso do 
partido, no qual são escolhidos os membros que comporiam a comissão 
executiva da capital e o diretório central. 

A questão da filiação do PSB de São Paulo à orientação de um 
partido nacional começa a ser imediatamente' entabulada, marcando-se 
para isso um encontro, nO Clube dos Duzentos, que reuniria o interventor 
paulista, o ministro da Justiça, Antunes Maciel, e o chefe de polícia do 
Distrito Federal, João Alberto. O objetivo do encontro, programado no 
gabinete do ministro Juarez. Távora, era lançar bases programáticas segu
ras entre as principais correntes revolucionárias do país. 

As conseqüências desses entendimentos são contraditórias e difíceis 
de avaliar no que se refere a São Paulo. Sem dúvida, o PSB de São 
Paulo nascera sob a égide da orientação outubrista, voltada para a 
formação de um partido nacional. Sem dúvida também, a nomeação 
de Waldomiro Lima fora em grande parte aceita pelos "próceres revo
lucionários" do tenentismo, tendo em vista a realização deste plano. 
No entanto o desdobramento dos problemas políticos relativos à admi
nistração de Waldomiro Lima em São Paulo tomariam praticamente sem 
efeito as articulações iniciais. 

Na verdade, numa segunda grande reunião do PSB é deliberada 
sua filiação à União Cívica Nacional, sem alteração dos pontos de seu 
programa e sem prejuízo de sua autonomia." Estaria assim, formalmente, 
realizada a ligação com a organização partidária representativa dos ideais 
outubristas a nível nacional. Contudo, quase concomitantemente, o inter
ventor paulista, em viagem ao Rio, passa a declarar que não sabe bem 
o que é a União Cívica e que, portanto, não a integra.'" Logo a seguir, 
ainda mais taxativo, ele autoriza jornalistas que o entrevistam a publicar 
que, definitivamente, não pertence à União Cívica e que não opina nem 
responde que;;tões sobre tal agremiação política." 

A situação era, portanto, bem esdrúxula, uma vez que o PSB estava 
formalmente filiado a um. orientação política que o interventor, seu 
maior patrocinador no estado, declarava não apoiar. Caberia, então, ques
tionar o cumprimento real da filiação deste partido à UCN, além de 
refletir sobre as razões que poderiam explicar o afastamento de Waldomiro 
Lima de grupo tenentista que estava na UCN e com o qual ele estabele-
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cera relações no início de seu governo militar, recebendo apoio e home
nagens públicas. 

Sobre o PSB paulista, é necessário, entretanto, destacar-se desde 
logo alguns pontos que esclareçam aspectos de sua orientação doutrinária 
e de sua atuação em São Paulo. O partido adotara como base de seu 
programa político as teses defendidas por Waldomiro Lima em seu dis
curso proferido por ocasião do Congresso Revolucionário. Desta forma, 
fica hem claro o tipo de relação que mantinha com o interventor, ins
pirador ideológico e organizador prático da agremiação. Assim, no m0-
mento de seu nascimento, o PSB contava com o beneplácito das forças 
tenentistas nacionais e com o apoio decisivo do governo do estado, o que 
não deixava de ser um excelente começo. 

A comunhão com os ideais revolucionários traduzia-se pela defesa 
de uma série de pontos: eleições indiretas para os executivos estadual 
e federal; instituição da representação de classes; proposta do Estado leigo 
e do divórcio a vínculo etc. Especialmente, traduzia-se na proposta de uma 
política de justiça social que garantisse a aplicação da legislação traba
lhista e a implementação da orientação sindical da época. A importância 
do último ponto para o PSB de São Paulo reside, a nosso ver, no fato 
de que o partido propunha-se a sensibilizar exatamente as camadas tra
balhadoras urbanas. Além disso, tal tipo de apelo conflula com os esfor
ços realizados pelo interventor para fazer cumprir a legislação sobre 
férias e jornada de trabalho; nas palavras do próprio Waldomiro, o PSB 
deveria ser o "operário". 

No entanto, o socialismo do PSB combinava tais preceitos com itens 
do programa que ressaltavam o respeito irrestrito à propriedade privada 
e com práticas de perseguição às lideranças sindicais independentes, patro
cinadas pelo interventor e executadas pelo chefe de polícia. 

A preocupação doutrinária, associada aos intentos do interventor de 
forçar a sindicalização operária, mesmo que por instrumentos violentos, 
tem expressão clara em palavras do próprio Waldomiro: "O Partido 
Comunista não está dentro do socialismo ( . . .  ) .  Aos comunistas eu dese
jaria que lhes acontecesse aqui o que lhes sucede hoje na Alemanha de 
Hitler: combatidos para desaparecer"." A demarcação que se procura 
realizar é nítida, e é efetiva a ameaça lançada às lideranças subversivas 
existentes no meio operário, responsabilizadas pelos descaminhos da sin
dicalização. A aliança que o partido teoricamente oferecia dirigia-se aos 
operários sindicalizados dentro das normas legais vigentes: aqueles que 
se encontravam fora do alcance do "comunismo". 

Se levarmos em consideração seu objetivo de atingir os trabalhadores 
urbanos, o PSB paulista fracassou quase que integralmente, pois esteve muito 
longe de sensibílizar a maioria do operariado, que nesse período resistia 
à orientação governamental e especialmente ao enquadramentá sindical, 
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como as próprias dificuldades encontradas por Waldomiro Lima o atestam." 
De sua chapa composta por 15 nomes, apenas três foram eleitos. A diver
sidade é o traço marcante que' os une, caracterizando uma atuação até 
certo ponto desconcertante na Assembléia. Desta forma, é difícil consi
derar a filiação do PSB à UCN como um real engajamento à orientação 
tenentista que se iria articular sob as lideranças revolucionárias de Juarez 
Távora e Osvaldo Aranha, entre outros. 

Quanto à questão do afastamento de Waldomiro Lima da cúpula 
governamental mais ligada, naquele momento, às iniciativas outubrislas 
de organização de um partido nacional, alguns acontecimentos ocorridos 

. einda nos meses de fevereiro e março de 1933 esclarecem a razão do 
rumo distinto que o interventor acabaria por tomar. Basicamente, o pro
blema mais explosivo envolvia os f\lmos da política do café no Brasil 
e todas as suas implicações. Enquánto Waldomiro Lima partia para a 
preparação de um contingente elei.tora! de apoio a seu goveJ;Jlo junto 
aos lavradores paulistas, implementando medidas como a reforma das 
atribuições do Instituto do Café e o plano de sindicalização da lavoura, 
o governo federal - através do ministro da Fazenda, Osvaldo Aranha 
-t- aprofundava sua estratégia de centralização e intervenção nos negócios 
do café. 

O grande passo em tal direção seria dado por Vargas, justamente 
no momento em. que Waldomiro Lima armava seu esquema no interior 
do estado e patrocinava contatos mais estreitos entre a cafeicultura de 
Minas e São Paulo, fortalecendo sua posição a nível estadual e nacional. 
Referimo·nos à criação do Departamento Nacional do Café (Decreto 
li." 22.452 de 10 de fevereiro de 1933) que iria substituir o Conselho Na
cional. (Este, aliás, permanecia sem presidente desde o pedido de exone
ração de Mauro Roquete Pinto, aguçando os interesses do próprio Wal
domiro Lima.) 

A importância da medida, sob o aspecto político, era enorme, uma 
vez que no departamento os delegados dos estados produtores perdiam 
toda sua força, não participando mais da esfera decisória da organização, 
mas formando apenas uma equipe consultiva." Além disso, O CNC resul
tara praticamente de um acordo entre os estados produtores , sendo 
criado por decreto do governo federal, mas gozando de relativa ·autono
mia em relação ao poder central. Por essa razão, quaisquer alterações 
a serem introduzidas nesse órgão deveriam ser fruto de novas conven
ções, ouvidos os estados produtores. Já o DNC se constituía como um 
departamento governamental, diretamente ligado ao Minhtério d. Fazenda, 
com ampla margem de atuação nos assuntos cafeeiros e nos institulos 
estaduais, que ficariam sob orientação e controle do novo órgão. 

O impacto de tal decisão em São Paulo e Minas era mais do que 
l revisível. Em carta a Vargas, Osvaldo Aranha expõe claramente a situa· 
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ção, mencionando a posiçio de Waldomiro Lima, com quem mantinha, 
há algum tempo, certas reservas: 

"Sei mais que ele provocou o entendimento das lavouras pau
lista e mineira para junto defenderem-se! .Sei que Olegário está ( . . .  ) 
todo no jogo. Sei ( . . .  ) que vão iniciar a ofensiva e que depois de 
amanhã farão a L' reunião "-m Belo Horizonte. Pretendem ( .  . .  I 
reagir e vencer como fizeram com o Whítacker por eles expulso 
do Ministério! Eu quero que tomes conhecimento da situação ( . . .  I.  
Estou disposto a enfrentar a tempestade venha das montanhas ou 
dos cafezais. Não sei, entretanto, das conveniências da nave do 
Estado. Só tu podes aquilatar. ( . . .  ) Acho porém que antes de 
pormo-nos ao largo devemos adotar algumas providências: 1) avi
sar ao Olegário que o governo resolveu assumir a direção da po.lí
tica do café, podendo antecipar que o fará justamente para tomar 
eficiente o amparo à lavoura ( . . .  ); 2) notificar ao Waldomiro que 
os agentes do governo devem amparar os seus atos".n 

Este ato do Governo Provisório encontra os membros das diretorias 
do Instituto do Café de São Paulo e Minas reunidos em Belo Horizonte, 
já que aqueles haviam partido para o estado vizinho atendendo a um 
convite fonnulado pela cafeicultura mineira." A notícia do decreto provoca 
forte reação da cafeicultura, o que se traduz por duas providências 
iniciais para as quais era necessário a concordância dos governos de 
São Paulo e Minas. A primeira consistia no pedido de apoio para a 
convocaçio de um Convênio dos Estados Cafeeiros, no qual . se poderia 
encontrar novas diretrizes para a política do café. Para tanto, lembra-se 
que o próprio Governo Provisório assentira em que quaisquer modifica· 
ções no CNC deveriam ter Jugar a partir de um novo convênio. Assim, 
se o CNC não atendia mais às exigências da situação, cumpria reestudar 
o caso e não adotar a medida radical de sua eliminação pura e simples, 
COmo ocorria com o decreto do DNC. A segunda solicitava aos dois 
governos estaduais a manutenção e o respeito às autonomias econÔmica 
e administrativa dos institutos paulista e mineiro. 

Ambas as decisões deram lugar ao envio de telegramas que, assi
nados conjuntameme pelos diretores dos Institutos, foram dirigidos 80S 
interventores Olegário Maciel e Watdomil'o Lima com ampla cobertura 
da imp�nsa." O. protestos da cafeicultura destes cstados não chegam, 
po�, lCQuer a retardar a execuçio do decreto que, datado de 1 4  de 
fevereiro, entra em vigor algum dias depois. 

O posicionamento do interventor paulista também não se faz esperar . 
. Em declarações à imprensa, ele esclarece não ter participado da criação 
do DNC e anuncia o ellvio de um telegrama 80 ministro da Fazenda, 
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DO qual relembra-lbe a cláusula do convatlio de novembrol dezembro de 
1931 que impedia alterações no CNC, salvo por determinação dos próprios 
estados produtores de café. Dessa forma, Waldomiro Lima assumia os 
reclamos do Instituto do Café de São Paulo, ao criticar ' o Governo 
Provisório por um ato que, além de ferir a legislação em vigor, demons
trava verdadeiro menosprezo pela lavoura cafeeira." 

Essa situação de aberto e público estremecimento entre um delegado 
do Governo Provisório - o interventor - e um ministro do mesmo 
governo, no que se referia à orientação da política do café, seria ainda 
mais aprofundada com o desenvolvimento das sindicâncias em torno 
do processo Murrey & Simonsen. Tal "caso" passa a ganhar espaços cada 
vez maiores na imprensa carioca e paulista, com seus múltiplos episódios 
de "ataque e defesa", chegando a alcançar as dimensões de um possível 
"escândalo" econômico. Na época, a importante firma bancária inglesa 

. Lazard Brothers, que se fazia representar pela Murrey & Simonsen, chega 
a destacar um enviado especial parlí estabelecer contatos com o governo 
de São Paulo, esclarecer todas as objeções e encerrar a questão que já 
passara a incomodar a matriz. 

As relações entre o ministro Osvaldo Aranha e Waldomiro Lima 
envolvem todos esses episódios e agravam-se a tal ponto que o ministro 
chega a solicitar demissão do cargo, tendo em vista os problemas criados 
pelo interventor. Este tipo de atitude, peculiar a Aranha, reflete-se em 
uma de suas cartas a Vargas, onde coloca, sobre a questão da Lazard 
Brothers: 

"é uma fita com manifesto pre)ulZO para O crédito do país. 
Nossos banqueiros já fizeram transmitir isso a nós. Trata-se de 
matéria delicada, que precisa ser tratada sem alardes. Envolve a 
reputação de uma firma inglesa, conhecida universalmente. Não sei 
quem tem razão. Sei, entretanto, que tudo isso deve ser feito com 
discrição ( . . . ) fI:h 

Além disso, bavia a objeção do interventor a que o DNC entrasse 
em entendimentos diretos com a Sociedade Rural Brasileira, que acabara 
de encaminhar ao ministro um interessante projeto para O escoamento 
da safra de café de 1933.42 Aranha explica que Waldomiro exigia que 
o departamento tratasse apenas "com O célebre instituto e com seus 
diretores"." Mais uma vez surge a questão do fracionamento da lavoura 
ca{eeira paulista e suas implicações na política do estado. Nesse exemplo 
fica claro que a Sociedade Rural agia independentemente do órgão esta
dual responsável pelos assuntos do café - o instituto -, enviando suas 
propostas diretamente ao ministro e com ele estabelecendo conversações. 
A reação de Waldomiro, testemunhada pela carta de Aranha, é a da 
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defesa do instituto como intermediário exclusivo do debate destas ques
tões. Vale lembrar aqui que a diretoria deste órgão fora nomeada pelo 
próprio interventor, sendo seu presidente um homem tradicionalmente 
ligado à FedexaçãÓ dos Lavradores. 

A importãncia deste tipo de acontecimento para a compreensão do 
problema central deste momento político, qual seja, a formação de 
partidos patrocinados pelo interventor, está em avaliar a posição que 
Waldomiro Lima ocupava no contexto das forças políticas do estado de 
São Paulo e também das forças políticas outubristas nacionais. Em relação 
ao PSB procuramos assinalar que, além de não conseguir tomar·se, nem 
de longe; o partido do operariado paulista, afastara-se, na prática, da União 
Cívica Nacional. 

As observações relativas à questão da política cafeeira, além de res· 
saltarem a tensão existente entre Waldomiro Lima e Osvaldo Aranha, têm 
a validade de demonstrar os problemas que o interventor teria que en
frentar no campo da implementação de um partido de "lavradores de 
café" paulistas que abarcasse amplas parcelas desta fração de classe. 
Na realidade, era esta a outra grande linha de alianças políticas do inter
ventor e, sem dúvida, um partido de cafeicultores tinha uma certa princi
palidade em relação a um partido de trabalhadores. A situação de aberta 
cisão em que se encontrava a lavoura de café em São Paulo, bem como 
a dificuldade de relações entre o ministro da Fazenda e o interventor 
paulista explicam em grande parte o caráter e os limites do partido que 
então seria lançado. 

Inegavelmente os primeiros passos em direção à formação do Partido 
da Lavoura haviam sido dados na ocasião da assinatura do Decreto n. o 
5.841 de 20 de fevereiro. Podemos inclusive considerar que o esforço 
de arregimentação sindical da lavoura é a pedra de toque e o funda
mento da estrutura organizativa do futuro partido. Em tomo deste objetivo 
se engajariam forte e abertamente tanto o instituto quanto o interventor. 
num trabalho conjunto de implicações políticas evidentes. 

Em importante manifesto dirigido aos '\LavTadores de Café de São 
Paulo", o instituto lança sua palavra de ordem: 

"( . . .  ) Lavradores! Unindo·nos e arregimentando-nos em sindicatos 
municipais e unidos e arregimentados apoiando, sem abdicaçõe;:;, 
um governo que tudo procura Íazer para o bem de São Paulo, 
não nos esqueçamos de que é das umas que deverá resultar a 
completa e perfeita reorganização política e administrativa do estado 
e do país. ( . , . ) A lavoura cafeeira ( . . .  ) não pode ,permanecer 
indiferente ao pleito que se anuncia. ( . . .  )" ,H 

O que se verifica é uma aliança bem delimitada entre o governo do 
estado e um setor da cafeicultura paulista, justamente aquele -flue se 
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encontrava na dheção do Instituto do Café por direta intervenção de 
Waldomiro Lima. Esta união teria como momento-ehave o pleito de 3 de 
maio, já que uma vitória das correntes pró-interventor poderia assegurar 
sua continuidade no poder e, assim, garantir a linha de resoluções que 
vinha sendo desenvolvida para os assuntos do café em São Paulo. O ma
nifesto é um documento rico para o traçado deste tipo de ligação. Em 
seu texto a figura de Waldomiro Lima é moldada, através das realiza
ções já efetuadas e dos esforços em andamento, como a de um autêntico 
defensor do café paulista. 

O Partido da Lavoura seria oficialmente fundado em abril de 1933, 
por manifesto do instituto aos lavradores paulistas. Nesse, o instituto 
procura situar sua posição de órgão que, embora tivesse precípuas finali
dades administrativas, não se podia alhear do importante momento 
político, no qual os interesses dos lavradores deviam marcar presença. 
Segundo seus termos, os trabalhos da futura Assembléia Constituinte na 
elaboração da lei básica do país teriam que incluir dispositivos que 
garantissem o desenvolvimento da lavoura de café de São Paulo. Um 
Partido da Lavoura teria encargos cruciais neste plenário, e o Instituto 
do Café não poderia limitar-se à condição de mero espectador da 
história." 

O lançamento do partido era feito, inclusive, no bojo de uma 
medida alvissareira, interpretada como vitória da diplomacia do inter
ventor. No início do mês de abril, o chefe do Governo Provisório assinara 
um decreto dilatando o prazo para o pagamento das dívidas hipotecárias 
rurais e reduzindo os juros cobráveis aos fazendeiros. E enorme a capita
lização que se faz desta medida em São Paulo, tanto para glorificar o 
interventor quanto para incentivar o partido que 'então se lançava. O de
creto, também considerado "uma lei contra a usura", era aclamado como 
o atendimento do maior desejo de todos os lavradores, que finalmente 
respondiam ao grupo reduzido mas poderoso de banqueiros que sempre 
os explorara. A grande conquista era considerada um fato decisivo para 
a vitória eleitoral do Partido da Lavoura, já que a cafeicultura representava 
de 65% a 70% das atividades produtoras paulistas. 

E nesse clima de euforia que se realiza o congresso do partido. 
Descrito COIJl() muito concorrido e agitado, o congresso conta com o 
apoio e a presença de uma liderança política que então despontava em 
São Paulo: Plínio Salgado, chefe da Ação Integralista Brasileira já orga
nizada e em atuação para o pleito de 3 de maio . ..  Na ocasião, é aprovado 
o programa partidário, e é eleita, por aclamação, a chapa que concorreria 
às eleições." A comissão central do partido passa então a encaminhar � a 
campanha, que aO mesmo tempo conclama os lavradores e ataca a Chapa 
Única, considerando impossível a vitória dos elementos decaídos pelo 
"profissionalismo político". 
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No entanto o Partido da Lavoura, cujo .discurso era triunfalista e 
homogeneizador, não superava em absoluto as cisões existentes na cafei
cultura paulista. Estas vinham de há muito e só se fizeram acentuar no 
período de governo de Waldomiro Lima. 

O partido herdava do instituto não apenas as mesmas lideranças, 
o apoio e os cofres recheados. Herdava também a repulsa por uma 
politica de aliança irrestrita com um interventor que submetera este órgão 
estadual a seus designios político-eleitorais, cassando-lhe a autonomia tão 
prezada e duramente mantida após 193 t .  As relações estabelecidas entre 
o Instituto do Café e o Partido da Lavoura ainda dariam razões para 
muitas questões e acusações ao interventor . 

. Toda essa panorãmica vem indicar que tanto o Partido Socialista 
quanto o Partido da Lavoura - partidos do interventor - organizavam
se sem conseguir sensibilizar profundamente as camadas sociais que pre
tendiam mobilizar. Além do mais, embora devessem teoricamente gozar de 
todo o apoio federal, não conseguiam nem a integração nas hostes revolu
cionárias nem mesmo grandes simpatias da cúpula administrativa do 
Governo Provisório com elas identificadas. 

"Por São Paulo Unido": a Chapa Onica 

"Depois de 9 de julho aconteceram no pais duas coisas 
enormes. Uma é admirável: é o Código Eleitoral. Outra 
é a mágoa de São Paulo, difícil de se apagar . . .  

A mágoa de São Paulo levará a Chapa Única à 
vit6ria, porque ela, mais que um conjunto de nomes, 
é uma divisa que aqui soa muito alto: Por São Paulo 
Unido I " 

"Por Sio Paulo Unidol e. o grito entU!liástico que 
ecOa DO grande Estado." O Globo (RI) de 29.4.1933 

A contrapartida aos esforços de organização partidária de apoio ao 
interventor pode ser visualizada na difícil mas vitoriosa tentativa de 
unificação entre as mais tradicionais e as mais novas e combativas 
correntes políticas do estado. O resultado destas articulações. que tinham 
duas diretrizes básicas - a união das forças políticas do estado na 
Constituinte e a oposição ao governo "militar e tenente" de Waldomiro 
Lima -, traria como primeira realização básica a formação de uma 
chapa única de candidatos para concorrer ao pleito de 3 de maio. O ca
minho em 

. 
direção a esse objetivo teria, entretanto, que superar uma 

série de problemas políticos concretos, muitos dos quais tinham suas 
raízes na efetiva distância que separava os dois hist6ricos e grandes 
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partido. paulistas: o Partido RepublicaDo Paulista (PRP) e o Partido 
Democrático (PD). Estas agremi8ÇÕOs encoDtravam-se numa situação 
bem particular: com muitas de suas lideranças exiladas do país em função 
da repressão à Revolução de 32, tinham ainda que "amarsar" as mútuas 
acusações em tomo do fracasso da "Frente Única". 

Além destas duas forças incontestes, São Paulo ganhara mais uma 
importante organização polltica, a Federação dos Voluntários Paulistas, 
que rompendo o dualismo trazido da República Velha estendia os hori
zontes das opções políticas. Tendo-se articulado imediatamente após a 
derrota de 32, a Federação dos Voluntários procurara unir os ex-comba
tentes, mantendo vivos os idtais da Revolução Constitucionalista e ini
ciando um movimento de oposição ao então governador militar Waldo
miro Lima. Seus componentes são descritos pela imprensa como jovens 
de grande energia e perseverança que, reunidos em tomo de Romão 
Gomes, dispunham-se a atuar com outros métodos e por outras vias na 
defesa da "mentalidade moça" de São Paulo.'· 

A Federaçio dos Voluntários não· se formara como partido. Apesar 
disso, seria de fato a primeira organização a voltar-se para os preparati
vos da campanha, numa verdadeira cruzada de estímulo ao alistamento 
eleitoral. Assim, quando o Superior Tribunal de Justiça Eleitoral aprova 
o recurso interposto pelo Tribunal Regional de São Paulo, garantindo a 
participação do estado nas eleições, a federação lança um manifesto COD
clamando a população ao alistamento. "Votar nas eleições para a Assem
bléia Constituinte será um direito e um dever" a que os paulistas não se. 
poderão furtar; um alto contingente eleitoral atestará o sentimento cívico 
do povo bandeirante e assinalará sua presença e seus interesses na Cons
tituinte, apesar da derrota de 32.'· Dessa forma, a federação afirmava-se 
como uma importante e ativa corrente de opinião no estado, e mesmo 
sem assumir a forma de partido político expandia-se e formava núcleos 
em diversos municípios e distritos do interior. 

Qualquer iniciativa de composição de grupos políticos em São Paulo 
elh tomo da defesa dos ideais constitucionalistas e da oposição ao go
verno de Waldomiro Lima teria, necessariamente, que considerar a Fe
deração dos Voluntários e sua proposta de renovação política. No en
tanto, indiscutivelmente, era impossível deixar de reconhecer o PRP e 
o PD como os principais organizadores de opinião em São Paulo. As 
articulações em tomo da formação de uma chapa única - que supe
rando as diferenças partidárias se situasse "acima dos partidos para O 
bem de São Paulo" - teriam que passar pela adesão dos dois partidos. 
As resistências iniciais foram grandes, particularmente as do PRP, muito 
embora as desconfianças de elementos do PD em relação a uma nova 
aliança com o ex-partido da situação não fossem menores. 
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o treinador é Getúlio Vargas e os jogadores, da esquerda para a direita: Osvaldo 
Aranha, Flores da Cunha e Waldomiro Lima. 
Careta (RJ) de 25.4.1933. Lux do Arquivo Waldorniro Lima, CPDOC. 
O REFEREE - muito otenção na bolo. Lembrem-se que não são mais "amada. 
res", agora são proflSSionaes! . . .  



e precim, entretanto, situar as condições em que se encontrava o 
PRP para ' percebermos o significado das ·questões que o envolveram neste 
momento. Em primeiro lugar, o partido encontrava-se sem a presença 
de muitos dos membros de sua comissão diretora. Em vista disso, reali
zava · o esforço de montar uma comissãQ de emergência que, sem pre
tender substituir os ausentes, imprimisse uma linha coordenadora ao par
tido quase acéfalo. Em fevereiro de 1933, tal comissão é formada, ini
cialmente, por sete nomes de grande peso: Alcântara Machado, Oscar 
Rodrigues Alves, João Sampaio, Fernando Costa, Heitor Penteado, Sales 
Júnior e Fontes Júnior_ Em segundo lugar, existia no partido, desde fe
vereiro de 1932, a chamada Ação Nacional do PRP, uma respeitável ala 
de elementos que procurava ganhar força em face da orientação mais 
tradicional até' então dominante. Isso demonstra que, além das dificul
dades oriundas da derrota militar, existiam outras cuja origem residia 
em um movimento de diferenciação interna e de renovação que agitava 
o partido. 

Em termos de nosso trabalho, importa ressaltar que, praticamente 
até março de 1933, embora efetivamente já se falasse muito na possibi
lidade de formação de uma chapa única e apesar de já se terem iniciado 
articulações neste sentido, tanto elementos do PRP quanto do PD resis
tiam publicamente a tal hipótese. Essa situação SÓ iria alterar-se substan
cialmente em finl desse mês e, portanto, há apenas 40 dias das eleições. 
A Chapa única reuniria basicamente três correntes poUtic.s então exis
tentes no estado: o PRP, o PD e a Federação dos Voluntários. A elas, 
outros partidos e organizações poderiam unir-se, mas nenhuma base po
lItica reàl seria conseguida sem estes três pilares principais (daí a im
portância da superação das questões que distanciavam aqueles dois par
tidos). 

A concepção que orientava a formação da chapa tinha uma série 
de pontos capitels. Partia de um diagnóstico polltico da situação do es
tado, cujo referencial melor era a situação do país. Ta! diagnóstico cen
trava-se na constatação de que São Paulo ' estava "à mercê de influências 
desordenadas", sem ter, em absoluto, um ambiente polltico que garan
tisse a verdadeira manifestaÇão da opinião pública. A Chapa Única de
veria ser entendida coino uma "fórmula de emergência, só justificada 
pelas circunstâncias anormais vigentes no estado ... .., Obviamente essa 
análise envolvia uma avaliação do governo de Waldomiro Lima e dos 
mecanismos por ele utilizados para articular o apoio às organizações par
tidBrias que patrocinava. Por esta razão, a Chapa única também devilr 
ser urna forma eficaz de combater, num escasso período de tempo, os 
métodos do interventor, especialmente nos municípios do Interior, menos 
infol1D&dos e mais sujeitos à pressão JQvernamental. 
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A Chapa Única lutaria para constituir-se em um dique de contenção 
aos avanços político-partidários de Waldomiro Lima, ao mesmo tempo 
que coordenaria as principais forças de opinião paulista, respeitando-as 
democraticamente. Daí a idéia e a necessidade da chapa ser formada sem 
preocupações partidárias, "ou .melhor,' acima dO. partidos, em nome de 
São Paulo". O lema "Por São Paulo Unido" representaria, mais do que 
um compromisso político, um pacto de honra dos paulistas, que assim 
permaneciam unidos em torno dos autênticos ideais da Revolução Cons
titucionalista, os verdadeiros interesses do estado. 

Com este objetivo, O PD e o PRP promovem consultas a suas bases 
partidárias, e a Federação dos Voluntários, em congresso realizado a 10 

de março de 1933, aprova a sugestão de integrar a chapa. Em fins desse 
mês, a imprensa noticia como inteiramente vitoriosa a idéia de organi
zação da Chapa Única " Integrando e capitaneando a conclusão dos en
tendimentos encontrava-se uma importante associação das Hclasses con
servadoras" do estado: a Associação Comercial de São Paulo. A ela, e 
também na qualidade de força exlrapartidária, une-se a Liga Eleitoral 
Católica (LEC), através de seu núcleo regional paulista. 

A adesão dessas duas organizações tem um peso fundamental na 
composição da Chapa Única. O apoio da LEC garantia um numeroso 
eleitorado católico, particularmente o feminino que votava pela primeira 
vez na história do país. Tal apoio pode ser claramente entendido pelo 
afastamento que se opera entre o interventor e a Igreja, na medida que 
o primeiro defende um programa político no qual o divórcio a vínculo 
é um dos itens principais. 

A LEC, inscrita como associação eleitoral, tinha como grande ob
jetivo a união dos católicos de todo o Brasil em torno de certas reivin� 
dicações, qualificadas como de conteúdo moral. O secretário-geral da 
Liga, Alceu Amoroso Lima, explica os itens do programa numa entre
vi ,ta iI imprensa . Entre eles, estavam em destaque: a promulgação da 
Consliruição em nome de Deus; a defesa da indissolubilidade do laço 
matrimonial; a incorporação legal do ensino religioso facultativo nos pro
greme, �"' "scolas públicas; a liberdade de sindicalização, de modo que 
os sindicatos operários católicos. legalmente organizados, tivessem a. 
mesmas garantias duo sindicatos neutros; a decretação de legislação da 
trabalho, inspirada nos preceitos da justiça social e nos princípios da 
ordem cristã; a defesa do, direitos e deveres da propriedade individual; 
a decrelação de lei de garantia da ordem social contra quaisquer ativi
dades subversivas, respeitadas as exigências das legítimas liberdades po

líticas e civis . .52 
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Para a liga, estava eliminada a possibilidade de qualquer apoio ao 
Purtido Socialista Brasileiro de São Paulo, tantQ por sua orientação geral 
quanto por itens específicos de seu programa. Era igualmente muito di· 
ffcil qualquer ligação com o Partido da Lavoura, em face das relações 
estreitas entre ele e o interventor Waldomiro Lima. A LEC voltáva·se 
inteiramente para o programa da Chapa Única, que poderia encampar 
e defender seus postulados básicos. Desta forma, O interventor colocava 
mais uma fronteira em relação à população de São Paulo. A oposição 
que lhe move a Igreja não é pequena, nem camuflada. Desta feita, Wal
domiro chocava·se com uma poderos(ssima instituição de ampla pene
tração nos municípios mais afastados da capital, onde ele esperava exer· 
cer vigoroso controle da situação política. 

Em São Paulo, uma das figuras exponenciais da LEC e também 
membro de destaque da diretoria da Associação Comercial era José Carlos 
Macedo Soares, que gradativamente assumiria o papel de mediador entre 
a Chapa Única e o próprio Governo Provisório. A Associação Comercial 
atuava como pólo coordenador entre os partidos e a base para os en
contros políticos então realizados. Essa associação de classe agia não 
apenas como representante do comércio, mas _ como _ representante dSs 
"classes conserVadoras" do estado, aí incluídos os industriais e também 
setores da lavoura." Os descontentamentos e as cisões alargadas e ali· 
mentadas pelo governo Waldomiro Lima no seio dos setores produtivos 
do estado manifestavam·se explicitamente nessa adesão da Associação 
Comercial à Chapa Única. 

Com essas cinco presenças articuladas, entra em debate a fóm.ula 
para a composição de uma chapa de candidatos, vencendo a proposta 
que consagrava a formação de uma comissão especial integrada por re
presentantes autorizados de cada uma das correntes políticas: a "comis
são dos cinco", que ficaria encarregada de receber cinco listas de dez 
nomes cada. formuladas isoladamente pelas respectivas organizações, 
após consultas internas. Desses nomes seriam escolhidos os 22 candi
datos que concorreriam ao pleito de 3 de maio. PaTa evitar qualquer 
composição comprometedora, as listas seriam entregues ao presidente 
da comissão e ficariam em sigilo até o momento de serem votadas. Por
tanto, cumpria à "coroissãÇ> dos cinco" definir ent�e ps nomes ind�cados 
de acordo COIj1 ,critérios definidos a priori. Nesse sentido, sÓ entrariam 
na chapa os "candidatos a candidato" que obtivessem a maioria de qua· 
tro votos na comissão, o que visava precaver a vitória de qualquer "idéia 
facciosa". Al�m disso, seriam apreciados, inicialmente, os nomes que fi
gurassem em quatro listas (automaticamente aprovados), em três, em 
dLllls e por fim etn apenas uma." 
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LISTA DOS CANDII>A TOS I>A CHAPA ÚNICA 
POR INI>ICAÇÃO I>AS CORRENTES POLÍTICAS QUE A COMPUSERAM 

Correntes 
Candidatos Políticas PRP PD FV LEC ACSP 

I .  Abelardo Vergumo César X 

2. A. A. Barros Penteado X 
3. A. Carlos de Abreu Sodré X X 
4. Carlos de Morais Andrade X X 
5. Carlota Pereira de Queirós X X 
6. Cincinato C. Braga X X X 
7. Henrique S. Bayma X 
8. João Domingues Sampaio X 
9. JOIge Aumericano X X 

lO. José de Alcântara Machado X X X X 
l I .  José de Almeida Camargo X 
12. iosé Carlos de Macedo Soares X X 
13. J .  J. Cardoso de Melo Neto X X 
14. José Manuel de Azevedo Muques X 
15. José U1piano Pinto de Sousa X 
16. Manuel HipÓlho do Rego X 
17. Mário Whateley X 
18. Oscar RodrJsues Alves X 
19. Plínio Correia de OIivein X 
20. Rafael de A. Sampaio Vidlli X 
21. T. Monteiro de Barros Filho X 
22. Waldomiro Silveira X 

Fonte: Dado. retirados de O Estado de sao Paulo de 22.4.1933. 

A Federação dos Voluntários, comentando seu assentimento a tais 
normas, explica que, como são apenas dois os partidos existentes na c0-
missão e como bastam apenas dois votos para que um nome seja recusa· 
do, seria impossível a qualquer deles exercer predomínio na votação. 
Uma vez composta a lista de 22 candidatos, os partidos se absteriam de 
usar sua legenda no pleito, recomendando apenas o voto na Chapa Única 
"Por São Paulo Unido". 
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A "coÍnissão dos cinco" - liderada por AntôQio Cintra Gordinho, 
na qualidade de presidente da Associação Comercial e composta por 
Estevam de Sousa Rezende, da LEC; A. A. de Barros Penteado, da Fe
deração dos Voluntários; J. J. Cardoso de Melo Neto, do PD, e João 
Sampaio do PRP - reúne·se em meados de abril e escolhe os candida
tos às eleições. A composição da chapa é spgestiva, e sobre ela cabem 
algUmas observações. 

O primeiro ponto a ser destacado refere-se à quantidade global de 
indicações conseguidas por cada um dos cinco integrantes da comissão 
nas listas apresentadas. Assim, verificamos que .a Federação dos Volun
tárlos conseguiu ter nove nomes aprovados pela comissão; a Associação 
Comercial, oito nomes; o PRP, sete nomes; a LEC, cinco nomes, e o 
PD, quatro. 

Em bloco, poderíamos dizer que foram justamente as duas primei
ras ol1!anizaç6es - uma eminentemente política, mas sem caráter partI
clirlo, e a outra, uma assoçiação de classe - que conseguiram maior 
participação Da Ibta de candldatos. Evidentemeoce, grande pàrte dos 
DOIIlCS por elcs indlcad05 também constava de outras listas, sendo que 
três deles eram indicações de ambas. 

Vale ainda a ressalva de que só Q!Xltreu um caso de nome presente 
em quatrO listas - Alcintar8 Machado -, condiçto que o IOmDU au
tomaticamente aprovado. Todas as outraa indicações tiveram que ser con
sideradas, tcndo lido respeitadas as que apareceram em mais de uma 
lilla. Nest .. caso, apenu um candidato (C1ncinato Braga) obteve tripla 
Indicação, e seis nomes constavam em duas lillas. Desta forma, oito 
candidatos foram aprovados de inIcio, uma vez que reuniam um con
ICnso pr6vio. Restaram, porém, I" vagas para serem decididas entre os 
no� com apenas uma indicação. Neste unIvct'lO, é Interessante demar
car a ootribuição ocorrida. 

CANDIDATOS DA CHAPA ÚNICA COM UMA s6 INmCAÇÃD 
.NAS LISTAS APllESBNTADAS À "COMl5S.ÃO DOS ciNco" 

Correntes 
políticas 

PRP 
PD 
FV 
LEC 
ACSP 

Fração aprovada 
da lista 

4/10 
1/10 
3/10 
3/10 
3/10 

Fonte: Dados rotinldoo dO Eslado d. SdO t'""lo d. 12.4.1933_ 
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Esses dados, reunidos aos anteriores, fornecem-nos um perfil mais 
diferenciado e expressivo da situação de força de cada uma dessas corren
tes politicas_ 

Em relação 80S dois partidos paulistas, uma questão salta à vista. 
Enquanto o PRP conseguiu aprovar seis nomes de sua lista de dez, sendo 
que quatro por indicação exclusiva do partido, o PD conseguia aprovar 
quatro nomes, dentre os quais apenas um com sua total responsabilidade. 
Este fato remete-nos à reflexão da presença eleitoral do PRP em São 
Paulo, em contraposição ao ,PD. t preciso, porem, destacar que dois 
candidatos do PRP (Abelardo Vergueiro César e Alcântara Machado) eram 
nomes vinculados à Ação Nacional que, neste momento, apesar das cri
ticas movidas ao " tradicionalismo do PRP", mantinha-se ligada ao velho 
partido. Além disso, é interessante registrar que o PRP e o PD não reali
zaram uma única indicaÇão conjunta. 

Em relação à Federação dos Voluntá.rios e à Associação ,Comercial, 
verifica-se uma espécie de confirmação dessas presenças na Chapa Única. 
Se são estas as organizações a conseguir maior número de nomes aprova
dos, também alcançam um bom número de indicações exclusivas, já que 
cada uma tem três elementos seus sancionados. A LEC mantém igual
mente razoável posição na chapa, uma vez que, em cinco nomes, três 
tiveram seu apoio particular. 

Com a composição da chapa decidida, parte-se para a preparação 
da campanha através de uma comissão eleitoral encarregada da propa
ganda e de outras providências. Dentre elas está a elaboração de um 
programa mínimo a ser apresentado à Assembléia Nacional Constituinte, 
no qual estejam determinadas as teses básicas referentes à matéria de na
tureza constitucional. Esse programa é elaborado e divulgado pela impren
sa apenas em fins do mês de abril, já bem próximo da data de realização 
do pleito." 

Por essa mesma ocasião, a LEC, o PD, a Federação dos Voluntários, 
o PRP e a Ação Nacional do PRP divulgam notas de conclamação do 
eleitorado em apoio à Chapa Única e a seu programa recém-Iançado." 
Estava realizada a uniio "por Sio Paulo". Restava trabalhar e aguardar 
O resultado du urnas. 

A CQtnpanha e o pleito eleitoral 

"O pleito 4e hoje não será uma batalha_ Será uma con-
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sagração. Os eleitos receberão, não apenas os nossos v()o 
tos, mas um mandato que é um compromisso de bonra, 
um pacto santo: a defesa duma Constituinte que estabe
leça o regime federativo na base de uma autonomia esta

. dual ao mesmo tempo ampla e segura, sob fundamentos 
jurídicos que se completem com garantias morais." 

"Por São Paulo Unido!" Folha da ManhiJ (SP) de 
3.S.1933. 

O período de tempo dedicado à campanha eleitoral em São Paulo 
foi, na verdade, muito curto, abrangendo os dias finais do mês de abril. 
Tal período caracterizou-se basicamente pela realização dos congressos 
dos partidos da Lavoura e Socialista - onde foram oficialmente lançados 
as chapas e os programas de cada uma destas organizações - e pela fina
lização das articulações em torno da constituição da Chapa Única e da 
elaboração de seu respectivo programa." A campanha, breve mas inten
sa, desenvolveu-se em torno da divulgação dos nomes dos candidatos e 
das plataformas das três chapas principais que concorriam às eleições." 

A oposição básica entre a Chapa Única e o Partido da Lavoura marca 
as disputas neste período. O jornal Correio de São Paulo, uma espécie de 
órgão do governo Waldomiro Lima, passa a publicar diversas matérias 
cuja tônica são o combate à Chapa Única ·e a explicitação das razões que 
a levariam inevitavelmente ao frac�so eleitoraU' O jornal destaca a 
realização de uma visita da Chapa Única ao chefe do governo, promovida 
pelo candidato José Carlos Macedo Soares, a conselho e sob o apadri
nhamento justamente do ministro Osvaldo Aranha. Tais notícias buscam 
desmoralizar os propósitos da Chapa Única que "explorava os sentimen· 
tos regionalistas" de São Paulo, numa pseudocrítica à "ditadura", ao 
fQesmo tempo que, num beija-mão vergonhoso, estabelecia as bases de 
um acordo com o "ditador".60 

O acontecimento tem, na verdade, significativa importincia polltica e 
antecedentes concretos na atuação de José Carlos Macedo Soares. Este man
tinha correspondência regular com Vargas. informando-o do andamento das 
confabulações objetivando a formação da Chapa Única. Estas cartas, porém. 
nio cumpriam apenas tal finalidade. Denunciavam igualmente as operações 
poUticas de Waldomiro Lima quanto ao financiamento do Partido da La- ' 
voura pelo InstitulÓ do eaf6 (considerado ato de dilapidação dos dinheiros 
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públicos). Denunciavam também 08 processos de pressão e violancia usados 
contra a Chapa Única, através dos prefeitos do interior e dos delegados de 
polícia. J'* Carlos Macedo Soares afirmava, nessas ocasiões, o desconten
tamento dos paulistas com o interventor e o receio da Chapa Única em face 
da realhação de um pleito desonesto e manipulado, que muitos prejuízos 

, poderia causar ao poder central." 
Apesar das denúncias sobre a alegada adesão da C�pa Única ao G0-

verno Provisório, a cainpanha da chapa tem a marca inquestionável de 
oposlção ao regime discricionário encabeçado por Vargas. A própria for· 
ma pela qual o chamamento eleitoral é feito reproduz a convocação para 
JIDI8 luta. Neste caso, não se trata mais de uma guerra militar, mas de um 
outro tipo de disputa onde o campo de batalha, as armas e os soldados 
ganham outro aspecto, embora o inimigo permaneça o mesmo. Os apelos 
ao pusado recente da Constitucionalista, \1 afirmação da unidade dos pau· 
listas contra os atos intervencioniotas do ' Governo Provisório e, especial
mente, contra a presença de Waldomiro Lima no estado são a base da 
propaganda' eleito!"JIl da Chapa Única. 

A descriçio de' um correspondente de O Globo nos dá uma idéia do 
clima da campanha eleitoral: 

"O Sr. AntÔnio Carlos de Abreu Sodré inaugurou na Rádio 
Record a campanha que se denomina: 'Por São Paulo Unido'. Toquei 
marciais e dobrados patrióticos precederam às suas palavras entu

, siástlcas. 00 cartazes que amanheceram hoje nas paredes reeditam 
a mesma figura brava do capacete de aço do tempo da revolução, 
com o dedo apontado para o homem que passa: 'Você tem um de
ver a cumprir!' E em vez do convite de então para embarcar para 
o fronl, o que eotli por bano é a nova palavra de ordem 'Vote na 
Chapa Única! '.' ... 

li o Partido da Lavoura estrutura fundamentalmente sua campanha 
nos itens do programa relativos à política econômica, em especial a do café. 
Assim, enquanto a Chapa Única ressalta questões pollticaa, como a defesa do 
federalismo e de medidas de garantia 80S direitos civis do cidadão, como 
a anistia e o habeas-cOrpus, o Partido da Lavoura enfatizava suas deman
das em prol de questões de natureza econÔmica e adniinistrativa. 

Evidentemente, o que queremos destacar com estas observações é a 
tônica da campanha desses partidos, isto é, dos seus apelos eleitorais, já 
que a dlvul,açlo do. programai como um todo tomava-se muito difícil, 
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particularmente no curto período de tempo de que se dispunha. Além do 
mais, como se tratava de programas partidários para uma eleição à As
sembléia Constituinte, cumpria estabelecer propostas relativas à própria 
construção de um certo modelo político de Estado, e não apenas lançar 
a defesa ou o combate a problemas políticos existentes. O fato de os 
C,andidatos estarem concorrendo a uma vaga a deputado constituinte al
terava a dinárnica da campanha e redimensionava o alcance dos progra
mas partidários. Porém esta campanha, sobretudo em São Paulo, ganhava 
significado especial na medida que, através dela, a própria sorte dó inter
ventor estava lançada. , 

A polarização fundamental entre os partidos do interventor e a 
Chapa Única dava às eleições para a Constituinte um verdadeiro caráter 
plebiscitário. Ao mesmo tempo que os paulistas explicitavam sua adesão 
a uma ou a outra concepção política de Estado, marcavam seu apoio ou 
sua repulsá ao elemento que então detinha o poder Executivo do estado 
em nome do Governo Provisório. 

Em relação aos programas partidários cabem especificamente algu
mas considerações. 

De início, fica claramente delimitada a forte defesa do federalismo 
empreendida pela Chapa Única, manifesta nas propostas de bicameralismo, 
dualidade da Justiça, pluralidade do processo e, mais ainda, na proposi
ção de plena autonomia dos estados e municípios. Este ponto melhor se 
corporifica se tomado em contraposição aos itens bem mais "centraliza
dores" e "inovadores" do programa dos outros dois partidos. Estes propõem 
eleições indiretas para presidente da República e dos estados, e para o 
Congresso Nacional, um específico modelo de duas câmaras (uma Política 
e outra Econõmica), peJo qual o Senado Federal, mantido pela Chapa 
Única, ficava virtualmente prejudicado. Além disso, tanto o Partido da 
LliVoura quanto o PSB inscrevem em seu programa a unidade do direito 
processual e demarcam claros limites à autonomia estadual e municipal. 
Apesar dessas profundas divergências, verificamos que os três partidos 
defendem a ,manutenção da República Federativa e do presidencialismo, 
embora no caso dos partidos do interventor possamos perceber uma certa 
trajetória rumo ao parlamentarismo. 

No que se refere às questões de interesse , da Igreja, o programa da 
Chapa Única coloca entre suas teses todos os princípios da LEC, distan
ciando-se frontalmente do PSB. Já o Partido da Lavoura assume pOSICIO
namento ambíguo, sugerindo muito mais uma concordância com os pos
tulados da Igreja. 
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Nos assuntos de polítiéa social, verifica-se que a defesa de uma legIs
lação especialmente dedicada aos trabalhadores, inspirada no princípio 
de harmolÚa entre as classes, surge como bandeira dos três programas, os 
quais, no entanto, não são milito especlficos em sua operacionalização. Um 
ponto porém é indiscutível: em nenhum deles tenta-se ameaçar a pro
priedade privada. Em matéria de política econômica, o destaque maior é 
do Partido da Lavoura, que atesta sua inquestionável preocupação com 
Os problemas agrícolas. Já a Chapa Única, limitando Sua incursão aos as
suntos de matéria constitucional - conforme observação constante de 
seu programa -, surge com uma série de indicações que refletem uma 
análise mais abrangente sobre as questões da lavoura e também do comér
cio e da indústria. Vale apontar, quanto a este aspecto, que o Partido da 
Lavoura pede expressamente a supressão das tarifas protecionistas para 
as "indústrias artificiais", conceito que vinha sendo combatido pelo setor 
empresarial há anos. Vale ressaltar que os deputados classistas por São 
Paulo na bancada dos empregadores realizarão explícito combate a tal 
posição na Constituinte. 

Finalmente, apenas o programa da Chapa Única contém propostas 
como a do restabelecimento do habeas-corpus, e outras garantias do cida
dão. Estes itens ganham uma importante dimensão eleitoral frente ao cli
ma de denúncias empreendidas contra Waldomiro Lima no que diz res
peito ao apadrinhamento do Partido da Lavoura e do PSB e ao bloqueio 
que o interventor empreendia à ação política da Chapa Única. 

:e sobre esse contexto que José Carlos Macedo Soeres escreve a Vargas, 
narrando a demissão de seis prefeitos do interior e sua substituição por 
homens vinculados aos partidos do interventor." Estas e outras acusações 
chegam mesmo a ser confirmadas por um enviado especial do chefe do 
Governo Provisório, Justo Mendes de Morais. Com o objetivo inicial de 
observar o encaminhamento do pleito em São Paulo, Justo Mendes tele
grafa a Vargas, atestando as violações flagrantes do interventor nos pre
parativos das eleições: .. ( . . .  ) venho dar o meu testemunho de que suas 
patrióticas ordens ( . . .  ) estão sendo violadas a ponto de ( . . .  ) ficar pre
judicado todo o trabalho de apaziguamento que se processava, com tão 
promissoras esper8nças.·�f 

As eleições, por conseguinte, realizam-se num clíma de grande mo
bilização e tensão políticas. No entanto o pleito em si transcorre sem 
maiores problemas_ No dia das eleições, 3 de maio, os jornais paulistas 
publicam notas dos partidos conclamando a população a sufragar suas 
chapas. Os resultados oficiais só seriam divulgados em fins de junho, mas 
desde que os primeiros resultados parciais coméçam a circular a vitória 
da Chapa Única anuncia-se como quase certa. Essa previsão seria plena
mente confirmada, pois, entre as 22 cadeiras a que São Paulo tinha direi-
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to na Assembléia. a Chapa única conquista 17. o PSB apenas três e o 
Partido da Lavoura duas. 

Em São Paulo as eleições de maio de 1933 tiveram o seguinte perfil: 

N.· total de I N." lotai deI N." rlOLl I N." de N.o de Quociente de •• 101 eleitores �n:LeI apurados candidatos deputado! eleitoral 

299.07' 261.706 2.'1.'1.706 101 22 11.623 

Foute: Secretaria do Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, em Antús da Assem
blf:ia Nacional Constituinte, 1933-1934, voJ. 12 (Rio de Janeiro. Imprensa Nacio
nal. 1934-37). p. 292. 

A Chapa única. ao eleger 17 deputados. passa a representar 80% 
da bancada na Constituinte. Para tanlo. ela reunira o quádruplo dos votos 
dos dois outros principais partidos. esmagando a significação política destes 
e introduzindo um fato consumado no panorama da política paulista. 

1.4. Os olhos e ouvidos do rei 

o general Pantaleão Pessoa, chefe do Estado-Maior. 
envia a Getúlio Vargas alguns telefonemas captados en
tre José Eduardo (Rio) e José Carlos (São Paulo) Maço
do Soares: 
"RJ - Que há? 

SP - Boatos. apenas ( . . .  ) 
RJ - E o Armando? (de Sales Oliveira] 
SP - Preso. ( . . .  ) Mai. 4 ou 5 prisões anunciadas 

para hoje. A apuração da eleição vai magnlfi
fica. A Chapa única conta já com 11 .000 valas; 
o. outro.. mil e poucos. 

. 

RJ - O Getúlio mandou dizer-me pelo VirgUlo 
[Melo Franco] para comunicar a voce que se 
fiem absolutamente na palavra dele pois o re
sultado das eleições será perfeitamente manti
do. ( . . .  ) Garantiu que a retirada do Waldo
miro é absolutamente certa ( . . . ) ." 

16 de maio de 1933. Arquivo Getúlio Vir"" 
(GV /33.0.'1.1611). 

São Paulo vivia uma espécie de compasso de espera desde o encerramento 
da Revolução Constitucionalista de 1932. A situação política deste estado 
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sugeria a imagem de um lutador que, fortemente atingido por seu adver
sário, movimentava-se no ringue desviando-se de novos golpes enquanto 
armazenava forças para um contra-ataque eficaz. Realizadas as eleições, 
iniciadas as apurações, anunciados os primeiros resultados que davam 
ampla vantagem à Chapa Única, a luta chegava a seus momentos cruciais. 
O "caso" paulista assumia contornos nítidos, e se a estratégia do combate 
não inclulsse um novo desafio, cuja arena seria certamente a Assembléia 
Nacional Constituinte, seria necessário e inadiável encontrar uma solução 
que garantisse, de preferência, um empate honroso para os lutadores, já 
cansados e interessados em seu encerramento. 

b problema político central que agitava o país tinha em São Paulo 
um exemplo transparente, ou seja, o desencontro existente entre a orien
tação revolucionária do Governo Provisório e a realidade das aspirações 
e do poder das forças políticas regionais. As eleições, no entanto, convo· 
cadas pelo próprio governo - que com tal medida dava o primeiro gran
de passo para a transição a um regime legal -, traduziram em números 
tal desencontro. A todos que desejassem entender, estava demonstrada a 
impossibilidade de um certo tipo de exercício de mando durante a vigên
cia de um governo constitucional, isto é, de um governo que previa a 
consulta e a participação política de amplos contingentes da população. 

Os resultados das urnas eram, neste sentido, um fato novo a ser 
considerado pela "ditadura", que através deste procedimento deveria estar 
dando por encerrada sua ação política ' discricionária. Entretanto estes re
sultados só constituíam um real problema para o Governo Provisório em 
poucos estados, entre os quais O grande destaque era São Paulo. Isto por
que apenas em São Paulo o "governo" não tinha conseguido "fazer" as 
eleições. 

'
Em todos os demais, mesmo considerando-se certas discordân

cias existentes com o poder central, os interventores haviam organizado 
e liderado os mais fortes partidos que concorreram ao pleito, assegurándo 
não só a vitória dos situacionismos estaduais, como também a do próprio 
governo federal. 

Seria o poder dos estados entregue às correntes vencedoras nas elei
ções de 3 de maio? Essa questão politica tinha um endereço certo. Na 
verdade, voltava-se basicamente para a situação paulista, onde a vitória 
da Chapa Única atestava a falEncia da inferVentoria e a confirmação do 
ânimo de resistEncia constitucionalista. E diante deste fato que o chefe 
do Governo Provisório - ou da ditadura, como se queria em São Paulo 
- e muitos de seus auxiliares diretos teriam que se movimentar. 

A Chapa Única, representando quase três quartos da bancada pau
lista na Constituinte, era uma realidade política por demais considerável. 
especialmente se encarada ao lado dos problemas gerados pela adminis· 
tração Waldomiro Lima. Na análise perspicaz de Costa Rego, um dos mais 
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importantes jornalistas políticos da década, a Chapa Única naquele mo
mento tinha muito mais o que dar do que o que receber." 

Respondendo afirmativamente a tal problema, a ditadura estaria 
dando um primeiro testemunho de respeito à legalidade e armando um 
esquema de articulações pelo qual a revolução tecia uma saída vencedora 
com os próprio. votos da contra-revolução paulista. Inegavelmente, arris
cava-se a perder armas preciosas para um possível confronto na Consti
tuinte, na medida que cedia recursos a seu mais severo e forte crítico. En
tretanto, se assim não o fizesse, estaria rejeitando uma possível aliança 
e a neutralização deste potencial crítico, além de estar comprometendo 
indelevelmente os rumos legais da constitucionalização. Desta forma, nessa 
questão de aparente âmbito regional, muitos interesses estavam em jogo: 
o próprio curso da abertura constitucional; a credibilidade dos novos 
mecanismos políticos criados pelos revolucionários de 1930; a intensidade 
e viol!ncia da atuação oposicionista da bancada da Chapa Única na Cons· 
tituinte; o DOme do futuro interventor de São Paulo e até mesmo o nome 
do futuro presidente constitucional da República. 

Por todas estas razões, no primeiro se.mestre de 1933 Slo Paulo é o 
destaque do cenário político nacional. Para " se voltam as atenções e 
apreensões dos grandes expoentes do tenentismo e das oligarquias. Em 
meio a tudo isso move-se Getúlio Vargas, a quem cabe, em última instân
cia, a tomada de decisões. O encaminhamento dado por ele aos aconteci
mentos que então se desenvolvem constituem, a nosso ver, um exemplo 
precioso de seu estilo político de governo. 

Desde a nomeação de Waldomiro Lima para a interventoria paulista, 
Vargas parecia ter traçado um certo esquema de atuação em São Paulo. 
Observava de perto os atos de Waldomiro, aguardando a melhor O<;IIsião 
para uma substituição cada vez mais provável do "homem". Colocava-se, 
neste primeiro momento, numa bem cômoda posição de espectador pri
vilegiado, que deixando os acontecimentos seguirem seu curso limitava-se 
a recolher freqüentes e seguras informações sobre o que se passava. 

A proximidade das eleições e as denúncias insistentes de seu amigo 
e informante J� Carlos Macedo Soares sobre as pressões que a Chapa 
única vinha sofrendo por parte do interventor, conduzem-no a um segun
do movimento altamente significativo. � enviado a São Paulo um emissá
rio especial para que, na qualidade de "olhos e ouvidos do rei", observe 
o desenrolar das .eleições. Vargas, portanto, deixa simplesmente de 
"assistir" e começa a participar mais diretamente, muito embora esta par
ticipação esteja ainda restrita . a uma função aparentemente arbitral. E 
dizemos aparentemente porque este embaixador plenipotenciário para as
suntos internos era Justo Mendes de Morais, pessoa cujo trânsito junto aos 
partidos paulistas estJIva assegurado por uma sólida e reconhecida sim
patia à causa constitucionalista. Trata-se, por conseguinte, não só de 
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elemento estranho à corrente política do Interventur, como de explícita 
adesão à orientação poUtico-ideológica da Chapa Única. 

A missão lUBto Mendes iniciou-se dentro de um âmbito bem diplomá
tico, de observador avançado. Entretanto evoluiu, passando a definir·se 
cada vez mais como uma missão cujo principal objetivo era o <lesenvolvi
mento de articulações junto à Chapa Única, de forma a promover e a 
garantir a harmonizaçilo das correntes que a compunham, tendo em vista 
a escolha de um nome civil e paulista para a interventoria do estado. 
Isto significa que o chefe do Governo Provisório, sempre resguardando 
sua pessoa de um envolvimento público que definisse seu posicionamento 
final, caminha em direção a uma postura cada vez mais conciliatória e 
intervencionista na política paulista, deixando sua posição de espectador 
para assumir a de ator central na dinâmica das negociações que então 
se desenvolvem. Durante os meses de maio e junho, Vargas assegura-se 
da vitória da Chapa Única, mantendo Waldomiro Lima no poder, mas 
sempre em suspenso. Enquanto isso, patrocina, diretamente, negociações 
com seu "re.!li" adversário - os partidos políticos paulistas -, de forma 
que de comum acordo, sem nocautes humilhantes, ele (o chefe do Gover
no Provisório revoluciOllário) e a Chapa Única (as forças oposicionistas da 
contra-revolução) possam ser proclamados vitoriosos. As recompensas são 
certamente tentadoras: . o governo do estado para a Chapa única e uma 
bancada disposta a coiaborar com Vargas, ainda que dentro de certos 
limites. 

Entretanto, se considerarmos a situação do estado um ano antes, o 
avanço político era simplesmente inimaginável. A estratégia de Vargas, por 
cónsegninte, deveria ser extremamente bem conduzida e não se efetu';;'ia 
sem inúmeras dificuldades, tanto por parte da Chapa Única quanto por 
parte de Waldomiro Lima, que seria praticamente removido da inter
ventoria paulista à ponta de baionetas. Evidentemente, o governo de São 
Paulo não era Posto para ser entregue sem relutância. E o general Wal· 
domito Lima tenta resistir enquanto é mantido no cargo, embora já amea
çado pela movimentação política de Vargas no estado. 

A atuação de Waldomiro nesses meses finais de governo é marcada 
por duas linhas principais. Em primeiro lugar, ele monta sua defesa, escu
dando-se na realização de um pleito sem incidentes e respondendo às acu
sações que denunciam o envolvimento do Instituto do Café de São Paulo 
com o Partido da Lavoura. Nada precisava ser omitido, já que o instituto 
era um órgão de classe autÔnomo que administrava livremente seus fun· 
dos." Além do mais, ninguém andava acusando a Chapa Única de liga
ções com órgãos de clàslC do comércio e da indústria, afora os "dinheiros 
recebidos do banqueirismo" com respaldo do capita1ismo internacional,·r 
Em segundo lugar, Waldomiro Lima combina defesa e ataque, devolven
do à Chapa Única 81 acusações sofridas, desacreditando-lhe a vitória e 
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explorando, em beneftcio próprio, as cisões que começam a se manifestar 
no interior desta coaluão política. 

No que s� refere ao ponto mencionado, gostaríamos de ressaltar o 
conteúdo que o contra·ataque à Chapa Única passa a assumir. Um dos 
principais alyos desta ofensiva é o "clero rico e poderoso", que moveu 
suas baterias morais e materiais contra a pobreza do Panido Socialista. O 
outro alvo é o "banqueirismo", sócio da agiotagem e do imperialismo, que 
tem como inimigo principal o Partido da Lavoura, defensor dos ver
da4tiros e mais autênticos interesses da lavoura cafeeira paulista. Este as
pecto ganha relevo especial quando sabemos que uma das linhas de cisão 
eatre os órgãos de representação da cafeicultura paulista (referimo-nos à 
Federação dos Lavradores e à Sociedade Rural), desde 1 93 1 ,  era exata
mente a questão das ligações desta última associação com os setores de co
mercialização e financiamento do 'produto. Dessa forma, quando se realiza, 
ao me&mo tempo, a apologia do Partido da Lavoura (ligado ao institutc 
e • federação que eatão o dirigia) e a crítica à Chapa Única, constrói-se 
todo um discurso que tem por alvo a política econômica governamental, 
especialmente no que se refere à manutenção de tarifas aduaneiras de 
caráter protecionista. Em outras palavras; realiza-se o combate ao "arti· 
ficlalismo" das indústrias de estufa que acabam por entravar o desenvol
vimento econômico do pafs, verdadeiramente dependente da agricultura 
de exportação do café. O protecionismo - mecanismo de favorecimento 
de uma plutocracia em detrimento do povo - surge como uma das cau
SOl da própria derrocada da lavoura, na medida que o café encontraria 
no estrangeiro barreiras alfandegárias erguidas contra ele em resposta às 
tarifas aqui adotadas para a proteção de um pseudoparque industrial.·' 

A defesa do liberalismo econômico em nome dos interesse& da lavou
ra, vistos em oposição frontal aos da indústria e parcialmente aos de 
setores do comércio usurário e açambarcador, emerge nitidamente como 
fonaa de denunciar a falácia da Chapa Única em sua pretensão de repre
sentar o regionalismo paulista e o café. No entanto, ao mesmo tempo que 
minimiza os resultados obtidos pela Chapa Única. mostrando a grande 
quantidade de votos que os partidos da Lavoura e Socialista somados con
seJÚiam reunir, Waldomiro Lima articula, de público, as bases para sua 
manutenção no governo do estado. Em meados de maio, viajando ao Rio, 
ele anuncia à imprensa a formação do Partido Agrário (fruto da fusão 
daqueles dois partidos paulistas), cujo objetivo era fazer frente à coalizão 
do PRP, do PD e de outros núcleos mais recentes." 

Embora não se estruture enquanto partido, tal união acaba por se 
efetuar na constituição de uma Frente Única Revolucionária. organizada 
como bloco polltico dos "partidos de esquerda" coligados. Dela partici
pam, formando o comitê dirigente: Virgfiio Aguiar e Antônio Bento Vidal, 
pelo ,Partido da Lavoura; J .  Moreira Porto e Cristiano Stocler das Neves, 
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pelo Partido Socialista; Otávio Ramos pela Legião Cívica 5 de Julho e 
Rubião Meira, AntÔnio Feliciano e Angelo Mendes Correia como repre· 
sentantes de elementos civis e militares independentes.ro A formação deste 
bloco, anunciada por proclamação pública ao cheCe do Governo Provisó
rio, a ministros e interventores, tem como primeiro objetivo o combate a 
todas as manobras contrárias ao interventor Waldomiro Lima e o apoio 
à sua permanência no cargo. 

A importância de tal fato é mais do que evidente. Justamente no mo
mento em que as articulações de Justo Mendes se tornavam mais conhe
cidas no estado e no pais, o interventor Waldomiro Lima dava provas 
de sua capacidade de organizar bases próprias de apoio político em São 
Paulo. A coligação funcionava como grupo de pressão junto a Vargas, 
em contrapartida à atuação da Chapa Única. A mecânica dos dois blocos 
era a mesma e idênticos os seus objetivos políticos no momento: o con· 
trole da interventoria do estado. 

O general Waldomiro Lima faria inclusive coincidir tais aconteci
mentos com declarações de impacto a jornais paulistas. Por meio destas 
ele afil1Íla ter colocado nas mãos de Vargas, logo após as eleições, o 
cargo de interventor, através de longa carta. Vargas, mais uma vez, mano 
tivera-o na posição. Portanto, os comentários que então corriam no estado 
sobre uma possível missão de Justo Mendes de Morai, eram por ele ig
norados. Para o interventor, qualquer que fosse a missão ele seria o pri
meiro a ser informado pelo chefe do Governo Provisório. Além do mais, 
não se deixaria diminuir por quem quer que fosse.u 

A Frente Única Revolucionária, tendo no apoio a Waldomiro Lima 
um de seus pontos básicos, procurava emergir como uma reação das forças 
de "esquerda" ao retorno dos "político. profissionais da direita" ao gover
no de São Paulo. Nesse sentido, deveria ser vista como uma reaproxima. 
ção de Waldomiro Lima às correntes revolucionárias, após o seu afasta
mento e a sua não-participação na União Cívica Nacional." Na ocasião, 
isto era de grande interesse para o interventor, que buscava em sua iden
tificação com as forças revolucionárias do tenentismo mais um trunfo para 
sua contin.uidade no poder. Conforme observamos anteriormente, o apoio 
dos elementos outubristas fora fator essencial à nomeaçãó de Waldomiro 
para a interventoria e, desta feita, ele procurava realimentar a velha liga
ção. abandonada durante o período eleitoral. 

No entanto. seus esforços neste sentido foram malogrados. quer por
que o ·  tenentismo já não o apoiava mais. quer porque a força da Chapa 
Única era incontestável em São Paulo. Assim. nem a nível estadual nem 
a nível federal. a "coligação das esquerdas revolucionárias" conseguiria 
ter grande respaldo político em sua proposta de manutenção de Waldo
miro Lima no poder. 
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A este respeito, a posição de Juarez Távora foi clara durante todo 
o tempo. Sua proposta a Vargas era a escolha de um nome filiado à jovem 
Federação dos Voluntários, como o de seu presidente Benedito Monte· 
negro." Juarez Távora não teria, entretanto, sua proposta aprovada. A 
aproximação do chefe do Governo Provisório com as forças políticas 
oligárquicas paulistas acabaria por ultrapassar os limites considerados viá
veis por este articulador tenentista, não só nesse caso concreto de polltica 
estadual como em muitos outros durante os trabalhos da Assembléia Na
cional Constituinte. As observações de Juarez, nessas ocasiões, não são 
muito diferentes: certa margem de conciliação era sempre necessária, mas 
tomava-se imprescindível que não se destruíssem os principais objetivos da 
revolução; afinal, era exatamente por eles que a conciliação era em
preendida. 

Esta certamente não era a posição de Osvaldo Aranha, outro gran
de líder revolucio�rio, também ministro, que já esclarecera Vargas 
sobre sua total incompatibilidade com Waldomiro Lima e há algum tempo 
vinha articulando e auxiliando os contatos da Chapa Única COm o chefe 
do governo, através de José Carlos Macedo Soares. Considerando-se o 
caso paulista e a posição destes dois elementos representativos de orien
tações distintas dentro do outubrismo, Osvaldo Aranha é quem tinha a 
maior chance de sair vencedor, já que era francamente partidário de uma 
reaproximação com São Paulo, que incluísse a entrega do governo do 
estado às forças poUticas locais, desde que em condições que assegurassem 
a estabilidade do Governo Provisório c, sobretudo, do processo de cons
titucionalização. 

O grande artífice deste empreendimento seria exatamente Justo Men
des de Morais, cuja tarefa consistia em promover a harmonização das 
correntes políticas reunidas na Chapa Única, para então articular-se o 
nome do futuro interventor ' do estado. Muitos problemas, entretanto, pre
cisavam ser vencidos para a obtenção de um consenso entre as diferentes 
correntes e entre elas e o Governo Provisório. 

Inicialmente, havia os problemas advindos da resistência ao estabe
lecimento de contatos � o próprio poder centraI. Essas resistências se
riam relativamente pequenas e rapidamente ultrapassadas, como narra 
José Carlos Macedo Soares em carta a Vargas. Segundo ele, em reunião, 
a bancada resolvera por unanimidade decidir sobre assuntos da polltica 
do estado mediante consulta e aquiescência de suas organizações. Todas 
as deliberações teriam o apoio das forças políticas paulistas, não sendo 
cabível atitudes isoladas. Através desta decisão, garantia-se a continuida
de de ação conjunta da bancada e, principalmente, estava sendo aberta a 
possibilidade real de entendimentos com o Governo Provisório, desde que 
sob o beneplácito das correntes políticas Integrantes da chapa." 

-
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No entanto, os contatos entre a Chapa Única e o Governo Provisório 
sofreriam contramarchas, ditadas principalmente pela Federação dos Vo· 
luntários. De início, a federação chega a realizar declarações de absoluto 
alheamento em relação a quaisquer conversações com o poder central, 
rejeitando publicamente tal idéia." Dessa fonna, também na federação 
ocorreriam cisões em face da questão dos entendimentos com Vargas vi
saodo a proposta de um novo nome para a interventoria. 

Mas o que se pode claramente observar nessa fase de estabelecimento 
de articulações é que a Chapa Única já começava a enfrentar os primei
ros problemas advindos de sua própria natureza, isto é, do fato de ser 
uma coligação de partidos e grupos de pressão que, mantendo sua orga
nização e interesses específicos, haviam-se unido em determinado momen
to para alcançar um certo objetivn político. As eleições constituíam este 
objetivo e, como tal, agiam como pólo de união, tornando viável a supe
ração dos desentendimentos então surgidos. Passadas as eleições e reto
mados com novo ímpeto os contatos com o emissário do Governo Pro.. 
visório, voltav,am a emergir os conflitos já existentes, desta feita alimen
tados pelo interesse de Vargas e pelos próprios resultados das urnas 'que 
consagravam a vitória da Chapa Única. 

Esse conflito era marcado pelas divergências de _ orientação pol/tica 
existentes entre os diferentes grupos que compunham a chapa, já que ela 
reunia taoto setores mais renovadores (a Federação dos Voluntários), como 
setores mais conservadores (a ala mais antiga e tradicional do PRP). Além 
disso, havi� as próprias divergências radicadas no interior destes grupos, 
particularmente no PRP. Vale ainda ressaltar a luta pela hegemonia no 
interior da Chapa Única, que se articulava e redimensionava o primeiro 
problema. 

O acirramento de tais conflitos, diante da situação política que São 
Paulo vivia, não interessava a Vargas. A vitória da Chapa Única e a crise 
da interventoria de Waldomiro Lima demonstravam que alterações teriam 
que ser realizadas no governo do estado e, nestas circunstâncias, melhor que 
o fossem pelo próprio chefe do governo. Desta fonna, Vargas poderia não 

. só começar a contornar um poderoso núcleo de oposição dentro da Cons
tituinte, COmo também garantir uma relativa estabilidade política em São 
Paulo, essencial para toda a nação. Nos dois casos, a possibilidade de se 
realizar um acordo dependia da manutenção da unidade da chapa, que 
seria a base de apoio imediato do próximo interventor e também o eixo dos 
contatos por ocasião da abertura dos trabalhos constitucionais. A desin
tegração da chapa nesse momento poderia dificultar e comprometer total
mente uma certa aproximação entre São Paulo e o Governo Provisório, 
tentada anteriormente e frustrada, entre outras razões, pela ação de 
Wa1domiro Lima. 
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o próprio Vargas de viva voz assegura suas intenções conciliatórias. 
RemeDlOrando os problemas militares de seu governo e exaltando as For· 
ças Armadas. ele lembra a revolução de julho de 1932 em termos bem 
significativos. Considera·a fruto de causas profundas. de contingências 
sociais e políticas que ultrapassavam vontades pessoais. Assim. o movi· 
mento era visto como compreensível e até útil para a consolidação da Re· 
volução de 1930, de certa forma perdida entre tendências e fins impos. 
síveis de controlar. E mais adiante, numa referência explícita à situação 
que se vivia em São Paulo após o restabelecimento da paz: 

"Os governos legitimamente nascidos da soberania nacional, 
pelas forças das armas e advindos de um movimento cívico domi· 
nadar, tem o dever de aceitar a colaboração das diversas correntes 
em que se divida a opinião pública, desde que não acalentem o pro
pósito de sobrepor os objetivos pessoais de seus partidos à impessoa
lidade dos interesses nacionais. Tomo mais preciso meu pensamen· 
to: sempre que o interesse local, de classe ou de partido, não fere 
o da nação, merece respeito e, no caso de se confundirem, . acata· 
mento e amparo," " 

A missão lusto Mendes tinha na harmonização das correntes polí· 
ticas que integravam a Chapa única e em sua aproximação com Vargas 
um problema e um objetivo. Narrando os acontecimentos que se desenro
lam numa crucial reunião, Justo Mendes registra que os paulistas aceita· 
vam o governo do estado e, para tanto, estavam prontos a colaborar com 
o poder central. Esta cooperação, entretanto, "sob o ponto de vista polí· 
tico", ficaria sujeita aos prinCípios do programa com o qual a Chapa 
única se apresentara nas eleições de 3 de maio. Só assim aceitariam a 
incumbência de apresentar candidatos à interventoria do estado." 

Essa etapa do trabalho de Justo Mendes podia ser considerada um 
sucesso para a política nacional. Restava apenas a elaboração da lista 
de nomes, para o que era importante uma Cuidadosa ação conciliatória 
entre os diversos grupos, já que aí emergiriam inevitavelmente os con
fronto! que se delineavam. 

Em primeiro lugar, não se conseguiria formar uma única lista de 
nomes. A Federação dos Voluntários apresentara de início três candidatos: 
Benedito Montenegro (presidente da federação), Oscar Stevenson (vice· 
presidente) e Cantídio de '  Moura Campos. As. demais correntes da chapa 
vetaram os dois primeiros, o que suscitou reações por parte dos membros 
da federação, cuja proposta básica era dar total preferência ao nome 
de seu presidente, certamente estimulados pelo apoio que sentiam junto 
a setores do governo liderados por Juarez Távora. Por fim, a federação 
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acabou conC9rdando com a composiçio de nova lista, que foi apresentada 
separadamente. Assim, Getúlio recebe duas relações. A da federaçãO 
em composta por Francisco Machado Campos (vice-presidente da Asso
ciação Comercial de São Paulo), Waldomiro Silveira (presidente da Central 
da Federação em Santos), Cantídio de Moura Campos (diretor da Facul
dade de Direito de São Paulo) e Armando de Sales Oliveira (diretor da 
S.A. "O Estado de São Paulo" da Cia. Mogyana de Estradas de Ferro e 
membro do PD). A relação das demais correntes era formada por Antônio 
Cintra Gordinho (presidente da Associação Comercial de São Paulo), 
Rodrigo Otávio de Menezes e Armando de Sales Oliveira.'" 

Aparentemente, com tal solução, contornava-se o impasse surgido 
na federaçãO em face da colaboração com o Governo Provisório e com 
os outros grupos da Chapa Única. Entretanto as divergencias existentes 
entre suas duas correntes - a mais conciliatória e a mais radical, que 
"quer tudo ou nada" - permaneceriam latentes, manifestando-se ainda 
em outras situações políticas. Vale ressaltar a presença de um único nome 
comum - o de Armando de Sales Oliveira -, que recebe, além do 
mais, uma particular indicação de José Carlos Macedo Soares.'" 

Teoricamente a missão Justo Mendes de Morais poderia ser con
siderada encerrada: restando ao chefe do Governo o pronunciamento 
final que dissiparia o clima de expectativas políticas e definiria a situação 
do estado. O problema transferira-se da 6rbita das articulações para o 
campo das decisões. Toda a demora neste momento só poderia provocar 
o acirramento das disputas, não apenas no interior da Chapa Única, como 
entre essa coalizãO e a Frente Única Revolucionária, formada para 
apoiar a permanência de Waldomiro Lima no poder. Como eram por 
todos conhecidas as démarches de Justo Mendes e até mesmo divulgados 
pela imprensa os nomes dos prováveis ocupanres da interventoria, o 
passar do tempo poderia contar a favor do grupamento das "esquerdas 
coligadas", que procurava agir por pressão junto a Vargas, explorando 
ao mesmo tempo as cisões da Chapa Única. Além do mais, o encaminha
mento global dado ao caso paulista parecia indicar uma solução rápida, 
uma vez que desde o início das apurações dava-se como certa a substi
tuição do interventor, faltando para tanto apenas um ajustamento entre 
nomes. 

A política, contudo, não se resolve com pura lógica. sobretudo a 
política do "chefe" (que magnífica corruptela pata chefe do Governo 
Provisório!), num momento onde a "abertura" é a lei. Nesses casos, 
mais do que nunca, as decisões 1mplementam-se à custa de aproximações 
sucessivas e seguras que garantam um erro de cálculo mínimo. Daí os 30 

dias que transcorrem entre o envio das listas de candidatos a Vargas e a 

definitiva saída de Waldomiro Uma do poder. 
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Durante o mês de junho, mês no qual os contatos de Justo Mendes 
efetivam-se em resoluções da Chapa Única, evolulra a situação polltica 
do estado, surgindo novos elementos complicadores que acabaram por 
provocar um certo adiamento e alguma alteração nos rumos e no 
ritmo dos acontecimentos. Nesse sentido, cabe o exame da pauta de 
atuação de Waldomiro Lima nO período. Enquanto muito taticamente 
afirmava seu "desinteresse" pela permanência no cargo, desenvolvia am
plos contatos com todos os setores políticos dispostos a apoiá·lo, repre
sentados basicamente pela Frente Única Revolucionária, que intensificava 
sua ação de combate à escolha de um interventor entre os políticos 
partidários das "velhas" organizações do estado. 

Os principais representantes deste "bloco de esquerda" procuravam 
demonstrar a fragilidade de um possível acordo com a Chapa Única, 
exploraodo abertameote a cisão que eotão grassava dentro do PRP e que 
vinha à tona pela atuação de seu "histórico" líder recém-chegado do 
exílio, Ataliba Leonel. Cooforme mencionamos, há muito existiam diver
gências entre o que se costumava considerar no jargão da época o "velho 
e tradicional perrepê" e a ala moça do partido, a Ação Nacional, "faze
dora de fusões com os democráticos".'· Na ocasião da escolha de um 
oome para a interventoria, onde 8S preferências tendiam para um elemento 
do Partido Democrático e era a ala moça que capitaneava o conjunto de 
relações com o Governo Provisório, tais divergências transfiguram-se ouma 
verdadeira luta aberta. 

O retomo de AtaJiba Leonel tinha um significado simbólico de 
ressurgimento do "verdadeiro" PRP conservador, no qual o grande líder 
assumiria as rédeas da condução política. O conflito, não podeodo mais 
ser contemporizado, eclodlu nas posições tomadas freote à mudança do 
interventor. O que se pode registrar, desta forma, é a aproximação, 
at� certo ponto espantosa, entre tradicionais líderes perrepistas (como 

.AtaJiba Leooel e Cirilo Júnior) e Waldomiro Lima, o então representante 
máximo da colígação das esquerdas em São Paulo. Assim, aquilo que 
se poderia considerar o mais "profissional" e "carcomido" em matéria 
de polltica paulista aliava·se taticamente ao que, aparentemente, era mais 
"revolucionário" e de "esquerda". 

As declarações de Ataliba Leonel ilustram bem a situação. Em 
principio, ele afirma que o PRP não indica nem veta candidatos; em 
seguida, adianta que não interessam ao velho partido alterações no 
estado atual da política de São Paulo. Evidentemente, para Waldorniro 
Lima tratava-se de um apoio altamente interessante, . sobretudo porque 
vindo numa hora de grandes dificuldades. O desenvolvimento de con
tatos pessoais entre estes políticos não tarda a se estabelecer, sendo 
utilizados de forma clara pela Frente Única Revoluciooária. 
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Can'la(RJ) de 7,9.4.1933. Lux do ArQwv(,> Wrudomiro Uma, CPDOC. 
O RAMO DE OliVEIRA 
(O General Woldomiro quer puro S. Paulo a unl/imç/Jo da dlvid11 do Estado; quer cons/ruir es/radas; quer do/ar o eSlado dos 
mais modentos melltoram.",to.r) 
Zé - Elle quer tudo ÍSSl) para S. Puulo. conlUlldQ que S. Puulo jÜ)ue poru elle 



A situação tomava·se mais complexa e começava, inclusive, a suscitar 
apreensões entre Iiderançis nacionais que já haviam manifestado sua 
simpatia p<1r uma mudança na chefia do estado de São Paulo. Simultanea· 
mente, Justo Mendes de Morais insiste junto a Vargas para que se resolva 
o impasse criado por "confusionistas" interessados em tumultuar o amo 
biente político. Com tal objetivo, promove reuniões com altas persona· 
Iidades do PRP que asseguram seu respeito às conversações anteriormente 
entabuladas e confirma·se, por meio de um documento, o apoio da Fe· 
deração dos Voluntários ao nome de Armando de Sales Oliveira." 

Finalmente, a 14 de julho, Getúlio Vargas aceita oficialmente o pedido 
de exoneração de Waldomiro Lima, solicitado por carta desde o dia 
9 de junho. Em suas "explicaçães" Vargas menciona o desejo de São 
Paulo de ser governado por urn civil e paulista, o que "cumpria ser 
re.peitado ..... 

As reações a tal ato do chefe do Governo são imediatas. Juarez 
Távora .",reve 8 Vargal IlIJJ\CtItando a preCerência pelo DOme de Ar· 
mando de Sales e não por um nome da Federação dos Voluntários." 
O Partido da Lavoura, a Legião avlca 5 de rulho e o Partido Socialista 
Brasileiro telegrafam reivindicando 8 permanência de Waldomiro LiJIUI," 
que, por 6U8 vez, 60licita &\la maoutençio no cargo até que sela rC60lvido o 
Inquérito Murrey & SimoDsen ainda em curso em São Paulo. 

Nesse ínterim realiza·se importante reunião ministerial no Catete, 
na qual Vargas alude à situação da interventoria paulista e às sugestões 
que recebera e que o conduziram à escolha de Al'!flando de Sales Oli· 
veira.'· Em seguida, envia telegrama a Waldomiro Lima, convocando-o 
imediatamente ao Rio, e longa carta a Flores da Cunhá, recriminando 
• resistência do Interventor paulilta e solicitando apolo militar para 
garantia e segurança de sua decido quanto à sucessão paulista." Flores 
[uponde ao apelo de Vargas com o imediato deslocamento da Brigada 
Militar gaúçha para Sio Paulo. onde o ptóprio WaldomIro Lima ordenara 
movirmnto de tropas. Insistindo em pcnnancc.cr no poder por lDlIÜ àCgwu 
dia.. A perspectiva de um pos$lvc1 choque militar chega a delinear·se, 
até que Vargas 60Licita • Waldomiro, "em nome de $Cu patriotismo", 
passar o cargo ao general Daltro FIlho, comandante da 2.' Região Miliw.1T 

A nomeação do general Daltro Filho interinamente para a interven·. 
toria Cederal de São Paulo tinha o nítido sentido de aliviar o ambiente 
e preparar politicamente o tureno para seu ocupante efetivo. Em seu 
curtO governo de menos de wn m& seria conclufdo - discretamente. 
como queria Osvaldo "'ranha - o Inquérito Murrey 8< SilllOOSen. Foram 
t.m� realizadas Ilgwruu prisões de auxiliares do ex·lnterventor, lim· 
pmdo-se O cepário do CItado de possíveis acontecimentos desagradáveis. 
Superados esse. problemas. o gt:DOraI volta u.nicamente • ocupar seu 
car&Q de c:ommdante da 2.' ReaJio Militar, transferindo a intcrventoria 
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para o legítimo escolhido, Armando de Sales Oliveira, formalmente no
meado a 16 de agosto de 1933. 

O Correio da Manhã, em longo artigo, analisa a escolha desse nome, 
assinalando "a aliança discreta que daí resultará". Para o jornal, às vés
peras da instalação da Constituinte, Vargas precisava do apoio de São 
Paulo e já não podia mais tentá-lo com Waldomiro Lima. Armando de 
Sales Oliveira possuía outras qualidades: "era civil e paulista e intima
mente ligado aos banqueiros e industriais da estima dos políticos". Desde 
que o interventor garantisse ao Governo Provisório o comedimento da 
Chapa Única, tudo estaria arranjado. O que se precisava evitar era o 
risco de uma aliança com Minas. Com São Paulo sozinho ou apenas 
com Minas, fi a ditadura não carecia de grandes aborrecimentos para 
conseguir da Assembléia um presidente à sua imagem e semelhança. Mas 
unidos ( . . .  ) os dois estados, outras adesões romperiam. A lembrança 
do Sr. Sales não encontraria outra explicação. ( . . .  ) os pollticos mineiros 
contemplariam de longe os acontecimentos"." 

O casO paulista fora magistralmente contornado. São Paulo ingres
sava, pela primeira vez após 1930, no palco central dos acontecimentos 
políticos nacionais. e tudo indicava que Vargas não tinha razões para 
grandes prcoeupllçéel, já que isto ocorria por suas próprias mãos. 

2. O ttRMINO DA REVOLUÇÃO: 
SÃO PAULO NA CONSTITUINTE 

2. 1 .  O perfil da bancada paulista 

O pleito de 1 de maio em São Paulo marca uma estrondosa vitória 
eleitoral da Chapa Única. que elege 17 dos 22 representantes do estado 
na Assembléia Nacional Constituinte. O Partido Socialista Brasileiro e o 
Partido da Lavoura respondem pela eleição dos cinco deputados res-
tantes.·' 

. 

Se o período posterior à derrota da Revolução Constitucionalista 
projetara momentaneamente Waldomiro Lima como importante ator na 
cena paulista, com suas articulações junto à lavoura cafeeira e SUa apro
ximação com o Governo Provisório, o momento eleitoral demonstrava 
cabalmente o fracasso de sua orientação política. Levado a um progressivo 
isolamento das forças representativas do estado, Waldomiro Lima acaba 
por se desgastar junto a alguns lideres exponençiais do Governo Pro
visório, como Osvaldo Aranha e Juarez Távora. 

Assim. as eleições assumiram um caráter plebiscitário. já que o 
resultado das umas significava um protesto contra a. posições do inter-
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ventor em São Paulo e contra .. "ditadura" de um modo geral. As grandes 
vitoriosas foram as forças da Chapa Única, que obtiveram como imediato 
e principal saldo favorável a indicação de Armando de Sales Oliveira para 
a interventoria paulista. Esta indicação, em parte, resultava da fragorosa 
derrota dos partidos de Waldomiro Lima. Assim, a atuação inicial de 
Armando de Sales estaria integralmente comprometida com a orientação 
da Chapa Única, tendo em vista um trabalho conjunto. 

Na verdade, . desde a formação da Chapa Única, as forças que a 
compõem são unânimes em enfatizar a necessidade da unidade de ação 
calcada num programa mínimo. A Federação dos Voluntários justifica sua 
adesão à Chapa Única como reconhecimento da necessidade de serem 
defendidos em bloco os pontos de vista do estado na formação do 
programa básico do país. A Chapa Única é vista como fórmula de emer
gência das correntes genuinamente paulistas, visando assegurar sua re
presentação na Constituinte. 

Essa perspectiva irá traduzir·se numa atuação parlamentar extrema
mente articulada e coesa. Os 17 deputados da Chapa Única assinam um 
pacto de defender, até o fim do mandato, o prqgrama que apresentaram 
80 eleitorado. Além disso, o planejamento e a condução dos trabalhos 
parlamentares estariam garantidos por duas comissões de assessoramento 
da bancada, montadas no Rio de Janeiro: uma juridica (composta por 
Plfnio Barreto, Vicente Rao e Sampaio Dória) e uma econômica (formada 
pelos secretários-gerais da Associação Comercial, da Federação das In
dústrias e da Sociedade Rural). 

Entretanto a questão de manter a unldado na atuação parlamentar 
nio se limitaria 80l 17 reptuentante5 da Chapa Única. Em julho, com 
• reaJiz.ação das elelçOes para 1& bancadas c1usistas. assoc;iam-se a eles 
os deputAdos de 510 Paulo da bancada dos empregadores e dos profis
.ionals liberais. São eleitos Horácio Lafer, Roberto Simonsen e Alexandre 
Siciliano Júnior pelos empregadores e Ranulfo Pinheiro Lima pelos pro
fissionais liberais. Esses constituintes, por diversas vezes, formam com os 
interesses da Chapa Única em nome da unidade política superior de 
São Paulo. 

As questões em debate' na Assembléia, tanto no que se refere ao 
encaminhamento de seus trabalhos quanto aos temas constitucionais, 
mereceram um posicionamento conjunto desse numeroso grupo de par· 
lamentares que, na verdade, dominava a bancada paulista. As diversas 
emendas sobre o tema da discriminação de rendas contaril\l1l com a assi
natura de toda a chapa, do mesmo modo que a proposta de eleição 
direta e secreta para a presidência da República, pontos fundamentais do 
debate parlamentar, tratados cronologicamente em momentos bem diferen· 
ciados. Além deste fato, quase a totalidade das emendas assinadas pela 
bancada da Chapa Única é corroborada pelos classistas. 
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Sendo a indicação de Armando de Sales conseqüência direta da 
expressão política e eleitoral obtida pela Chapa Única, era natural que 
a atuação dele estivesse afinada com os interesses e objetivos mais globais 
das forças em questão. Mas é importante frisar que o desenvolvimento do 
jogo político levaria o interventor a um posicionamento próprio, isto é, 
a um determinado grau de autonomia em relação à Chapa Única, tendo 
em vista a condução da política estadual. Assim, sua atuação se notabili
za por buscar manter o controle e imprimir direção a esse processo. 
Neste contexto, cabe distinguir dois momentos básicos: o primeiro é 
marcado pela articulação das forças políticas estaduais para a consti
tuição de um novo partido, o Partido Constitucionalista; o segundo, 
posterior à formação deste partido, caracteriza-se pelo aumento ainda 
maior do grau de inflúên<:ia do interventor nos rumos da política estadual 
e nacional. 

A nível da intervenção parlamentar, essa perspectiva de direciona
mento do processo político fica bastante explícita. Na primeira reunião 
de Armando de Sales com a Chapa Única e os deputados classistas, firma
se o interesse dos representantes paulistas na Constituinte em colaborar 
com o novo interventor e também com o próprio chefe do Governo 
Provisório. A representação deveria atuar com moderação, transigência, 
cooperação e, quando necessário, severa firmeza." Na verdade, Armando 
de Sales buscará, em todos os momentos, orientar a intervenção política 
áa hancada da Chapa Única, realizando reuniões sistemáticas com os 
constituintes e acompanhando de perto a evolução dos grandes temas 
em debate. 

A conjuntura de reconstitucionalização do país, com a progressiva 
retomada do jogo político-parlamentar, traz novas exigências de reorde
namento das forças políticas e�taduais e nacionais. Os resultados eleitorais 
de 3 de maio contribuem para impulsionar a dinâmica das redefinições 
político-partidárias. Ao mesmo tempo, a previsão de futuras eleições para 
as Assembléias Constituintes estaduais e para a Câmara Federal também 
implica a agilização dessas novas definições. 

Em São Paulo, o quadro de reorganização partidária caminha em 
duas direções básicas. Quanto às forças da Chapa Única, desenvolve-se 
um movimento de articulação de um novo partido, capitaneado pelos 
democráticos e pelo próprio interventor paulista. Esta iniciativa buscará 
contar com a adesão das demais correntes políticas que compõem a Chapa 
única e acabará por precipitar uma cisão interna no PRP, com o ingresso 
de uma ala, a Ação Nacional, no novo partido. De outro lado, as forças 
ligadas ao interventor Waldomiro Lima ficam bastante enfraquecidas com 
a derrota eleitoral e com o surgimento da nova agremiação política. O 
Partido da Lavoura praticamente desaparece sem o respaldo do antigo 
interventor, e o Partido Socialista Brasileiro passa por significativas rees-
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truturações internas. A crtaçao do novo partido reSlllta, em primeiro 
plano, da iniciativa política do PD: 

"Em fim de janeiro quando da realização do IX Congresso 
do Partido Democrático é apresentada, debatida e aprovada uma 
moção no sentido da criação de um novO partido político que reu
nisse toda. as forças organizadas do estado. O Congresso conferiu 
plenos direitos ao diretório central do Partido Democrático parà 
prosseguir nas negociações que visam este intento"."' 

Contudo, a formação do Pilrtidó Constitucionalista é também fruto 
direto do incansável esforço de articulação levado a cabo por Armando 
de Sales junto às forças da Chapa Única e junto ao Governo Provisório. 
A postura do Governo Provi5Ório, favorável à criação deste partido, deve 
ser entendida como parte de um processo mais global de aproximação 
tática com São Paulo, através de seu interventor. Assim, o próprio Ar
mando de Sales, conforme já salientamos, desde a abertura dos traba
lhos da Constituinte, orientara a bancada para a necessidade de uma 
atuação moderada, transigente e de cooperação." O novo partido, de 
acordo com a proposta dos democratas, buscaria aglutinar as diversas 
correntes da Chapa Única, mantendo inicialmente seu programa. Assim, 
"urna comissão provisória dirigirá os trabalhos de arregimentação parti
dána. A Ação Nacional do Partido Republicano Paulista e o Partido 
Democrático deverão desaparecer, feita a fusão. Quanto à Federação dos 
Voluntários, subsistirá apenas como associação cívica e as classes con
servadoras terão representantes na comissão diretora do novo partido ..... 

Embora aljumas das cotrenlcs tivessem vacilado. como toi o caso 
da Federação dos VoLun�riO$. onde havia divergência. enlre as bases 
e a direçio • • proposta acabou por sagrar-se plenamente vitoriosa. obten
do • adcslio d. quase totalidade das correntes da Chapa Única. A prin
cipal oonseqiiSncia da cria9ãO do Pattido Constltucl.onal!!lo foi a cisão 
que deseucadeou no interior do PRP. Pelo ratO de contar com a adesão 
da Ação Nacional do PRP, onde atuavam políticos da envergadura de 
Alcântarn Machado e Abelardo Vergueiro César. o Partido Cooslirucio
tWista, Já em sua constituição. ganhava expressão Impa! na cena paulista. 
Mas 85 anligas lideranças perrepistas nio se acomodaram diante desse 
quadro e lllllçaram uma ofemiva polítlC!8 buscando reconquistar o es
paço perdido. E realizaram urna 16rle de oomIcios recorrendo aos $CUS 
lrudiclooais redui05 eleitorais, nurna tentativa de demonstrat força. O 
Correio Paulisiaflo. 6rgão oficial do partido, volta a circular em julho 
de 1934, sendo suspenso apenas em agosto de 1935. 

Apesar do agravamen)o das. tensões entre o PRP e o Partido Cons
titucionalista. a unidade da Chapa Única na intervenção parlamentar não 
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chega a ficar comprometida. O novo partido, ao nuclear algumas das 
principais correntes políticas do estado, obtém a adesão da grande maio
ria dos constituintes da Chapa Única. Por outro lado, no que diz res
peito às forças do Partido Socialista Brasileiro e do Partido da l,avoura, 
ambas perdem expressão política no estado após a derrota eleitoral, se
guindo trajetórias bastante diferenciadas. 

Os socialistas passam por um processo de redefinições político-pro
gramáticas. Em janeiro de 1934, realizam seu congresso, onde elegem 
o novo diretório central." Francisco Frota, membro da nová direção, em 
discurso afirma que "após esse congresso surgirá Um novo Partido So
cialista Brasileiro, nada tendo em comum com seu predecessor que re
cebia ordens do palácio dos Campos Elísios" .• ' No congresso é aprovada, 
por unanimidade, a expulsão do deputado Guaracy Silveira; é também 
proposta a exclusão do deputado Lacerda Werneck, com a justificativa 
de ser sua ação, enquanto chefe do Departamento Estadual do Trabalho, 
contrária aos "interesses do proletariado", além da dubiedade de suas 
atitudes dentro da Assembléia. 

Na verdade, a intervenção parlamentar dos constituintes eleitos pelo 
PSB é extremamente desconexa e conflitante. Guaracy Silveira, por exem
plo, em entrevista a O Estado de São Paulo declara que, quando fora 
convidado para dar seu nome à Chapa Socialista, seu partido possuía 
um programa largamente defendido pela imprensa, programa que não 
sofrera modificações no Congresso de 20 de. abril de 1933, ocasião em 
que fora escolhido candidato. Acusa, entretanto, a convocação de um 
diretório de emergência que modificou o programa, adotando princípios 
com os quais não se comprometia." Afirma ainda que sua excl.usão do 
Partido Socialista já era esperada, pois desde o momento em que o par
tido adotou um programa marxista e admitiu em seu diretório central 
um estrangeiro, Francisco Frota, ele compreendeu que não poderia man
ter sua filiação.'" Dois dias depois, Lacerda Werneck desliga-se do par
tido, após sofrer advertência por desobediência e desvio de orientação. 
Contudo, nega-se a abandonar a cadeira para a qual fora eleito, perma
necendo no cargo até o fim dos trabalhos parlamentares. Esse quadro de 
desagregação leva à ineficácia na intervenção parlamentar, ficando Zo
roastro Gouveia. enquanto representante do PSB. completamente isolado 
nos debates da Constituinte. , 

O Partido da Lavoura. bastante enfraquecido após a criação do 
Partido Constitucionalista. termina por aproximar-se do PRP. A imprensa 
comenta o movimento de negociação entre as duas agremiações. que 
buscam firmar · um pacto ofensivo e defensivo. Virgflio de Aguiar, pre
sidente do Partido da Lavoura. em entrevista concedida ao jornal A Ba
talha, do Rio de Janeiro. declara que "na pos�bilidade de haver iden
tidade de programas, os dois partidos poderiam aliar-se para a defesa 
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de seus ideais e, se assim entendessem as duas unidades, é porque ambas 
se considerariam moral e politicamente dignas uma da outra" .• S Especula
se também que o grande alvo de.ssa aproximação é a volta de Waldo
miro Lima à interventoria paulista. Apesar da situação de enfraqueci
mento do partido, sua intervenção parlamentar é bem mais destacada do 
que a dos socialistas, tanto pela maior integração que apresenta como 
pela capacidade individual de seus representantes. 

No balanço global da atuação das diversas forças da bancada pau
lista, ganha especial destaque a intervenção da Chapa Única, quer pela 
maneira como conduz os debates, quer pela fonna como se impõe frente 
às outras correntes partidárias componentes da bancada estadual. Na 
verdade, processa-se uma significativa simbiose entre a bancada paulista 
e a Chapa Única, tendo esta praticamente ignorado os deputados das 
demais correntes e .ksumido a palavra em nome de São Paulo. 

O programa de atuação da Cbapa Única na Constituinte previa que 
a chapa se restringisse às discussões de matéria estritamente constitu
cional. De maneira geral, os parlamentares da Chapa Única não se en
volvem em debates relativos a questões da conjuntura, o que se explica 
pelo fato de representarem um estado recém-saldo da guerra civil, que 
naturalmente guardava ressentimentos em relação ao Governo Provisó
rio. Contudo, estando na pauta dos debates a concessão da anistia, o 
pronunciamento do l!der do partido toma explícito que São Paulo não 
pode omitir-se diante de uma questão que sensibiliza profundamente a 
todos 08 paulistas: " . . .  Ninguém poderá infligir à bancada paulista a 
injúria de supor que ela renunciasse à primazia de pedir a anistia para 
todos quantos têm sofrido e continuam padecendo restrições em seus 
direitos fundamentais . . . ... •• 

A Chapa Única chega a apresentar emenda propondo a anistia,'o. 
bem como a corroborar um pedido de esclarecimento ao Governo Pro
visório sobre a censura imposta à imprensa.'·' Além disso, ratifica as 
atribuições do chefe do Governo Provisório, definidas pelo Decreto Ins
titucional n.O 19.398 de 1 1  de novembro de 1930.'02 Nesse caso, a Cbapa 
Única se vê na contingência de referendar o decreto que instituiu o Go
verno Provisório, com o intuito de legalizar todos os seus atos, parti
cularmente a convocação da Constituinte. Sem esse reconhecimento a 
Chapa Única eotaria deixando de assegurar a soberania da Assembléia 
e comprometendo o mandato de seus membros. 

Apesar de in�rvir em matéria dessa nalUre2.8, contrnrlllndo o ob
jetivo peneguido pela Chapa Onica, Alcântara Machado nüo perde a 
OC8$ião plII'B reafirmar o procedimento pretendido pelo seu partido: 
.. , • .  nós estamos aqui para votar uma Constituição c nlio para discutir 
quest15es polltic85_ . •  ".'" N. verdade, uta declaração encontra sólidos 
fundamentos n. própria atuação dos componentes da Chapa Única. Há 
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que se considerar que, de fato, a chapa ausentou-se de muitas questões 
de grande importância, na medida que independiam da construção ju
rídico-política da Carta Constitucional. Procurou não contribuir, por 
exemplo, para qualquer ação que se vinculasse ao funcionamento interno 
da Constituinte. Votou em branco nas eleições para a presidência da 
Assembléia e negou-se a indicar o líder da maioria. Entretanto mudou 
de postura ao se deparar com uma proposta que aparentemente envolvia 
apenas a ordem estipulada para o andamento dos trabalhos constitucio
nais, deflagrando violenta oposição quando o líder da maioria, Medeiros 
Neto, pôs em discussão a inversão da ordem dos trabalhos constitucio
nais nos seguintes tennos: "A Assembléia Nacional Constituinte elegerá, 
sem mais demora, em dia para o qual seu presidente especialmente a 
convocar, o presidente da República, cujo tempo de mandato e poder 
serão fixados na futura Constituição, vigorando até que esta seja pro
mulgada, o Decreto n.O 19.398, de 1 1  de novembro de 1930 . . .  ".'0< (A 
posição da Chapa única, neste particular, contou inclusive com o apoio 
do Partido Socialista Brasileiro de São Paulo.) 

Se a proposta de Medeiros Neto poderia redundar na aceleração da 
tarefa dos constituintes, ela revelava, acima de tudo, uma manobra para 
garantir a eleição de Getúlio Vargas e, mais ainda, para que essa pre
cedesse a promulgação da Carta Magna do país. 

Cabe ainda ressaltar que, além de uma intervenção parlamentar ar
ticulada e unitária, a Chapa única demonstrou extrema flexibilidade p0-
lítica diante do jogo parlamentar, realizando sucessivos arranjos e alian
ças políticas que acompanhavam a evolução dos debates, mas que pro
curavam manter, no essencial, seus princípios básicos programáticos. A 
performance polltica da Chapa única evoluiu de um isolamento inicial 
frente às demais bancadas estaduais para uma participação efetiva nas 
"emendas de coordenação". 

2_2. Os "paulistas" e a questão da reorganização 
política do Estado 
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"Nada mais confonne com as nossas realidades, na or
dem política, do que a federação e a democracia . . .  
Quanto à democracia, combatem-na os que desejam um 
governo forte. Mas governo forte e pátria forte estão 
longe de ser expressões sinônimas, como pensam os 
que seguem, religiosamente, os últimos figurinos euro
peus. Ao contrário: uma nação não é· forte senão quando 
representa um feixe de vontades livres." 

Alcintara Machadó 



o processo de elaboração dI,! Carta Constitucional de um país é basica
mente o processo institucional onde as questões de reorganização política 
do Estado ocupam o centro de todas as atenções. No caso do estabele
cimento de uma Assembléia Nacional Constituinte, as propostas e as 
discussões acerca da fórmula político-jurídica que o Estado deve assumir 
constituem o próprio "espírito" da casa, na medida que este conjunto 
de normas subordina à sua orientação todo o restante da matéria cons
titucional. Dessa forma, são os temas relativos à construção de um DaVa 
modelo político de Estado que canalizam e provocam grande parte dos 
mais cruciais debates parlamentares. A importãocia incontestável desses 
temas faz com que os principais interesses políticos representados na 
Assembléia se empenhem DO sentido de assegurar o acolhimento às pro
postas que apresentam, quer através de uma presença forte e vibrante 
no plenário, quer através de acordos conciliatórios e barganhas arran
jadas em gabinetes mais discretos e menos concorridos. 

O exame desses temas e, especificamente, o acompanhamento da 
postUla de uma das bmcadaa poUtical mau importantes da Assembléia 
- como é o caso da bancada paull"a - revela·nos, de um lado, a e·;Us
!Soeia de concepções bem definidas acerca do formato que o Estado 
deveria ganhar e. de outro, a pos ibilldade de um razoável número de 
acertDl entre propostas pertencenteS a diferentes orienl1lÇ6es. I! impo .... 
tante �altar que para o reiUrro da pauta de atuação de um grupo 
poUlico dentro da Msembléla importa nio a6 a percepçio do tipo de 
concepção subjacenle à sua prática parlamentar, como o entendimento 
de lua posição no quadro mais amplo de fOfÇ4$ enlão exiSlentes. 

A bancada paullsla na Constituinte - particularmente OS deputados 
da Chlpa Onica e do Partido da Lavoura - dedicará especial atenção 
li questÕCI relltivas à reorganização do Estado. De resto, desde o pe.
ríodo da campanha eleitoral os problemas vinculados a lal lema ocupa· 
vam grandes eIP"'IOS em seus programas, prineipaImcnlC no que diz 
respeito à Chapa Onica. A participação dos "paulisw" nos debates em 
tomo da InstiluiçJo juódica do Estado poderia ser decomposta, paro fIOS 
do análise, em três nlveio de abordagem: O que se refere � forma de 
governo, cujo cerne 6 • defesa da Repllbllca federativa; O que diz res
peito 10 tipo de regime poUlico, abarcando a discussão da época em 
tomo do p.residen\llaUmlo OU parlamentarillllO; e a questão da "manu
tenç.50 tranllformadora" da ordem líbual que iri reger a distribuiçdo 
e utilização dos recursos de poder. 

Portanto, em primeiro lugar, cabe assinalar que os discursos pro
feridos pelos representantes da Chapa Única e do Partido da Lavoura 
revestem-se de uma defesa incontinenti da fonna republicana federativa 
de governo, estabelecida no país pela Constituição de 1891 .  A descen
tralização é amplamente aplaudida pela maioria do. deputados paulis-
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tas que lhe atribuem o mérito de ter assegurado a unidade política da 
nação e favorecido o progresso dos estados. Assim se pronuncia Lino 
de Morais Leme, do Partido da Lavoura: 

"No nosso país a mudança de forma de governo, operada em 
1 5  de novembro de 1 889, foi acompanhada de uma radical trans
formação do sistema pelo qual eram governadas as antiga. pro
víncias do Império. O princípio federativo inspirou a nova orga
nização política do país, determinando uma imediata descentrali
zação administrativa das unidades componentes do Estado, com
pletada pelo reconhecimento de sua ampla autonomia. À sombra 
das novas garantias constitucionais prosperavam os estados, e o 
país se desenvolveu prodigiosamente. Ainda é de absOluta atuali
dade o lema do Partido Republicano, em 1 870 - 'Centralização
Desmembramento. DescentraJização-Unidade' ."'0' 

O deputado AntÔnio Covelo, também fillado ao Partido da Lavou
ra, reforça esta linha de exposição, salientando em seu discurso: 

"A unidade de nossa Pãtria, assentada nos sólidos fundamentos do 
princípio federalista, o pleno reconhecimento da autonomia dos es
tados como a mais segura garantia dessa unidade e a descentra
lização do Poder - foram os princípios norte adores da ação cons
trutiva desses homens [constituintes de 189 1 ] . . .  Sob as garan
tias asseguradas pela Constituição de 1 89 1 ,  conseguiu o país, den
tro de suas divisas, uma prosperidade crescente . . . .. .to. 

Os dois deputados, para defender a República federativa, voltam 
11 Constituição de 1891 como graode modelo a ser pensado e seguido 
no que se refere a este ponto. Mais ainda, postulam que foi exatamente 
a descentralização administrativa, garantida pelo federalismo, que a�
gurou a unidade polltica e o progresso alcançados pelo país nas décadas 
anteriores. Assim, apesar de serem membros de um partido que comba
teu a Chapa Única, apresentando-se corno exemplo de renovação política 
do pó&-30, ambos os deputados sancionam em tese o lema dos PRs da 
República Velha. Os beneftcios que São Paulo conseguiria nesse sistema 
não deixavam dúvidas quanto à importância em mantê-lo, mesmo levan
do em conta seus desvios e a necessidade do reconhecimento de proble
mas que exigiam críticas e medidas saneadoras. 

\! interessante observar a maneira pela qual o deputado Covelo fo
caliza os problemas decorrentes da aplicação da Constituição de 1891. 
Ele atribui aos dirigentes políticos a responsabilidade pela distorção dos 
princípiOS jurídicos da primeira Constituição republicana, inatacável em 
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seu espírito. "A Revolução de 1930 encontrou o Brasil dominado por 
uma profunda crise política, que ' teve por causa principal, não a essên
cia jurldica das instituições contidas na Lei Fundamental Brasileira, mas 
a deturpação condenável dos seus princípios".,oT Esta visão é corrobo
rada por oulroS deputados paulistas, dentre os quais Carlos de Morais 
Andrade, da Chapa Única, que afirma ter sido o interesse' dos políticos 
em garantir sua própria reeleição o responsável pelo comprometimento 
do regime. O deputado faz um violento apelo à Assembléia no sentido 
de que não mais se diga que " .  . . o regime é que era mau e os homens 
que o executavam eram bons_ Semelhante heresia, heresia sociológica, não 
pode passar em julgado no meio dos que, entre nós, manejam o direito, 
que vivem a vida do foro" .'0. Também o lider da Chapa Única, Alcân
tara Machado, faz uma defesa contundente da federação e do liberalismo 
ao alegar que ambos foram mal compreendidos e mal executados. Por 
esta perspectiva, seu discurso busca demonstrar que enfraquecer ou su
primir tais princfplos não constituiria uma solução para o problema. 
"Todos os erros que lhes atribuímos são nossos, exclusivamente nossos, 
que ainda não aprendemos a manejar esses instrumentos delicados e com
plexos. Insânia seria quebrá-los, só porque, até agora, não soubemos tirar 
deles o rendimento máximo."'" 

Esse tipo de posicionamento em face da Constituição de 1891 é ex
lJ'aIWIleI1te significativo, na medida que caracteriza uma forma de aná
lise poUtica acerca das questões da 6poca, que tem como pano de fundo 
o problema da aeeitaçio ou negaçio dos principios liberais i!lllpirudores 
daquela Carta. Os "paufutas", tanto do Partido da lavoura quanto da 
Chapa Onlca, 80 atribuIrelll 80S homena O desvirtuamento da dinâmica 
con8Iitw:ional de 1 89 1 ,  reconheciam o valor da COnSlhulção e trabalha
vam com a possibilidade de mantê-la, desde que, a nível de composição 
da classe poütica e dos instrumentos jurídicos de controle desta classe, 
fossem realizadas reformas. Para eles, ao contrário do que vinham fa
zendo as correntes políticas de orientação autoritária, o problema não 
era negar a validodc dos prlnclpios liberais - quer em tCliC, �omo uto
pias, quer na pnlrlca, como inadequação à realidade brasl1elra. A aná· 
lise que deoenvolvem e as propostas que defeodem constituem uma res
posta 8 tais tipos de proposição. <n "paUlistas" consideram verdadeiras 
e vl4veia as teses liberais da Conatituiçio de 1891 ,  destacando de forma 
especial a do federalismo_ O fato de as críticas mais ferrenhas recaírem 
fundamentalmente sobre a classe polltica dirigente contribui para o enal· 
tecimento da Constituição de 1891. Entretanto, apesar de intensamente 
aplaudida, principalmente no tocante ao federalismo, que assegurava o 
"progresso e a integridade da pátria", a maioria da bancada paulista re
conhece a impossibilidade de reproduzir os princlpios jurídicos instituí
dos em 1891. 
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As particularidades do desenvolvimento global ' do país impõem aos 
constituintes paulistas a necessidade de uma avaliação critica da expe
riência passada, De modo geral, os deputados de São Paulo consideram 
que o primeiro período republicano desconheceu a complexidade dos 
problemas com os quais eles se defrontam nesse momento histórico."· 
Se a Constituição de 1891 foi valiosa para a Primeira República, as 
transformações ocorridas na sociedade tomaram-na ultrapassada. O pro
nunciamento do deputado José Carlos de Macedo Soares, da Chapa Única, 
elucida O posicionamento dos representantes de São Paulo quanto à ela
boração da nova Carta: "Vamos fazer uma Constituição política e social 
para o Brasil. Já aí temos uma diferença fundamental de situações entre 
a primeira Constituinte Republicana e a nossa Assembléia. A Constitui
ção Republicana era essencialmente política".''' 

Basicamente, a proposta que São Paulo encaminha ao plenário con
siste na incorporação ao contexto da época de alguns dos principios fun
damentais da Constituição anterior - como o do federalismo, Aos re
presentantes paulistas na Assembléia não se pode imputar uma postura 
conservadora, tampouco passadista, como bem demonstra o diseurso de 
Cíncinato Braga, da Chapa Única: 

"Nossa coIabo�ão constitucional, por força do nosso determinis
mo histórico, tem de ser fatalmente eivada do vírus reformador, 
audaciosamente progressista, que é o gl6bulo predominante no 
nosso sangue . . .  Sob essa inspiração condenamos as velharias e os 
erros de quaisquer regimes passados. Agiremos ao sopro de Idéias 
Novas, que presidam à transformação para melhor de nossa ordem 
financeira, econômica, política e SOCiaJ"}lI 

Para a bancada de São Paulo, a solução da problemática de sua dé
cada tambc!m não se encontra na transposição mecânica de experiências 
políticas de outras' nações. Ao contrário, trata-se de busear uma fórmula 
pr6pria, enfrentando-se a complexidade e as características específicas 
dos problemas nacionais. Ao negar a validade de uma orientação baseada 
exclusivamente em modelos políticos alheios, os parlamentares mostram
se atento! às dificuldades vividas pelos "velhos povos chegados ao ex
tremo do seu desenvolvimento". Antônio Covelo justifica a posição dos 
membros de seu partido e de sua bancada da seguinte forma: .. . . .  deve
mos ter em vista que, no meio da desordem, da anarquia e da confusão 
política reinantes pelo mundo contemporâneo, o nosso dever consiste 
em lançar os fundamentos de uma Constituição essencialmente brasilei
ra, genuinamente nacionalista . . .  ".'" José Carlos de Macedo Soares con
firma este pronunciamento. Segundo ele , a �.tituição anterior pautava
se pela experiência de nações altamente civilizadas. Essa herança havia 
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determinado a fonna pela qual fora elaborada a Carta de 1891, guiada 
pela "mística da liberdade" e pela "concepção individualista" dela resul
tante. Entretanto, ao propor O estabelecimento de uma Constituição não 
apenas "política". mas Hpolítica e social", Macedo Soares enfatiza a ne· 
ceSlldade de se responder eficazmente às novas solicitações da sociedade, 
consideradas 8S patticularidades de seu desenvolvimento. "Doutrinas 
opostas aplicam-se aparentemente com igual êxito . . .  não escapará a nino 
gu�m quanto mais ingrata e difícil é a tatefa dos Constituintes de 19J4, 
comparada com a dos Cons�ituintes de 1891 .  Muitas coisas devemos im
provisar. Não podemos no. acostar a modelos alheios. Não nos apro
veita a experiência de ninguém".''' 

Sem dúvida, o federalismo constitui um dos principais temas de de· 
bate para os patlamentares de 1934. Contudo, a polêmica que se esta
belece sobre a forma de governo a ser instituída pela Constituição não 
chega a polatizar as bancadas estaduais. As propostas encaminhadas aO 
plenário não são totalmente excludentes, na medida que convergem para 
a adoção do federalismo como única alternativa viável ao país. Na ver· 
dade, os constituintes das mais distintas orientações político-partidárias, 
representantes de estados com os mais diversos interesses, rejeitam um 
projeto de Etado definido como unitarista. 

No caso paulista, é óbvia a analogia entre o processo de centraUza
ção desencadeado pelo advento da Revolução de 1930 e a República uni· 
tária. "Todos OS atritos aparecidos de 1930 até hoje nascem desse erro 
inicial: o poder ditatorial é unitarista, ao passo que o sentimento e o es
pírito de São Paulo sio descentralizadores".'" A posição "paulista" é 
expressa por Cincinato Braga, que faz o seguinte discurso: "Não! O uni
tari.mo é erro do passado, é o retrocesso imperialista, precursor da 
desintegração da Pátria. A Assembléia Nacional Constituinte não pode 
pretender fundar agora em pleno século XX no colosso territorial que é 
o Brasil O novo e mais vasto Império Romano . . .  Seria um retrocesso 
de séculos."'" No caso dos estados do Norte e Nordeste, a situação tor
na·se mais complexa, já que a posição subordinada que ocuparam du
rante a República Velha era determinada pela hierarquização em peque
nos e grandes estados, sancionada pelo próprio federalismo. 

Nessas circunstAncias, a sustentação generalizada do federalismo 
surge COIllO fruto das próprias características do espaço territorial do 
país, que por suas dimensões precisava comportat um certo grau de 
descentralização e, certamente, de autonomia dos estados. Entretanto, se 
juridicamente a aceitação do federalismo é consensual, o mesmo não 
ocorre politicamente. Os objetivos almejados pelas bancadas com a de
fesa do federalismo são diferentes e praticamente conflitantes. O fato de 
os pequenos estados .não a.sumirem a defela do unitatismo contra O fe· 
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deralismo não significa que sua proposta se confunda com a dos pau· 
listas. Para eles, era à União que se devia privilegiar na distribuição de 
funções e recursos políticos e econômicos, pois s6 desta maneira as desi· 
gualdades regionais poderiam ser enfrentadas e vencidas. O que se bus· 
cava era uma transformação radical no equilfbrio de forças das unidades 
federadas e no acesso destas ao governo central. O alvo desta "concep
ção moderada de federalismo" continuava a ser os grandes estados, par
ticularmente o poder de Minas Gerais e São Paulo. 

� claro que não era esse o objetivo do "federalismo paulista". Ape
sar de os parlamentares de São Paulo desejarem manter a posição privi
legiada que seu estado ocupava na Primeira República, admitiam a imo 
possibilidade de instituir na nova Constituição o federalismo da forma 
como fora concebido em 1891. A Revolução de 1930 e a derrota pau
lista de 1932 demonstraram de forma decisiva que a correlação de forças 
havia se modificado, com prejuízo para a tradicional hegemonia de São 
Paulo. Nessa conjuntura, que permitia aos pequenos estados uma partici
pação mais efetiva na cena política, São Paulo detectava uma situação 
essencialmente diferente daquela que desfrutara no regime passado. Além 
disso, o desenvolvimento alcançado pelo Brasil conduzia os constituintes 
ao reconhecimento da necessidade de ingerência do estado em vários 
campos da atividade nacional. Este fato, por si SÓ, obrigava-os a uma 
revisão do federalismo da República Velha. 

São as transformações ocorridas na ordem política que determinam 
uma redefinição do princípio federativo de 1 891.  São Paulo se vê na 
contingência de adaptar sua proposta federalista ao contexto da épOca, 
conciliando-a às tendências históricas do Estado moderno e à conjuntura 
política do pós-30. Assim, apesar de considerarem de vital importância 
a autonomia dos estados, os "paulistas" defendem que se atribua à União 
certa dose de força que lbe permita o desempenho de determinadas fun
ções, através de um intervencionismo relativo. Cumpre à bancada paulis
ta na Assembléia empreender uma dupla tarefa: conferir ao Estado capa
cidade de intervir nos casos previstos constitucionalmente, estabelecendo 
contudo os limites de sua ação, a fim de que a autonomia estadual não 
fique comprometida. Cincinato Braga refere-se à questão do fortaleci
mento controlado do Estado: "Temos de conceder ao Poder Central todos 
Os poderes e recursos indispensáveis para que ele cumpra sua finalidade 
de governar predeterminadas relações sociais comuns. Mas detenhamo
nos aí . . .  todos os outros poderes e recursos, devem, como regra, ser 
reconhecidos aos estados. "117 

� essa nova perspectiva em relação ao intervencionismo do Estado 
que distingue fundamentalmente os deputados constituintes de 1934, mes
mo os que sustentam a descentralização como ponto capital. A concepção 
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da Chapa Única sobre o papel do Estado moderno é assim sintetizada pelo 
deputado Cardoso de Melo Neto: 

"A União é a guarda da soberania; a União precisa ficar fortaleci
da. Isso digo e repito para tomar claro que o sistema propugnado 
pela bancada a que pertenço não é, como já se assoalha, um sistema 
contra a União . . .  Ne!lhum de nós, nesta Casa, quer enfraquecer 
a União. Desejamos, sim, um regime federativo de estados autôno
mos. Não queremos viver dentro de uma União rica, com estados 
pobres . . .  

. . . A chamada concepção individualista do Estado, tranqüila 
e cômoda, do laissez-Iaire e do laissez-passer, é exclusivamente dos 
livros . . .  

. . . hoje, • tendência do Estado moderno é para, não adotando 
o.'socialismo, reconhecer a existência e a legitimidade da ação social 
do Estado . . . "118 

Para esse deputado a atividade social do Estado moderno consiste 
em intervir .. . . .  na saúde pública, na instrução, na educação do povo, 
no desenvolvimento da população, na assistência pública, na ordem ec0-
nômica, isto é, na produção, circulação, distribuição e consumo de ri
queza.unl 

De fato, frente à Constituição de 1 89 1 ,  a capacidade intervencio
nist. da União é ampliada. Sobre a matéria, a Chapa Única apresenta 
uma emenda sugerindo reduzidas. modificações ao anteprojeto. '''' As novas 
prerrogativas do Estado implicam, necessariamente, uma reformulação do 
sistema de discriminação de rendas. Esta é uma importante questão deba
tida no plenário, na medida que pressupõe uma conciliação entre a pro
pugnada autonomia estadual e o fortalecimento do Estado. Conseqüente
mente, se a maior parte dos representantes paulistas trava uma verdadeira 
luta pelo estabelecimento de um sistema tributário que beneficie primor
dialmente os estados, eles também admitem a necessidade de a União 
possuir uma parcela de renda suficiente, para que possa desenvolver as 
atividades que o mundo moderno lhe confere. m 

Nesse campo, ressaltam as questões vinculadas ao aumento das áreas 
de conflito social numa sociedade crescentemente urbanizada e indus· 
trializada. Tal problema expressa de maneira evidente a correlação entre 
a maior complexidade econômica e a necessidade de um Estado que as
segure a normalização do trabalho e, através de uma politica trabalhista 
e assiatencialista satisfatória, aliada a mecanismos repressivos eficazes, 
mantenha a ordem social e política. 

Se São Paulo, apesar de reconhecer que a União precisa ser forta
lecida, busca fundamentalmente garantir a autonomia estadual, os esta
dos do Norte e Nordeste visam exatamente o contrário. A estes interessa, 
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sobretudo, assegurar à União poderes capazes de neutralizar as desigual
dades entre os estados federados. II interessante observar a maneira pela 
qual Macedo Soares utiliza o argumento da descontinuidade do desenvol
vimento regional com um objetivo diametralmente oposto ao daqueles 
estados. Fatos que levariam os estados do Norte e Nordeste a reivindicar 
uma atuação decisiva da União para equilibrar o progresso do país são 
utilizados pelos "paulistas" com o intuito de manter o slalu quo da de
sigualdade: 

"Senhor presídente, o que resulta destes números, índices da situa
ção econômica do País? Resulta a evidência de enormes desigual, 
dades e conseqüentemente a necessidade de tratannos desigualmen
te situações desiguais. A melhor técnica da elaboração constitucio
nal para um país como o nosso, seria, talvez. estabelecennos regras 
j\lrídicas, econômicas, sociais, políticas que formassem o núcleo da 
Magna Carta, e ao lado dessa organização nuclear, estatutos parti
culares sob a égide dos princípios gerais da Constituição . . .  Orga
nizando jurídica e politicamente o País, convém que tenhamos pre
sente suas verdadeiras fontes de riqueza; onde se trabalha mais 
frutuosamente; onde temos progredido mais; e, quais são as impo
sições desse progresso - porque a noção do progresso não é ape
nas patrimonial, pois exige pesados sacrifícios de custeio. "'22 

II bastlll'lte esclarecedora a reação da bancada paulista à proposta 
de mudança de orientação da organização judiciária do pais. A refonna 
realizada pelo anteprojeto retirou uma parcela significativa do poder que 
os estados tinham para organizar autonomamente sua magistratura e seu 
direito processual. Os "paulistas" criticaram violentamente a tentativa 
de unificação do direito processual, alegando que as diversidades regio
nais obrigavam a justiça a se adequar às conveniências locais. Lutavam, 
aisim, pela manutenção de um direito que a Constituição de 1891 lhes 
havia atribuído.'" A defesa contundente do federalismo não se confun
dia mais com a manutenção dos princlpios de um liberalismo econômico 
"clássico", só existente nos livros. A experiência política e as questões do 
desenvolvimento econômico mundial demonstravam tal fato e apontavam 
para os riscos de seu desconhecimento. Entretanto, esta era uma questão 
a ser enfrentada e transformada num sistema muito amplo, cuja validade 
precisava estar assegurada. Os perigos da centralização excessiva eram 
múltiplos e estavam implícitos em um Estado todo-poderoso e fechado 
à participação, prejudicial ao progresso da livre iniciativa e da livre or
ganização. O socialismo e o fascismo eram, certamente, os espectros 
maiores a partir dos quais os "paulistas" afinnavam sua fé federalista. 
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Os debates entre os constituintes de 1934 acerca do regime polltico 
geram divergências sêrias, mas passíveis de composição. Segundo a defi
nição programática da Chapa única, o presidencialismo seria o regime 
pol!tico a ser sustentado pelos seus representantes na Constituinte. Ins
taurada a Assembléia, a posição da chapa transforma-se, tendendo a 
acompanhar a própria dinâmica do processo de elaboração constitucional. 
A Chapa única passa a defender um regime presidencialista mesclado ao 
parlamentarista. Entretanto, é preciso acentuar que esse procedimento 
obedece a um objetivo bastante definido: o de estabelecer maior controle 
sobre o Poder Executivo. Teotônio Monteiro de Barros explicita o ponto 
de vista da chapa a esse respeito, através de uma emenda ao Anteprojeto 
de Constituição: 

"A presente emenda consagra o direito da Assembléia Nacional 
pedir o comparecimento dos ministros de Estado para prestação de 
inforrnaç&s e esclarecimentos, e também firma a obrigatoriedade 
dos ministros prestarem contas diretamente 11 nação da maneira como 
têm administrado as suas respectivas pastas, atribuindo-se à Assem
bléia o direito de forçar a demissão individual dos ministros que 
forem considerados em falta no cumprimento dos seus deveres e 
na aplicação dOI dinheiros públicos."'" 

Essa proposta da Chapa única configura ainda uma posição de 
repúdio 11 observAncia rígida das teorias pollticas contemporâneas. "!l, 
como se vê, uma fuga 11 forma presidencialista rígida, mas nem por isso 
a emenda traz em $C\l espírito a adoção do sistema parlamentar. Cria ela 
o sistema que se poderá denominar 'brasileiro', porque emerge origina
riamente da nova Carta Constitucional, procurando corresponder aos da
dos que nos fornece a nossa História . .  _";21 

O interesse em tal questão e nos problemas que a ela se vinculam 
acentua�. já que a estruturação do novo regime pol!tico reflete-se no 
Estado constitucionalmente fortalecido e no equilfbrio pol!tico entre os 
poderes I!XOClutivO e Legislativo. A Importinci. capital do debate sobre 
o regime poJillCO reside no falO de ele ponibUltar que dete.rminada 
esfera do poder aeja favorecida em detrimento de outnt. E'ta questilo 
pode agravar-se e ganhar inusitadas dimensões na medida que o Estado 
concentro funções maiores e mais diferenciadas, ou seja, maior dose de 
poder, de força política. 

Inegavelmente, os constituintes de 1934 acatam a idéia de que o Es
tado moderno deva ser definido segundo sua capacidade i!ltervenclonista. 
As diversas bancadas oscilam entre a aceitação de um intervencionismo 
maior ou menor, mas admitem sem discussão 8 necessidade de fortale
cer o Estado. No entanto um Estado forte poderia acarretar enormes ma-
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lefícios à nação, sobretudo se esta nova carga de poder ficasse concentra
da no Executivo_ Tal possibilidade constitui preocupação para todos os 
membros da Assembléia, que distinguem claramente Estado forte de 
Executivo forte_ De um lado, os estados do Norte e Nordeste temem que 
o presidencialismo .conceda ao dirigente político da nação poderes tais 
que possibilitem marginalizá-los, permitindo aos grandes estados o domí
nio da política nacional. Por outro, os grandes estados sentem-se amea
çados por um Executivo que, concentrando amplos recursos, crie obstá
culos à autonomia estadual. 

Assim, se distintos interesses políticos acabam por convergir no 
estabelecimento de um Estado mais intervencionista, por caminhos diver
sos também t.erminam por comungar do receio de que o Executivo, auto
maticamente fortalecido com o poder concedido ao Estado, torne-se "hi
pertrofiado". Nesse sentido, a ameaça do desequilíbrio de poderes, da 
absorção do Legislativo pelo Executivo afeta a maioria das bancadas. 
Ainda dentro desse espírito, a Chapa Única oferece uma emenda que 
procura redefinir a competência do presidente da Reptlblica, inserindo 
a sanção obrigatória do Legislativo em muitas de suas atribuições. As 
modificações sugeridas pela Chapa Única são justificadas por Teotônio 
Monteiro de Barros: "Contém este substitutivo . . .  alterações que se des
tinam a submeter ao referendum do Legislativo, em ambas as suas câma
ras ou em uma só delas, determinados atos do chefe do Executivo, 
impedindo destarte a tão receada hipertrofia do Executivo em detrimento 
dos demais Poderes Constitucionais_"'" 

Outra emenda paulista visa " . . .  garantir de modo completo a efetiva 
apuração da responsabilidade do presidente da República . . .  ",'2T bus
cando corrigir uma omissão do anteprojeto, que não prevê um prazo 
máximo para a Assembléia pronunciar:se sobre o recebimento da de
ntlncia de crime do presidente. A Chapa Única estabelece que após dez 
dias, impreterivelmente, caso a Assembléia não se pronuncie, o Tribunal 
Especial fica incumbido de manifestar-se sobre o afastamento do chefe 
da nação. Desta forma, procura-se assegurar que o presidente não per
maneça em sua função durante a formação de culpa. Assim, através de 
várias propostas, os "paulistas" têll). por objetivo estabelecer um controle 
mais eficaz sobre o Executivo do que o existente em 189 1 .  Além do 
comparecimento obrigatório dos ministros à Assembléia," · propõe-se o 
aperfeiçoamento do processo de apuração e julgamento dos crimes c0-
muns e de responsabilidade do presidente e impõe-se a sanção do Legis
lativo sobre as funções do Executivo. 

A estruturação dos poderes constitucionais ocupa grande parte dos 
discursos sobre o regime político. A fórmula proposta por São Paulo, 
ao mesclar presidencialismo e par\amentarisino, tem por objetivo neutra
lizar uma distorção de poderes que o presidencialismo pode acarretar. 

314 



Herman Lima, História da Caricatura no Bras/i, vol. I (Rio de Janeiro: José 
Olyrnpio, 1963), p. 350. 
NOVO REGIME . . .  NOVA ROUPA 
- A nova roupa, Exce/�ncia 
- Um pouquinho aperlada .. .  Os movimentos ... compreende ... 

Nassára. Suplemento de Bom·Humor (21-8 a 21-9-1934). 
(A caricatura alude à situação de Getúlio, depois de eleito Presidente constitu

cionál.) 



Entretanto, o regime presidencialista "híbrido", que prevê o compare
cimento dos ministros à Assembléia, é consagrado pela Constituição d. 
1934, justamente através da organização do Poder Legislativo. 

No caso de São Paulo, defensor irredutível do bicameralismo, os 
debates em tomo do Poder Legislativo ganham especial relevo. O ante
projeto, além de eliminar o Senado da vida política do país, cria um 
órgão denominado Conselho Supremo. O estabelecimento do unicame
ralismo alça a Assembléia Nacional à posição de poder máximo do Le
gislativo, concedendo, assim, muitas das funções próprias do Sena�o à 
única Câmara existente. As alterações propostas por São Paulo ao An
teprojeto de Constituição visam, sobretudo, corrigir estas reformulaçães 
institucionais que poderiam redundar em fortalecimento do Poder Exe
cutivo. 

Uma vez suprimido o Senado, onde a represeiltação poUtica dos 
estados era igualitária. os autores do anteprojeto idealizam o Conselho 
Supremo com atribuições políticas e administrativas e caráter técnico
consultivo e deliberativo. O conselho é concebido com um duplo objeti
vo: além de órgão capaz de suprir o Senado quanto à nivelação da repre
sentação política dos estados. ele tem a desempenhar um papel de coor
denador dos poderes constitucionais. 

A estruturação dada ao Legislativo e a criação do Conselho Supremo 
sofrem violentas críticas da Assembléia. Em relação ao Legislativo. até 
mesmo as bancadas dos estados do Norte e Nordeste. adeptas do unica
meralismo. não encontram na solução adotada pelo anteprojeto uma res
posta às suas aspirações. à medida que fica estabelecido na Câmara 
única existente um princípio de representação política desigual - o que. 
obviamente. os coloca em desvantagem frente aos grandes estados. Por 
outro lado. o Conselho Supremo. ao apresentar uma composição múlti
pla que restringe a importância da participação dos estados. favorece 
uma distorção dos poderes constitucionais. com visível lI\Ileaça de "hi
pertrofia" do Executivo. 

Os constituintes da Chapa única também sugerem reformulações 
nesse aspecto do anteprojeto. A emenda defendida por Almeida Camargo 
pede o fim do Conselho Supremo. alegando que sua intervenção na vida 
poUtica do país é imprecisa e perigosa. Imprecisa porque o anteprojeto 
estipula que o conselho poderá reunir-se em situações de emergência da 
vida nacional. mas silencia sobre as resoluções que este órgão possa !0-
rnar. Perigosa porque o conselho poderá representar a Assembléia Na
cional contra o presidente e os ministros. embora entre os conselheiros 
se encontrem seis personalidades nomeadas pelo presidente e tantos ex-
traordinários quantos forem os ex-presidentes vivos.'" 

' 

Quanto à extinção do Senado. a Comissão Constitucional encarre
gada da análise do anteprojeto e da elaboração do substitutivo a partir 
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das emendas apresentadas fornece o seguinte parecer: "Ora, o antepro
jeto não definia os poderes dos estados; abolia o ramo do Poder Legis
lativo onde eles, como tais, necessitam se representar com igualdade . . .  
A opinião reagiu violentamente contra essa capilis diminutio dos estados, 
e com razio ..... • Entretanto o parecer que justifica a adoção do Senado 
pelo substitutivo, além de assinalar a necessidade da representação esta
dual igualitária, ressalta O importante papel da Câmara Alta no cumpri
mento do princípio federativo; 

O deputado Morais Andrade, através de urna emenda assinada pela 
Chapa Única, ratifica as razões apontadas pela Comissão Constitucional 
para o retomo do Senado: "Temos por indispensável a existência de um 
6rgão com perfeita igualdade de representação dos estados e incumbido 
da função de zelar pela boa prática do regime federativo."'" 

Já o substitutivo ao anteprojeto, apesar de reinstaurar () Senado, dá 
ao antigo Conselho Supremo, agora reformulado e denominado Conselho 
Nacional, nova composição, transferindo-o para a 6rbita do Executivo. 
Segundo Morais Andrade, o substitutivo "emendou para pior". O Conse
lho seria agora constituído por dez membros escolhidos pelo presidente 
da República, com um mandato de dez anos. Além de alterar a com
posição do conselho, o substitutivo atribui-lhe competência de, "por pro
posta do Executivo, ou sem ela, elaborar quaisquer projetos de lei, re
gulamentos, decretos ou instruções para a boa aplicação e execução da 
Constituição e das demais leis".'" 

Na opinião de Morais Andrade, o Conselho Nacional constituiria 
uma ameaça e unia inutilidade. Urna ameaça, na medida que o presidente 
da República se visse obrigado a agir de acordo com os pareceres e pro
jetos do conselho, em função do temor de lhe ser instaurado um processo 
de crime de responsabilidade .. Nessa circunstância, o conselho estaria es
terilizando a ação presidencial. Uma inutilidade, caso os pareceres do 
conselho fossem sumariamente desconhecidos pelo presidente. Nesta hi
pótese o cOnselho falharia na sua atribuição de órgão consultivo da pre
sidência. O conselho seria ainda desnecessário por concorrer com os Con
selhos Técnicos em assuntos especializados, para os quais estes órgãos 
haviam sido criados."" 

A última fase de elaboração da Carta Constitucional determina a 
supressão definitiva do conselho, ao mesmo tempo que acata a proposta 
de restabelecimento do Senado. e preciso que se observe, porélD, que o 
Senado instituído em 1934 tem um caráter bastante distinto daquele que 
fora consagrado peJa Primeira República. A Constituição de 1934 intro
duz uma nova concepção a respeito do desempenho e da posição do Se
nado na hierarquia dos poderes constitucionais. Sua inserção na coor
denação de poderes - capítulo firmado pela nova carta - assinala uma 
das principais transformações da Segunda Constituinte Republicana. Com 

317 



a incumbência de promover a coordenação dos poderes, o Senado, ao 
invés de se limitar à esfera do Legislativo, passa a colaborar também 
com o Executivo. Suas funções, comparadas às que lhe eram atribuídas 
na Primeira República, ganham maior amplitude, o que confere ao Se
nado um grau de importância diverso do que detivera no regime passado. 

Muitas das propostas defendidas pelos "paulistas" em plenário aca
baram por ser incorporadas à Constituição de 1934, através da articula
ção de um acordo entre pequenas e grandes bancadas. Esse acordo, que 
se realizou no final do processo de elaboração da Carta, . constituiu uma 
verdadeira manobra para garantir o apoio das diversas bancadas às emen
das ao substitutivo. Essas emendas ficaram conhecidas como "emendas de 
coordenação" pelo fato de buscarem harmonizar as diferentes tendências 
políticas da Assembléia. 

Nesse séntido, pode-se afirmar que a nova Carta expressa uma sú
mula dos conflitos de interesses travados entre as correntes polltico
partidárias do momento. Segundo Alcântara Machado, "a COnstituinte 
não é a delegação de um partido, ou o seminário de uma escola socio-
16gica . . .  é natural que a Constituição de 34 não satisfaça, inteiramente, 
a nenhum de nós. Será, Wr isso mesmo, a que melhor convém, em suas 
linhas, à coletividade".'" 

2.3.  Os paulistas e a "nova" política econômica do Estado 

"A sabedoria da Constituição que estamos elaborando 
está em conter o poder da União rigorosamente dentro 
de suas funções prefixadas." 

Cinc:ina1O BraBa 

Caberia preliminal')Uente situar que o debate em torno das questaes de 
política econômica' iPlplica, nesse momento, a busca de soluções possíveis 
para a situação de', profunda crise por que passava o pais. Com efeito, o 
terceiro funding, realizado em 1 932, visava a redefinição da situação da 
dívida externa, acarretando a drástica redução do montante devido, que 
passa de 90 milhões para 33 milhões. Dentro da mesma orientação, a 
lei do Reajustamento Econômico, que seria sancionada já em fins de 1933, 
procurava aliviar a agricultura, principalmente a do café, através de um 
amplo fornecimento de crédito que combateria o crescimento das dívidas 
dos produtores. 

Num momento de profunda crise, as exigências do debate político 
ultrapassam as respostas de curto prazo, mesmo as de caráter abrangente. 
Trata-se da busca ou da afirmação de projetos globais para a sociedade, 
o que geralmente pressupõe um balanço crítico retrospectivo. Com efeito, 
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a ao4lise dos principais temas da política econôriúca do paIs em 1934 
remeterá os constituintes paulistas à experiência d·a República Velha, 
com seus erros e acertos; Mas é fundamentalmente no terreno político 
que serão engendradas as alternativas à crise. Nesse sentido, as propo
sições de política econômica apresentam·se intimamente articuladas a 
determinado projeto ·político. Assim, o debate acerca da discriminação 
das rendas vem no bojo do debate sobre a centralização do poder; vale 
dizer, as propostas de sistemas tributários apresentadas diferem no sentido 
de conferir maior àu menor autonomia ao poder da União frente ao poder 
dos estados. 

E dentro deste quadro maior ·que temos que entender a participação 
da bancada paulista nos debates acerca das questões de polltica econô
mica travados na Constituinte. Sua presença é sem dúvida destacada e 
estrutura·se fundamentalmente em torno de dois temas centrais: o pro
blema da discriminação das rendas, assunto de palpitante importância e 
interesse constitucional; e o Decreto do Reajustamento Econômico, me· 
diaa implementada pelo Governo Provisório que afetava diretamente ... 
cafeicultura brasileira, especialmente São Paulo. 

A questão da discriminação de rendas é o terna econômléo de maior 
destaque para a bancada paulista, que além de contribuir com um vo
lume significativo de Informações sobre o problema demonstra uma ca· 
pacidade analítica bastante aprofundada, · destacando seus elementos de 
maior expressão para uma exposição detalhada sobre o assunto. Na ver· 
dade, nem toda a bancada dedica a mesma atenção ao tratamento desse 
tema. E a Chapa única, através de seu líder Alcântara Machado, de Cin· 
cinato Braga - membro da Comissão Constitucional para assuntos de 
polliica econômica - e de Joaquim Cardoso de Melo Neto, que van· 
guardeia as discussões na Assembléia. A intervenção dessas lideranças 
se dá através de discunos de grande envergadura, que pressupõem urna 
acurada preparação anterior e demonstram. visão analítica e concatena· 
ção. As demais correntes j>olfticas cumprem um papel menos relevante 
no debate e na elaboração de propostas de emendas ao anteprojeto cons· 
tltucional - o que, no caso do Partido da Lavoura, chega a surpreender, 
tanto porque o tema envolve diretamente os interesses da cafeicultura, 
quanto pelo fato de essa corrente costumeiramente intervir nos debates 
de política econOmlca. 

A temática da discriminação de rendas, mais particularmente a ques· 
tão da tributação, permite-nos opor de f6rma explícita uma proposta de 
cunho centralizador a outra de cunho francamente federalista. Com efeito, 
a viabilidade desses diferentes projetos pollticos depende de uma base 
real de sustentação econômica; evidentemente, o poder polltico dos esta; 

dOs e dos municípios dePende, em larga escala, de sua receita fiscal. 
Podemos perceber que as definições de política econômica, em particular 
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de política fiscal, apresentam·se acopladlltl a objetivos políticos mais glo
bais. Desse modo as definições de política econômica ganham um cará· 
ter eminentemente político. 

Nas palavras de Alcântara Machado: "dentre os muitos e complexos 
problemas com que se defronta a Assembléia, nenhum existe de gravidade 
e dignidade tamanhas como o que se refere à discriminação das rendas 
entre a União, os estados e os municípios. De fato, a autonomia desses 
últimos. a soberania daquela, seriam de todo em todo ilusórias se a futura 
carta constitucional não lhes outorgasse os meios necessários para que 
pudessem realizar os fins que lhes são peculiares e desempenhar as fun· 
ções que lhes são próprias ( .  . .  )l36. Em outro discurso. ele reafirma seu 
ponto de vista da seguinte forma: " ( .  . .  ) nenhuma federação existe. com 
efeito, que não assegure aos poderes locais uma renda equivalente. senão 
superior. à do poder centraL""· 

As colocações desse deputado são elucidativas sob dois aspectos. Em 
primeiro lugar. pela ênfase que dão ao nível econômico enquanto pilar 
de sustentação de um determinado projeto político. Isso fica claro na 
medida que Alcântara Machado coloca a própria sobrevivência do fe· 
deralismo na dependência de uma parcela de renda para O poder local. 
de lal fonua substantiva que seja igual ou superior à quota do poder 
centraL O outro aspecto diz respeito à importância da Assembléia Na· 
cional Constituinte enquanto instância jurídica capaz de condicionar a 
viabilidade de um determinado projeto político. A Constituinte funciona 
como um canal político essencial para assegurar os meios necessários à 
realização de determinados fins. representando, . desse modo. o palco cen
tral do debate polltico, onde interessa fundamentalmente às diversas cor
rentes partidárias lutar por um projeto global para a sociedad�. sem se 
deter apenas na abordagem de aspectos parciais do quadro conjuntural. 

Ao abordarmos a questão da discriminação de �enda.. interessa-1105 
em particular caracterizar a intervenção incisiva da Chapa Única no 
sentido de firmar um projeto de cunho federalista e de combater as pre
posições que. fortaleçam o poder da União em detrimento dos estados. 
As palavras de Cincinato Braga são inequívocas quando situa que a P\'Ó
pria coesão da nação depende. ao nivel econômico. da adequada imple
mentação de uma diretriz política que afirme a solidariedade econômica 
no sentido de: " 1) poder cada estado federado livremente. sem gravame 
fiscal, recorrer em suas necessidades à produção econômica de outros es
tados; 2) ser absolutamente livre a cada estado. sem gravame fiscal con
tra si. remeter às populações dos outros estados sua produção sobejante 
dos seus consumos internos". E conclui: "ou construímos a unidade ec,o.. 
nômica do Brasil. isto é. a solidariedade fraterna dos interesses da riqueza 
material entre os nossos estados, ou assistiremos a desinteiração infalível 
da nossa pátria. "ln 
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Esse deputado, ao defender a proposta de extinção das barreiras al
fandegárias interestaduais, estava buscando o pleno fortale<;imento do 
poder econômico estadual. Desse modo, seria promovida a efetiva inte
gração do espaço econômico do país, ao mesmo tempo que se manteria 
o poder decisório básico nas esferas regionais. 

Contudo é com a definição constitucional da distribuição da receita 
fiscal entre as esferas federal, estadual e municipal que se concretiza o 
confronto entre os interesses federalistas em oposição aos interesses cen· 
tralizadores. Duas concepções básicas seriam debatidas em plenário: ou 
a Constituição predeterminaria apenas a r;eceita fiscal da esfera federal, 
deixando assim liberadas as fontes de receita estadual e municipal, ou 
vice-versa. No primeito caso, seriam satisfeitos os interesses do poder lo· 
cal, aos quais estaria sendo facultada a capacidade de criação de novas 
fontes de receita. No segundo caso, seria beneficiado o poder da União, 
que passaria a gozar da possibilidade de alargar sua receita fiscal a 
partir da criação de novas fontes de tributação. 

A Chapa Única iria se lançar na defesa da primeira orientação acima 
ap<eseotada, complementandQos com • critica sistemática da concepção 
oposta. A poIari2JlÇiD das propostas daria • tdnica dos debates, e OS 
paulistas fariam do anteprojeto conslituciolUll o alvo central de 'seus ala· 
ques. 8 nesse contextO que Cardoso de Melo Neto inicia SWI exposição 
pela aMlise detalhada da evolução do sistema tributário ao longo da Re
púhlka VcJ.ba. Seu objetivo é demonstrar o processo de crescente alar· 
gamento da capacidade tdbutária da União frente aos csudos e municlpios, 
o que .1CI uplicaria pela criação su�siV8 de novas fantes de rccciJa faca! 
por parte da União. Esse deputado rememora então a proposta de sistema 
tributário adotada na Constituição de 1891, pela qual nem a União nem 
os estados deveriam ter predeterminadas suas fontes de receita fiscal. 
Ambos, por razão constitucional, não poderiam ficar adstritos a deter
minadas fontes de receita, carecendo de plena liberdade para preenchi
ménto de suas tarefas. 

Cardoso de Melo Neto critica essa proposta, afirmando que tal sis
tema é profundamente idealista, já que, na prática, ao inv6s de garantir 
um funcioDlllDento global barmonioso, leria propiciado o alargamento 
da capacidade tributária da União e o conseqiiente invasão das demais 
esferas de poder. De acordo com as estatísticas do momento, a renda da 
União abarcari.8 54% da renda total arrecadada no pais, enquanto os 
estados ficariam com 35% e os muniCípios com apenas 1 1  % .  Além disso, 
a União estaria contando com a receita dos impostos de maior grandeza, 
como seria o caso do imposto de impomção. 

Procurando realizar uma análise ainda mais abrangente sobre a dis
criminação de rendas, o deputado apresenta uma definição de citÍco sis
temas tributários diferenciados. Pelo primeiro, a UniãO e os estados vão 
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buscar seus recursos nas mesmas fontes, sem quaisquer distinções entre 
impostos federais e estaduais. "O sistema Telega o axioma da ciência 
das finanças segundo o qual impostos há de natureza exclusivamente 
federal e outros de natureza exclusivamente local. .Inteiramente condena· 
do pela ciência, esse primeiro ' sistema de tributação não teve na Cons
tituição de 91 voz autorizada que o preconizasse."'" 

Pelo segundo, compete aos estados concorrer com uma quota fixa. 
ou proporcional para fazer face às despesas da União que por si uada 
arrecada. Esse sistema é considerado demasiadamente pró-federalista, ca
locando a União na dependência total dos estados. O terceiro afirma que 
os estados devem reservar para si certas fontes de receita, deixando as 
demais à União. Segundo Cardoso de Melo Neto, este seria na essên
cia o mesmo sistema proposto pela anteprojeto constitucional: "Mas o 
anteprojeto que se diz organizador do regime federativo, que quer e ins
creve num dos seus primeiros artigos a autonomia dos estados, adota esse 
terceiro sistema, que é o sistema tipico da centralização! uUIU 

O quarto, defendido pelos paulistas da Chapa Única, prega que a 
União se reserve certas fontes de receita, deixando as demais aos estados: 
"J; o sistema 'Júlio de Castilhos', bravamente defendido na primeira 
Constituinte por toda a bancada do Rio Grande do Sul, e que agora adota 
a bancada de São Paulo. J; o sistema único, conseqüência lógica - do re
gime federativo, em virtude do qual a União, guarda da soberania, - fica 
restrita a certos e determinados impostos privativos, porque sua atividade 
é predeterminada, e os estados podem desenvolver toda sua atividade 
social, pois contam para isso com todas as fontes de receita não discrimi
nada na Constituição."'" Finalmente, o quinto sistema, já mencionado, é 
o que havia sido adotado pela Constituição de 1 891 .  

Tendo e m  vista essa classificação proposta· pela bancada da Chapa 
Única, duas observações merecem destaque. Primeiramente, cabe reforçar 
a colocação anterior dé que o tratamento das questões fiscais é eminente
mente polltico, a ponto da diferenciação entre os diversos sistemas tri
butários ser dada pela variante política, isto é, o maior ou menor grau 
de centralização em que incorrem. Em segundo lugar, cabe destacar a 
recorrência sistemática ao debate sobre discriminação de rendas realizado 
na Constituinte de 189 1 .  A matriz dos diversos modelos de sistema trio 
butário apresentados remonta a esse período, e a polêmica levada a cabo 
na Thnstituinte de 1934 tem sempre conio referencia a de 1891. 

Cardoso de Melo Neto, ao sustentar o modelo de sistema tributário 
apresentado pela Chapa Única paulista, relembra exatamente o debate 
ocorrido em 1891, oude tal sistema saiu derrotado por uma pequena mar
gem de votos. Procura então situar o que, a seu ver, teriam sido as prin
cipais falhas do sistema adotado em 1891, localizando, particularmente, 
o favorecimento que teria sido garantido ao poder da União, em detrimen-
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to do poder regional. Em seguida, procura apontar quais teriam' sido 8S 
causas históricas que levaram à adoção daquele sistema: 

"Transportemo-nos a 1891: vejamos o ambiente .da primeira ASsem· 
bléia Constituinte. Que era que se queria formar? Era a Federação. 
A luta do Império era contra a Federação. O Btasil não estava pre-, 
parado para ela. A União era a criação legal de que todo o mundo 
sorria, naquela época . •  A União não tem meios para viver . '" Como 
póde viver fora' da economia dos estados essa criação legal . .  nU(ll 
país de analfabetos' - era, em resumo, o que diziam em 1891 os 
adversários do regime. Foi nesse ambiente que Rui agiu: o receio de 
enclausurar a União dentro de determinadas rendas que lhe ficas
sem privativas c que ' não baltassem, para manter a soberania da 
Naçio." lU . 

o deputado tenta demonstrar que a Constituinte de 1891 fora es· 
sencia1mente uma Constituinte "contra ' a União", mas que o ambiente 
polítiCo acabara por gerar, paradoxalmente. uma preocupação em res
guardar certas margens de garantia ao poder federal. Dal o sentido da 
intervenção de um liberal do cali� de Rui Barbo$à. defendendo prerro
gativas da União; em face de uma posslvel limitação desmesurada de suas 
rendas. 

Dessa forma a Constituinte de 1891, apesar de francamente federa· 
lista, terminara por elaborar obra constitucional que, com o passar do 
tempo c a partir da "mio" dos homens, trouxera o alargamento do poder 
fiscal federal c não do regional, corno se poderia julgar. Ao permitir a 
não-detcrminaçiio das fontes de receita tanto da União quanto dos esta· 
dos, prejudieara a estes, beneficiando o poder central. Assim, para fun
damentar sua proPosta de descentra1ização polltica, Cardoso de Melo 
Neto demonstra uma capacidade de análise extremamente globalizadora, 
conseguindo através de um estudo comparativo detectar as grandes ten· 
dências de cada momento histórico (1891 c 1934 respectivamente) . Oesta 
forma ele consegue atualizar o debate sobre a centralização do poder e 
seu aspecto ilistitucional. 

Uma vez situada essa questão de fundo. a formulação da bancada 
paulista dirigl>-se centralmente à proposta do anteprojeto collstituciorial, 
atacando-a em diversos planos. Os paulistas da Chapa Única afirmam que 
através dela consagra-se uma perda real, substancial da capacidade, tri
butária dos estailos frente à União. Nas palavras de Cardoso de Melo 
Neto: "Rea1mente Sr. Presidente, que em suma o anteprojeto constitu
cional aconselha? Que se retire do çampo tributário dos estados o impos
to de exportação e se o confira à União. Que se dê à União como imposto 
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l'rivativo o imposto de consumo, que é hoje da competência cumulativa 
da União e dos estados. E o que o anteprojeto constitucional dá aos 
estados em troca? Única e exclusivamente o imposto cedular sobre a 
�nda, oferecendo, portanto, muito menos, muitíssimo menos . . . "142 

Referindo-se especialmente ao problema do imposto de expol1ação, 
que era da competência dos estados, Cincinato Braga sustenta a neces· 
sidade de uma política de incremento à exportação através de medidas 
que a facilítem e até mesmo de prêmios à base de isenções fiscais. e 
nesse contexto que ele defende a extinção do imposto de exportação, 
argumentando que a cada nação deve caber vender o máximo ao estran
geiro e comprar o mínimo. Ressalta também que a manutenção desse 
imposto prejudica o desenvolvimento do comércio externo, dificultando 
particularmente a realização de tratados comerciais. Os grandes preju
dicados são os interesses ligados à agricultura, na medida que são os 
produtores agricolas os que quase que exclusivamente arcam com esse 
ônus fiscal. 

No entanto a proposta do anteprojeto, além de contrária à extinção 
do imposto de exportação, sugere sua transferência dos estados para a 
União; em contrapartida, transfere o imposto cedular de renda para a 
competência estadual. O deputado procura então demonstrar que a arre
cadação do imposto cedular é bastante inferior à do imposto de exporta
ção, não compensando aos cofres estaduais tal ' troca. Além disso, ambos 
os impostos oneram fundamentalmente a "clll5se agrícola". Assim, en
quanto integrante da Comissão Constitucional para assuntos de política 
econômica, Cincinato Braga contrapõe-se ao anteprojeto, sugerindo, além 
da ' extinção do imposto de exportação, a passagem do imposto sobre 
vendas mercantis para a competência estadual. Alega que, de um lado, 
esse imposto onera diferentes, camadas sociais, não ficando sua incidên
cia restrita à renda dos produtores agrícolas; de outro, que, ao passar 
para a competência estadual, a receita fiscal proveniente desse imposto 
seria razoavelmente alargada. 

Mas nem toda a crítica ao anteprojeto restringe-se à denúncia de 
seu caráter centralizador. Sob a ótica mais estrita da política fiscal, os 
paulistas denunciam a revisão tributária em base qüinqüenal, já que esta 
acarretaria uma profunda instabilídade para o sistema em vigência, não 
logrando funcionamento eficaz. Como ,efeito, os diversos ramos da ativi
dade produtiva necessitam, em seu planejamento orçamentário, incluir . 
os ônus da carga tributária. Um sistema tributário que se renovasse em 
prazos largos facilitaria a capacidade de previsão dos custos das empre
saS e; conseqüentemente, beneficiaria o seu funcionamento produtivo. 
Por fim, o anteprojeto também é criticado por manter de pé a bitributa
ção, isto é, o sistema de dupla cobrança de um mesmo imposto. Esse pro-
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ceder é apontado como um "erro hist6rico" de politica fiscal, trazendo 
sérios efeitos inflacionários. Tal questão, condenada pelas nações mais 
desenvolvidas, agrava·se no caso particular da conjuntura brasileira, de 
profunda crise econômica, a exigir sobresforços no sentido da contenção 
fiscal. 

As alterações do substitutivo na questão da discriminação de rendas 
são fruto de uma emenda de coordenação, podendo.se afirmar que a in· 
tervenção da bancada paulista lhe confere alguns importantes avanços 
em relação l proposta do anteprojeto. Como exemplo , o impo5to de ex· 
portaçlio bem como o imposto sobre vendas e consignações ficam sob a 
competência estadual. Contudo, a emenda Dão responde li critica de Oro 
dem mw global que os paulistas fazem aos sistemas tributários que vi· 
goraram na República Velha. De acordo com a emenda de coordenação, 
compete concorrentemente li União e aOS estados o direiro de criar outros 
imPOStOI al�m dos que lhes aão atribuídos privativamente. O deputado 
CardOdSO de Melo Neto já procurara demonStrar anterlollllente como esse 
sistema teria beneficiado, na prática, o processo de centralização, 'ao per· 
mitir o crescente alargamento da carga tributária da União com suas no. 
vas fontes de receita. Nesse sentido, o novo sistema de discriminação de 
rendas continuaria desfavorável aos interesses do federalismo. 

Contudo, se a questão da discriminaçllo de rendas mereceu especial 
tratAlDl!nto por parte da Chapa Onica paulista, que nio mediu esforços 
no sentido da elaboração e da deCesa de um projeto próprio, o mesmo 
não Ocorreu em relação 80 Decreto do ReajustlUllento EconÔmico. Mat6ri. 
de legislação extrlordlniria da maior importincia na conjuntura. o decreto 
propõe um conjunto de medidas de política econÔmica de alcance global, 
vi5llndo o 5Oneamento financeiro da economia agrícola do paIs. Apesar 
de não se tratar de matéria constitucional, o tema suscita amplo debate 
em plenário, a pOnto de exigir-se a presença do próprio ministro da 
Fazenda para prestar esclarecimentos sobre o decreto. 

Nesse caso a intervençllo da Chapa Onica passa praticamente des
percebida. Os pronunciamentos são raros, e quando ocorrem caracter;' 
zam·se pelo tratamen!o luperlkial do tema, mesmo no que diz respeito 
1. prlncipaiB polSmicu surgidas. Abelardo Vergueiro César é O !lnico 
representante d. c;hapa que discursa abordando o tema de forma mais 
detalhada; mesmo mim, nio vai além de afirmações genera!izanteS e 
favoráveis à aplicação do decreto. 

Se por um lado os constituintes paulistas da Chapa única evitam 
o debate parlamentar, as instituições a que estão visceralmente ligados 
posicionlUll'se favoravelmente à imediata implementação 'do decreto. Essa 
situação sugere que os constituintes paulistas da chapa tenham creden· 
ciado e buscado fortalecer a orientação dada ao caso pelo ministro da 
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Fazenda - o que aliás é bastante plausível em função do bom relacio
namento existente entre as correntes políticas da Chapa Única e o ministro 
Osvaldo Aranha. 

"Há· poucos dias, pela imprensa de São Paulo, tomei conhecimento 
de uma reunião celebrada na sede do Instituto do Café daquele 
estado, à qual foram presentes os srs. Antônio Prudente de Morais, 
Marcelo Penteado e Arnaldo Pinto pela Sociedade Rural Bra
sileira; dr. Taylor de Oliveira, pela Associação Comercial de Santos; 
dr. Francisco de Assis Arantes pelo Centro de Comissários de Café 
de Santos e Marcelo Piza pela Federação de Cooperativas de Café. 
Nessa reunião, os presentes trataram da regulamentação do decreto 
do reajustamento e deliberam enviar ao sr. dr. Getúlio Vargas, 
Chefe do Governo Provisório, ao sr. dr. Osvaldo Aranha, ministro 
da Fazenda, e ao Sr. Armando de Sales Oliveira, Interventor Federal 
em São Paulo, telegramas por meio dos' quais, fazendo sentir a 
necessidade da urgente regulamentação do referido decreto, pediam 
àquelas autoridades providêneias no sentido de apressar a solução do 
momentoso problema," '" 

O Decreto do Reajustamento Econômico insere-se no quadro de 
evolução da política externa brasileira, em particular da dívida externa. 
Com efeito, a história da política externa na República Velha notabiliza·se 
pela situação de endividamento crescente da economia nacional, através 
da sucessiva realização de empréstimos. São os funding., onde novos 
empréstimos são contraídos para pagar as dívidas anteriores. Nesse círculo 
vicioso, a capacidade de solvência da economia vai-se enfraquecendo pro
gressivamente. No início da década de 1930, a situação da dívida é 
alarmante, e sombrias as perspectivas da economia. A produção agrícola 
não encontra mercado no exterior, os preços caem vertiginosamente, e 8S 
possibilidades de autofinanciamento para sustentação do produto são 
praticamente inexistentes. Toda a política do café levada a cabo no final 
da década de 20, com a chamada "valorização artificial" do produto, 
efetuada através da retenção de estoques, levara ao agravamento da 
crise.�.u 

A saída possível, na qual apostou O�aldo Aranha, conseguindo 
acordo com os credores estrangeiros, foi a da renegociação da dívida, 
através da realização de mais um funding: o terceiro firmado no início 
de 1932. A novidade desse funding foi justamente a possibilidade de 
redução da dívida através de um acordo no qual, ao pagar 33 milhões, 
o governo brasileiro receberia a quitação dos 90 milhões devidos, ou seja, 
sairia da traosação com uma vantagem de 57 milhões."· 
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Na ocasião. a situação de profunda crise na produção agrícola. em 
particular do café. notabilizava-se pelo crescente endividamento dos pro
dutores_ A recuperação da lavoura passava necessariamente pela adoção 
de medidas de política econômica globalizantes. em particular daquelas 
que respondessem à questão do endividamento. ponto capital de estran
gulamento para ponderáveis setores. Cabe notar, inclusive, que a pressão 
de importantes setores da lavoura para a obtenção de crédito já se 
desenvolvia de forma crescente, desde o início do, Governo Provisório. 

Da parte dos paulistas. é o Partido da Lavoura que vanguardeia o 
debate. Ao situar o quadro de profunda crise da prod,ução agrícola , do 
país. conclui-se pela necessidade de medidas urgentes. Desenvolvendo 
uma linha de argumentação crítica. O Partido da Lavoura procura carac
terizar o alcance limitado do decreto e a conseqüente necessidade de 
medidas complementares. Antônio Covelo. um de seus membros na 
Constituinte. procura demonstrar o caráter parcial do decreto. A seu ver, 
o decreto atinge fundamentalmente os produtores endividados, gerando 
uma si tuação de discriminação quando não reconhece os sacrifícios e 
prejuízos de todos: " . . .  se apenas o devedor é beneficiado imediatamente 
pel" redução da dívida que sobre ele pesa. os demais lavradores, os que 
nada devem, 05 que empregarlll1l esforço heróico para atravessar o 
período da crlJe. IOJucionando leu5 compromlnos. fazendo face às d� 
peIIls resultantes do custeio das suas propriedades agrícolas, e que con
com:ram, no entlDto. com • mcsmp quota de sacrifício em favor da coletivi
dade são excluldos das va'ltasen� do decreto do I'CIIjustamenlo . _ . ", .. 

Por esta ótica, seria necessário o estabelecimento de medidas com
plementares que atingissem o conjunto de produtores, não deixando de 
lado os setores não endividados: " .  " a propriedade agrícola; a redução 
dos fretes rodoviários e do preço do transporte, mas, principalmente, no 
tem:no dessa produção, penso que uma modalidade de auxílio se impõe. 
e se. impõe sob a forma que me parece acertada: do pagamento da quota 
de Sacrifício adquirida pelo Departamento Nacional do Café".'" 

Portanto, a visão apresentada pelo Partido da Lavoura diverge da 
do ministro Osvaldo 'Aranha, que coloca justamente a questão da hiper
trofia das dí.vidas como problema crucial a ser atacado por qualquer 
proposta que vise uma solução global para a crise econômica por que 
passa o país_ 

Osvaldo Aranha entende assim que o Decreto do Reajustamento 
Econômico, enquanto medida de caráter globalizante, busca uma verda
deira reativação da economia nacional, não ficando seus efeitos limitados 
aos produtores endividados: " . _ .  tanto o decreto que revoga os paga
mentos em ouro dentro do Brasil, como o de reajustamento econômico 
obedecem ao mesmo espírito e à mesma finalidade - reajustar prejuízos, 
atribuindo à coletividade esse . sacrifício_ Não posso compreender como se 

327 



interprete diversamente o último dos decreíos que, parece-me a mim, 
que sou seu autor, obedecer às mesmas razões do primeiro" ,lf8 

Existem porém outras linhas de argumentação crítica em relação 
a tal decreto. Na visão de Vasco Toledo, representante da bancada clas
sista dos empregados, e de Cunha Melo, representante da União Cívica 
Amazonense, o decreto beneficia uma pequena parcela dos produtores 
agrícolas e fundamentalmente ao setor financeiro, mais particularmente 
aos bancos. 

' 

Vasco de Toledo ressalta o setor bancário como o grande beneficiado 
em oposição ao "povo", na verdade O maior prejudicado, já que sempre 
foi o grande esquecido. Segundo Toledo, o decreto "protege tão-somente 
a plutocracia bancária, favorece a ela única e exclusivamente, porque 
eram dívidas que estavam como que canceladas. O decreto não vem, 
de nenhum modo, beneficiar o povo"."· Já o deputado por Amazonas, 
ao denunciar o caráter parcial do decreto, aponta a discriminação que 
favorece os estados economicamente mais fortes em detrimento dos de
mais, onde a produção agrícola é menos expressiva: "Beneficia apenas 
a dois ou três estados do país, deixa o Norte abandonado, desamparado, 
protege tão-somente a agricultura de São Paulo, Minas e Rio Grande 
do Sul" ,150 

A essa visão se opõe diametralmente a bancada da Chapa Única, 
que através de Vergueiro César, em sua única intervenção nesse debate, 
faz questão de afirmar o caráter globalizante e altamente benéfico do 
decreto para o conjunto das classes sociais: "Não se trata de dádiva, de 
presente, de mercê, mas de restituição justa, de compensação equitativa. 
E essa compensação, e essa restituição não auxilia só a produção 
.grícola ou pastoril, porque visa toda a economia nacional. O decreto 
do reajustamento econômico é feito para o Brasil, em proveito de todos, 
para o bem de todas as classes".101 

Cabe frisar · que o posicionamento a nível parlamentar da Chapa 
Única paulista é eminentemente político. Assim, seu silêncio é consciente 
e representa uma expectativa e ao mesmo tempo uma aval em relação 
não só às démarches governistas de Osvaldo Aranha, que visavam a 
aprovação do decreto, como também em relação à própria orientação 
mais global da política econômica do governo, dada a importância que 
a lei do reajustamento ganha nesse momento particular. 

De outra parte, cabe também situar que os representantes paulistas 
dos empregadores, identificados com a Chapa Única, garantem mais 
uma vez um posicionamento unitário e conjunto. Il evidente que a grande 
interessada na aprovação imediata d. lei é a lavoura cafeeira paulista. 
De acordo com os dados de Suzigam e Vilela,''' no período de 1935-45 
a Câmara de Reajustamento aprovou cerca de 18.700 processos, e o total 
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das indenizações foi da ordem de 290 milhÕes de cruzeiros. Desse total, 
54% corresponderam ao estado de São Paulo, e 55% foram para o café. 

Com esses dados nio é difícil compreender o posicionamento dos 
constituintes paulistas em relação a tal debate, quer no que se refere 
ao sil!ncio colaborador da Chapa Única, quer mesmo no que diz respeito 
às críticas do Partido da Lavoura, já que nesse caso o que se buscava 
era uma extensão dos benefícios já alcançados dentro da lavoura do 
ufé. Além do que, não se pode esquecer ou minimizar as divergências 
internas no seio da cafeicultura paulista, mais uma vez presentes nesta 
"disputa de posições" entre a Chapa Única (vinculada à Sociedade Rural 
e, nesse momento, também à direção do Instituto do Café) e o Partido 
da Lavoura, fruto maior da Federação dos Lavradores Paulistas. 

Uma oposição mais real à orientação político-econômica que o Rea· 
justljlDento Econômico simbolizava acaba por vir de um representante 
do Norte, que relembra o combate tantas vezes presente no plenário aos 
privilégios políticos e econômicos do Sul, mais especificamente de seus 
grandes estados. Além dele, um representante classista independente, 
como é o caso de Vasco Toledo, ressalta que, na redistribuição dos 
ônus da lavoura, perdem mais aqueles que, na verdade, pouco ou nada 
receberam nos anos das vacas gordas. 

• • • 

Derrotada a Revolução Constitucionalista, o período que vai de 
1932 a 1935 é marcado por intensa reorganização das forças político-par
tidárias estaduais. Cisões e novas composições entre as diversas agremia
ções políticas dão mostras da vitalidade desse momento. Um novo quadro 
partidário comtça a se definir após a subida de Armando de Sales à 
interventoria, com a criação do Partido Constitucionalista e o enfraque
ciruento das demais �rrentes partidárias. A sociedade civil exibe grande 
capacidade de mobilização e elevado grau de organização. As eleições 
de 1933 são uma clara demonstração da retomada da vida política esta
dual e, ao mesmo tempo, um marco no delineamento de um perfil mais 
nítido da representalividade das forças estaduais_ 

Esse movimento de rearticulação em São Paulo marca o retorno 
deue estado à cena nacional. Justamente DO bojo do processo de recons
titucionalízação do paIs, isto é, num período de abertura política, São 
Paulo busca sua reintegração ao quadio federal. Na verdade, a bandeira 
da imediata constitucionalização vinha sendo sustentada pelas forças 
mais representativas do estado desde 193 1 ,  tendo sido a reivindicação 
central da Revolução de 1932_ Neste sentido, o caminho em que São 
Paulo se lança para marcar sua presença é o caminho constitucional. 
O Governo Provisório, por sua vez, tem que encontrar uma via pela 
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qual possa enfrentar São Paulo. na perspectiva de absorver-lhe a iniciativa. 
neutralizando e atraindo as forças pollticas desse estado; 

Desde a Revolução de 1 930 o Partido Republicano Paulista, tradi
cional canal de expressão política da oligarquia em São Paulo. demons
trou incapacidade de retomar a hegemonia do quadro estadual. apesar do 
contínuo esforço de rearticulação empreendido por algumas de suas 
lideranças. Na verdade, vinha« comprovando a falência da estrutura 
partidária da República Velha. Essa situação evolui. e '  seu desfecho 
se dá com a cisão interna em 1934. A Ação Nacional ingressa no Partido 
Constitucionalista juntamente com o Partido Democrático e outras forças 
estaduais, rompendo assim defmitivamente com o antigo Partido Repu
blicano. 

Criado fora do âmbito do poder federal, o novo partido incorpora. 
na sua estruturação orgânica e proposta programática. as linhas mestras 
da orientação política do Partido Democrático. Na verdade, os democrá
ticos capitanearam a iniciativa partidária e assumiram um papel impor
tante na direção da nova agremiação. A formação do Partido Constitucio
nalista é um marco no caminho da aproximação de São Paulo com o 
Governo Provisório. Extrapolando a área de influência meramente regional, 
esse partido. em íntima comunhão de interesses com o interventor Armando 
de Sales Oliveira. consolida a intervenção dos paulistas na política nacional. 

Considerando-se mais etpecificamente a intervenção parlamentar dos 
paulistas. notamos em primeiro plano o dettaque da atuação da bancada 
da Chapa Única frente às demais bancadas do estado. Mesmo sofrendo o 
impacto das cisões partidárias ocorridas no interior de suas forças. a 
Chapa Única mantém intacta sua unidade no que se refere à intervenção 
parlamentar. bem como sua proposta de trabalho conjunto com o inter
ventor paulista. Falando em nome de São Paulo, COm a representatividade 
que o. eleitorado lhe conferira. a Chapa Única, sob a tutela de Armando de 
Sales. desenvolve um processo de aproximação com as bancadas ligadas 
ao Governo Provisório. Assim. rompe seu isolamento inicial pata participar 
ativamente nas emendas de coordenação. Do ponto de vista político. 
ao enfrentar esse processo, a chapa demonstra extrema habilidade. bus
cando sucessivamente novos arranjos e composições para garantir o que 
considera essencial. mesmo que para isso rea1ize importantes concessões 
em relação a sua proposta inicial. 

Ainda no plano político. caberia reafirmar que a atuação parlamentar 
da Chapa Única demonstra com nitidez a evolução de seu projeto político 
global. Se através dos debates parlamentares os paulistas reafirmam. entre 
seus princípios básicos. a defesa do liberalismo e do federalismo, eles 
agora também passam a admitir a necessidade da intervenção estatal, da 
modernização. da maior- efiCácia da política econômica. Essa evolução é 
por eles mesmo justificada em função das transfortJU\ÇÕes históricas por 
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que passa a sociedade. A análise da problemática da economia cafeeira, 
ainda imersa numa situação de profunda crise, assolada de dívidas 
e sem capacidade de solvência, pennanece como um" dos objetos centrais 
dos debates de política econômica. A discussão em torno da justeza e 
emergência da aplicação do Decreto do Reajustamento Econômico polariza 
as atenções, envolvendo as diversas correntes partidárias que reclamam a 
imediata aplicação da medida. Mas as divergências no seio da cafeicultura 
prosseguem com o enfrentamento entre o Partido da Lavoura e a Sociedade 
Rural, numa disputa incansável pela diretoria do Instituto do Café de São 
Paulo. 

No bojo dessa contradição atua o Governo Provisório, que trata de 
implementar medidas concretas para debelar a crise, como é o caso do 
Reajustamento Econômico, avançando, assim, em sua participação direta 
nas decisões da política cafeeira. Na verdade a criação do Departamento 
Nacional do Café, entre outras iniciativas, ilustra a ampliação da esfera 
de intervenção do Estado na polltica econômica. 

Decorridos alguns anos da Revolução de 1930 e da Revolução de 
1932, a cena política em São Paulo está bastante mudada. Os tenentes 
saíram do palco. Se no passado por ali desfilaram João Alberto, com o 
respaldo de amplos segmentos da lavoura cafeeira, Miguel Costa, que 
contava com base social nas camadas médias e com o apoio da Força 
Pública de São Paulo, e até mesmo o general Góis Monteiro, enfim, 
se num passado mais recente o general Waldomiro Lima tentou se escudar 
em setores da lavoura cafeeira e falhou, é a partir de Armando de Sales 
Oliveira que a política paulista ganha novos rumos. A queda do tenen
tismo em São Paulo acompanha, na verdade, uma crise muito maior: a 
crise do Clube 3 de Outubro. As grandes lideranças desse carro-chefe do 
tenentismo nacional seguem trilhas bastante diferenciadas. A tendência 
dominante é a de uma aproximação sucessiva com a oligarquia, numa 
demonstração cabal da incapacidade de oferecer alternativas pollticas pró
prias. O Governo Provisório ao longo desse período atravessa uma estrada 
tortuosa que o conduz das posições "radicais" de 1931, respaldadas num 
tenentismo também "radical" do Clube 3 de Outubro, até posições bem 
mais moderadas e, conseqüentemente, simpáticas à oligarquia dominante. 
S justamente nesse percurso que São · Paulo se aproxima do Governo 
Provil6rio. 
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2 1  ..c Noite de 21.1.1933. Ver Lwt do Arquivo Waldomiro Uma. 
22 Sobre a participação dos industriais c particularmente de Simonsen no episódio 

da Revolução de 1932 ver Warren Dean. Â industriali%atão de São Paulo (São 
Paulo: Ditei, 1971). pp. 208-9. e também Heitor Ferreira Lima. Trls indu.r
triollsta.r brasileiros: Maud - Rui BlJroosa - Simon.relJ (São Paulo: A1fa
Ome,a. 1976). p. 184. 

23 Ver tamb6m ..c Gazeta Popul.r de 28.1.1933. Lux do Arquivo Waldomiro 
Lima. 

24 Folha da Nolie. 23.1.1933 . .  Ver L"" do Arquivo Waldomiro Lima. 
25 Telearama d. Waldomiro Uma a Osvaldo Aranha em 25.1.1933. Ver Arquivo 

Osvaldo Aranha, 33.01.25. 
26 Carta de Colatino Marques ao &CD. Góis Monteiro. Ver Arquivo Getúlio 

Var", •• 33.01.%2. 
27 Carla de Antun., Maciel a Vargas. Ver Arquivo Getúlio Var .... 33.02.09/2. 
28 Boletim de Colatino Marquei ao at:n. Pantaieio Penoa. Ver Arquivo Getúlio 

Var", •• 33.01.22. 
29 A decido 6 confirmada em 6.1.1933. 
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30 Nó dia 4 de fevereiro de 1933 o Diário d. Slio Paulo, um Ófião semi-ofJ<ial 
da interventoria Waldomiro Lima, noticia tom dctaUics o plano de lindicali· 
zaçio da lavoura. Ver Lux do ' Arquívo Waldomiro Lima. 

3 1  Coruio da Mon/uJ de 10.3.1923. Ver capítulo N deste livro. 
32 Diário da Noi .. de 9.3.1933 e Diário de Notrcltu (RS) de '10.3.1933. Ver Lux 

do Arquivo Waldomiro Lima .. 
33 Dldrlo da Nol .. de 15.3.1933. Ver Lux do Arquivo Waldomiro Lima. 
34 Didrio da Noite de 10.4.1933. Ver Lux do Arquivo Waldomiro Lima. 
35 Comparativamente com outros estados da federação. era pequeno o número 

de sindicatos profisaionais registrados em 810 Paulo, em facc" da arande COn
centração de trabalhadorcI aí existente. Al�m desta indicação, vale re,istrar 
que concorrem às eleições de maio de 1933. em São Paulo, dois candidatos 
da União <)perAria e Camponesa, de orientação comunista. 

36 Aníbal Vilela e Wilson Sutisan, Polfllca do governo e eresclme,uo da econo
mia brasileira: 1889-1945 (Rio de Janeiro: IPEA/INPES, 197$) ,  p. 178. 

17 Arquivo Getúlio Vargas, 33.02.12. . 
;8 Diário de SIio Paulo de 10.2.1933 e Diário de Pernambuco, 12.2.1933. Ver 

Lu. do Arquivo Waldomiro Lima. 
39 O Globo de 18.2.1933; Correio da Manha de 21.2.1933. Ver Lux do Arquivo 

Waldomiro Uma. 
40 Á No/te d. 17.2.1933 e Á Pdlria de 19.2.1933. Ver Lux do Arquivo W.ldo

miro Uma. 
41 Cana de Osvaldo Aranha a Getúlio VarlU. Ver Arquivo Getúlio Vargas, 

33.03.27a. 
42 Sobre o projeto da Sociedade Rural, ver Arquivo Osvaldo Aranha, 33.03.07/1. 

'43 Arquivo Getúlio Vafiu, 33.03.27a. 
44 Diário de Notícia, (DF) d. 21.3.1933. Ver Lux do Arquivo Waldomiro Lima . 
• 5 Estado de SIio Paulo de 15.4.1933. 
46 . O pr6prio PUnia Salgado, explicando" sua presença e apbio ao Congresso do 

Partido da Lavoura, realizado no dia 21 de abril. dá as seguintes razões: 
".) porque aplaudimOl a inserção, no VOIlO programa, 'de ..,!auns itens que 
os integralistu pleiteiam há mais de um ano; 2) porque julgamos oportuno 
o momento para vot concitar a um avanço maior de conformidade com as 
profundas transformaçóel revolucion6rias que objetivamos para o Estado Bra
sileiro". Estado de S/Jo Paulo de 2S.4.1933. Sobre o início da AIB em São 
Paulo, ver Folha da Noite de 13.4.1933 e Corr.io d. São Paulo de 2S.4.1933. 
Ver Lu do Arquivo Waldomiro Lima. 

47 O Globo de 24.4.1933. Ver Lux do Arquivo Waldomiro Lima. 
48 G,,"a Popular de 8.11.1932 e Diário d. Notlei .. (lUbeiriio Preto) de 22.1 1 .1932. 

Ver Lux do Arquivo Waldomiro Lima. 
49 Estado d. São PQMio de 8.1.1933. 
SO Estado d. SIio PÍlUla de 12.4.1933. 
SI lornal do Brasil de 25.3.1933; Diário da No/t. de 22.3.1933. Ver Lux do Ar

quivo Waldomiro Lima. 
S2 Estado de SIio Paulo de 14.3.1933 e 25.4.1933. Ver tamb�m o trabalho de 

M. Todaro. PtutO,.I, propheu anti pOIlI/cid",,: d study 01 the Brazilían catholic 
church, 1916-194S (Washinston: Columbia Univenity, 1971), esp�ialment. O 
cap!tulo m. 

S3 Sobre a presença dOI industriais, ver Warreo Dean. op. cit., p. 209; sobre a 
importância da Associação Comerçial, vale a citação da ca� de seu presi
dente a V.rgu, já em 27.6.1933, na qual afirma que 75, usoc:iaÇÕO$ de cluse , 
do estado prcstieiaram a fonnação da Chapa Única e ·  para ela fizeram indi
cação. Ver ArquiVO Getúlio Varps, 33.06.09. 

54 Esttitlo de São Paulo de 1 1  e 12.4.1933. 
55 Estado d. São Paulo de 23.4.1933. 
56 Estado d. São Paulo de 25.4.1933. Vale o destaque do lançamento de duas 

IlOta. do PRP, lendo uma de explícita r .. poosabilidade da Açlo Nacional. 
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�7 0& conaressos dos Partido. Socialista e da LaVOtp'8 realizaram-se entre 20 e 
2S de abril no Te.uo MUDicipal e O programa da Chapa ÚDÍca foi lançado 
em pllhllco DO dia 2] de abril de 19]]. 

SI A1m da Cbapa única. do Panido Sociallm 8rui1ci10 e do Partido da ta. 
TOURo ou,,.,. pJ,rtidot .. m......, C&Ildida,.,. .. ulloa partJdpanm da companha 
eleltoral de 1933. ""mo por e.wnplo o Partido Liberal PluliI", • •  próprio 
A>io lotelT'llÍJt. Bruilelr.. Por6m. 010 ... wnirlam a ImportAncla d.. uto 
or.anizaçOa leirne. citadas, DWI cbC'ra.r:ianl • te reprClCDtat 0& Con.tituínto. 

'9 VOT. por aemplo. Correio ti. SI/o Pa..1o d. I, 12, 13 • 15.4.1933. Ver Lu. 
do Arquivo Waldomiro LIma. 

60 COfT,fo ti. S/Io P.ulo de 27.4.19]) • 2.'.1933: O R.adlç.1 d. 29.4.1933. Vu 
Lux do Arquivo Waldomiro Lima. 

61 Arquivo GetúJio Vargas, cartas datadas de 14, IS. 11. 19 e 20 de abril de 
1933, endereçadas ao próprio Varaa.s. Ver Arquivo Getúlio Vargas, 33.04.14/2. 

62 O Globo de 29.4.1933. Ver Lux do Arquivo Waldomiro Lima. 
63 Carta de J. C. de Macedo Soar .. a Vargas em 19.4.1934. Ver Arquivo Ge-

túlio Vargas, 33.04.14/2. 
. 

64 Arquivo Getúlio Varga., 33.04.14/2. 
6' Coota Rego. "A eleição e São Paulo". In A Tribuno de 14.6.1933. Ver LtllI 

do Arquivo Waldomlro Lima. 
66 "O Partido da Lavoura e o Instituto do Café". In A Naçllo de 7.S.1933. V.r 

Lux do Arquivo Waldomiro LimB.. 
67 "Lavoura e Indústria". in A. Pátria de 10.5.1913. Ver LU%: do Arquivo Wal

domiro Lima. 
68 Correio de São Paulo de 8.6.1933 e "Contra o favoritismo", in Correio de 

Silo Ptmlo d. 16.5.1933. Ver Lu. do Arquivo Waldomiro Lima. 
69 "Política paulista". in A Pdtria d. 16.S.1933. Ver Lux do Arquivo Waldomiro 

Lima. 
70 D/Ario d" Nr>I" d. 17.6.19]]. Ata do _bl& realízada em 10.6. 1933 para 

& fOnDIçlo da Qilipçio d. Elqumla. Ver Arqulvo G<tdllo Varps. 33.06.09. 
71 Arqulvo Getdllo VarPl, Jl.06.09: cona d. Waldomiro LIma a Vare... de

pondo o cargo. No .. publicada em jamais d. · 1 1 .6.1933. onde o ioterveotor 
rdOft-oR l cana c muúr .... ..... aatiIlaçlo ao ler cooJ1rm.ldo no .... IID. Tel .. 
anma d. J ... o de Morais com tr«h .. da C4tKvis .. de Waldomlro Uma lDt 
jornw, dcoaaedltaDclo lua miodo em Sio Paulo. 

12 O J d. Outubro d. 10.6.1933 e C"".iD d. SIlo PQufo de 13.6.\933. Vez LW< 
do Arquivo Waldomiro Lima. 

73 Arquivo Get6lío Vargas, 33.06.09. Benedito MODtenegro era amigo e fora se
cretário do ex-interventor João Alberto, apelar de ter lutado c:ontra o co. 
vemo em 1932. 

74 Carta de J",� Carlos de Macedo SO ..... a Varaas em 1.6.1933. Ver A"luivo 
Getúlio Vargas. 33.06.01/1. 

75 Correio de SãQ Paulo de 23.5.1933. Ver Lux do Arquivo Waldomiro Lima. 
16 &tmlo de Silo Paulo de 13.6.1933. Ver LW< do Arquivo Waldomiro Lima. 
77 Carta de Justo Meado. de Morais a Vargas em 18.6.1933. Ver Arquivo Ge-

14110 V .... lIJI •• 33.06.09. 
78 DooumentQ a .. 1nado por membros da Chapa Úni... Ver Arquivo QetúJjo 

Vara ... 33.06.09. Ver .. mbm O Globo de 26.6.1933 e Diário d" NoIII de 
24.6.19)3, Ver Lux do Arquivo WaIdomlro Um .. 

79 Carta .  Varl\lll em 21.6.1933. Ver Arquivo Getúlio Vo.rPl, 33.06.09. 
10 Corr./o d. S60 Paulo de 21  • 28.6.1933. Ver Lu cio Arquivo Walclomiro 

Lima. 
81 Cartas de 4 e 10 de julho d. 1933 de Jwoto Mend .. de Morais a VlUp •. Ver 

Arquivo Getúlio Vargas, 33.06.09. 
82 Carta d. Getúlio Vargas a Waldom.iro LIma em 14.7.1933. Ver Arquivo Ge

túlio Vargas. 33.06.09. 
83 Carta de Juarez Távora a Vargas em i9.7.1933. Ver Arquivo Getúlio Vargas, 

13.06.09. Na carta, Juarez aconselha Varps a ouvir Oi elementos que apóiam 
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Waldorniro. Se eles aio lhe iJupiram "'maior confiUlÇa, ao meno. menor ro
pIlID1Dc:ia" que OI da Chapa Únic •. 

804 Arquivo Getúlio V.r .... 33.06.09. 
8' Comi. da ItIlJllha de 20.7.1933. 
86 Tele,rama e carta de Getúlio Varps em 22.7.1933. Ver Arquivo Getdlio 

Varps, 33.06.09. 
87 Tele,rama de Varps de 13.7.19H. V.r Arquivo Oet1ilio Var .... 33.06.09. 
88 Corr<lo dtJ Monhã de 10.8.19H. 
89 O Partido Socialista eleee três representantes: Zoroutro Gouveia. Lacerda Wer· 

neck e Guáraci Silveir� enquanto o Partido da Lavoura elere Antônio Covelo 
c LiDO de Morais Leme. 

90 Carta de José Carlos de Macedo SoarCl a Getúlio Varps. Ver Arquivo Ge-
túlio V.r .... 33.10.20. 

91 Correio da Manhil de 2.2.1934. 
92 Convena telefônica entre José Carlos de Macedo Soare. e Armando de Sales 

Oliveir.a. Ver Arquivo Getúlio Vargas, 33.11.16. 
93 Corrllo da Monha de 2.2.1934. 
94 Fazem parte da nova direçio Zoroastro Gouveia. Beltort de Matos, CarweU 

Crilpin, Joio Cabanas. Francisco Frota, Francisco Giraldes, Teodoro Pinheiro 
Machado. Alcântara Tocci, Hidelberto Martius Dominaues e Arcanjo Gonça!· 
ves Martins. 

y, Correio da Manhã de 12.1.1934. 
96 Ellado d. Silo Paulo de 13.1.1934. 
97 A Ga"'a do RIo de 13.1.1934. 
98 Folha d. MlJllha de 3.3.1934. 
99 Brasil, Anais d. AssembWa Nacional Constituinte, 1933·1934 (!lio de Janei· 

ro: Impre.Ja Naciooal. 1934-37, 22 vol.). daqui por diao .. referidos .penao 
por Anal •. Esta citaçio .. ODCOutra DO vol. 1.  p. 182. 

100 Anais. vol. 19. p. 54. 
101 Anal •• vol. 2. pp. 436-7. 
102 Anais. vol. I, p. 183. 
103 Ib .• p. 182. 
lo.. Anais. vol. 8. p. 289. 
10' AnaLt. vol. 4. p. 437. 
106 Anais. vol. 8, pp. 402·3. 
107 Ib .• , p. 403. 
108 Anais. vol. 2. pp. 163·7. 
109 Anais. vol. 16. p. 314. 
110 A"oi •• vol. 8, p. 403. 
1 1 1  .04."011, vol. 11.  p. 47. 
112 Anais. vol. lO, p. 220. 
1 13 Anall. vol. 8, p. 403. 
114 AnaLt. vol. 11. p. 49. 
1 1' ASli. Chateaubriand. op. cl/. 
116 Anall. vol. lO, p. 238. 
117 Idem. 
1 18 A"aII. vol. 5. pp. 459-60. 
1 1 9  Ib., p. 459. 
120 Anal •• vol. 3, p. 124. 
121 Cardoso de Melo Neto, Anais, vol. 5, pp. 4�. 
122 Anal.. vol. 11.  pp. 56-7. 
123 Ano/$. vol. 7, pp. '·16. 
124 Anais. vol. 3, pp. 430-1. 
12' 16 .. p. 431. 
126 Ana/s, vol. 14. p. 114. 
127 Anais. vol. 3, pp. 400·2. 
128 Levi Carneiro. Ptla nova Constiluição (Rio de Janeiro: Coelho Branco, 1936) 

pp. 771·3. 

336 



129 AnaU, vol. 4, p. 447. 
130 AIUli., vol. lO, p. 548. IH AlUlt., vol. 3. p. 301. 
112 Levi Carneiro, op. rit., p. 800. 
133 A,,"is. vol. li.  p. 549. 
1 34 Ano;" vol. 16, p. 1I3. 
135 Ano;". vol. S. pp. 14-5. 
136 Ib., pp. 414-24. 
137 AnaU, vol. lO, p. 220. 
138 A.oi.r, vol. 5, p. 461. 
139 Ano;", vQi. 5, p. 463. 
140 Ib., p. 464. 
141 Ib., p. 468. 
142 Ib., p. 457. 
143 Anoi.r, vol.· 8, pp. 437-54. 
144 Sobre a problemática do caf6 na República Velha, ver Dóris Fauato, j'Ex

pansão do café ti politíca cafeeira", in Sória Fausto (Of',), O Brasil Repu
blicano, t. UI. vol. 1. (Hiat6ria Geral da Civilizaçlo Brasileira, 8 )  (Slo 
Paulo: Dife� 1975). 

145 <40 Rea;ultamento Econômico foi criado para auxiliar os faundeiros de caf6 
cujas dCvidas "aviam aumentado em vinude da política cambial do lovemo, 
principalmente o confisco das receitas de exportação c sua coDvenlo a uma 
taxa desfavorbel' ( . . .  ). Atrav�s do Reajustamento Econbmico, foram redu
zidas à metade as dívidas dos fazendciroa existentes em 1 de dezembro de 
1933 c inçarridu aa'ta de 30 de junho de 1933. O financiamento do Rea
justamento foi feito peja emissão de obri.aç6es do Tesouro, com um rendi
mento fixo de 5% ao ano, vencendo em 30 anos e dados aos credores, prin
cipalmente bancol_ DO total da redução da dIvida, de acordo com a lei. li 
Aníbal Vilela . Wilsoll SuziBlD, op. cit., pp. 2()()'1. 

146 A"';", vol. 8, p. 443. 
141 111., p. 448. AI crlti< .. e propootu do Partido d. LaVOW"ll DO .e .. tido da ex

tendo dos benefícios à cafeicultura paulista suprem uma pclSli(vcl vinculação 
deite partido com OS interesses de pequenos e m6dios alticultolel!, propot'cio
aumente meaOl atendidos pela provícUlKlia do Reajustamento EcoD6mk:ot em 
oposiçlo aOl " grandes lavradores" mais lieadol à Sociedade R.ural. 

148 AnaU, vol. 2, p. 85. 
149 16., p. 85. 
150 Idom. 
151 AnaU, .oL 8, p. 234. 
15Z Aolbal Vilela e Wilsoll Suzi,1D, op. clt., p. 201. 
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Capitulo IV 

A TRAJETóRIA DO NORTE: 

UMA TENTATIVA DE ASCENSO POLtTICO 

DuLCE CHAVES PANDoLFI 

"E o Norte. esse era todo e absolutamente revolucioná
rio pela acwnulaçio dos velhos e novos ressentimentos 
diante de govemoe que o esqueciam por sistema. ou 
por h'blto. em todas as deliberações elllenciais da Re
pdblica e no. beneflciol da admini8traçio federal". 

Barba", Lima SobriDho 



Ao longo da Primeira República. o Nordeste perde gradativamente 
SUa força polltica. estando este declínio relacionado diretamente com o 
agravlUllento da crise da economia açucareira. Apesar de algumas inves
tidas rca1izadas no sentido de estabilizar a situação do açúcar. não se 
co\llegue resolver o ,impasse econômico da região.' Ao nível político. 
são muitas as repercussões dessll sitúação de crise permanente. Tendo 
participado como uma das principais forças pollticas em todo o período 
anterior l República Velha. os produtores de açúcar do Norte·Nordeste 
são paulatinamente substituídos no Cenário nacional pelos cafeicultores 
paulistu e mineiros. Tanto no que se refere ao processo eleitoral, quanto 
do ponto de vista do preenchimento de cargos políticos na esfera federal. 
o Nordeste tem SUB participação diminuída vertiginosamente frente a 
uma investida mais efetiva dos grBDC!es estados do Centro·Sul.' Assim. 
se 'durante toda a República Velha a dominação econômica e polltica a 
nfvel nacional esteve em mãos da classe de proprietários agrários. estes 
não representaram. em momento algum. um todo homogêneo. A estreita 
Ugação do processo produtivo brasileiro com o mercado internacional 
(avo_ia o caráter cíclico de nOssa economia e acentuava as diferenças 
Inter-regionais. Desse modo. muitas eram as divergências entre os diversos 
grupos qroexportadorel, e o atendimento a esses diferentes interesses era 
dado eai. função da importância que cada um dos setores representava 
para o conjunto da economia nacional. 

A fórmula política instituída a partir do governo de Campos Sales 
(1889-1902). conhecida como "política dos goyemadores" e sob a qual 
estava DIOntada a engrenagem da República. alijava. progl'CSiivamente. 
os estados menores do jogo polltico nacional. Isto porque a referida 
fórmula, ao representar um compromisso de manutenção do poder político 
estadual. exigia em contrapartida a lealdade ao poder central expressa 
principalmente através do voto. Nessa polltica de troca de favores. os 
estados do Norte-Nordeste tinham pequena capacidade de barganha frente 
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80 poder central, e as classes dominantes dessa regIao se encontravam 
subordinadas às classes dominantes sulistas, estando conseqüentemente 
os interesses do governo federal mais identificados com os in�resses do 
café. O Nordeste, "tanto econômica quanto politic"1"ente, pouco tem a 
oferecer ao governo central. O governo cenltal nada faz pelas nossas 
classes produtoras . . . " ,I diziam os jornais da época, expressando de uma 
maneira clara os ereitos da chamada "política dos estados",. da qual 
Minas e São Paulo eram os maiores beneficiados. 

Entretailto, cabe a ressalva de que o Nordeste assume uma postura de 
critica ferrenha a '  esta situação. Embora em desvantagem, as classes 
dominantes da região exigem um maior espaço político, na tentativa de 
obter uma participação ao nível 'do poder federal enquanto sócio menor 
do pacto dominante, resistindG à hegemOnia do setor cafeeiro e buscando 
uma melhor distribuição das benesses federais que mais os favorecessem." 
Apesar das resistências. os interesses econômicos da região não são aten
dida. de forma aatlsfalÓria. Além de sérias conseqüências para a já des
gastada economia nordestina, este fato contribui para o enfraquecimento 
das elites poUticas locais, acentuando o fenômeno do desencontro entre 
os interesses das diversas' frações de classe dominante e seus represen· 
tantes políticos. Esse fenômeno tem sua m�lhor expressão durante o 
governo de Estácio Coimbra em Pernambuco (1926·1930), quando do 
agravamento da crise da economia açucareira. O governador do estado, 
apesar de usineiro, recebe forte oposição da lavoura açucareira - in
clusive do setor com ele mais i.dentificado -, por não conseguir propor 
alternativas para a situação. 

{'ara o Nordeste, o aiatema poUtico da República Velha acabara por 
representar um impasse total. A crise econÔmica crônica, agravada nos últi
ma. anos da década de 20. não permitia que esses estados se impusessem 
frente ao poder central; a falta de condições para reivindicar mais recursos 
tomava-se fatal para uma região dependente .e em franco decllnio. Essa 
situação cria um terreno fértil para o fortalecimento das oposições e 
explica o impacto da Revolução de 1930 na região. Durante a campanha 
presidencial de 1929-1930, a Aliança Liberal recebe rápidas adesões no 
Norte,· ao assumir como uma de suas bandeiras a luta contra a submissão 
pol!tica dos govemos estaduais frente ao governo central. Os aliancistas 
conseguem unir, desta forma, setores sociais de interesses bem diversos 
e até mesmo contraditórios. � essa situação específica que dá ao movi
mento de 30 no Norte um caráter bastante amplo e popular, encontrando 
poucas resistências. A única exceção ocorre . na Bahia, onde a contra
revolução organiza-se, conseguindo esboçar algum nível de reação, em
bora seja rapidamente esmagada. 

Na verdade, para o Norte, a redefinição do jogo político provocada 
pelo movimento revolucionário de 30, atingindo as bases de sustentação 
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e de domínio polltico dos estados do Sul, poderia possibilitar a retomada 
de uma participação mais expressiva a nivel nacional. Recuperar o espaço 
político tomava-se fundamental para uma região em declínio, margina
lizada, e, conseqüentemente, com pequena capacidade de intervir con
cretamente nas grandes decisões políticas {ederais_ A concretização de 
tal objetivo exigia um instrumental forte que, na época, era visualizado 
na unidade política da região_ Coeso, o Nmte teria melhores condições 
para posicionar-se e reconquistar o lugar que legitimamente sempre fora 
seu na esfera federal. Neste sentido é que a busca de uma atuação 
conjunta marcaria, no pós-3D, toda a história política da região_ Essa 
atuação passaria a ser articulada não apenas para que se constituísse 
um bloco geográfico de interesses específicos, mas também a partir de 
ações em face de situações concretas que confeririam maior identidade 
política ao8 diversos estados então reunidos_ Se no pré-3D o desprestígio 
crescente das elites locais frente às forças federais e o conseqüente 
não-atendimento das suas reivindicações básicas eram vivências comuns 
a todas aquelas unidades da federação, no pós-3D a unificação política 
agiria como novo recurso de poder para a afirmação regional e o enfren
tamento do Centro-SuL 

A liderança e a articulação dessa proposta cabe, exatamente, a 
uma nova e _ncial força política que emerge no cenário nacional: 
o tenentismo_ No Norte, pelas condições específicas que viemos assina
lando, tal corrente encontraria terreno mais fértil para seu desenvol
vimento e atuação_ O projeto político de união do Norte, presente em 
todo o período de Governo Provisório (1930-1934), sofreria contínuos 
rearranjos, conforme o movimento da conjuntura_ Algumas de suas ini
ciativas conseguem viabilizar-se, mas outras não passam de meras ten
tativas frustradas_ Nesse contexto, logo após a Revolução de 3D, por 
determinação do próprio Governo Provisório, é criada a "delegacia do 
Norte", cujo objetivo era alinhar os estados nortistas dentro do programa 
revolucionário, sob a líderança do tenente Juarez Távora_ Em período 
mais ou menos paralelo, mas desta feita por articulação dos próprios iliter
ventores nortistas, é formado o Bloco do Norte_ Apesar do seu caráter 
não-institucional, o bloco tem por objetivo contrapor-se às tentativas 
de constitucionalização do país que, vindas principalmente dos estados 
do Sul. já se esboçavam desde inlcios de 1931. Conscientes de sua limi
tação. os "revolucionários nortistas" percebiam que só através da manu
tenção da "ditadura" conseguiriam evitar um possível retomo à expe
riência política anterior_ 

Vencidos em .eus propósitos, estabelecida a constitucionalização, no 
período de rearticulação partidária ( 1932-1933) são feitas novas tentativas 
no sentido de, preservando a unidade polltica da regiio. lulsr contra os 
avanços do Sul. Dentre elas, a União Cívica Nacional, ainda que tendo 
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claras limitações, seria a única a conseguir maior eficácia política. Quando 
do fu'ncionamento da Assembléia Nacional Constituinte� a perspectiva de 
união ainda permanece como um esforço de assegurar um mínimo de 
vitórias na nova situação político-institucional que então se configura. 
Ao mesmo tempo que o Norte se une para tentar responder a uma 
situação real de alijamento político, a polarização com os estados do 
Centro-Sul se torna mais evidente. "Apesar de ser constantemente negado 
o caráter separatista ou regionalista de tais articulações, a idéia de 
oposição Norte-Sul estaria sempre presente nos discursos dos "revolucio
nários nortistas". Diante dessa polarização maior, que em certo sentido 
se corporifica na dicotomia tenentismo versus oligarquia, o Governo 
Provisório consegue, através de concessões recíprocas, manter o controle 
em face de uma situação de instabilidade política. As oscilações e 
dificuldades são muitas, mas no fundamental as contradições entre Norte 
e Sul seriam manipuladas por Vargas, tanto durante a ditadura quanto 
no período de constitucionalização. 

II com essa perspectiva que a história política do Norte no período 
de 1930-1934 pode ser definida, no seu sentido mais geral, como a 
história de uma região que· busca, através de uma atuação conjunta, 
impor-se no cenário 'político nacional. Dessa forma, se na primeira parte 
dessa monografia o principal objeto de estudo é a região Norte, vista 
de um modo mais global, na segunda parte este objeto se desloca para o 
estado de Pernambuco, unidade privilegiada por desempenhar o papel de 
liderança política dos demais estados nortistas. Entretanto, na análise 
do caso pernambucano, o Norte estará sempre presente não como núcleo 
principal, mas como referencial básico para o entendimento de uma 
situação particular. 

1. O NORTE: DA REVOLUÇÃO À 
CONSTlTUCIONALlZAÇÃO 

1 .1 .  O impacto da Revolução de 30 no Norte 
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Um reduto do tenentismo: a formação do Bloco do Norte 

"Desde logo há uma deliberação alarmante - a criação 
do Vice-reinado setentrional confiado ao 'General' Jua
rez Távora, cognominado o Libertador do Norte. A ele 
prestam vassalagem doze unidades da Federação - toda 
costa do Atlântico, desde o Espírito Santo até o Ama
zonas. O próprio Presidente, em entrevista à imprensa, 
reconheceu-lhe aquela superdireção política nos referidos 



Estados. Távora indicou ou melhor nomeou (pois a al
guns deu posse antes do decreto) os capitães-mores_ 
Quase todos são militares. Ele considera os políticos ho
mens perigosos e indesejáveis. Naturalmente há exceções 
e entre estas se verificam os interventores do Ceará, Dr. 
Fernandes Távora, irmão do 'general' e Lima Cavai
cãnti, em Pernambuco, cuja família é ligada a Távora 
pelo compadresco". 

João Neves da FODtOura 

Vitoriosa a revolução, o Norte passa a ocupar um novo espaço no 
jogo polftico. Militarmente o poder fora conquistado, mas o trabalho 
de consolidação dos princípios revolucionários estava por ser feito. Tra
tava-se de um momento de redeíiniÇÕe8 das forças políticas; o governo 
recém-instaurado necessitava de fortes bases de apoio. O Norte repre
sentava um aliado natural para o Governo Provisório: além de ter contri
buído efetivamente para a vitória revolucionária, a revolução havia con
seguido grande apoio popular na região. Isso significava um respaldo para 
a implementação das novas propostas político-administrativas que deveriam 
ser inciadas. 

I! n06 estados do Norte que o Governo Provisório vai conseguir 
maior pcnetraçio, graça' às condlç6es espedficas dessa região. relul
tantel d • •  ua situação de deelfnio econônúco e polftico. As ausências de 
m6quinu partldúias estruturadas c de uma (orte classe política permitem 
que a revolução se faça maÍ5 presente_ A intervenção federal pode r;er 
bem mais incisiva em regiões onde inexistem orgaoi%8ÇÕe.s do peso de 
um Partido Republicano Mineiro, de um Partido Republicano Pau1ista, 
ou até mamo d. um Partido Republicano Rio-Grandense. O sistema 
da intervcntoriu, considerado um dos principais mecanismos de centra
lização polluca, assume no Norte características bastante especlflca5, Tra
ta-se buicamenle d. um importante "illlltruroenlO de controle e um. 
cunha do poder central em cada estado",' decisivo na modiftcaçlio d. 
relaçio ellados-União, modificação almejada pelos tenentes c, pardcWar
mente, por todos os "revolucioDários nortistas", 

Os interventores eram os representantes diretos do poder central 
nos estados. Entretanto, mesmo se tratando de um delegado do Governo 
Provisório, não se pode deixar de peJ\l8r no interventor como um ele
mento relacionado com a classe dominante local, Diferentemente d. 
República Velha, onde na maioria dos casos 8 escolha do presidente do 
estado era feita pelo partido político do�nante - havendo inclusive 
muitas vezes coincidência entre o cbefe do partido e o chefe do estado 
-, na nova situação o interventor, embora necessitando atuar com a 
colaboração du (orças políticas locais, não deve a estas sua permanência 
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no poder. Sua atuação é pautada por normas básicas, estabelecidas pelo 
Governo Provisório através do Código dos Interventores.T 

Apesar de as interventorias federais terem sido implantadas em todo 
o Brasil, os interventores nortistas são os que mais se aproximam de 
um modelo ideal de interventor. De modo geral, três características nortea
vam a escolha dos interventores nortistas: "ser estrangeiro", "ser militarlt, 
"ser neutro politicamente". 

O que significava "ser neutro politicamente"? Juarez Távora, logo 
após a revolução, defende a necessidade de instaurar, nos estados, governos 
neutros, "pois era mister realizar com imparcialidade e energia uma obra 
de saneamento administrativo que dificilmente um homem de partido 
teria coragem ou habilidade de realizar, sem se incompatibilizar com 
seus próprios partidários . . .  ".' A despeito das especificidades, havia no 
caso do" Norte uma postura política comum que conferia ao grupo 
tenentista uma certa homogeneidade: os tenentes do Norte eram de 
um modo geral, no p6s-30, homens dispostos a romper com a prática 
política oligárquica tradicional da República Velha. Eles se diziam avessos 
à "política" e definiam como seu objetivo principal realizar uma boa 
administração. Ora, realizar uma boa administração em regiões onde as 
condições objetivas eram precárias e o mando pessoal muito forte 
tomava-se tarefa dWcil. Para pessoas vindas de fora, descompromissadas 
com a rede de alianças locais, seria mais fácil intervir na coisa pública, 
já que o tenentismo colocava o interesse público acima dos interesses 
privados. Enquanto o interesse público dizia respeito a uma política 
centralizadora, e portanto identificada com o interesse de toda a nação, 
o interesse privado era identificado com a política mais personalista, mais 
partidária e, conseqüentemente, mais regionalista. 

O que significa "ser militar"? Já no início de 1931, as intcrventorias 
do Norte estão praticamente entregues aos tenentes. Aí ocorre o fenômeno 
que, segundo justificativa do ministro Osvaldo Aranha, é uma decorrên
cia da fraqueza da classe polltica local: "No Norte . . .  Havia um deserto 
civil. . .  Por isso recorremos aos jovens militares".· Em certo sentido 
a militarização das bllerventorias não era um pressuposto ideológico; 
diante de uma situação concreta, tornou-se uma condição necessária para 
implementar a chamada política revolucionária. 

O que significa "ser estrangeiro"? Além de militares, os interven
tores nortistas são elementos sem vínculo direto com as forças políticas 
locais. Surgem algumas exceções, entretanto plenamente justificadas. Car
los de Lima Cavalcânti, a maior liderança de Pernambuco durante a 
campanha da Aliança Liberal, devido a suas aproximações com os ideais 
tenentistas, era considerado o exemplo de "tenente civil". Fernandes 
Távora, também civil e com fortes raízes no Ceará, além de opositor do 
regime deposto, era irmão do tenente Juarez Távora, falO que por si 
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só já era bastante significativo. Na Paraíba, a interventoria esteve sempre 
nas mãos de civis, enraizados na poUtica local. Entretanto tratava·se 
de um estado líder da Revolução de 30 e que já vinha, ao final da 
República Velha, numa postura de critica à dominação oligárquica. 

Sendo um reduto do tenentiamo, o Norte cumpria a missão de forta· 
lecer o Governo Provisório. Ao nível mais geral, pennitia que Vargas 
neutralizasse as forças sulistas, mantendo um constante jogo de equilíbrio 
entre os dois sustentáculos do seu governo: os tenentes e os "políticos pro
fissionais" ligados às oligarquias dissidentes em 30. Esse papel desempe
nhado pelo Norte frente às forças sulistas é tão importante que dois anos 
após o movimento revolucionário de 30, quando da Revolução Paulista 
de 32, um dos mais efetivos apoios políticos recebidos pelo .Governo Pro
visório viria dos estados dessa região. Além de um aliado das primeiras 
horas, é apenas no Norte que se realizam mobilizações populares em apoio 
a Vargas e, conseqücntemente, em protesto ao movimento constituciona· 
lista. 

O compromisso da revolução e do próprio Vargas com o tenenti&mo 
também era grande. Algumas concessões deviam ser feitas. Já no dia 12 
de dezembro de 1930, o Governo Provisório baixa um decreto instituindo 
a Delegacia do Norte (compreendida pelos estados do Amazonas �té a 
Bahia) e nomeando Juarez Távora o "Delegado Militar do Governo Pro
visório e seu representante nos Estados do Norte . . .  a fim de sugerir me
didas que julgasse convenientes ao interesse público, podendo propor 
demissões, nomeações, transferências e outros atos, que me parecessem 
necessários ao bom desempenho da missão recebida tendo em "ista con· 
solidar nesta parte do Brasil o regime instituído pela Revolução e con
tinuando diretamente subordinado ao Ministério da Guerra"." Instau
rada a Delegacia do Norte. Vargas oficialiw uma função que Juarez já 
ocupava de fato. Sua liderança na região desponta antes mesmo da -revo
lução, sendo incontestável sua presença nos movimentos militares de 
outubro de 30. 

A Delegacia do Norte, cujo objetivo principal era alinhar o Norte à 
r�volução. significava uma medida intervencionista e centralizadora que 
poderia, entretanto, representar uma maior autonomia para a região. Con
tudo, além de ser uma concessão necessária ao tenentismo, este fato fica
va minimizado na medida que a criação desse poder paralelo estaria ocor
rendo em uma região que há muito ocupava uma posição de subordinação. 

A criação desse organismo é recebida pela imprensa como um reco
nhecimento do poder tenentista, sendo de imediato batizado maliciosa
mente como "vice-reinado do Norte", recebendo Juarez o título de vice
rei_ Sua função era basicamente construir um elo de ligação entre inter
ventarias nortistas e o chefe do Governo Provisório, colocando-o B par 
dos principais problemas e necessidade. 1ocais. No desempenho de tal 
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DIlssao, Juarez necessitava visitar constantemente os diversos estados, e 
para auxiliá-lo o tenente AgUdo Barata foi nomeado secretário único da 
delegacia. 

Em fevereiro de 1931 surgem as primeiras crises nas interventorias da 
Bahia, Rio Grande do Norte e Piauí. Ao final desse ano, com exceção do 
Acre, da Paraíba e de Pernambuco, os demais estados da Delegacia do 
Norte estavam governados por interventores militares. Segundo palavras 
de Juarez, pronunciadas um ano após a revolução, fracassara a sua tese 
inicial "de que os revolucionários militares não deveriam, senão excep
cionalmente, ocupar cargos de administração civil, a fim de melhor pode
rem vigiar a ação dos administradores civis, para o melhor cumprimento 
de algumas medidas de saneamento e renovação revolucionária . . . "11 En
tretanto esta necessidade de militarizar as interventorias era uma conse
qüência direta da situação de instabilidade política. Militarizar tornava-se 
o caminho para impor o programa revolucionário, única alternativa para 
superar as crises. Militarizado o Norte e criados os Conselhos Consultivos 
- órgãos estaduais com função de assessorar os interventores e prefeitos, 
estabelecendo normas uniformes para as administraçães estaduais e muni
cipais -, a delegacia se extingue em final de 1931 segundo reivindicação 
do próprio Juarez Távora. 

Em certo sentido, a delegacia representou uma vitória, já que cum
priu o seu principal objetivo: alinhar o Norte à revolução. O ano de 1931 
se caracterizou pelo fortalecimento do tenentismo, e sem dúvida a Dele
gacia do Norte contribuiu em muito para sua consolidação na região. 
Segundo o próprio Juarez Távora, "a inquietação renovadora que sacu
dia desordenadamente as populações do Norte ainda não desapareceu, nem 
desaparecerá, enquanto não se objetivarem as conquistas definitivas, as 
promessas de redenção politica com que arrastaram para a luta armada os 
chefes revolucionários_ Mas as tendências extremadas já amainaram. . . .  Por 
outro lado a situação geral brasileira se caracteriza por uma crescente esta
bilidade, permitindo ao chefe do Governo Provisório uma atuação cada 
vez mais extensa e direta sobre todas as esferas de atividade político-ad
rninistrativa do país. Nestas condições, já se não justifica a existência de 
órgãos intermediários, como a chamada Delegacia do Norte . . .  

,,
" Vargas 

compartilha da idéia de extinção da delegacia, mas considera fundamen
tal manter a vigilância dos estados nortistas através da pessoa de Juarez: 
"Permita-me, porém, sugerir a conveniência de uma viagem ao Norte, 
ainda como Delegado do Governo ou simplesmente com a sua autoridade 
moral de chefe revolucionário, para colher as impressões mais recentes, 
a fim de sentir de perto as necessidades e aspiraçOes mais urgentes das 
respectivas populações e transmitir-me sua impressão pessoal sobre tudo 
quanto observar" .la 



A preocupação de Vargas com o Norte era grande. Ao final de 1931 
e início de 1932, São Paulo e Minas estavam bastante agitados politica· 
mente. O Rio Grande do Sul, apesar de aliado de Vargas, liderava nesse 
período .s Corças oligárquicas descontentes com os rumos que o Governo 
Provisório vinha tomando. Do ponto de vista do Norte, a conquista de 
maior participação junto ao Governo Provisório implicava uma disputa 
de liderança tanto com Minas quanto com o Rio Grande do Sul, estados 
também aliancistas e vitoriosos em 30. Dentro da perspectiva de aglutinar 
forças até então dispersas para conseguir um espaço político maior junto 
ao Governo Provisório, em inícios de 1931 é constituido o chamado Bloco 
do Norte. Sem existência instltucionalizada, o bloco é definido como uma 
iniciativa dos revolucionários nortistas diante da " . . .  necessidade de unir 
em uma frente única as forças renovadoras do Brasil setentrional, do Ama
zonas ao Espírito Santo, pua defender os interesses comuns da grande 
região outrora abandonada ao predomínio funesto da política perrepis
ta."" Apesar de articulado durante o período de pleno funcionamento da 
Delegacia do Norte, esses dois projetos não se confundem em nenhum 
momento. Enquanto a delegacia é um instrumento político criado pelo 
próprio Vargas, com o objetivo de alinhar os estados nortistas à revolu
ção, o Bloco do Norte é articulado pelos próprios revolucionários nortis
tas, visando defender os interesses da região frente ao poder central. Tendo 
como seu grande articulador o interventor pernambucano Lima Caval
cânti, os membros do Bloco do Norte não aceitam as constantes críticas de 
estar o grupo imbuído de idéias separatistas, feitas principalmente pela 
imprensa do Sul. "A idéia de constituição de uma frente única não teve 
nunca a veleidade de promover a formação de um bloco dissidente dis
'posto a entrar em luta com o Sul ou Centro do país, para esta ou aquela 
preponderADcia." Definem como objetivo principal "trabalhar sem exclu
sivismos regionais pelos interesses de 12 estados que nunca mereceram 
do Poder Central uma igualdade de tratamento" ... 

Mesmo não se propondo a ser um bloco separatista, na sua própria 
formação está implícita a idéia de oposição Norte·Sul. Essa oposição, obje
to dos discursos políticos tanto antes como após 30, acentuava as dife
renças regionais, cujas causas eram fruto do próprio desenvolvimento ec0-
nômico da sociedade brasileira. Ao lado das reivindicações econÔmicas, 
seus articuladores propõem algumas tarefas políticas. A principal seria 
opor-se à convocação de uma Assembléia Nacional Constituinte, que traria 
de volta ao país o regime anterior a 30 - diziam os nortistas. Partindo ' 
desse pressuposto, a idéia de manutenção da ditadura, uma das bandeiras 
principais do tenentismo agora ameaçada, precisava ser reativada. As 
justificativas eram várias. Entretanto as mais significativas eram as de ca
ráter nitidamente autoritário, que adiavam e subordinavam a participação 
poJ(tica da população e, portanto, o exercício da prática democrática às 
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futuras reformas administrativas. A conscientização necessária para uma 
maior partk:ipação política se daria num estágio mais avançado do desen
volvimento da sociedade. "Não se chega à ordem legal num país inteira
mente desorganizado. sem primeiro reconstruir o mecanismo administra
tivo. Feito isto se estará assegurando 80 povo o exercício consciente. am
plo e salutar dos seus direitos políticos ..... 

O Bloco do Norte. primeira tentativa mais ampla de aglutinação das 
forças revolucionárias nortistas. perde muito da sua razão de ser com 
o movimento paulista de 1932. quando a constitucionalização do país se 
toma uma realidade. Isto porque. surgido em período bastante próximo 
à reestruturação da Frente Única Gallcha (novembro de 1931) e à criação 
da Frente Única Paulista (janeiro de 1932). o bloco teria interesses opos
tos àqueles. Enquanto as frentes Ilnlcas questionavam o Governo Provi
sório exatamente no seu caráter nã<>-eOnstitucional. o Bloco do Norte 
apoiava justamente o seu caráter de regime de exceção. O desenrolar dos 
acontecimentos começava a demonstrar que a manutenção da ditadura 
tomava·se insustentável. Se a luta contra a constitucionalização do país 
não poderia ser de todo abandonada. pelo menos precisava ser redefinida. 
Caberia ao Norte. diante da evidencia dos fatos, se manter coeso para 
melhor atuar no quadro político. Diante do processo irreverslvel de cons
titucionalização do paIs. talvez não fosse o Bloco do Norte o melhor ins
trumento para propor a melhor tática a ser adotada na nova conjuntura. 
O seu principal objetivo político - opor-se 80 processo de constituciona
Iização - havia fracassado. A partir de 1932. mesmo antes de eclodir 
a Revolução Constitucionalista. o Bloco do Norte perde grande parte da 
evidência que havia mantido durante todo o ano anterior. 

A instabilidade política: revolução ou conciliação? 

As interventorias nortistas caracterizam-se por constantes crises políticas. 
O desajuste entre as forças sociais locais e o "poder vindo de fora" res
ponde. em grande parte, pelo clima de instabilidade poJ(tica e a conse
qüente alta rotatividade dos interventores. Essas crises são provocadas 
tanto por elementos tenentistas descontentes com a conciliação entre inter
ventor e os setores oligárquicos. como pelos próprios setores oligárquicos 
insatisfeitos com sua pouca representatividade na interventoria. Juarez 
Távora cita vários exemplos desses casos de desajuste: "No Norte e Nor
deste predominava a mentalidade dos tenentes dispostos a forçar os go
vernantes dessas duas regiões do paIs a renovarem drasticamente aquela 
ordem. Os desentendimentos entre Interventores civis e militares jovens 
que ali . . .  eram considerados lugar-tenentes do delegado militar em cada 
Estado. começaram logo. como era de esperar. a surgir. a agravar-se . . .

.. 17 
Na Bahia, por exemplo. o choque entre interventores e "pollticos" foi uma 
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constante no imediato pós-30: .. . . .  os Srs. Leopoldo Amaral e Artur Neiva 
foram escolhidos administradores, mas a política perturbou grandemente 
o trabalho desses interventores . . .  "" 

Sendo os interventores do Norte homens de confiança exclu�iva do 
chefe do Governo Provisório," competirá a Vargas, em última instância, 
a árdua missão de escolher pessoas capazes de conciliar a nova prática 
política com a dinâmica das forças sociais locais. O Governo Provisório 
consegue sair vitorioso dessa missão a partir do momento que, nas situa
ções de crise, substitui o interventor, atendendo parcialmente às reivindi
cações veiculadas, sem abrir mão completamente dos pré-requisitos consi
derados importantes na escolha dos interventores nortistas: ser militar, 
ser estrangeiro, ser neutro politicamente. As forças locais também saem 
parcialmente vitoriosas, já que são realizadas as substituições. Entretanto, 
estas são em última instAncia realizadas e decididas sob a arbitragem do 
poder central. Trata-se, portanto, de crises controladas, quer em seu 
âmbito, quer em suas repercussões. 

TABELA I 
PEÍÚODO DI! 1930 A 1934 

FAlados I PB l PA I CB l pB I BA I Pl l SE I MA I AL I AM I RNl l1 

E��: I 01 I 01 I 02 I 02 , 03 I 03 r 03 I 04 I 04 I os I 06 '  34 

Observando a tabela I verificamos que, durante. os quatro anos de 
Governo Provisório, os estados que apresentam baixa rotatividade de in
terventores silo Pernambuco, Pará, Parafba e Ceará, sendo os dois primei
ros os únicos dentre os 1 1  estados da região que mantêm um mesmo inter
ventor durante todo o per/odo. Os casos de maior estabilidade se dão basi
camente nos estados onde, apesar do rompimento com a antiga prática 
política oligárquica, o embricamento do interventor com as forças sociais 
é bastante forte. Uma prática política de conotações· populistas seria a 
opção adotada por essas duas interventorias (Pernambuco e Pará). Já nos 
casos do Ceará e da Bahia, após crises ocorridas nos meses seguintes à 
revolução, a estabilidade é alcançada, permanecendo esta situação até as 
eleições estaduais de 1934. Se no Ceará a estabilidade é alcançada com 
Carneiro de Mendonça - militar, estrangeiro e neutro politicamente -, 
na Bahia a estabilidade deve-se a Juraci Magalhães, a melhor expressão 
de conciliação coiD forças oligárquicas locais. Segundo declaração do 
ministro José Américo, a Bahia, juntamente com o Rio Grande do Norte, 
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são � dois estados onde a Delegacia do Norte teve maiores dificuldades 
para conciliar a interventoria, cOm as forças sociais locais." 

Interventor Civil t"'i?>&·$H 
Interventor Militar � 

GRÁFICO I 

Conforme o gráfico I, no final do ano de t 930 apenas os estados 
do Pará e de Sergipe contavam com interventores militares. A militari· 
zação. que não foi no imediato pós.30 um pré-requisito necessário à insti· 
tucionalização das interventorias. passaria a ser uma condição importante 
para a consolidação da obra revolucionária. Neste sentido, o ministro José 
Américo faz declarações altamente esclarecedoras: alega que colaborou 
com Juarez Távora na escolha de interventores do Norte, tendo inclusive 
a faculdade de indicar. nomes, exceto no Ceará e em Pernambuco, onde 
foram escolhidos os chefes do movimento local. Afirma que a primeira 
preocupação, tanto sua como de Juarez, foi escolher interventores civis, 
como os fatos bem o comprovam. Diz ele: "como vê, estávamos animados 
do espírito civil, e s6 fatos posteriores levaram o General Távora a indicar 
interventores militares como senhores de maior espírito disciplinado e 
disciplinador"." Esses fatos, aos quais se refere José Américo, são expres· 
sões da necessidade de adequação entre as exigência. do tenentismo e a 
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prática política dos setores mais comprometidos com a oligarquia local, 
tarefa difícil de ser executada por um político civil da região. Se para o 
preenchimento do cargo de interventor, no imediato pós-30, hou\<e um 
aproveitamento das. forças civis, em 1931 essa situação modifica-se comple
tamente. Dentre os 1 1  interventores da região, apenas dois não são mili
tares: o interventor pernambucano Lima Cavalcânti, "tenente civil", e o 
interve!ltor paraibano Antenor Nav8110, que só será substituído dois anos 
mais tarde devido a seu falecimento. Somente em 1934 é que o número 
de interventores civis suplanta novamente o número de militares, estabe
lecendo-se uma situação de equilíbrio, já que a proporção é de seis para 
cinco. Este dado também é significativo por se tratar -de um período de 
descenso do movimento tenentista; o fenômeno da militarização das inter
veIítorias corresponde ao pérfodo de seu maior ascenso. 

Como já foi visto, algumas interventorias do Norte conseguem uma 
situação de relativa estabilidade política, permanecendo os interventores 
na cliefia dos seus respectivos estados por um período de mais de três 
anos. ' São eles: Lima Cavalcântl (Interventor de Pernambuco de 1930 a 
1934); major Magalhães Barata (interventor do Pará de 1930 a 1934); 
tenente Carneiro de Mendonça (interventor do Ceará de 1931 a 1934) e 
tenente , uraci Magalhães (interventor da Bahia de 193 1 a 1934). Se a 
estabilidade é o ponto comum a todos eles, a fórmula encontrada para 
conseguir tal estabilidade difere bastante nos diversos casos. 

Lima Cavalcânti e Magalhães Barata, que desenvolvem uma prática 
política inovadora no sentido da implementação de reformas adminis
trativas, não restringem sua base de apoio aos setores oligárquicos. Muito 
ao contrário, apesar de não negarmos as possíveis articulações entre os 
interventores e os setores oligárquicos, estes não serão os únicos ou até 
mesmo os principais sustentáculos dessas duas interventorias. O funda
mental é que, mesmo existindo articulação com estes setores, tratava-se 
de uma prática política renovadora, onde a busca de apoio nos setores 
urbanos era uma constante. Se ao nível do discurso existe uma forte preo
cupação com a incorporação da classe operária, esta concepção estará refe
rendada em medidas concretas encaminhadas por esses dois líderes. Em 
Pernambuco e no Pará, além dessas medidas modernizantes e das tenta
tivas de mobilizar a população, os interventores assumem a bandeira da 
sindicalização da classe operária. Os efeitos dessa poUtica vêm à tona 
quando da Indicação dos representantes classistas dos empregados para 
a Assembléia Nacional Constituinte de 1934. Além de serem os .stados 
que mais participam do processo de escolha dos deleiados para a eleição 
desses deputado., estes se dizem os legítimos representontes da classe ope
rária, reconhecendo a liderança dos interventores. 

Escolhido Fernandes Távora para o cargo de interventor do Ceará, 
ele inicia uma prática política que, 1Desmo não fortalecendo as antigas 
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oligarquias contrárias à Revolução de 30. não era condizente com os ideais 
tenenwtas. O interventor é acusado de desenvolver uma política de forta
lecimento e "apadrinhamento" da família Távora. Os tenentes enviam um 
memorando a Vargas exigindo uma mudança na interventoria. pedido 
que é imediatamente atendido. O substituto é o tenente Carneiro de Men
donça. inteJ:Ventor que preenche todos os requisitos identificados com os 
ideais tenentistas. Cabe ainda a ressalva de que no Ceará. logo após a 
revolução. os tenentes se organizam de forma independente e constituem 
uma Sociedade Militar com o objetivo de defender os princípios revolu
cionários. Essa sociedade. mesmo não sendo clandestina. funcionava à 
margem do Exército. Era composta por dez membros (capitães e tenentes) 
que haviam apoiado a Revolução de 30 e que se reuniam uma vez por 
semana para discutir a "prática revolucionária" da interventoria,22 Com 
o novo interventor a Sociedade Militar praticamente assume o I,!0verno. 
Carneiro de Mendonça. talvez por ter um respaldo grande dos tenentes. 
consegue. com sucesso, posicionar-se contra as articulações partidárias. 
defendendo uma postura de neutralidade polltica. 

Turaci Magalhães. dentre os interventores do Norte. talvez seja o 
que mais tenha se distanciado dos princípios revolucionários tenentistas. 
A conciliação plena com os setores oligárquicos - uma constante na sua 

,administração - acabaria por identificá-lo com a prática política domi
nante na República Velha . .. . . .  Conquistei os elementos locais de cada 
município. Procurei o médico que tinha prestígio. o advogado. enfim. a 
pessoa que liderava a polftica local. E normalmente em torno dessa pessoa 
era posslvel arregimentar a minoria . . . .... Em 1933. quando da rearticula
ção partidária. , uraci organiza o Partido Social Democrático da Bahia. com
pondo tanto com elementos da antiga ordem como cbm elementos sem 
vlnculos com a República Velha. "No interior do estado onde ele tentou 
organizar o partido, ele reuniu todos os chefes oligarcas . . . .... A traje
t6ria de Juraci Magalhães pode ser compreendida através de uma afirma
ção atribulda a Vargas. que expressa a própria trajet6ria do movimento 
revolucionário de 30. "Há pouco mandei para a Bahia um pobre Tenente. 
hoje encontro um verdadeiro estadista . . . ... , Exatamente por ser um 
estado onde as forças oligárquicas tinham mais força. as dificuldades para 
a penetração do tenentismo foram muitas. Em termos de modelo, a Bahia 
foi o estado do Norte que mais se aproximou da trajet6ria assumida pelo 
Governo Provisório: dentre aqueles. foi certamente o que manteve maior 
grau de conciliação com as forças oligárquicas. 

A Revolução Paulista de 32: a redefinição das opções políticas tenentislas 

Diante do debate que se inicia em t 93 t sobre a necessidade inlediata ou 
não da constitucionalização do país, o Norte assume a posição de defesa do 
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regime de exceção. Entretanto, para os "revolucionários nortistas", a dita
dura era percebida não como um fim em si mesma, mas como um estágio 
necessário pelo qual deveria passar a sociedade brasileira. Os ,argumentos 
utilizados giravam em torno da idéia de que a implementação e consoli
dação das necessárias reformas polltiro-administrativas s6 seria viável den
tro de um regime de exceção: "Nada de Constituição por ora, porque ainda 
precisamos agir sem atenção às liberalidades de uma Carta" .'. Segundo 
essa concepção, "à sombra da Constituinte, a politicagem levantaria a ca
beça, renasceria para reproduzir as velhas e ign6beis manobras de subor
no e de fraude"." 

No ano de 1932 o movimento pr6-constitucionalização avança, acen
tuando as' contradições dentro do pr6prio Governo Provisório. Para os 
tenentes, a ditadura estava sendo ameaçada menos pelos políticos decal
dos do que pelos poll/icos profissionais, os quais aderiram ao movimento de 
outubro mas não aderiram ao espírito da revolução." Essa preocupa
ção reflete bem a composição das forças pollticas que desencadearam a 
luta pela constitucionalização. Nesse momento, as oligarquias vitoriosas 
em 30 representavam uma ameaça maior do que as que haviam sido aí 
derrotadas. Bastante significativas são também as expressões utilizadas 
pelo grupo tenentista. Dentro de uma concepção onde a poUtica é perce
bida como valor negativo, sinÔnimo de politicagem, os elementos políticos 
calão aempre em aparição 805 elementos revolucionários. Dal a expressão 
"polfticos dccaldos" lCt utilizada para Iden.tiflcar as oligarquias derrotadas 
em 30, e a de "políticos proflsslonau" dizer rupei!o àqueles que, mesmo 
vitoriosos em 30, não se IdentiClcavam com a posição tenentista: 05 oligar. 
eM diuidenles. O di5C\11"SO lenentista mlelo o esforço de organização da 
prática política do grupo. Não é por acaso que o tenente João Alberto, 
analisando a conjuntura política no início de 1932, afirma estar o Brasil 
dividido em tres grupos fundamentalJ: o povo, os "elenwlIos puramente 
revolucionáriOs" que !ornaram parte 005 movimentos annados em 1922 " 
os "elementos poUciCOl", que fizeram parte do movlmemo de outubro ou 
que aderiram • ele postulonnente. Caberia aos elementos revolucionários 
não ficarem inativos diante dos cont.tos que os elementOS poHticos esta
vam fazendo com o povo.'· -

O primeiro semestre de 1932 � um perfodo de grandes articulações. 
Algum ![deres do Sul , ávidos em acelerv I marcha pela constituclonali
zação, tenlam, 5eIIl sucesso, contatos com inleTVentores nortistas e com 
poUticos locais. lofio eves, membro da Frente únlca Gaúcha, fracassa 
em suas tentativas de 8rregimentlll políticos baianos e pernambucanos 
para a causa conscitucionalista. Em março de 1932 os interventores Her
colino Cascardo (RN) e Carneiro de Mendonça (CE) respondem ao tele
grama enviado por Borges de Medeiros (PRR) e Raul Pila (PL), onde 
estes explicam e justificam a posição assumida pelos dois partidos gaúchos. 
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Entretanto a resposta dos interventores nortistas é de total solidariedade 
ao Governo Provisório. Segundo editorial do jornal tenentista O Radical, 
"o Norte sabe bem pOr que fez a revolução e por que repele, prestigiando 
decididamente o governo revolucionário, a ignomínia dos conchavos com 
os politiqueiros vorazes . . .  '13O . 

Nesse momento Vargas e tenentes, unidos contra uma ameaça maior, 
prestigiam o Norte na tentativa de fortalecer uma base de apoio capaz de 
impedir o avanço do movimento constitucionalista, que se alastrava nos 
estados de São Paulo, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Neste sentido 
as investidas tenentistas mais significativas são as implantações de núcleos 
do Clube 3 de Outubro em diversas capitais nortistas. Em maio de 1932, 
na solenidade de fundação do clube em Pernambuco, o presidente da 
entidade, Heitor Maia, apesar de lamentar o atraso com que o mesmo 
estava sendo fundado no estado, considera o momento altamente perti· 
nente: 

.. . . .  agora mais do que sempre os profissionais da velha república 
procuram a cada passo voltar às suas antigas posições . . .  é que 
mais se faz sentir quão urgente e preciso é a organização em todos 
os pontos do país de associações que congregam os elementos since
ramente revolucionários. Ao lado dessa missão de verdadeiro dique 
às tentativas de restauração dos velhos processos políticos, cabe ao 
Clube 3 de Outubro bater-se decididamente pela opção do progra
ma revolucionário",!· 

Alguns meses antes, em janeiro de 1932, apesar de extinta a Dele
gacia do Norte, Juarez Távora, por determinação de Vargas, realizara nova 
viagem ao Norte, com o objetivo de observar as necessidades concretas 
da região. Apesar de negar as alegações da imprensa, de que sua viagem 
teria como finalidade articular uma Frente Nortista contra a Constituinte, 
Juarez continua a defender firmemente a necessidade de manutenção do 
regime ditatorial. A viagem de Juarez, entre outras, representa um instru
mento de mobilização política das populações nortistas em' apoio aos prin
cípios revolucionários - e conseqüentemente ao Governo Provisório. Nas 
principais capitais do Norte o líder revolucionário é recebido com mani
festações públicas de grande porte, destacando-se especialmente as ocorri
das nas capitais de Pernambuco e Pará, justamente nos dois estados onde 
as interventorias caracterizam-se por uma prática política de conotações 
populistas. Nesse mesmo período Vargas anuncia uma viagem ao Norte 
que, apesar de constantemente adiada, mantém a região em expectativa 
permanente." 

No mês de junho aceleram-se as articulações tenentistas. Lima Caval
cânti (interventor de PE) dirige-se ao Sul e juntamente com Pedro Ernesto 
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(interventor do DF), João Alberto (ex-interventor de SP), Manoel Rabelo 
(ex-interventor de SP), Hercolino Cascardo (ex-interventor no RN), Juran
dir Mamede e Ari Parreiras (interventor do Estado do Rio), participa das 
várias reuniões realizadas na residência de Juarez Távora_ O principal 
objetivo desses encontros é articular uma enérgica resistência à ofensiva 
oligárquica, através de uma Frente Única Revolucionária. 

Na mesma proporção que se acentua o movimento constitucionalista 
em São Paulo, o Norte realiza uma série de.atos públicos em apoio ao Go
verno Provis6rio. No dia 6 de junho, em grande manifestação popular, 
com a solidariedade de todos os interventores do Norte, é criado em Per
nambuco o Comitê Revolucionário, sendo instaurada a Campanha Cívi
ca Pr6-Revolução e Contra os Inimigos da República. Este comitê, cujo 
presidente é o coronel Muniz de Farias, vis. orientar e rurigir a campanha 
po]Jtica pr6-Revolução de 30 - e portanto fortalecer o Governo Provi
s6rio no momento da investida dos constitucionalistas paulistas. As mobi-
1lzaç6es populares, que se desenvolvem dUl'lnte todo este perlodo, culmi
nam no rua • ." de julho com o covio de brigadas nortistas para lutar no 
Jront paullsla, 8uumindo o Comitê Revolucionário Importante papel na 
arregimentaçio das Corças voluntárias. E intereSsante nOlar que todas 
essas iniciativas aio partes de um mesmo todo: representam uma resposla 
do tencntismo ao movimento constitucionJÚlsta. Trata-se de umo resposta 
não apenas ao nível de arregimentação militar para uma possível guerra 
civil, mas também, e talvez principalmente, uma demonstração de unida
de e de força política. Tais mobilizações, que contam com a participação 
de setores significativos da população, ocorrem exclusivamente nos estados 
nortistas. 

Mesmo derrotada militarmente, a Revolução Paulista de 32 conse
gue vitórias políticas. Após o término da guerra civil, o Governo Provi
sório acelera o processo de constitucionalização do país, principal objetivo 
do movimento vencido. Assim, se o estabelecimento de um governo cons
titucional, considerado para muitos como prematuro, tornava-se condição 
fundamental para o equilíbrio do regime, tal condição implicava, em con
trapartida, um sério ônus político. A abertura do sistema, imposta pelos 
setores descontentes com o prolongamento da ditadura, não era para o 
Governo Provisório um jogo de cartas marcadas: ele tanto poderia aumen
tar como diminuir suas bases de apoio. Apesar dos claros limites, a pos
sibilidade de articulação das forças oposicionistas crescia. Porém, na ver
dade, tratava-se ainda de uma oposição circunscrita: os líderes da Revo
lução de 32 continuavam no exílio; permanecia vigorando a censura à im
prensa e a liberdade de organização era limitada. Entretanto o momento 
era de transição, de rearranjo de forças, e o Norte tenta articular-se para 
melhor aproveitar o novo espaço criado. 
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Os "revolucionários nortistas", unid08 inicialmente pela defesa do 
Estado ditatorial, assumem diante da constitucionalização os mais diver-
80S comportamentos. Cabia aos interventores e outros elementos que par
ticipavam do poder posicionarem-se não mais diante de possibilidades 
políticas, mas diante de uma situação concreta. No grupo mais numeroso 
acham-se os que encampam o processo de constitueionalização e, embora 
considerando-o um mal necessário, aSllumem, na prática, as medidas im
postas pelo momento político: a criação de partidos, o alistamento eleito
ral e a articulação da campanha política. II o caso da maioria dos inter
ventores nortistas, destacando-se especialmente Lima Cavalcânti e Turaei 
Magalhães. Outros, apesar das mudanças conjunturais, mantêm-se numa 
posição de neutralidade e distancia, coerentes com a prática política de
senvolvida anteriormente. O melhor exemplo desta postura é o do inter
ventor Carneiro de Mendonça (Ceará), que juntamente com Augusto 
Maynard (Sergipe) protesta contra a idéia da formação dos partidos polí
ticos promovida por interventores federais. Alega que não fez a revolução 
para incorrer nos mesmos erros daqueles a quem combateu e depôs. En
tretanto, apesar de discordar do processo eleitoral, Carneiro de Mendon
ça afirma que garantirá a liberdade do voto e aceitará os resultados das 
umas. 

Além desses, existem ainda os que percebem a constitucionalização 
como um desvirtuamento da Revoluçlo de 30 e conseqüentemente fazem 
a opção de abandonar a cena política. Hereolino Cascardo, que já em 
junbo de' 1932 demitira-se da interventoria do Rio Grande do Norte, em 
fevereiro de 1933 pede desligamento do cargo de representante do ntlcleo 
rio-grandense junto ao Clube 3 de Outubro: "Desiludido, abandono a luta 
junto aos chefes Revolucionários . . .  Deles s6 tenho visto transigências 
diárias, falta de coragem cívica, acomodações estranhas e sobretudo afano
sa atividade no sentido de criar instrumentos de perpetuação de influências 
pessoais . . .  ,,,. Cascardo alega que até outubro de 1932 pouco se poderia 
exigir da revolução, tamanhas eram as oposições e dificuldades criadas 
pela corrente contra-revolucionária da Frente Única. Entretanto, após a 
derrota militar do movimento paulista, não aceita que a revolução perma
neça completamente desvirtuada de seus ideais e faz criticas severas à 
comissão constitucional encarregada de elaborar o Anteprojeto de Cons
tituição: "O nosso pacto fundamental está manipulado por um punhado de 
juristas de mentalidade ultraconservadora . . .  A revolução está esterili
zada . . . • "" 

Por fim vamos encontrar os que insistem em 8Sllumir a bandeira da 
ditadura militar. D,ntre estes, destaca-se o general Manoel Rabelo," que 
apesar de integrante do Governo Provisório faz constantes e enfáticas 
declarações contra o processo de constitucionalização. Curiosamente, no 
inIcio de 1933, Vargas nom�ia Manoel Rabelo comandante da 7.' Região 
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Militar, região que compreende os estados de Pernambuco, Paraíba, Ala
goas, Rio Grande do Norte e Ceará. Este fato demonstra a própria ambi
güidade do Governo Provis6rio em face da constitucionalização. Articula
dor do Clube Republicano Ditatorial, Manoel Rabelo lança em 1933 um 
manifesto à nação. Tal entidade teria por objetivo formular as bases de 
propaganda para a instituição de um Governo Republicano Ditatorial, 
cujas principais caracterfsticas seriam: ausência . de Câmara e Senado; 
leis propostas pelo Executivo que deveriam ser submetidas a ampla apro
vação pública; governo dirigido por um ditador, assistido por uma assem
bléia orçamentária; República Federativa com respeito à plena autorida
de de cada estado brasileiro." 

1.2. Na marcha para a Constituinte 

A tentativa de formação do partido nacional 

As eleições para a Assembléia Nacional Constituinte são marcadas para 
maio de 1933, e a organização dos partidos pollticos se faz urgente e ne
cessária. Nos estados do Norte esse instrumento de atuação política, que 
durante a República Velha Já se encontrava bastante enfraquecido, perde 
total expl'C5são após o movimento de outubro de 30. Para OS "revolucio
nários nortiBtas", os partido! sobreviventes estariam viciados pela poli
ticagem, prática coruider da condenável dentro da nova e reCormadora 
concepçlo do admlnlnlação públlca_ Em editorial, um órgão da imprensa 
pernambucana assim se refere a esta questio: 

"No setor político a revolução realizou o grande trabalho de inu
tilizar a influência dos partidos na sua obra de governo. Os núcleos 
panidários que não 50 dissolveram após o advento revolucionário 
passaram I aluar foro dos circulos do governo sem a inlCtCerência 
que outrora lhes era permitida na administração pública. Este is0-
lamento e·ntre governo e os

' 
partidos deveria passar aos nossos hábi

tos poUdcos mesmo depois de terminado o governo de exceção . . .  ' .. ' 

No Sul do pala, segundo aqueles DIlVQS dirigcntcs, os reformas poUli-
co-udmi.nistTbLiva. estavam sendo prejudicadas pela exi,,8ncia dos meca
nismos partidárIos. "O esplrilo parUdlrio teima em resístlr ao influxo de 
Id61e.s reformadoras que e5lfio curando 8$ ferlda. e LOnlfic8Ildo o organi •. 
mo da República . . . .... Além dilSO, Oi partidos poUtlcos, pelo fato de 
serem organiz1lçães de bases est.duail. eram percebidos por este. setores 
COll'lO mecanismO$ que haviam contribuldo para o fortaLecimento do regio
nalismo c para 8 descenlralizaçio política, perpetuando o poder das oli
garquias dos grande. estados. 
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Nas diversas investidas tenentistas realizadas no sentido de aglutinar 
as Corças revolucionárias, a idéia de se criar uma organização de caráter 
nacional sempre esteve presente. A Liga Nacional, a Legião de Outúbro e 
o Clube 3 de Outubro são expressões desse tipo de preocupação. Todas se 
definiam como organizações sem caráter explicitamente partidário, que 
deviam agir na defesa dos ideais revolucionários, obedecendo a um mes
mo modelo organizacional: diversas sedes estaduais vinculadas a um úni
co núcleo central. Entretanto, por motivos diversos, cheg.se ao momento 
da reorganização partidária sem que essas variadas tentativas tenham 
conseguido vingar. Se nos primeiros anos do movimento revolucionário 
de 30 a ausência de tal tipo de organização nacional trazia sérios proble
mas para o tenentiamo, na medida que impedia a implantação de um pro
grama de açio conjunta, na nova conjuntura esta CircUDStAnCia se via 
agravada. 

Dessa forma, logo após o ellQerramento da Revoluçio Paulista de 32, 
Juarez Távora, ainda reconhecidamente o grande Ifder do Norte, apesar 
de destituído de qualquer cargo, retoma o papel de rearticulador polftico 
da região. Atrav6s de boletins informativos," onde analisa e propõe fór
mul.s de intervençio no momento polftico, Juarez mantém contatos com 
os diversos interventores nortistas, como que retomando sua posição de 
"vice-rei do Norte''. A avaliação que faz dos resultados da guerra civil 
inicia-se por um ponto interessante, na medida que evidencia as compen
sações e não os males do enfrentamento. Juarez destaca o prestígio e a 
afirmaçio da ditadura e de seu grande aliado, o Exército, ao lado de l!IJ18 
útil "separação quase completa entre os elementos reacionários e revo
lucionários ..... Neste contexto, .ele passa a analisar e a propor tarefas aos 
interventores nortistas. Aceitando basicamente a marcha para a cons
titucionalização. Juarez coloca que cumpriria "a cada interventor criar 
honestamente, no seu estado, um ambiente eleitoral capaz de permitir a 
representaçio condigna dos elementoa revolucionários na Assembl6ia Cons
tituinte, e de garantir a eleição de um futuro governo constitucional que 
assegure a continuidade da obra administrativa ora em realização no 
estado".ü 

Estes termos, al6m de demonstrarem inquestion8velmente a nova 
tática polftica empreendida pelos tenentes - não mais bloquear, já que 
impossível, mas interferir veementemente -, explicitam o papel que as 
interventorias jogariam no processo de constitucionalização. Porém tal 
papel seria ainda mais crucial para o Norte, reconhecidamente um dos 
baluartes do espfrito mais "puro" da Revolução de 1930. Nas palavras de 
Juarez, "aos interventores do Norte - tanto mais que os do Centro e Sul 
- cabe o dever de, cada vez mais unidos, estudarem atentamente essas 
questões e, depoil de chegarem a uma solução razoável, baterem-se pela 
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sua aplicação 80 país. Sem isso, me parece que loda esperança de pacifi
cação definiliva do Brasil será precária, senio inteiramente vã" ... 

Portanto, duas ordens de propostas estão presentes para o Norte. A 
primeira, de retomada das articulações em prol da coesão polltica da 
regiio, tendo em vista a atuação na Constituinte. A segunda, de cunho 
renovador, implicando uma preparação do terreno administrativo, de for
ma a facilitas e talvez até a assegurar o futuro espaço político do Norte. 
Antea da instalação da Assembléia, os revolucionários deveriam atentar 
para certas "questões", que enfrentadas "desembaraçariam" o ambiente 
político de alguns de seus principais "óbices". Segundo Juarez, essas 
"questões" eram: "unidade da justiça, uniformização dos métodos de 
ensino e saúde públicos, nacionalização das minas e quedas d'água, racio
nalização do sistema tributário, abolição das tarifas abolicionistas, esta
belecimento da representação de classe, organização de um anteprojeto 
de constituição adequada às nossas realidades etc. etc ..... Lima Cavalcâoti, 
respondendo a esta conclamação, concorda no fundamental com a neces
sidade da união do Norte como o único meio de neutralizar ·e combater 
a influancia poUtica do Sul, especialmente dos estados de Minas e Rio 
Grande. Em relação aos paulistas, o interventor pernambucano encontra
va·se insatisfeito com a falta de energia do ditador em punir os respon
sáveis por tão grande rebeldia. Para ele, a lentidão e a dubiedade de 
Vargas eram provas da atitude marcadamente conciliadora, que poderia 
comprometer a realização dos esforços propostos pelos revolucionários e 
por Juarez. Lima Cavalc!nti encontrava-se mais apreensivo e menos oti
mista do que o próprio "vice-rei do Norte". 

A articulação entre Juarez Távora e os interventores nortistas expres· 
sa de forma palpável a avaliação do momento que se vivia e, a partir daí, 
a linha pragmática assumida pelo tenentismo. Diante da transformação da 
conjuntura, o absenteísmo político dominante no período anterior não 
mais se justificava, tendo que ser substituldo por uma conduta de inter
ferência efetiva nos mecanismos político-partidários. Não se tratava, entre
tanto, nem de uma autocritica, nem de um comportamento conflitante com 
a prática anterior, já que o desinteresse pela arregimentação eleitoral p0-
deria acarretar a derrota maior dos ideais revolucionários. A garantia da 
continuidade estava dada não pela tática utilizada - necessariamente 
adaptável aos movimentos da conjuntura -, mas pelos objetivos últimos 
que orientavam a ação e que permaneciam os mesmos. Estes objetivos, 
fundamentalmente, eram, a nivel mais amplo, a garantia da obra revolu
cionária e, a nível mais restrito, a retomada do espaço político do Norte. 
Nesse ·contexto, ambos dependiam integralmente dos rumos que o enca
mlnhamento da futura Assembléia Nacional Constituinte assumisse. A di
tadura perdera qualquer sentido, e a constitucionalização não deveria ser 
vista como um empecilho para a permanência do ideal revolucionário. 
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Por essas razões, Juarez Távora aconselha aos interventores nortistas fer
renho interesse pela campanha a favor do alistamento eleitoral e pelas 
articulações de formação de um novo partido político nacional. 

"O Norte não deve esquecer que aqui no Sul ( .  . .  ) os velhos parti
dos mineiros, gaúchos e paulistas poderão arregimentar uma massa 
considerável de elementos infensos à corrente de idéias contrárias 
surgidas após a revolução. 11 do Norte, sobretudo, que todos espe
ramos uma reação conjunta e eficiente em defesa de nossas idéias. 
Ele pode e deve fazer, neste terreno, COmO acaba de fazer na defe
sa da revolução pelas armas, o papel decisivo de drbitro da si
tuação.''" 

Essa proposta de unificação do Norte e de sua inserção numa orga
nização política nacional fazia parte de um objetivo maior pretendido 
de há muito pelo movimento tenentista. Como verificamos anteriormente, 
já se vinham articulando tentativas de congraçamento dos diversos núcleos 
e correntes representativas dos meios revolucionários. De fato, de há 
muito o tenentismo vinha sendo minado por gravíssimas cisões que che
garam a provocar o afastamento de algumas das suas mais importantes 
figuras. A compreensão do perigo desse fracionamento não passa desper
cebida aos revolucionários, que desde meados de 32 reencetam esforços 
para promover a rearticulação de suas hostes: antes de se lançar à con
quista nacional de seus ideais, o tenentismo precisa assegurar sua identi
dade enquanto movimento político autônomo. 

No momento em que o tenentismo realiza seu mais importante esfor
ço de organização enquanto força política, acentua-se e clarifica-se, a 
nosso ver, o impasse que permeia toda a sua existência. Sua principal 
identidade era, na verdade, a negação de um tipo de experiência política. 
Os tenentes só conseguiam definir-se consensualmente contra a ordem 
oligárquica e todas as suas deformaçães: o profissionalismo político, as 
fraudes eleitorais, os interesses personalistas dos "falsos" políticos, o ca· 
ciquismo, a imoralidade administrativa etc. Seu problema virtual era 
ultrapassar esse estágio, realizando uma mudança qualitativa, quando 
deixariam de ser contra, para ser a favor de iniciativas bem definidas. 
Sua identidade negativa era·lhes, sem dúvida, limitadora, mas constituía 
a base de sua existência e o ponto de partida das tentativas de definição 
de prática política. e este o sentido e a importância dos inúmeros proje. 
tos de organização partidária que possuiam em seu âmago a questão fun
damental da construção de um programa, isto é, da definição positiva de 
seus ideais revolucionários num todo articulado e operacionalizado. Esta 
era a questã<H:have do tenentismo: viabilizar, com homogeneidade e força 
política, seus propósitos reformadores e moralizadores. 
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� nesta perspectiva que devem ser entendidos os diversos encami· 
nhamentos para a organização de um partido naCional, ocorridos durante 
o ano de 1932 e que desembocam com força renovada no Congresso Re· 
volucionário realizado em novembro do mesmo ano. Efetivamente, desde 
o primeiro semestre de 32, sob pressões do movimento de reaglutinação 
das forças oligárquicas do país, uma das facções expressivas do tenenti .. 
mo propõe a unificação de todos os revolucionários visando a formação 
de um partido nacional." Essa agremiação, que poderia vir a denominar· 
sé União Socialista Brasileira, não implicava nem uma aceitação imediata 
da Constituinte, nem transigências ou acomodações com os "políticos pro
fissionais", e muito menos representava um sintoma de fraqueza política. 

"No dia em que nos apresentarmos à Nação em perfeita harmonia 
de vistas, articulados e defendendo um programa que consubstancie 
as aspirações coletivas, seremos uma força respeitável, capaz de 
causar a mais amarga das decepçães aos nossos adversários. E não 
só. Poderemos impor as nossas sugestões, desmanchar e organizar 
governos, se for O caso. . .  Saberemos enfim o que somos, para qual· 
quer emergência. Desarticulados, divididos ou contando com uma 
força imaginária, nada haveremos de fazer, nada conseguiremos, a 
não ser contribuir para O próprio aniquilamento e desprestígio da 
Revoluç:ão ..... 

o esboço do programa desta agremiação revolucionária, após enten· 
dimentos com os líderes da Legião Cívica 5 de Julbo, do Clube 3 de Outu· 
bro, da União Cívica Brasileira, do Clube 5 de Julho de São Paulo e do 
Partido Democrático-Socialista <em organização) deveria ser submetido 
aos demais núcleos revolucionários existentes nos estados, bem como aos 
interventores, considerados defensores da revolução. Superada a etapa de 
sugestões, seria elaborado o programa definitivo, entrando o partido em 
atividade política para concorrer às eleições da Constituinte. A princípio, 
o esboço programático da União Socialista Brasileira propunha apenas 
garantir a continuidade dos atos e medidas saneadoras já iniciadas no 
imediato pós.30, bem como defender intransigentemente a representação 
de classes nas Assembléias Legislativas e nos Conselhos Técnicos. No mais, 
tal esboço definia·se pelas críticas ao passado. Condenava fortemente o 
profissionalismo político, opunha·se aos negocistas, aos trustes de qualquer 
espécie, ou a qualquer governo de grupos, facções ou castas, "sejam mili· 
tares ou civis, proletárias ou capitalistas, burguesas ou operárias, admitin· 
do somente como norma de política do Estado a competência e a honesti· 
dade comprovadas" .• 7 Mais uma vez o tenentismo reafirmava sua identi· 
dade negativa, demonstrando que o esforço para superar tal questão era 
grande, mas as dificuldades eram muitas. 
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Durante o final do mes de junho até meados de julho de .32 ocorrem 
vários encontros e reuniões para a discussão do programa, dos quais par
ticiparam os principais representantes da corrente tenentista. Além do 
major J. Nunes de Carvalho, articulador de tal proposta, destacavam-se 
Osvaldo Aranha, Waldomiro Lima, Góis Monteiro, Pedro Ernesto, João 
Alberto, Ari Parreiras, Amaral Peixoto, Juarez Távera, Augusto Vileroy, 
Agildo Barata, coronel Felipe Moreira Lima, Malvino Reis etc. A eclosão 
da Revolução Paulista, apesar de sustar o processo de construção da União 
Socialista Brasileira, não destrói o projeto de formação de um partido 
nacional. Muito pelo contrário. Tal projeto ganha novo impulso e tenta 
viabilizar-se no Congresso Revolucionário ocorrido no Rio de Janeiro 
entre os dias 15 e 27 de novembro de 32. Este congresso, que tem por 
objetivo principal unificar as diversas correntes revolucionárias em tomo 
de um programa nacional, conta realmente com a participação maciça de 
todas as· organizações e personalidades vinculadas ao tenentismo. 

Para facilitar o andamento dos trabalhos, a comissão coordenadora 
do congresso" propõe a formação de diversas comissões técnicas, que ficam 
assim constituídas: Organização de Partido, Sindicalização e Representa
ção da Classe, Direito Público, Imprensa, Classes Armadas, Economia, Saú
de Pública e Legislação Social. Segundo informações da imprensa, o clima 
político esteve agitado diante do embate de idéias e princlpios mais anta
gÔnicos, e somente após o sétimo dia de sessões consecutivas é que foi 
possível atingir-se um consenso que permitisse a elaboração de diretrizes 
básicas de ação. 

Juarez Távora, presidente do congresso, consegue grandes vitórias 
políticas. Ele já leva aos congressistas uma proposta clara sobre a organi
zação do Estado brasileiro, proposta que havia sido previamente discuti
da com os diversos interventores nortistas em seus freqüentes contatos 
políticos, mantidos através dos boletins informativos. Este fato confere, 
sem dúvida, aO líder do Norte uma grande legitimidade frente às diversas 
correntes revolucionárias ali presentes. Ao final do congresso, obedecendo 
às diretrizes do "socialismo democrático", os congressistas propõem a ado
ção de um programa político cujos principais tópicos são: forma republi
cana e federativa da União soberana; sistema representativo e regime 
parlamentar nos moldes da tese defendida pelo Clube 3 de Outubro; elei
ção indireta do presidente da República pelos Congressos Federais e Esta
duais, sendo o voto direto apenas para as Câmaras Municipais; bicamera
Iidade do Poder Legislativo, composto por uma Câmara Política e uma 
Câmara Sindical, que seria composta de 2/5 de representação proletária, 
2/5 de representação patronal e 1/5 de representação profissional liberal. 

Ao término do Congresso, é aprovada por 95 delegações ali presentes 
a idéia de formação do Partido Socialista Brasileiro, sob cuja bandeira 
deveriam articular-se as correntes revolucionárias engajadas nos diversos 
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partidos estaduais. Esse partido deveria defender na Assembléia Nacional 
Constituinte todas as teses aprovadas no Congresso, destacando-se duas 
questões: a implantação de um sistema federativo sob forma parlamentar 
e o fortalecimento da unidade da pátria, que deveria sobrepor os interes· 
ses nacionais aos interesses regionais. Terminadas as votações, foi eleita 
uma comissão de sete congressistas para estruturar a organização do 
partido.'· 

Entretanto, ainda que efetivamente criado, ele não atinge os objetivos 
propostos pelo Congresso Revolucionário: além de pouco representativo, 
não consegue impor-se nacionalmente. 

A opção dos portidos estaduais 

A idéia de construção de um partido nacion.al, apesar de não ser 
abandonada, sofre reformulações substanciais com o desenrolar dos acon
tecimentos, e nova tática passa a ser adotada: cada interventor deveria 
concentrar todos os esforços na criação de uma organização partidária a 
nível estadual. Em outras palavras, em cada um dos estados da federação 
as forças revolucionárias deveriam aglutinar-se em torno de um partido 
capitaneado pelo interventor federal. 

Neste sentido a contribuição de Juarez Távora, já então ministro 
da Agricultura, Indústria e Comércio, � bastante significativa. Além das 
freqüentes reuniões realizadas em seu gabinete com os principais lideres 
outubristas. Juarez faz constantes apelos 11 população nortista. Seria fun
damental que em cada estado do Norte se formasse apenas um partido 
dentro do espírito da revolução, condição que facilitaria uma posterior 
fusão dessas diversas agremiações em um único partido nacional. Embora 
a ordem dos fatores tenha sido alterada, a questão central permanecia a 
mesma. Se no momento poUtico anterior a proposta era construir uma 
organização nacional, e a partir dela formar diversos núcleos partidários 
estaduais, na nova conjuntura tal proposta tomava-se ultrapassada. O 
momento pré-eleitoral exigia que as correntes revolucionárias de cada 
estado se aglutinassem imediatamente em partidos estaduais, e estes, num 
segundo momento, se integrariam em uma organização nacional. 

Com o total apoio do Governo Provisório, tal encaminhamento passa 
a ser aceito pela maior parte dos interventores nortistas, com exceção de 
Carneiro de Mendonça e Augusto Maynard, que se mantêm na postura 
de defesa da neutralidade política. Apesar do compromisso assumido por 
ambos, de encaminhar o processo eleitoral nos seus respectivos estados, 
discordam da posição dominante a nível nacional. Segundo eles, aos inter
ventores federais caberia a função de executar uma boa administração, 
mas nunca liderar um processo de reorganização partidária. Com a proxi
midade do pleito eleitoral, o Governo Provisório lança-se to!&[mente 
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nestas articulações. Do resultado das urnas dependeria o continu/smo de 
Vargas no posto máximo de chefe da nação brasileira. Essa participação 
oficial do governo no processo de reorganização partidária é seriamente 
criticada pela imprensa oposicionista: "A conquista da Assembléia Cons
tituinte se faz desde já com o apoio do chefe do Governo Provisório. O 
partido nacional que está sendo organizado pelos lemlers outubristas. diri
gidos pelo Ministro da Justiça. é um regresso ao método que conhecíamos. 
( . . .  ) A formação dum partido. estimulado pelo chefe do Governo ProvI
sório. posto em foco pelos ministros da Justiça e Agricultura. com apoio 
dos Interventores. transformará a batalha eleitoral de maio numa mono
toDia melanç6lica . . . .... 

Em fevereiro de 1933. após reunião que coota com a participação 
de vários l!deres outubristas. é realizado o "Acordo Revolucionário". cujo 
compromisso principal é lançar as bases de um partido nacional que con
gregue as já existentes organizações estaduais. Após definir que "as diver
sas correntes revolucionárias necessitam oferecer uma frente coesa ao ad
versário comum". o acordo defende a necessidade de um "programa nacio
nal. amplo bastante para poder abranger OS princípios ideológicos gerais 
dos partidos revolucionários já formados, reservando a cada um destes 
o direito de adotar teses complementares que atendam às peculiaridades 
de cada estado" ... 

Já no dia 18 do mesmo mês. a imprensa noticia a fundação da União 
Cívica Nacional (UCN). uma coligação das diversas correntes revolucio
nárias que deveria ser o primeiro passo para a formação do partido nacio
nal. A reuDião de fundação da UCN é realizada na residência do ministro 
Melo Franco. e dela participam diversos lideres tenentistas: Juarez Távo
ra. João Alberto. José Américo. Antunes Maciel Júnior (ministro da Justi
ça). Salgado Filho (ministro do Trabalho). e os interventores Ari Parrei
ras (RI). Pedro Ernesto (DF). Carneiro de Mendonça (CE). Rogério Coim
bra (AM). Francisco Solano Carneiro da Cunha (representante de PElo 
No seu programa mfnimo. a UCN defendia como questão fundamental a 
representação de classes e reforçava o apoio aos sindicatos existentes den
tro da legislação em vigor. Outros pontos também importantes eram a 
eleição indireta do presidente da República, o comparecimento dos minis
tros ao Congresso e a unidade processual e de organização judiciária." 

Rapidamente diversos partidos estaduais filiam-se à UCN. 5. A opo
sição, entretanto. não vacila em fazer coostantes criticas tanto à UCN como 
aos diversos partidos situacionistas que se formaram sob o comando dos 
respectivos interventores: "( . . .  ) Não se cogita de partidos que encontram 
apoio e arrimo na opinião pública. Trata-se de partidos que encontram 
apaio nos interventores, elegendo-os elr8fe. de fato. A pretexto de acaute
lar os preceitos da ideologia revolucionária de outubro. vai-se organizando. 
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a toda a brida, a política oficial, articulada com os partidos dos interven
tores ao partido do Catete, que é a União Cívica" ... 

Apesar de curta existência, a UCN consegue pelo menos para os 
estados do Norte algum sucesso em sua tentativa de coordenar a ação 
dos revolucionários. � o caso da convenção revolucionária promovida 
pela UCN e realizada em Recife nos dias 15, 16, 17 e 18 de abril de 
1933. Noticiado pela imprensa desde inlcios do mês de abril, esse Con
cilio do Norte tinha por objetivo principal não só articular as forças outu
bristas mas tentar traçar uma orientação uniforme para as bancadas federais 
na futura Assembléia Nacional Constituinte. A convenção não devia 
ser apenas uma reunião de interventores, mas de representantes dos diver
sos partidos estaduais afinados com os ideais revolucionários. Entretanto 
era um encontro de estados nortistas, onde apenas os representantes dos 
partidos tinham direito a voto. A convenção girou basicamente em torno 
da discussão do anteprojeto constitucional. sendo todos os seus itens am
plamente debatidos e colocados em votação - isto porque o Norte não 
se sentia representado na comissão oficial encarregada de elaborar o 
anteprojeto. 

"Nela C . .  ) figuram apenas dois intérpretes do pensamento das popu
lações nortistas que são: José Américo e Góis Monteiro. José Améri
co devido aos afazeres do Ministério só compareceu a duas sessões 
das muitas realizadas pela comissão; Góis Monteiro quase tem res
tringido a sua participação às importantes questê)es de sua especia
lidade, ou seja, organização e defesa militar do país. Assim os esta
dos do Norte não se consideram, em rigor, representados nas reu
niões dos constitucionalistas, embora se reconheça com justiça que 
estão preocupados, com os problemas nacionais ..... 

Ao final da convenção é aprovada uma proposta do ministro Juarez 
Távora sugerindo ao chefe do governo que modifique a comissão cons
titucional, nela incluindo representantes do. partidos do Norte, a cujo 
encargo ficaria a defesa dos pontos considerados fundamentais pela UCN. 
Através da UCN, o Norte e Vargas preparavam-se para enfrentar o desa
fio da Assembléia Nacional Constituinte. Segundo a oposição, o que se fez 
sob o nome da União Cívica Brasileira foi fundar um partido polltico para 
apoiar o governo. O Norte estava totalmente coeso, e nesta região do país 
"apenas os interventores conseguiram pôr de pé os partidos, a despeito 
de todos os esforços em contrário". Nos grandes estados do Centro-Sul o 
governo, através da sua organização nacional, contava com o apoio do 
Partido Progressista e do Partido Republicano Liberal, as duas principais 
forças políticas de Minas e do Rio Grande do Sul, respectivamente. Cabe
ria agora à União Cívica desenvolver todo. o. esforços no sentido de in-
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cluir São Paulo em seus quadros. Diante desses fatos os prognósticos da 
oposição eram bastante favoráveis ao governo. "A futura Assembléia Na
ciona! Constituinte, na pior das hipóteses, se comporá de 15% de f1>o 
presenlantes das correntes situacionilltaJ, contra 25% de elementos adver-
50S ou iDdepeDdentes ..... 

A vit6rÚJ lIQ8 urllQ8 e o fim da "neutralidade polftica" 

As eleições ocorrem no dia :5 de maio de 1933, em todos os estados do 
país, e mais uma vez o Norte se mostra fiel ao Governo Provisório, con
seguindo formar uma bancada situacionista em sua esmagadora maioria. E 
interessante notar que apesar das eleiç6es serem o momento em que as 
forças dominantes da ReplÍblica Velha se articulam, estas não conseguem 
suplantar a nova máquina montada pelos governos revolucionários. Os 
interventores nortistas haviam se engajado de fato na construção dos 
partidos estaduais, sendo as IÍnicas exceç6es Carneiro de Mendonça e 
Augusto Maynard, confonne já mencionamos. 

Além da vitória unânime conseguida pelas (orças situacionistas do 
Parti, Paraíba e Alagoas, os dois maiores estados do Norte (Bahia e Per
nambuco) conseguem também expressiva vitória. As lÍRicas grandes der
rotas ocorrem no Rio Grande do Norte, onde a oposição vence o inter
ventor, e no Maranhão, onde a situação ganha por pouco. Nesses dois 
estados, a situação tenta uma aproximação com a. forças oposicionistas, 
a partir do resultado eleitora! pouco favorável. 

No Rio Grande do Norte, a crise na interventoria é grande. Bertino 
Dutra, apesar do apoio recebido pela Federação Regional dos Trabalha
dores (formada por representantes de 25 sindicatos) e pelo interventor 
de Pernambuco, é substituído por Mário Leopoldo Pereira CAmara. Este 
é orientado por Vargas para criar um novo partido estadual de concilia· 
ção com as duas forças pollticas em jogo: o Partido Social Nacionalista e 
o Partido Popular. Do ponto de vista de Vargas, cujo objetivo era ser 
eleito presidente da República, tratava-se de um momento pouco propício 
para a existência de oposições organizadas. Também no caso do Maranhão, 
quando já do funcionamento da Constituinte, o interventor Martins de 
Almeida, após viagem realizada ao Sul, dispõe-se a reorientar sua JÍolltica, 
apoiando a Uniio Republicana, partido até então oposicionista, que havia 
eleito três deputados em uma bancada de sete representantes. No Pará, 
a vitória de Magalhães Barata é esmagadora. Entretanto as forças oposi
cionistas chegam a formar uma comissão para exigir junto a Vargas não 
só a anulação do pleito eleitoral, como o afastamento do interventor. O 
descontentamento não chega a provocar crise, e a reivindicação não é 
considerada pelo chefe do Governo Provisório. 

368 



TABI!LA U 
RESULTADO DAS I!LEIÇÕES NO NORTE 

I 
SITUAÇ1>0 OPOSIÇÃO 

EltQdos N.o de dep. 
Partidos eleitos Partidos 

Amazonas· União Cfv. ÁmílZ. 3' Aliança Trab. Lih. 
Pará libenll 7 

Maranhão P. 1I<p\lbllc.no 4 União R.ep. Matanh. 
Piauí P. 'Nac. Socialista 3 Lista Hugo Napoleão 
Ceará·· PSD 4 lEC 

Rio G.. do Norte P. Srx:.. Na:çlonali5la P. Popular do RN 
Paraíba P. Progresd!ta 5 

Pernambuco P5D lS Avulso + P. Rep. Soe. 
Alagoas P. Naciooal 5 

Sergipe Ubc:rdwc- c Civ. 3 União Rep., SE 

Bahia PSD 20 Bahia ainda é Bahia 
TOTAL 70 TOTAL 

* No C3'iO do AU'Ul7..Qf1..u. trata·ie de uma. opOSiçâo não muito dronida. 
• •  No ca.so do Ccad abe a ruaalY8. de que li lEC não reproema propriamente 
uma oposição �o InterventOr ou !lO governo central mas uma opo!lçao ao grupo 
Távora, IIrticulndor do PsP. 

N.o de dep. 
eleitos 

1 

3 

I 

6 

3 

2 

2 

19 

TOTAL 
N.· d. dep. 
eleitos 

4 

7 

7 

"' 
10 
4 

5 

17 

5 

4 

22 
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Já no estado de Alagoas. apesar da brilhante vitória do interventor 
Afonso de Carvalho. este é demitido no início de 1934 devido a desenten
dimentos com a bancada do Partido Nacional. partido por ele mesmo 
criado e do qual era presidente." A interferência de Góis Monteiro du
rante a crise é grande. tendo a bancada. no ministro da Guerra. seu prin
cipal advogado e intermediário junto a Vargas. Se por um lado o líder 
da bancada era seu irmão. por outro as desavenças entre interventor e 
bancada giravam em tomo de um assunto que lhe dizia respeito direta
mente: as eleições presidenciais. A representação alagoana discorda radi
calmente da proposta apresentada na Constituinte no sentido de inverter 
a ordem dos trabalhos. ou seja. de primeiro eleger-se o presidente da Re
pública e. em seguida. discutir a nova Constjtuição. Essa medida. que 
visava garantir as eleições de Vargas. é apoiada integralmente pelo inter
ventor Afonso de Carvalho. que neste instante rompe com a bancada. "A 
situação do Sr. Afonso de Carvalho por isso mésmo é insustentável. Ele 
conta porém com o Sr. Getúlio Vargas. pois foi por sua causa que discor
dou da bancada . . .  .... Góis Monteiro. candidato em potencial à chefia 
do Estado. apro:<ima-se da posição da bancada. acirrando ainda mais as 
contradições desta com o interventor. Diante da crise instalada. Vargas 
opta pela bancada. já que era ela que votaria nas eleições indiretas para 
presidente da República. Com a demissão de Afonso de Carvalho. o 
Partido Nacional entra em crise"" 

Quanto ao Ceará. o interventor Carneiro de Mendonça. após os re
sultados das eleições. passa a ser violentamente atacado pelos irmãos 
Távora. As acusações eram de que sua "neutralidade política" havia pos
sibilitado. através da LEC. a articulação das antigas forças decaídas em 
30. );: curioso notar que. diante da nova conjuntura. Juarez Távora expli
cita sua posição afirmando que. se no início era correto e necessário para 
a revolução a predominância de "governos neutros". hoje essa neutrali
dade não mais se justificava. "Ao lado da administração. devem os gover
nos revolucionários organizar e arregimentar as forças políticas dos esta
dos. no sentido de pleitear a vitória nos pró:<imos pleitos eleitorais . . .

..
.. 

Propõe que Vargas entregue o governo a um militante ou simpatizante 
do PSD. Carneiro de Mendonça. fiel e coerente com sua postura inicial 
de tenente revolucionário. coloca seu cargo à disposição de Vargas. Juarez 
Távora não entende o apoio que Vargas e o ministro Osvaldo Aranha 
(com quem Carneiro de Mendonça mantém esÍfeita correspondência) con
tinuam dando ao interventor cearense. Por isso escreve a Vargas dizendo 
que se nega a participar de um govemo " . . .  com os que politicamente o 
combatem no Ceará. amparados já agora pelo Interventor Carneiro de 
Mendonça. por V. E:<.' e pelo Embaixador José Américo . .  . .... Carneiro 
de Mendonça permanece no cargo. mesmo defendendo a posição de que 
os militares não deveriam aceitar suas próprias candidaturas à presidência 
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federal ou estadual, bem como nenhum interventor deveria continuar 
como governador no futuro regime constitucional. 

Ao aproximar·se a data de instalação da Assembléia Nacional Cons
tituinte, os que se dizem representantes dos ideais revolucionários sentem 
maior necessidade de união. Apesar da estrondosa vitória das forças situa· 
cionistas, a Constituinte significava de fato uma ameaça. A oposição, para 
a chamada "ala . revolucionária", não estava representada apenas pelos 
excluídos do poder, pelos remanescentes da República Velha. Estava 
identificada neste momento, e talvez até principalmente, com forças que 
compunham o poder, com setores do próprio Governo Provisório. Para 
os menos avisados, essa ameaça era uma espécie de inimigo fantasma, sem 
endereço certo, mas contra o qual as forças ·verdadeiramente revolucioná· 
rias precisavam se unir para combater. Para os mais avisados, este inimigo 
se materializava através da política dos chamados grandes estados, dos 
políticos profissionais, dos tradicionais partidos políticos, do federalismo, 
do regionalismo, do sistema oligárquico, da politicagem. Essa situação 
de insegurança não permite que os estados nortistas se acomodem; as 
tentativas de articulação continuam sendo realizadas. Em meados de 
maio de 33, logo após o resultado favorável das eleições, a UCN lança 
um manifesto sugerindo um novo pacto de honra entre os Ifderes das 
,correntes outubristas, para resistir àqueles que vêem a Constituinte como 
uma bandeira do combate à ditadura. Dias depois, em reunião realizada 
para fazer um balanço do pleito, fica decidido que os elementos da UCN 
deveriam entrar em contato com 011 deputados eleitos para facilitar o 
posterior encaminhamento unificado dos trabalhos constitucionais. 

Nesse mesmo contexto, os jornais começam a dar notícia da Socie· 
dade dos Amigos de Alberto Torres.'" Esta, além· de preocupada com 
OS problemas da região Norte," tentará conseguir vitórias na Assembléia 
Nacional Constituinte através de uma atuação conjunta. Com tal objetivo, 
essa entidade faz uma proposta alternativa ao anteprojeto constitucional, 
baseando-se principalmente em duas obras de Alberto Torres: O problema 
nacional brasileiro e a Organização nacional. Os pontos centrais desse 
projeto são: regime presidencial; máxima autonomia administrativa para 
os estados e limitação da autonomia política; dualidade cameral com 
manutenção do Senado e criação de um Conselho Nacional Coordenador. 
Entretanto a grande vitória para a região Norte, em parte conseguida 
via pressão da Sociedade dos Amigos de Alberto Torres, é a inclusão do 
problema das secas na Constituição de 1934. Parte da renda da União 
seria destinada para a solução deste problema. 

Um pouco antes da instalação dos trabalhos constitucionais iniciam· 
se grandes contatos polfticos. As idas e vindas dos revolucionários nortistas 
aO Sul, centro da politicagem anteriormente tão criticada, passa a ser 
uma constante. Em meados de junho de 1933, Lima Cavalcãnii viaja 
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para o Rio de Janeiro, só retornando a Recife nos últimos dias de agosto. 
Neste período, visita o Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Sua estada 
no Rio Grande significa o estreitamento de laços entre o interventor 
gaúcho e o pernambucano. A partir daí, viabiliza-se eficazmente a atua
ção conjunta desses dois políticos no cenárío nacional. 

Para Vargas, o clímax da Assembléia Nacional Constituinte estava 
na eleição do futuro presidente da República, onde entrava em jogo 
o seu próprio continuísmo à frente da nação. Nestas condições, mais 
uma vez o apoio do Norte tomava-se fundamental. Finalmente, em agosto 
de 1933, concretiza-se a tão propalada viagem do chefe do Governo Pro
visório aos estados nortistas. Pela primeira vez na história do Brasil 
um chefe de Estado se deslocava por tanto tempo e de forma tão extensa 
para aquela região. "Constituía essa viagem uma homenagem e um estímulo 
do Presidente Getúlio Vargas aos seus leais colaboradores do Norte e 
do Nordeste - não só na vitória revolucionária de 1 930, como na 
defesa do seu governo, contra a revolução paulista de 1932."'" A viagem 
iniciada em agosto estende-se até os primeiros dias de outubro. Da comitiva 
presidencial faziam parte o ministro José Américo (Viação), o ministro 
Juarez Távora (Agricultura), o general Góis Monteiro (ministro da 
Guerra), além de vários jornalistas. As populações nortistas, mobilizadas 
para receber o chefe do Governo Provisório, dão novamente demonstrações 
públicas do seu apoio efetivo a Vargas. Para ele, a viagem representava 
a possibilidade de votos; para o Norte representava alguns ganhos, par
ticularmente de verbas. Neste período, Pernambuco obtém "todas as 
medidas que pleiteou ao governo federal, como os serviços de assistência 
técnica e financeira à lavoura e o empréstimo de 35.000 contos para 
a execução do plano econômico" ,61i 

No desenrolar dos trabalhos constitucionais, o Norte conquista maior 
expressão política. Nesse contexto, Lima Cavalcânti, interventor de Per
nambuco e também porta-voz da região, assume a dimensão de um político 
nacional. Ao lado de Flores da Cunha (interventor do RS) e de Juraei 
Magalhães (interventor da Bahia), Lima Cavalcãnti passa a desempenhar 
um papel fundamental nas novas articulações políticas, sendo uma espécie 
de ponta-de-Iança das reivindicações nortistas. 

2. O CASO PERNAMBUCANO: 
O NOVO PACTO POLlTICO 

2.1 .  A tentativa de desmantelamento da máquina oligárquica 

A Revolução de 30 conseguiu unir em Pernambuco os mais diversos 
setores da população: usineiros, fornecedores e plantadores de cana, co-
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merciantes, profissionais liberais, estudantes, operários etc. Em propor
ções diversas, a crise do açúcar atingia a todos. Os usineiros se sentiam 
os mais sacrificados, e parte significativa da closse passava a atribuir 
ao então governador Estácio Coimbra, também usineiro, responsabilidade 
pelo agravamento da situação econômica. Segundo eles, a passividade e 
subserviência do chefe do estado diante do poder central contribuíam em 
muito para que nenhuma solução fosse adotada: o governo estadual, 
al6m de nio conseguir financiamento para as usinas através do Banco 
do Brasil, não exercia pressão suficientemente forte que permitisse diminuir 
o frete cobrado pela Great-Western," responsável em grande parte pelo 
encarecimento do preço do açúcar. Os fornecedores e plantadores de 
caoa sofriam ainda mais diretamente as conseqüênç,ias da crise açucareira. 
Suas contradições com os usineiros eram muitas, e tomava-se fundamental 
que se estabelecesse uma tabela única no preço da cana, válida para todo 
o estado: preço igual por igual quantidade de cana cortada. Essa reivindi
cação é levada às últimas conseqüências, e ainda em 1929 eclode um 
forte movimento grevista, se'1do as usinas obrigadas a parar por falta de 
matéria-prima. Entretanto, essa questão - a chamada "questão das ta
belas", responsável pelos maiores atritos entre usineiros e fornecedores 
- só seria parcialmente resolvida pelo governo instaurado após a revo
lução. Os comerciantes também se sentiam bastante sacrificados diante 
da crise econômica e dos altos impostos a que se viam submetidos. A 
política tributária do estado era considerada Por muitos como a mais 
rigorosa da país. 

Essa situação de crise refletia-se diretamente nas associações de classe 
existentes no estado, sendo ilustrativas as dificuldades enfrentadas pela 
Cooperativa Açucareiro de Pernambuco. Poucos meses antes da revolução, 
algumas das mais importantes usinas do estado propõem a dissolução desse 
organismo por considerá-lo incapaz de atingir os objetivos preconizados: 
regularizar o mercado do açúcar, conseguir empréstimos, financiamentos, 
contratos comerciais etc. Essa proposta de dissolução da Cooperativa 
Açucareira de Pernambuco, em certo sentido, viabiliza-se quando, em 
Assembléia Geral realizada a 18 de setembro de 1930, decide-se pela 
suspensão das atividades dessa entidade, até que seja criada uma organi
zação de defesa dos produtores, industriais e consumidores de açúcar 
de todos os estados exportadores, com o devido apoio e assistSncia dos 
poderes estadual e federal. 

Além da crise econômica, uma série de outros fatores colaboram 
para sensibilizar a classe média e os setores populares que rapidamente 
aderem aos princípios defendidos pela Aliança Liberal. Neste momento, 
é decisiva a ação da imprensa aliancista, através do Didrio da Manhã 
(jornal de propriedade dos irmãos Lima Cavalcânti). A própria or,ganização 
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e agitação operaria existentes desde a década de 20 muito contribuem 
para fortalecer o movimento oposicionista, que tenta consolidar-sc basica
mente através da Aliança Libera!.'1 

Se ao nível federal a revolução só é vitoriosa no dia 24 de outubro, 
em Pernambuco, já no dia 4, Estáci.:! Coimbra havia sido deposto e o 
governo revolucionário detinha todo o aparelho de estado em suas mãos. 
O movimento inicia-se em Pernambuco com a tentativa de desmontar 
a máquina administrativa instituída na Primeira República. Entretanto, 
se existe um consenso em afirmar que a Revolução de 30 assumiu no 
Nordeste, e particularmente em Pernambuco, um caráter amplo e popular, 
o mesmo não se dá em relação à natureza do governo revolucionário af 
instaurado. O fato de Carlos de Lima CavalcAnti ser um usineiro de 
famma tradicional no estado (proprietário da Usina Pedrosa) e conse
qüentemente membro da classe dODÚnante . local seria suficiente para 
que alguns autores o classüicassem como um representante do conti
nuísmo da República Velha." Apesar de todas as limitações, a Revolução 
de 30 significaria, para Pernambuco, uma alteração nas regras do jogo 
político, uma transformação na chamada prática política oligárquica da 
Primeira República e conseqüentemente uma modificação das relações 
entre as diversas classes e setores sociais. No nosso entender, Lima Caval
cânti representava, do ponto de vista das classes dominantes, um setor 
mais modernizante que tentava romper não só com o grupo político situa
cionista do pré-lO, mas também com os setores da própria oligarquia 
est!ldual. 

Esse novo estilo polltico, que se materializava numa prática mak 
próxima do populismo do que do elitismo excludente caracterfstico da 
República Velha, teria um referencial a nível do econômico, ou seja, 
seria a expressão de um setor empresarial mais modernizante, mais capi
talizado da economia. Segundo Guilherme Palácios, a partir de 1922 

teria surgido em Pernambuco um segmento industrial dissidente, encabe
çado pelos irmãos Lima Cavalcânti. 
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"Eles congregaram em tomo de si o descontentamento empre
sarial gerado pelo predomínio político dos interesses estabelecidos 
desde inícios do século, e a partir de 1922 desataram furiosas cam
panhas jornalísticas contra a polltica econômica do Governo Federal 
e simultaneamente contrária à própria condução oligárquica do 
estado, dando lugar nas páginas dos seus jornais a freqüentes de
núncias de arbitrariedades praticadas pela administração das usinas 
rivais contra plantadores de cana, lavradores rurais, e levantando 
a bandeira de protesto que já tinha sido ondeada, por algumas 
horas, sobre as muralhas do forte de Copacabana ... •• 



o governo de Lima Cavalcânti é marcado por mna constante busca 
de legitimação nOs diversos. setores sociais, inclusive nos setores popu
lares. A defesa da sindicalização da classe operária, a utilização da mobi
lização popular como tática polltica e a preocupação, pelo menos ao 
nivel do discurso, em realizar um governo representativo de toda sociedade 
são características bem evidentes da interventoria pernambucana, que a 
diferenciavam bastante das administrações anteriores. Assim, ao assumi, 
a chefia do estado, Lima Cavalcânti se propõe instaurar uma nova ordem 
que rompa completamente com o passado. "Tornava-se imperioso reformar 
tudo da cabeça aos pés, sem se deter em nenhuma barreira, fazendo 
tábula rasa, de modo especial dos direitos adquiridos, de todo insusten
táveis porque decorrentes de uma Constituição que já não existe, vivendo 
o País situação de FATO e não de DIRl'ITO""o 

De imediato, o rompimento com a antiga pol/tica se dá em vários 
planos: pri5Ões e perseguições às antigas lideranças governamentais; rema
I\ejamento do quadro técnico-administrativo; reforma educacional; reforma. 
saneadoras em todos os planos da vida pública e principalmente no 
Judiciário, considerado por muitos o mal maior da República Velha." A 
antiga classe po\{tica local é praticamente . alijada do poder, sendo o 
secretariado de Lima Cavalcânti formado por pessoas jovens, sem nenhum 
vincUlo com o passado. Dentre os seus principais auxiliares destacam-se 
Artur Marinho (secretário de Agricultura), Anlbal Bruno (secretário de 
Educação), Adolfo Celso (secretário de Interior). 

Entretanto a questão nevrálgica era o· problema dos chefes políticos 
locais, sustentáculo importante de qualquer governo. O interventor de 
Pernambuco nomeia uma comissão composta por João Cleofas, Alde Sam
paio e Arruda Falcão com o objetivo de fazer um remanejamento nas 
chefias locais, que deveriam agora ser orientadas por wna ótica política. 
A grande preocupação de Lima CavalcAnti passa a ser a moralização 
da administração municipal. As instruções governamentais �m o sentido 
de extingUir todo o "filhotismo, favoritismo oficial e caciquismo local". 
A figura do antigo chefe político - considerada responsável pela imo
ralidade administrativa - é contraposta à figura do prefeito revoluci(). 
nário que deveria dedicar-se exclusivamente às suas tarefas burocráticas. 
A interventoria institui também uma Inspetoria de Municipal.idade, com 
a finalidade de apurar a situação dos negócios em cada município e 
estabelecer a uniformidade de ação. Assim, é montada uma Comissão de 
SindicAncia, responsável por wna série de inquéritos sobre corrupção 
nas diversas prefeituras do interior. Respaldado nos resultados dessa 
comissão, Lima Cavalcânti efetua uma boa quantidade de demissões. 

Em março de 1931 ,  o governo do estado lança uma nota oficiai, 
determinando normas rígidas sobre a administração municipal. O do
cumento tem como tônica a colocação do interesse. público acima dos 
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interenes particulares, A esfera das atribuições dos prefeitos toma« 
bastante limitada, passando estes a meros administradores: "As autori
da� policiais, no interior, já não devem suas indicações aos prefeitos, 
porqlJe estas cabem única . e exclusivamente ao delegado geral de polícia, 
que por sua vez está ligado aos delegados regionais; os auxiliares da 
administração da justiçà são igualmente nomeados por indicação dos 
íulzes togados, que tomam a responsabilidade de suas indicações; o pessoal 
que serve à instrução públiCa, do mesmo modo, é nomeado �iante 
informações das autoridades escolares superiores"," 

Dentro da mesma preocupação de renovar a administraçio municipal, 
o interventor encarrega o jornalista Mário Melo, em julho de 1931 ,  a fazer 
uma viagem pelo sertio pernambucano para estudar a viabilidade de se 
rever a divisão administrativa, "Segundo o novo governo, a divisão feita 
pelo governo passado não atendia a interesses administrativos, mas a 
veleidades partidárias, A divisio não obedecia aos limites naturais, Há 
pOvoações insignificantes com a categoria de cidade e há cidades infe
riores a certas vilas"," Obviamente esta era uma questão delicada, e as 
oposições foram grandes, Aos descontentes, Lima Cavalcanti responde 
que a nova divisio administrativa de' Pernambuco procelsava-se estrita
mente de acordo com o que dispunha o Código dos Interventores. O g0-
verno também reconhecia ser o latifúndio um dos grandes males do 
sertio, e se propunha a criar um imposto progressivo sobre as terras 
incultas, a fun de provocar a extinçio dos inesmos. 

Apesar da oposição pernambucana se encontrar politicamente bas
tante desarticulada, as dificuldades enfrentadas por Lima Cavalcanti para 
levar avante suaS propostas reformadoras são muitas. O papel ideológico 
desempenhado pelo Di4rio da Manhã, espécie de diário oficial da inter
ventaria, é bastante significativo. Além de informar a população sobre 
as principais medidas administrativas, o jornal enaltece a obra revolu
cionária, desmistifica boatos sobre articulações oposicionistas, contribuindo 
concretamente para um fortalecimento do governo junto às forças sociais 
do estado. No ano de 1931 ocorrem três revoltas na cidade de Recife, 
sem conseqüências mais sérias para o governo, não sendo possível aos 
estaCistas capitalizar o descontentamento existente em tais movimentos. 
Nenhum deles conta com maior participação popular, restrlngindo-se os 
dois últimos a rebeliões militares." Todas as revoltas são reprimidas, 
recebendo Lima Cavalcânti efetivo apoio do governo central. A admi
nistração estadual consegue neutralizar ao máximo a força de tais m0-
vimentos, tentando esvaziar qualquer passlvel conteúdo ideológico," 

Essa preocupação faz parte de uma estratégia polftica mais ampla, 
onde a paz e a harmonia social são as principais bandeiras, através das 
quais a interventorla pernambucana tenta conquistar o apoio dos vários 
setores sociais, dedicando especial atenção a um novo ator polftico que 
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entra em cena: o operariado. A nlvel do discurso. Uma Cavalcânti faz 
constantes apelos à classe operária visando maior participação e colabo
ração junto ao governo. " . . .  O operariado brasileiro . . .  não poderá 
ter outro interesse senão o d. prestar apoio e solidariedade à obra d. 
Revolução. Somente esta restaurará as finanças nacionais. salvará os 
créditos administrativos do Brasil e trabalhará pelo reerguimento e con
fraternização de todas as claases sociais entre as quais a dos operários 
das cidades e dos campo ..... • " . . .  O Governo Revolucionário rasgou 
vários horizonte. às classes trabalhadoras. acolhendo-as. chamando-a. a 
uma colaboração eficiente. a intervir dlret8lllente . . . .. " 

De imediato o interventor assume o comando da sindicalização da 
cla •• e operária em Pern8lllbuco. Esta se encontrava dividida em dois 
grandes grupos. O primeiro. sob a liderança da União Geral dos Tra
balhadores de Pernambuco (UGT). órgão que congregava o. chamados 
sindicatos livres. ou seja. os sindicatos organizados independentemente 
da lei de .indicalização e. conseqüentemente. não atrelados ao Ministério 
do Trabtiho. A UGT era um foco de resistancia à implantação da legis
lação sindical. por considerá-la prejudicial à classe operária e expressava-se 
através do Norte Proletário. jornal de tiragem semanal. mas de curta 
duração. O segundo grupo era vinculado à Federação Regional das Classes 
Trabalhadoras. órgão aglutinador dos sindicatoS atrelados ao Ministério 
do Trabalho. Sua maior liderança. O operário Manoel Tavares. dirigente 
do jornal Voz Oper6rio. é severamente criticada pelos que combatiam 
o enquadramento .indical. Portanto. é com a Federação Regional das 
Classes Trabalhadoras que Uma CavalcAnti consegue maior aproximaçi\>. 
Essa entidade. em 1 932. já havia organizado no estado mais de 11 sindi· 
catos. inclusive o Sindicato dos Operários da Usina Pedrosa. de proprie
dade de Lima Cavalcanti. 

E intereSMJIte notar que ambas as organizações reconhecem o esforço 
do interventor em sua luta pela sindicalização e a pressão que sofre 
por parte da burguesia pernambucana, contrária a essa medida e também 
a outras de caráter mais social que a interventoria tenta implementar. 
Entre es.as estaria. por exemplo, o decreto sobre a redução dos aluguéis 
de casas, que "não passou de uma fantasia porque a burguesia proprie
tária reuniu-.e. fez acordo e o resultado foi a queda imediata do de
creto".TO Segundo dados da Federação Regional das Classes Trabalhadoras. 
a repressão patronal contra a sindicalização foi mais forte nas usinas 
Timb6. Central de 'aboatão, Bulhões e Colônia, bem como na fábrica 
pauUeta de tecidos dos irmãos Lundgren. 

O interventor Lima Cavalcânti. além de fazer grande propaganda 
em tomo de medidas que afirma tomar em favor da classe operária, 
enaltece todas as Iniciativas do Ministério do Trabalho. Segundo o 
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Di4ric da Manhã, o governo central teria dado todo apoio ao operariado 
nacional. 

"A obra do Minist�rio do Trabalho vem sendo das mais importantes 
na reconstrução vital do pais. Olhando para o operário e para o 
patrão. o Ministério visa organizar as classes produtoras. O atual 
projeto do Ministério do Trabalho dá enérgica organização ao 
trabalho no Brasil. sob o controle do Estado. O esplrito largo do 
sindicalismo é uma segurança para o trabalho organizado. O Est ... 
do penetra a fundo na organização do trabalho como elemento de 
coordenação. Trabalho organizado quer dizer economia organizada. 
Economia organizada é a porta aberta para a prosperidade cole
tiva . . .  "71 

Entretanto o posicionamento do operariado pernambucano em face 
da pol!tica sindical implementada pelo Ministério do Trabalho é de signi
ficativa resistência. Em julho de 193 1 .  chega a Recife o professor Joaquim 
Pimenta - antigo l!der do operariado local que então atuava junto ao 
Minl.tério -. com a incumbência de promover em vários estados do 
Nordeste a sindicalização da classe oPerária. Ao final de sua missão. 
Pimenta afirma ter encontrado. particularmente em Pernambuco. rejeiçio 
ao enquadramento sindical. 

Ainda que enfrentando uma série de difICuldades, a interventoria 
pernambucana continua a investir bastante nesse novo tipo de iniciativa. 
Dentre as medidas propaladas como benéficas à classe operária estariam: 
a constituição de núcleos de habitaÇÕC5 operárias; a incorporação DO 
aparelho judiciário de Pernambuco de uma vara de legislação social desti
nada a dar assistência 80S que. pelos meios normais. pleiteiam a reivindica
ção dos seus direitos; 8 manutençio de subvenções do erário estadual para 
o funcionamento de várias escolas freqüentadas por operários ou filhos 
destes; a subvenção que o estado proporciona à Confederação das ColÔnias 
de Pescadores de Pernambuco. para manter escolas destinadas a alfabetizar 
pescadores: Além disso foi criado um Departamento do Trabalho em 
Pernambuco: "As reclamações operárias são encaminhadas aó departa- ' 
mento do trabalho, oade sofrem detido e minucioso exame. visaado a 
conciliação dos interesses em choque entre patrões e seus auxiliares ..... 

Neste particular. vale assinalar que o Di4rio da Manhã. além de 
divulgar os comunicados oficiais dos Sindicatos Operários. chega a posi
cionar-se favoravelmente a alguns movimentos grevistas. t o caso. por 
exemplo. da greve ocorrida am 9-6-1932 na Fábrica de Tecidos Paulista. 
onde os patrões negam-se a cumprir a lei de oito horas de trabalho. e a 
interventoria apóia o movimento paredista. Cabe a ressalva de que. além 
de ser uma greve pacifica. conduzida pelo sindicato oficial. trata-se de 
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uma fábrica cujos proprietários são inimigos do interventor. Em outras 
oportunidades, as greves que fogem 80 controle do sindicalismo oficiaI 
são reprimidas em Pernambuco. 

2.2. O PSD pernambucano: o partido do interventor 

Durante os últimos anos da República Velha, três eram os partidos políticos 
existentes em Pernambuco: o Partido Republicano, o Partido Democrático 
e o Partido Republicano Democrata. O primeiro representava os in.lercsseo 
da o1iprquia situacionista, tendo como chefe o então governador do 
est81l.o, llstãclo Coimbra. Os dois outros eram partidos oposicionlst.os, 
sendo o Partido Dcmocritico mais combativo e ligado 80 PD nacional. 
Ambol aderem l Aliança Liberal, e sua. lideranças engaJam-se na Revo
lução de lO. Entretanto, se na República Velha as agremiações partldlirias 
«tIveram sempre presentes no jogo polldco em Pernambuco. com o 
movimento revolucionário de lO tais organizações desapare:cm completa
mente, 06 ressurgindo ao final de 1 932. As eleições para a Assembléia 
Naclonal Constituinte estavam marcadas para maio de 1933, c 8 cxI .. 
t@neia de partldoa era condJçio essencial para tal evento. O situacionismo 
local, impregnado das concepções lenentlsta" definia-se nO hnedialo p6 .. 30 
como contrário à cxistencla dos partidos pol/ticos, por identificarem f,Ol 
instrumento COm a politicagem dominante em época anterior. Quanto 
à oposição pcrnambuçana, esta se eocontrava bastaot ... desarticulada, com 
lUas principais lideranças Coragidas e sem condições de =tlvar o máquina 
partidária estacata. 

Apenaa em agosto de 19o1l, quando o debale sobre 8 Constituinte 
10 IntendfiCll, Lima Cavalc6n1i coIocs pela primeira vez a necessidade 
da fonnaçio de um "verdadeiro partido revolucionário" em Pernambuco. 
Define o momento poUtico como crucial para 8 organização de partidos 
que evitem os erros do palsado e antevejam o Cuturo do país. A organl
zaçio contra os erros do passado pressupõe o combale ao "esplrlto do 
penonallsmo que Cez • desgraça do Brasil anres da Revolução. A 0lia· 
nlzaç!io para o futuro presrupijc que, diante da fol'1IUlçio du gT8ndes 
correntes nacionais, Pernambuco se tome o grande foco de amgimcntaçio 
partidária para que nio nos surp_nda o movimento pfÓ.<:onstllulnle"." 
A1!m de acentuar a necessidade de, num segundo momento, transformar 
essa organização em um partido nacional, O interventor de Pernambuco 
define este partido dentro do meamo discurso com que tenta legitimar 
o seu sovemo: a harmonia social, • poUtlca de colaboração entre as 
cIasse:I. "Aos homens mais eminentes da atividade de pensamento e da 
atividade pritlCll, em Pernambuco, deve ClIber • tarefa de compor-Ihe 
OI estatutos, lançar as suas bases depois de lUJÇultadas as vária. corrente. 
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de interesses e sentimentos que dominam o estado. Nesse partido podem 
caber a lavoura, a indústria, o comércio, as c/asses intelectuais. as pro
fissões liberais, as profissões manuais, os trabalhadores e produtores de 
toda espécie, pois o partido Revolucionário de Pernambuco deve ser o 
partido da produção e do trabalho ... •• 

Entretanto essa idéia só se concretiza quase um ano e meio mais 
tarde, quando a formação dos partidos toma-se fato Irreversível. A 
Revolução Paulista impunha a imediata constitucionalízação do paIs. Lima 
Cavalcânti, embora justificando ainda a necessidade de uma ditadura, 
engaja-se no processo de constitucionalização, levando-o às últimas con
seqü6ncias. Divergindo de alguns interventores nortistas, critica o adia
mento do pleito eleitoral: "Só num 'regime de exceção, como o atual, 
seria possível encaminhar pelo menos, em bases seguras, a solução dos 
problemas fundamentais à organização da nova República e ao soergui
menta do país da decadência a que foi arrastado . ". .  Há porém um com
promisso formal e solene que manda realizar as eleições constituintes 
em maio pr6ximo. Entendo que esse compromisso deva ser cumprido, a 
menos que se demonstre a supervivência de razões plausíveis ou impe
riosas, que induzam a' nação a convencer-se da necessidade do adiamento 
do Pleito ..... 

Seguindo as instruções do governo central de que os interventores 
deveriam se colocar na vanguarda das organizações partidárias, Lima 
Cavalcânti encaminha, em dezembro de 32, as medidas necessárias para 
que seja criado o Partido Social Democrático de Pernambuco. Sem dúvida, 
era um movimento de grande importância para o Governo Provisório, que 
tenta, na medida do possível, assumir O controle da reorganização política 
nos diversos estados da federação. e por essa razão que, no dia previsto 
para a criação do PSD, L'.na Cavalcântl recebe uma mensagem do ministro 
da Justiça, Antunes Maciel, negociando, em nome do chefe do governo, 
o adiamento de tal questão: " . . .  atentando repercussão terá todo pais 
organização partido pernambuco e respectivo programa seria de desejar 
ficasse adiado por alguns dias mesma organização a fim de poder ela 
assentar sobre as bases uniformes e gerais que estão sendo combinadas ... •• 
Entretanto o pedido não é aceito, e conforme estava previsto, no dia 19 
de dezembro de 1932 é criado, em grande convenção no teatro Santa 
Isabel de Recife, com a participação de todos os municlpios do interior, 
o Partido Social Democrático de Pernambuco. Lima Cavalcânti, dizendo
se um dos grandes interessados na criação de uma organização política 
nacional com bases uniformes, considera a fundação do PSD uma contri
buição importante neste sentido. O programa do partido poderia servir 
de elemento subsidiário para a elaboração das bases da futura organização 
nacional. Nele estavam sendo defendidos basicamente os seguintes pontos: 
República Feder.tiva Parlamentar; voto secreto; representação política 
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proporcionaI. ao lado de representaçio profisaional ou corporativa. seja 
por WIUI CAmata Classista. aeja por conselhos que atuem em colaboração 
com a CAntara Polltica. Quanto ao regime parlamentar. sua maior justi
ficativa baseava-se na hipertrofia do Poder Executivo. no arbítrio do 
presidente da República que norteou a polltica durante toda a República 
Velha. Segundo o manifesto do partido 

.. . . .  A Revolução nlo foi luta de partidos. Não foi social. nem 
econômica. Não foi militarista. Nem surgiu do conflito de interesses 
regionais. Foi uma reação contra as deturpoções do regime, a hiper
tro/ia do Poder ElUICutivo, o arbltrlo do Presidente da República, 
lenhor Intolerável dos destinos pollticos do país. Sem partidos na
cionais. girando toda a vida polltica em tomo do poder peSsoal 
da PresideDcia da República e dos governadores dos estados, o 
Brasil era dominado por uma oligarquia que só podia ser vencida 
pelas annas. A representação era uma burlo. O sistema eleitoral 
baseava-se no voto cumulativo, que gerou o rodízio para anular 
• repreaentaçio das minorias . . .  O Regime Parlamentar é o que 
melhor se adapta às novas técnicas da democracia, desde que se 
procure corrigir as desvantagens da Instabilidade dos governos. 
O sistema proporcional assegura, na composição do parlamento, a 
representação de todos os partidos em que se dividam as aspirações 
nacionais" .IS 

Assumindo a mesma proposta ideológica do governo, o PSD se propõe 
a ser um partido de toda a socieda"e, e especificamente um partido dos 
revolucionários. Em síntese, um partido de todos aqueles que se coloquem 
contra a oligarquia estacista, independentemente da posição que ocupem 
na sociedade. contra a extorsão, a imoralidade administrativa, a fraude 
eleitoral etc. Diante dessa concepção, é significativo o manUesto lançado 
pelo Di6rio da Manhã, nas vésperas do processo eleitoral: 

.. . . .  Votar no pSD, eis o lema dos revolucionários . . .  Plantadores 
de Cana, qual o governo que decretou a tabela de preços, para 
essa matéria-prima? . .  Usineiros, qual o governo que promoveu 
o finaDciamento dos produtores pelo Banco do Brasil, garantindo 
a operaçlo? . . .  Oper6rios, qual o governo que abriu as vossas 
associações fechadas pela opresaão policial e decretou a lei de 
sindicalização? . . . Empregados do comArcio, quem amparou os 
VQSlOS direitos, defendendo a regulamentação do trabalho e a Carga 
de Pensões? . . .  Produtores e Obreiros, quem vos defendeu contra 
a extorslo tarifária d. Great-Westem? .... 
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Apesar da facilidade com que o PSD é articulado, logo ap6s a sua 
criação, ainda em dezembro de 1932, surgem as primeiras divergências. 
O coronel Muniz de Farias, representante do estado de Pernambuco junto 
ao Congresso Revolucionário ocorrido no Rio de Janeiro em novembro 
de 1932, alega que a criação do PSD teria sido contrária aos compromissos 
assumidos aO final deste congresso. Segundo ele, caberia ao interventor 
Lima Cavalcânti ar�cular as correntes revolucionárias do estado em torno 
do Partido Socialista Brasileiro, ao invés de criar um Partido Social De· 
mocráiico de Pernambuco. A defesa de Lima Cavalcânti baseia-se no 
fato de não ter, no fundamental, desrespeitado os compromissos assumidos, 
já que as teses defendidas pelo partido recém-criado estariam em total 
coerência com as teses do Partido Socialista Brasileiro. As críticas levan
tadas por Muniz de Farias não encontram maior repercussão nas correntes 
tenentistas. Apesar do firme propósito de se articular uma organização 
nacional, o PSB tornara-se uma proposta inviável. 

Em abril de 1933 é realizada a convenção do PSD para indicar 
os nomes daqueles que deveriam concorrer às eleições de 3 de maio. 
Essa indicação é efetuada em cima de um critério considerado bastante 
democrático: todos os membros do partido participam de uma eleição 
e os candidatos são escolhidos entre os elementos mais votados. e curioso 
notar que na chapa oficial do partido estão incluídos os representantes 
do! mais diversos setores da sociedade. Segundo Augusto Cavalcânti 
(membro da bancada pernambucana do PSDJ, a escolha dos candidatos 
visou atender a necessidade de representação de quase todas as classes 
e categorias sociais do estado: .. . . .  sem desprezar ainda as solicitações 
do espírito popular, assim é que no seio da representação pernambucana, 
por influência do mesmo partido, se encontram quatro advogados, dais 
agricultores, dois industriais, dais jornalistas, Um médico e um legitimo 
representante da religião Católica Apostólica . : .  "'7 

Logo após' a convenção partidária, um dos candidatos ofici,ais do 
PSD, o secretário de estado Nélson Coutinho, retira sua candidatura por 
considerar-se incompatibilizado com o partido. Entre outros critérios, 
discordava das medidas aprovadas na reunião da União Cívica Nacional, 
realizada no Recife em abril de 1933, onde ' a bancada pernambucana 
estava a priori comprometida em assumir, na futura Assembléia Nacional 
Constituinte, posição fechada em torno de questões consideradas por ele 
passíveis de divergências. Além disso, suas discordâncias com o partido 
datavam da própria formação: "O PSD de Pernambuco é mais liberal 
do que socialista, enquanto eu sou mais socialista - no sentido revolu
cionário do termo - do que liberal" .S, 

De janeiro a abril de 1933 a agitação política em Pernambuco se 
intensifica. Nesse período são criados vários partidos políticos, nenhum 
entretanto com a força ou a ex:pressão do PSD. O mais importante deles 
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é o Partido Republicano Social (PRS). organização que tenta aglutinar 
as forças estaduais depostas em 1930. Esse partido. que tem suas raizes 
no antigo Partido Republicano de Pernambuco. congrega elementos iden
tificados integralmente com o estacismo." Ainda em janeiro de 1933 
surge o Partido Socialista de Pernambuco. facção do Partido Socialista 
Brasileiro. criado dentro do mesmo esplrito do Congresso Revolucionário. 
Apesar de ser considerado oposicionista. dentre seus principais articula
dores estão elementos representativos do situacionismo local: o desem
bargador Nestor Diógenes (membro do Superior Tribunal da Justiça e do 
Tribunal Eleitoral do estado) e o general Paulo de Oliveira e Barros 
Lima (um dos delegados de Pernambuco no Congresso Revolucionário). 
O interventor Lima Cavalcânti critica seriamente tal partido. principal
mente por seu caráter divisionista: "Nascido da mais bela e mais forte 
expressão revolucionária. está assumindo entre nós uma atitude franca
mente contrária não s6 às tendências atuais da Revolução Brasileira 
como também aos próprios resultados do Congresso. cujo fim preclpuo 
é unir os revolucionários de Norte a Sul ..... 

Nesse mesmo perlodo são criados mais dois outros partidos. ambos 
de expressio insignificante. O primeiro. o Partido Economista de Per
nambuco. inspirado nos princípios do Partido Economista do Brasil. con
grega em seu diret6rio central figuras lÍlais representativas do comércio. 
da indústria e da lavoura pernambucana, O segundo. o Partido Liberal 
de Pernambuco. não CO\llegue também maior representatividade. apesar 
de ter inicialmente recebido apoio do interventor gaúcho Flores da Cunha. 
Lima CavalcAnti repudia tál ato e telegrafa ao ministro Osvaldo Aranha 
lamentando o apoio dado pelo interventor do Rio Grande do Sul a um 
partido cujas principais lideranças - Aniceto Varejão. general Vilela 
Júnior e João de Paes - são seus adversários políticos. Outras legendas 
e movimentos políticos surgem nesse curto espaço de tempo. Dentre 
eles destacam-se: a legenda Trabalhador. Ocupa Teu Posto. apoiada por 
setores do Partido Comunista: a Liga de Ação Eleitoral do Pensamento 
Livre e a Liga Eleitoral Cat6lica de Pernambuco. A Liga do Pensamento 
Livre. presididá por Nilo Câmara. é fundada em 1 6  de fevereiro de 1933. 
Sem definir-se como partido polltico. essa agremiação tem por objetivo 

. .  congregar forças eleitorais em torno de candidatos ou partidos que 
defendam o estado leigo. contrapondo-se à organização dos cat6licos. 
A Liga Eleitoral Cat6lica. organização de caráter nacional criada com 
o objetivo de esclarecer a consciência dos cat6licos para o cumprimento 
eleitoral. assume. na sua seção pernambucana. uma posição ' de total 
apoio ao partido do interventor. 

A partir de fevereiro. a campanha eleitoral se intensifica bastante 
em todo o estado de Pernambuco. sendo realizados comidos, caravanas, 
mol.njz.ções populares etc. O Diário da Manhã. Lima CavalcAnti e o 
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PSD assumem a vanguarda dessas mobilizações. Nesse momento, o Diário 
da Manhã desempenha um importante papel de agitação e propaganda. 
O processo de alistamento eleitoral é estimulado pelo jornal, que além 
de inaugurar um Centro de Alistamento Eleitoral na sua própria sede 
instala uma série de outros centros de alistamento em diversas associa
ções de classe. No dia 4 de março, o Diário da Manhã inicia em todo 
o estado á Campanha Cívica Pró-Eleitor Revolucionário. Entrevistas, 
enquetes populares e pronunciamentos de lideranças revolucionárias em 
prol do alistamento eleitoral passam a ser uma constante em suas páginas. 

Alguns setores, dizendo-se fiéis ao tenentismo, criticam os novos 
rumos da política estadual: a volta da politicagem e a proliferação dos 
partidos políticos. Há um mês das eleições para a Assembléia Nacional 
Constituinte o jornal A Esquerda lança um editorial intitulado "A Revo
ção perdeu para a Política", criticando a intensificação da politicagem 
no estado: "Fundam-se partidos e mais partidos, concorrendo todos no 
páreo da Constituinte, num azáfama indescritível de defecções e arranjos. 
Quem já viu tanto partido político em PE? Nem com Estácio Coim
bra . . .  ,," Este mesmo jornal, ao criticar a aproximação recente de 
Lima Cavalcânti com os políticos profissionais, demonstra sua lotai 
descrença no processo de constitucionalização: "O Ditador de que o 
Brasil precisa não poderá sair jamais dos tristíssimos partidos políticos, 
que tanto têm infelicitado o pais. O que nós precisamos é de um homem 
que não se tenha corrompido ainda da sem-vergonhice de uma poUtica 
de suborno e que saiba fazer justiça . . .  De um homem que desconheça 
in To/um o significado especifico do termo POLfTICA. De um homem 
isento de afilhados . . .  �'" Entretanto essa posição encontrava-se inteira
mente sem expressão na nova conjuntura. Neste momento, a neutralidade 
política representaria derrota certa. 

Alguns setores sociais manifestaram-se concretamente na defesa de 
candidatos específicos. O Centro dos Plantadores e Fornecedores de Cana 
de Pernambuco lança um manifesto em prol da candidatura de Augusto 
Cavalcânti, ressaltando o fato de que sua vitória significaria a presença, 
pela primeira vez durante todo o período republicano, de um represen
tante da lavoura no parlamento nacional." Tal manifesto apóia, embora 
secundariamente, as candidaturas de Agamenon Magalhães, Arruda Falcão, 
Luís Cedro e Mário Domingues, todos elementos do PSD. Quanto à 
classe operária, esta se divide. Os setores vinculados à interventoria 
apóiam oficialmente a candidatura do tenente Humberto Sales de Moura 
Ferreira, também do PSD. O Diário da Manhã publica uma nota oficial 
de apoio a tal candidatura, assinada pelos presidentes do Sindicato dos 
Empregados e Operários da Tramways, Telefones e Classes Anexas; do 
Sindicato dos Ferroviários da Great-Western; do Sindicato dos A1iaiates 
de PE; do Sindicato dos Operários Têxteis de Olinda, com sede em 
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Paulista; do Sindicato dos Carpinteiros e Classes Anexas de PE. D, Entre· 
tanto, parte significativa da classe operária apóia a legenda Trabalhador, 
Ocupa o Teu Posto, indicando a candidatura do líder comunista Cristiano 
Cordeiro. . 

No dia 3 de maio ocorrem em todo o Brasil as eleições para a .Consti· 
lui.nle. Sele partidol políticos concorrem às eleições em Pernwnbuco, c 
o partido do inlervenlor consegue esmagadora vitória. Dentre os demais, 
apen.. o Partido Republicano Social chega a eleger um deputado. A 
legenda Trabaihador, Ocupo o Teu POSIO recebe a segunda maior vota· 
çIo do çstado, mas CtUtlano Cordeiro, apesar de eleílo nas umas, é 
preso e não toma posse. 

RESULTADO DAS ELEIÇOES EM PERNAMBUCO 

I (Quociente eleitoral) 

Partido Social·Democrático 
Trabalhador, Ocupa o Teu Posto 
Liga do Pensamento Livre 
Partido Republicano Social 
Partido Liberal 
Partido Economista 
Partidó SocialQIa 

Fonte: Diário da Manhã (RE) de 1 1 . 5 . 1933. 

4 . 979 
1 . 594 
1 .021 

408 
195 
34 
24 

O resultado oficial das eleições só vem 8 conhecimento público 
em meados de mala, e o Di4rio da Manhã acompanha o processo de 
apuração com o mesmo entusiasmo com que acompanhou a campanha 
eleitoral. As forças situacionistas consideram as .e1eições de 3 de maio 
como o inicio de uma nova fase. O país .. assistiu pela primeira vez um 
pleito livre e completamenlC expurgado dos processos de desanoslidade 
fi coação ... •• Elta vl!!ão não �, em absoluto. compartilhada pelos ele
mentos eslaclsta •. Segundo eles. Lima Cavalcântl, "politicamente, depois 
de ter passado todo o tempo 8 bradar conlta a intromlss!o dos governos 
nos partidos, fundou um Partido, pomposamente Intitulado de 'Social· 
Democrático', sob O controle e sob OI ausp(cinl do govcrno. Depois 
de ter afirmado que 816egurarla aos amigos ou adversários plena Uber· 
dade d. açlo, mandou publicar em ruidosa manchele nas suas rolhas. 
anles da elelçAo, que '0 governo nlo ac desinteressava da vitória 
do Partido Soeial Democrádco"; depois de proclamar que não praticaria 
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qualquer ato contra a liberdade de arregimentação da oposição. mandou 
invadir pela polícia a sede do Partido Republicano Social e apreender 
os boletins de propaganda ali existentes . . . • ... 

3 .  A REPRESENTAÇÃO POLlTICA PERNAMBUCANA 
NA ASSEMBL�IA NACIONAL CONSTITUINTE 
DE 1934 

3 . 1 .  O perfil da bancada pernambucana 

Na Assembl6ia Nacional Constituinte de 1934 a representação política 
do estado de Pernambuco era formada por 17 deputados. dos quais 
15  pertenciam ao partido situacionista: o PSD. Este era um dado que. 
de inicio. conferia 1 bancada um significativo grau 'de unidade. Do. 
dois deputados não pessedistas. apenas um. o constituinte AntÔnio Souto 
Filho. pode ser considerado um elemento oposicionista. Eleito pelo 
Partido Republicano Social. que tenta aglutinar as forças sociais derru· 
badas em 1930. Souto Filho terá em todas as suas colocações uma posição 
marcadamente distinta do restante da bancada e identificada. em grande 
parte. com os representantes das oligarquias dos grandes estados. Já o 
constituinte Barreto Campelo. eleito enquanto candidato avulso e. por
tanto. nio pertencendo a nenhum partido ou legenda. lerá uma posição 
bastante próxima à dos pessedistas pernambucanos. Essa ligação será em 
parte justificada por ter sido Barreto Campelo um ex-membro do PSD. 

Além dos 16 deputados alinhados em torno do programa pessedista. 
a bancada pernambucana contava com dois reforços significativos: Edgar 
Teixeira Leite. deputado classista representante dos empregadores. e o 
ministro da Agricultura. Juarez Távora. O primeiro. natural de Pernam
buco e ex-secretário da Agriculiura do interventor Lima CavalcAnti. fará 
uma série de discursos e apartes. reforçando as posições dos pessedistas 
pernambucanos." O segundo subsidiará as diversas bancadas nortistas 
com suas intervenções decisivas e esclareCedoras sobre todas as questões 
relevantes debatidas na Assembléia Constituinte. O ministro Juarez Tá
vora. apesar de suas raras visitas à Assembléia. fará. em apenas seis 
longos discursos. uma explanação completa sobre o modelo político 
a ser adotado no Brasil. sobre questões de ordem econÔmica. problemas 
sociais etc. Em suas intervenções. Juarez assume o papel de verdadeiro 
e grande IIder tenentista. defendendo no novo contexto político os mesmos 
principios sustentados desde 1930 pelo IIrupo revolucionário a que 

pertencia.'· 
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REplU!SENTAÇÃO POÚTlCA DB PERNAMBUCO NA ASSEMBLÉIA 

NACIONAL CoNSTITUINTE DE 34 

Nome 

Pe. Arruda Câmara (líder) 
Agamenon Magalhães 

Alde Sampaio 
(Joaquim) Arruda Falcão 
Agusto CavalcAnti (de Alb.) 
loio Alberto (Lins e Barros) 
LuIs Cedro (Carneiro Leão) 
Francisco Solano (Carneiro 
da Cunha) 
Arnaldo (Olinto) Bastos 
losé de Sá (Bezerra Cavai· 
cAntl) 
Tomás (de Oliveira) Lobo 
Osório Borba 
Humberto (Sales de Moura) 
Ferreira 
Mário Domingues da Silva 
AdoHo Simões Barbosa 
Francisco Barreto Campelo 
AntOnio Souto Filho 

I Partido Outros dados 

PSD participa da Aliança Liberal 
PSD ex·PRD - mino do Trabalho de 

27.01.J4 a 25.11 .1937 
PSD 
PSD ex·PRD 
PSD preso Centro dos Forn. de Cana PE 
PSD líder tenentista 
PSD ex·PRD 

representante da UCN. membro da 
PSD Comissão Constitucional 
PSD presidente do PSD 

participa da A. Liberal. jornalista 
PSD do Diário da Manhã 
PSD ex·PD 
PSD particlpa da Aliança Liberal 

suplente. substitui Angelo de Sou· 
PSD sa que não chegou a tomar posse 
PSD ex·PRD 
PSD 

avulso participa da Aliança Liberal 
PIlS ex·PRP 

Al�m da presença marcante do "mililitro do Norte", vale assina· 
lar que a figura de malor desWJue na bancada é, sem dúvida. a do 
constituinte Agamenon MagaIhfies que. embora participe de quase todas 
as questiSe$ em pauta nos debates constitucionais. dcttnHe especialmeote 
nas diBcus&ões sobre a organlzaçilo polftlca do país. Defensor ardoroso 
do padanu:otarismo, AgameDOo Magalhfies concenlra a malor patle de 
suas edtlCIII 11 separação lotai entre os poderes Legislalivo, ludicl6rlo e 
Executivo. predominante na República Velha. e ao presidcoci,al\smo. que 
seria por excelência um regime aUlorilário e im:spon"vel. devido à COn· 
centração de podete8 oal mios de uma Unico pusoa: o presidente da 
Rep1lbllca. Bm contraposição �. concepçlies até então vigentes. Agamenon 
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Magalhles defende também um modelo de Estado mais intervencionista 
e voltado basicamente para as atividades agrícolas. Agamenon é também 
o constituinte pernambucano que mantém relações mais estreitas com 
o interventor Lima Cavalcânti, seu amigo pessoa\. Em vários momentos 
de crise política esse deputado representa uma espécie de intermediário 
seguro entre o interventor e os demais elementos da bancada. 

Além de Agamenon, os pernambucanos que mais se destacam na 
Assembléia Nacional Constituinte são Alde Sampaio e Arruda Falcão, 
seguidos de Augusto Cavalcânti e Luís Cedro. 

Alde Sampaio, usineiro, escolhido em 1934 o representante pernam
bucano do setor junto ao Instituto do Açúcar e do Álcool, terá na Cons
tituinte uma participaçiio intensa, principalmente nas questões relativas 
1 política econômica e financeira. Acompanbado por Luís Cedro no com
bate às concepções da bancada paulista, Alde Sampaio fará longos dis
cursos sobre Tributação e Discriminação das Rendas. 

Arruda Falcão e August� Cavalcânti serão os grandes defensores 
dos engenhos bangüês e dos plantadores e fornecedores de cana. Partici
pantes ativos das associações de classe dos setores agrários em Pernambuco, 
ambos são lideranças estaduais representativas. Arruda Falcão, parlamen
tar desde antes da Revolução de 30, era, no período pré-revolucionário, 
o único representante da oposição na bancada estadual. Inimigo polltico 
do então governador Estácio Coimbra, Arruda Falcio utilizava-se da tribu
na para fazer sérias denúncias sobre a crise da economia açucareira. Mem
bro da Cooperativa Açucareira de Pernambuco, propunha já antes de 1930, 
como alternativa para a crise do açúcar, um intervencionismo decisivo do 
Estado. Nas eleições de maio de 1933, foi o deputado pernambucano 
mais votado, fato bastante significativo por ser Arruda Falcão um au
têntico opositor da oligarquia estaclsta dominante nos últimos anos da 
República Velha. Ao lado de Agamenon Magalhães e Barreto Campelo, 
terá uma grande participação nas discussões sobre a futura organizaçiio 
política do paIs. 

Augusto Cavalcânti, além de proprietário de engenho, chega a ser 
presidente do Centro de Fornecedores e Plantadores de Cana de Pernam
buco. Nos seus pronunciamentos em torno da defesa da pequena pro
priedade, será apoiado por Arruda Falcio, polemizando tanto com Edgar 
Teixeira Leite como com Alde Sampaio. Estes, apesar de se dizerem 
defensores da pequena propriedade, não aceitam as criticas ao setor 
usineiro feitas pelos elementos

' 
mais vinculados ao engenho. Este fato, 

se nio chega a provocar uma cisão, demonstra, ao menos, um nítido 
confronto de interesses no interior da bancada. 

O padre Arruda Câmara, líder da representação polltica pernambu
cana na Assembléia Nacional Constituinte de 34, tem no desenrolar dos 
trabalhos constitucionais uma atuaçio pouco expressiva. Apesar de assi-
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nar importantes emendas, pelo fato de ser o l!der da bancada estadual e, 
conseqüentemente, o representante de Pernambuco em todas as reuniões 
de liderança, sua participação nos debates travados na Constituinte quase 
que se restringe aos problemas eclesiásticos. Defensor intransigente da 
invocação do nOme de Deus no preâmbulo da Constituição brasileira, 
Arruda Câmara faz propostas sobre a necessidade da efetiva presença 
da Igreja na vida civil e política do país; em urna de suas emendas, 
propõe a inclusão do ensino religioso em caráter facultativo em todos 
os estabelecimentos escolares. Nos seus discursos em deresa da maior 
participação secular da Igreja, participação que seria justificada pela 
predominância de católicos na sociedade brasileira, Arruda Câmara pole
miza constantemente com O pernambucano Tomás Lobo e com o socia
lista Guaraci da Silveira (PSB-SP). Tomás Lobo, em nome do liberalismo, 
diz não aceitar nenhuma intervenção da Igreja na vida civil e política 
do país: sua posição é tão extremada que, discordando do PSD de Per
nambuco, faz severas criticas à Liga Eleitoral Católica por ter assumido 
uma atitude política no recente processo eleitoral. 

Se a nível parlamentar a atuação do padre Arruda Câmara é restrita, 
ele participa de modo significativo das discussões políticas extraparlamen
tares, realizando com certa regularidade visitas ao gabinete do chefe do 
Governo Provisório. Durante diversos momentos crlticos do panorama 
político nacional. o líder da bancada pernambucana desempenha papel 
de articulador polltico. Quando da crise provocada pela renúncia de 
Osvaldo Aranha ao cargo de ministro da Fazenda - e conseqüentemente 
da liderança da maioria na Assembléia Nacional Constituinte -, Arruda 
Câmara tem uma atuação relevante, participando de várias reuniões com 
os principall l!deres naelonai •• 

De:ntre as figuras pouco atuantes da bancada pernambucana, alo 
guns nos despertam particular interesse. O primeiro é o deputado Arnaldo 
Bastos, que apesar de pteSldente do PSD desempenhou papel muito pouco 
expressivo. laDro em plenário quanto fora da Asscmbléis Nacional Cons
tituinte. Sua escolha para a presid"€ncla do partido, quando da crioção 
do mesmo em dezembro de 1932, independeu de qualquer desempenho 
maIor de lua porte na política estadual pernambucana. Sendo assim, 
sal único pronunciamento durante t.odo o desenrolar dos trabalhos COI\!
tituoiolUlls restringiu-se a uma emenda .0 substitutivo, versando sobre 
a prestação de auxilio da União aos estados." 

O deputado José de Sá. jornalista do Di4rio da Manhã e um dos 
elementos maiI combativos da AlianQ8 Liberai em Pernambuco durante 
o processo revolucionário de 30, vai se destacar entre os elementos da 
bancada pessedista, pelo seu relacionamento pessoal com o interventor 
Lima CavalcAnti. Entretanto sua intervenção nos assuntos constitucionais 
será pequena. e sua participação na Assembléia. além de pouco expressiva. 
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irá restringir-se quase que exclusivamente a questões pollticas conjun
turais: censura, anistia, eleição presidencial etc. Um dos mais ardorosos 
defensores da inferventoria pernambucana, José de Sá, será o primeiro 
elemento da bancada a responder às constantes acusações feitas pelo 
oposicionista Souto Filho ao interventor Lima Cavalcânti. 

Outro elemento da bancada, Francisco Solano Carneiro da Cunha, 
apesar de ser o representante do PSD pernambúcano junto à União Cívica 
Nacional e ser também o representante do estado na Comissão Constitu
cional, pouco participa dos debates ocorridos .J1a Assembléia Nacional 
Constituinte. Este deputado e Carlos Maximiliano (representante do PRL
RS) são os únicos membros da Comissão Constitucional a aprovar o 
substitutivo sem nenhuma restrição. Essa pOsição contrapõe-se, em certo 
sentido, à postura da bancada estadual, visto que quase todos os deputados 
pernambucanos fazem severas criticas ao substitutivo, considerandCKl, de 
modo geral, inferior ao anteprojeto. 

Quanto ao Ilder tenentista João Alberto, sua participação nos debates 
da Assembléia Nacional Constituinte será restrita, evidenciando uma total 
dissonância entre sua prática no Parlamento e sua atuação política extra
patlamentar. Apontado pela imprensa como líder da corrente dissidente 
que lutava pela candidatura do mineiro Afrânio de Melo Franco à pre
sidência constitucional da República, Joio Alberto assumirá, em janeiro 
de 1934, a direção do jornal A NaçiúJ, com o objetivo de levar avante 
suas posições de discordância com os novos rumos da política naciona!.'" 
Sua postura, totalmente contrária à reeleição de Vargas, toma-se expHcita 
quando o líder da Assembléia Constituinte, Medeiros Neto, propõe a 
inversão da ordem dos trabalhos constitucionais. Esta inversão implicava 
eleger primeiro o presidente .da República, depois aprovar os atos do 
Governo Provisório e posteriormente votar a Constituição brasileira. 

João Alberto, visto pela imprensa pr6-varguista como um elemento 
atuante nas conspirações militares que se desenvolveram no primeiro 
semestre de 1934, é também um dos principais opositores à candidatura 
do interventor Lima Cavalcânti ao cargo de governador do estado de 
Pernambuco. Enquanto oposição, Joio Alberto mantém uma postura 
coerente. Representante de um dos segmentos do tenenlismo, o ex-inter
ventor paulista assume uma posição de confronto tanto a nível estadual 
quanto a nível federal. Apesar da pouca participação nos debates consti· 
tucionais,'o, sua atuação política traz sérias conseqüências para a Assem
bléia Constituinte e para a própria representação pol!tica de Pernambuco. 
Sem dúvida, a causa principal da cisão ocorrida no seio da bancada 
pernambucana ao final dos trabalhos constitucionais é a sucessão 
estadual, questão em que Joio Alberto desempenha importante papel, 
assumindo a liderança polltica do grupo dissidente. 
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Cabe ainda salientar 8 eatreita ligação mantida entre a bancada per
nambucana e o interventor Lima Cavalcânti. Trata-se de uma bancada pes
sadis!a, e o PSD de Pernambuco é sem dúvida,. como a grande maioria dos 
partidos situacionistas, o "partido do interventor". Essa ligação interventor--. 
partido-bancada torna-se mais explícita em momentos onde importantes 
decisões políticas devem ser tomadas: ao interventor, a bancada pernambu
cana confere irrestritos poderes. Este, em nome da própria bancada, tem 
total poder para agir, tomar iniciativas e interferir concretamente no pro
cesao polltico. Deste modo, a presença de Lima Cavalcânti na política na
donal se toma mais legitima. Sua participaçio enquanto dirigente de um 
estado em ascenso político coexiste com a atuação de um interventor porta
vo� de 15 deputados, considerados· como legítimos representantes do povo 
pernambucano. A constante utilização da tribuna parlamentar para enalte
cer a administração estadual, denunciar crises pollticas ou defender a in
terventoria pernambucana de investidas e acusações feitas pelas forças opc
�iGionistas locais é uma prova bastante significativa da lealdade existente 
entre a bancada e o interventor. 

3.2_ O debate constitucional 

A polêmica em lorno do federalismo 

Havia na Assembléia Nacional Constituinte um grande consenso em tomo 
da defesa do federalismo, podendo-se inclusive afirmar que inexistiam pro
postas francamente unitaristas. De um modo geral, todas as bancadas JIO: 
.icionavam-se favoravelmente à existência d. um governo republicano sob 
forma federativa. Entretanto, muitos procuram uma definição mais precisa 
do significado do federalismo no Brasil. Em seu nome são apresentadas, no 
desenrolar dos trabalhos constitucionais, propostas bastante distintas e até 
DlesmO excludentes: projetos políticos mais centralizadores se contrapõem 
u projetos menos centralizadores. Entretanto todas essas divergências têm 
uma forte ruão de ser. Em um país com gritantes dísparidades regionais, é 
fácil haver consenso em tomo da necessidade de uma certa descentralização 
pol/tico-administrativa. Efetivamente, o grande problema é demarcar os li
mites dessa centralização, já que definir limites é definir margens <Ie poder. 
Tratá-se, portanto, de uma questão eminentemente política. Para o Norte, 
por exemplo, a defesa do federalismo não poderia implicar um enfraqueci
mento do poder central, pois do fortalecimento deste dependeria uma me
lhor <Iistribuição de benefícios para a região. O debate travado na Assem
bléia Nacional Constituinte sobre a discriminação das rendas � questão que 
afetá diretamente o grau de autonomia e de poder dos diversos estados da 
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União - ilustra, por excelência, o problema. Nessa discussão, a maior 
polarização se dá entre as bancadas pernambucana e paulista. 

De um modo geral, as propostas paulistas sobre matéria tributária re· 
duziam bastante o campo de atuação da União, limitando com isto a possi· 
bilidade de intervenção federal em serviços estaduais e dificultando, conse
qüentemente, a situação para os estados com menor capacidade de auto
sustentação. Entre outras questões, a bancada paulista estabelecia que o 
aUXl1io da União aos estados não poderia exceder 30% da receita estadual. 
Contra tal limite voltam·se os constituintes nortistas: a proposta atingia 
diretamente as regiões menos favorecidas e, portanto, mais dependentes do 
uuxíliu federal. Segundo Edgar Teixeira Leite, até Pernambuco estaria bas· 
tante prejudicado por não ter condições de levar adiante determinados em· 
preendimentos caso o aUXl1io federal fosse de apenas 30% de sua receita 
estadual. 

A bancada paulista propunha ainda que os impostus de circulação 
saíssem da esfera fiscal da União e ficassem em mãos dos governos esta· 
duais. Tal medida contribuía para agravar li situação financeira dos pe· 
quenos estados, beneficiando apenas aqueles onde a movimentação da ri· 
queza era mais ativa (o caso de São Pau\c). Desta forma, os paulistas, 
levando o federalismo às últimas conseqüências, quase que restringiam a 
ação federal às atividades jurídicas. A justificativa para minimizar essa in· 
tervenção era o pouco rendimento e a ineficiência dos serviços federais nos 
diversos setores da economia pública. Teixeira Leite criticava tal posição 
por ter ela sérias decorrências. Subestimava uma série de medidas importan· 
tes que só a União teria condições de implementar: a campanha contra a 
lepra no domínio da Saúde Pública, a proteção e a defesa de certos produtos 
agrícolas, o auxílio às secas, o combate ao banditismo etc . . . . 102 

Além desse deputado classista, vários nortistas discordavam do "ex· 
cesso de federalismo" predominante nas propostas paulistas. Neste sentido, 
Alde Sampaio e Luís Cedro travaram sérias polêmicas com o representante 
da Chapa Única, Cardoso de Melo Neto. Segundo Alde Sampaio, o deputado 
paulista contrariava a tendência moderna das federações quando nas pro· 
postas sobre discriminação de rendas solicitava a diminuição das atribuições 
da União, tentando com isso neutralizar • maior penetração federal nos 
estados. Entretanto, Cardoso de Melo Neto, discordando das observações 
feitas por Alde Sampaio, acusa-o de defender uma concepção de federação 
viseeralmente oposta à dos paulistas: 
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"Para nós, na federação - e assim detidamente expusemos em nosso 
primeiro discurso -, a atividade jurldica, quer dizer, a garantia da 
unidade da pátria, representada pela ma>lutenção da ordem jurídica 
interna e a defesa do território çontra inimigo externo, pertence à 



União - criação legal que repretenta I soberania nacional. Mas nas 
federações - e daí o benellcio dessa forma -, todo o desenvolvi
mento da atividade social, isto é, toda aquela soma das funções do 
estado moderno, cada vez maiores, MO compete à União, e, sim, aos 
estados. E por isso é que eles são autônomos. Autonomia não é sim
plesmente um direito; é um direito a que corresponde uma obrigação 
- a de desenvolver o progresso. t o estado autônomo para desenvol· 
ver uma atividade. Essa atividade é fomentar o progresso, em todas as 
suas legítimas manifestações, isto é - educação e instrução do povo, 
saúde pública, ordem ecooômica, assistência pública, etc. moa 

Já para Alde Sampaio, segundo a moderna concepção de federalismo, 
as atribuições estaduais não poderiam aumentar em detrimento das atribui· 
ç6es federais. O deputado pernambucano sugere à bancada paulista uma 
definição mais precisa das atribuições dos governos federal e estadual. Alde 
Sampaio faz elogios ao sistema canadense, onde, segundo a Constituição em 
vigor, as atribuições que não estão definidas em favor dos estados cabem 
conseqüentemente à União. Cardoso de ,Melo Neto contesta tal concepção, 
acusando de não federalistas àqueles que desejam um poder central cada 
vez mais forte: 

"Não se mudam; porEm; os termos, em qualquer ciência, como são 
imutáveis os termos, em direito público. Federação é federação e não 
pode deixar de ser federação. Federação tem sentido inconfundível. 
Agora, se na opinião de alguns o regime federativo não serve para o 
Brasil, é outra questão. Vamos confessar, então, legalmente, que não 
eatamos aqui organizando a federaçi.l do Brasil; vamos dizer, com 
franqueza, que o Brasil é um país de tal maneira atrasado, com tão 
pequenas possibilidades eeonômicas, que o único sistema que compor· 
ta é o centralizador. Reduzamos os EstadoS a Provincia. e Territ6rios 
e apliquemos o sistema preconizado para os países de civilização inci· 
piente. "106 

t interessante notar, ainda dentro do debate sobre federalismo, a dis
tinção feita pela Sociedade dos Amigos de Alberto Torres entre o conceito 
de autonomia e o de soberania. A proposta da sociedade é de que se altere 
a denominação de República do. Estados Unidos do Brasil para República 
Federativa do Brasil. A primeira denominação, da qual a Sociedade dos 
Amigos de Alberto Torres discorda, "fortalecia a opinião dominante de que 
os cstados seriam dotados de uma grande autonomia, autonomia essa ,que 
assumia de fato as proporções de soberania . . .  " Também dizendo-se favo
rável ao sistema federativo, por ser este uma imposição da nossa carta geo· 
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gráfica, a sociedade defende, para os estados, a máxima autonomia adminis
trativa e uma autonomia polltice limitada. Os estados deveriam preferencial· 
mente denominar-se provlncias, o que altm de restabelecer a tradição hi. 
tórica do pais, estaria mais de acordo com o sentido de autonomia admilÜs
trativa. "A Descentralização Administrativa, servindo melhor às populações 
locais, consolida a UlÜdade Nacional. A Descentralização Polltica, ao revés, 
enfraquece·a, amputa·a. Daí a necessidade desta não ser ampla. . . .  Daí a 
necessidade de sobrepairar a esta Autonotnia Estadual, a União Federal 
em sua insubstitulvel função de órgão controlador de toda atividade na· 
cional."los 

Ao lado dessa limitação da autonomia política estadual, a Sociedade 
dos Amigos de Alberto Torres propõe autonQmia para os municipios, posi· 
ção compartílhada por Juarez Távora e por membros da bancada pernam· 
bucana. A proposta defendida pelo ministro da Agricultura sobre tal questão 
é a seguinte: "Autonomia dos estados, como garantia imprescindlvel de 
descentralização administrativa a ser exercid�, realmente, na esfera municio 
pai - excluída, portm, qualquer capacidad� de Soberania, e sem prejuízo 
de necessária interferência coordenadora do Conselho Federal na sua esfera 
polltico-admilÜstrativa. ""8 

Em síntese, para o Norte, a defesa do federalismo representava a de
fesa dos interesses regionais através do fortalecimento da União. Por con
seguinte, tomava-se importante limitar a autonomia politica dos estados, 
sem restringir sua autonomia administrativa, que deveria ser fortalecida via 
mulÜcipios. 

. 

o combate tl hipertrofia do Poder Executivo: 
o regime parlamentar como alternotiva 

As principais críticas feitas ao regime poUtico da República Velha giravam 
em torno da chamada hipertrofia do Poder Executivo. Dentro da Assem
bléia Nacional Constituinte de 1934 havia grande consenso sobre esta ques
tão, sendo a ela atribulda a responsabilidade pelo enfraquecimento do Poder 
Legislativo. Entretanto, se a hipertrofia do Poder Executivo era considerada, 
pela esmagadora maioria dos constituintes de 34, como o principal mal do 
regime político anterior, seu enfrentamento era assumido de modo totalmen
te diverso pelas bancadas ali presentes. De uma fomla geral, para os re
presentantes dos grandes estados (Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do 
Sul e até Bahia), este problema não era um. decorrência natural do regime 
político vigente na Primeira República. A manutenção do presidencialismo 
seria, assim, não só possível como desejável, desde que fossem criados de
terminados órgãos que passassem a exercer um rígido controle sobre o 
Executivo: Tribunal de Contas, Justiça Eleitoral etq. Nessa concepção não 
havia um questionamento maior ao regime polltico estabelecido pela Cons-
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tituinte de 1891. Já para a bancada �pernambucana, a hipertrofia do Poder 
Executivo era fruto do presidencialismo implantado �por uma Co�tituição 
que, por ser baseada na Constituição americana de 1796, era totalmente 
inadequada à nossa realidade. No caso americano, o presidencialismo 

.. . . .  surgiu como uma necessidade de um Poder Executivo uno e 
forte que tivesse as virtudes da coroa para manter a unidade das c0-
lÔnias norte-americanas. Se, no Brasil, igualmente, para fazer a Fe· 
deração e mantê·la, para consolidar o regime republicano. condições 
idênticas atuaram para a adoção desse sistema; se a origem for essa 
e se as democracias já se disciplinaram, se o Brasil já é uno, se a 
Federação já é realidade histórica e geográfica, se não há mais receio 
de fracionamento, . . .  se nossos hábitos democráticos repelem o siste
ma, como insistir na sua adoção?UlOT 

Em contraposição aO presidencialismo - regime político considerado 
superado e sobre o qual recaía a responsabilidade maior pelos abusos do 
Poder Executivo -, a bancada pernambucana, através de Agamenon Maga· 
lhães, propõe a adoção do parlamentarismo; Neste, o chefe do Estado es
colhe entre os membros do partido majoritário o chefe do governo, conhe
cido como primeiro-ministro. O gabinete, constituído pelos diversos mi
nistros de Estado, passa a ser responsável perante a Câmara Legislativa. 
Em resumo, trata-se de um regime por excelência minimizador da força do 
Poder Executivo. Agarnenon Magalhães, em longa polêmica com a bancada 
mineira, faz a apologia do regime parlamentar. Considera-o o único regime 
compatível com a democracia, já que com o presidencialismo o sistema de 
representação e o sistema eleitoral estariam necessariamente sendo burlados, 
devido à grande interferência do Poder Executivo. O presidencialismo, na 
prática, era o regime de u,ma única vontade: a vontade do presidente da 
República. Agamenon, radicalizando, chega a afirmar que não acredita na 
possibilidade de se atingir a verdade eleitoral com o regime presidencialista, 
no qual o voto seria sempre uma hipocrisia. O mineiro Odilon Braga, mar
cando posição oposta à do constituinte pernambucano, inverte a questão ao 
afirmar que "se se suprime o voto não há regime democrático possível".108 
Odilon Braga, portanto, mesmo reconhecendo a pouca representatividade 
do sistema eleitoral vigente na República Velha e atribuindo este fato à 
existência de mecanismos de controle material do voto, considera impossível 
a defesa da democracia sem a preservação do direito de voto. 

Nesse debate, dois argumentos básicos fundamentam a posição de AlI(!
menon Magalhães de subordinar o exercício da democracia à instituciona
Iização do regime parlamentarista. O primeiro é o fato de ser este um regime 
de garantia da federação: "com o regime parlamentar, os representantes 
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dos pequenQS estados se articularão, constituindo força considerável para 
o equilíbrio político", e o .. . . .  Congresso Federal será a expressão da Fe
deração . . .  contribuindo assim para controlar o Executivo."'" Essa seria 
â única maneira eficaz de neutralizar a polltica exclusivista feita pelos dois 
grandes estados - Minas e São Paulo - na República Velha. O segundo 
udviria do fato de ser o parlamentarismo um governo de opinião; um 
governo onde diversas correntes se pronunciariam, fortalecendo dessa 
maneira a criação dos partidos nacion.is. Nesse sentido, enquanto o pre
sidencialismo estaria associado a um regime ditatorial, o parIamentaris
mo emergia como a forma de se realizar a democracia. "O Presidencialismo 
é forma autoritária de governo. O seu mecanismo constitucional é rígido; 
. . .  Quando marchamos na democracia, quando fizemos uma revolução -
que foi uma reação democrática -, quando adotamos essas conquistas tu
telares de um regime de opinião, voltar ao presidencialismo equivale a ani
quilá_las."Ho 

Diferentemente de Agamenon Magalhles, Juarez Távora propõe uma 
posição intermediária que, praticamente, é vitoriosa ao final dos múltiplos 
arranjos da Constituinte. A sua tese é a de que- se devia adotar no Brasil um 
"Regime Presidencial, com ministros responsáveis, comparecendo perante 
li Assembléia Nacional e podendo ser por ela destituidos individualmente 
do cargo, quando encontrado em prevaricações ou ficar provada a sua in
capacidade funcional". Segundo o próprio autor da proposta, a preocupação 
era conseguir um equilíbrio entre os dois regimes numa fÓrmula política que 
evitasse "a hipertrofia do Poder Executivo, característica no Brasil do re
gime presidencial, sem incorrer na dilulçao de autoridade e conseqüente 
dispersão de esforços, a que nos conduziria um regime de puro parlamenta
rismo".'" Entretanto, Agamenon mantém-se coerente e contesta todas as 
posições intennediárias, criticando aqueles que .. ( . . .  ) ainda alimentam a 
cindida esperança de corrigir esse regime, criando freios, adotando o ecle
tismo ou a mistura de sistemas, sugerindo até, como na China, os 4.·, S.· 
ou 6.· poderes. Todas essas soluções se me afiguram pueris, porque no 
Brasil não temos senão dois caminhos: ou o presidencialismo, que é a 
ditadura - 40 anos de regime já o demonstraram -, ou a democracia, 
regime de opinião, de consulta eleitoral, regime onde a nação assume o 

'comando de suas forças sociais e políticas".'" 
A crítica à hipertrofia do Executivo seria levada ao seu extremo pelo 

deputado Arruda Falcão, que além da adoça0 do regime parlamentar pfOo 
põe, em emenda ao anteprojeto (de n.· 79), que o Poder Executivo nos 
estados seja exercido por um diretório formado por cinco membros eleitos 
por três anos em sufrágio u.niversal e secreto. Estes exerceriam o governo em 
conjunto, deliberando por maioria absohlta de votos. Essa proposta não 
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consegue maior repercussão; além de utópica, é considerada inviável politi
cameate. 

Porém, no curso dos trabalhos da Constituinte, 8 defesa de um regime 
parlamentarista puro toma-se insustentável, apesar das críticas ao presi
dencialismo serem muitas. � neste sentido que tanto o interventor Lima 
Cavalcinti quanto a bancada pernambucana passam a defender a adoção 
de um regime que, mesmo presidencialista, mantenha maior controle sobre 
o Executivo. A despeito do regime parlamentar estar incluído no pro
grama do PSD-PE, ao final dos debates apenas cinco deputados votam con· 
tra o artigo da Constituição que mantém o regime de governo proclamado 
em 1889: o presidencialista. Entretanto a proposta vitoriosa nos trabalhos 
constitucionais �, nitidamente, fruto de um acordo polltico que tenta conci
liar a corrente presidencialista com 11 parlamentarista. Seria adotado uma 
elpécie de regime misto, onde o presidente da República contaria com o 
apoio efetivo dos ministros de Estado.11I Cabe por fim a ressaiva de que o 
único pernambucano que faz explicitamente a defesa do regime presidencia
lista � o deputado avulso Barreto Campelo. 

A organiUlÇâo do Poder u,islalivo: a defesa do COIISelho Federal 

A organizaçio do Poder Legislativo é um dos mais calorosos temas da Cons· 
lituinte de 34, e provoca uma discussão que ultrapassa em muito a polari
zação inicial ocorrida em tomo da implantação do bicameralismo versus 
unicameralismo. Mais importante do que determinar a existência de uma 
ou duas cimaras políticas era definir quais as funções especificas desses 
6rgãos, seus limites e alcances. Inúmeras vezes, nos debates ocorridos na 
Assembl�ia, sob a aparência de meras divergências técnicas, estavam sendo 
decididas questões-chave para o equilíbrio das diversas forças políticas esta
duais. � o caso, por exemplo, do amplo debate travado sobre a necessidade 
da criação de um Conselho Federal em lugar do antigo Senado da Primeira 
República. Se, ao final da Constituinte, é encontrada uma solução concilia
t6ria que unia as principais bancadas estaduais, isto se deve particularmente 
80 esforço realizado e consagrado nas .. emendas de coordenação", no sen
tido de que todos cedessem um pouco para que saíssem parcialmente vito
riosos. 

No debate sobre a criação do Conselho Federal estava fundamentalmente 
em jogo a questão maior de tentar neutralizar a força do Poder Executivo, 
questão que, por motivos diversos, interessava a todas as forças ali presentes. 
O Conselho Federal, segando a concepção dominante. não deveria ser um 
órgão da exclusiva competência do Poder Legislativo. como o era o antigo 
Senado. Deveria ser um 6rgão de coordenação dos poderes, devendo. neste 
scntido, impor freios aos excesso, e manter vigilAncia sobre o Executivo 
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federal. Isto porque o controle sobre o presidente da República era de vital 
importancia no pós-30, até mesmo para aqueles estados que durante a Re
pública Velha haviam sido beneficiados intensamente pela ordem política 
vigente. No caso dos estados do Norte, a dificuldade de acesso ao Poder 
Executivo, tanto no pr6 como no p6s-3P, fora uma constante e, portanto, era 
sempre interessante assegurar limites ao Executivo, I através de um órgão 
onde a representatividade dos pequenos estados se faria mais presente. 

Se durante quatro anos de regime ditatorial os grandes estados conti
nuavam a ser os maiores beneficiados com 8 política dominante, já não mais 
detinham o mesmo nível de controle sobre o Executivo cotno o faziam na 
República Velha. O acesso a tal instADcia de poder estava agora mediati
zado por outras "regras" políticas e por outras forças concorrentes que 
deveriam ser também consideradas. O Estado brasileiro não só se havia 
complexificado, como havia aumentado o nível de seu compromisso com 
outras forças sociais, dificultando assim o exclusivismo dos paulistas e mi
neiros que tanto haviam contribuído para identificar a. República Velha 
com o período da "política do café-com-Ieite'·. � por essas razões que pro
postas que visam manter o Poder Executivo sob vigilância unem estados 
que divergem na questão mais ampla em torno do modelo político a ser 
implementado no Brasil. Deste modo, ao final dos trabalhos constitucionais, 
a emenda do IIder baiano Medeiros Neto sobre o Conselho Federal, incor
porando as posições básicas do ministro Juarez Távora, consegue quase total 
consenso na Assembléia. Assinada pelos lideres das bancadas de São Paulo, 
Minas, Pernambuco, Bahia, Santa Catarina, Paraité e Distrito Pederal, essa 
emenda incluía o Conselho Federal no capítulo "Da Coordenaçlo dos Po
deres".'" O Conselho Federal, juntamente com a Justiça Eleitoral, o Mi
nistério Público, o Tribunal de Contas e os Conselhos Técnicos seriam 
órgãos de coordenaçãO' das atividades governamentais. 

Por ser a proposta vencedora bastante calcada nas concepções defen
didas por Juarez Távora, consideramos esclarecedor recuperar o debate 
sobre tal questão no contexto da atuação da bancada pernambucana. A 
posição dos pessedistas, nitidamente contrária ao regime bicameral, coin
cide em grande parte com a proposta do ministro da Agricultura. Agame
non Magalhães, porta-voz da bancada nesta questio, faz críticas severas tan
to ao anteprojeto constitucional quanto ao substitutivo. Segundo o deputado 
pernambucano, o anteprojeto, embora definindo o regime político a ser im
plementado no Brasil como unicameral, havia, na prática, instituído um 
bicameralismo disfarçado, ao criar o chamado Conselho Supremo, órgão 
que no seu entender teria atribuições maiore� do que o antigo Senado Fe
deral existente na República Velha. O Conselho Supremo seria, por exce
lência, um órgão de fortalecimento do Podei· Executivo, já que dentre os 
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seus 35 membros. seis eram nomeados pelo presidente da República. trêR 
eram representantes de universidades, cinco eram representantes dos inte
resses sociais. sendo os 21 restanteS escolhidos um para cada . estado da 
federação. Deste modo o Conselbo Supremo enfraquecia o princípio de 
igualdade de representação dos estados. 

Juntamente com José de Sá. AgameDon Magalhães apresenta uma 
emenda ao anteprojeto constitucional. Segundo essa Dova proposta, o Con
selho Federal deveria ser compOsto por dois elementos de cada estado da 
federação, eleitos pelas respectivas Assembléias Legislativas locais. Caberia 
a esse órgão. entre outras coisas, aprovar ou rejeitar, total ou parcialmente, 
em uma só discussão, pOr 3/4 dos votos da totalidade dos seus membros, 
os projetos de lei votados pela Assembléia Nacional sobre: intervenção nos 
estados, justiça federal, processo, navegação, portos, estradas de ferro, ta
rifas alfandegárias, defesa nacioQal, limites interestaduais, correios e telé
grafos.'" Tratava-se de uma posição bastante radical que transfonnava o 
Conselho Federal em um órgã<H:have, ao dar representação igual aos estados 
da federação para decidir sobre importantes questões da vida nacional. O 
autor da emenda justifka sua proposta do seguinte �odo: 

.. . . .  Somos por uma só Câmara. A ação legislativa deve ser rápida e 
eficaz, atendendo à solicitação da vida política atual . . .  A supressão 
do Senado. sob o aspecto legislativo, digura-se-nos, pois, plenamente 
justificada. Não estamos, entretanto, de acordo com o Conselho Su
premo do Anteprojeto. Parece-nos, no seu aspecto consultivo, uma 
reminiscência do Conselho de Estado do antigo regime. No Segundo 
Imp�rio, a sua finalidade foi fortalecer o poder moderador e restringir, 
na interpretação do ato a!Hcional, o direito das províncias. Na Repú
blica. como está organizado no Anteprojeto, teria. talvez, o mesmo 
destino. O Presidente da República encontraria no Conselho Supremo 
a chancela solene· para os seus imensos poderes explícitos e implícitos 
na Constituição. . . .  Preferimos substituí-lo por um Conselho Federal. 
órgão atuante de controle do Poder Executivo e equilíbrio da Fe
deração . . .  """ 

Embora a emenda de Agamenon Magalhães não seja mantida na dis
cussio final do substitutivo. ela está em grande parte incorporada na pro
posta de Juarez Távora. Arruda Faleio (PSD), Barreto Campelo (avulso) 
e o oposicionista Souto Filho são os únicos deputados da bancada que se 
'pronunciam favoráveis ao bicameralismo. defendendo o Senado Federal en
quanto órgão de equilíbrio de representação entre os estados. A criação do 
Conselho Federal, conforme é concebida pelo ministro Juarez Távora, ·faz 
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parte de uma proposta mais ampla sobre a crganização do Poder Legislati
vo unicameral, composto de representantes políticos e profissionais. En
tretanto a unicameralidade seria viável desd� que fossem criados os Conse
lhos Técnicos e o Conselho Federal, sendo os primeiros meramente consul
tivos e o último de assist6ncia e coordenação dos três poderes, com funçócs 
simultaneamente executivas, legislativas e judiciárias. 

A po.tura de Juarez Távora é de critica ao substitutivo. As modifica
ções realizadas pela Comissão dos 26 teriam sido quase que meras modifi
cações de nomenclatura: em síntese, a antiga Câmara Federal teria sido 
substituída pela Câmara dos Representantes, e o antigo Senado, agora di
minuído de 1/3, teria passado a chamar-se Câmara dos Estados. A proposta 
defendida por Juarez é de' que a Câmara dos Estados, conforme consta no 
substitutivo, fosse substituída por um Conselho Federal, investido, do ponto 
de vista político, daquelas mesmas atribuições conferidas à Câmara dos 
Estados, além de assumir a tarefa de coordenar e de disciplinar a atividade 
administrativa do país. Em resumo, Juarez propõe, por um lado, a supressão 
da Câmara dos Estados e do Conselho Nacional; por outro, a criação de um 
Conselho Federal. Este novo órgão seria composto por um representante 
de cada unidade da federação, excluída a interferência de quaisquer outros 
elementos estranhos a essa representação, pelo menos para efeito de voto. 
A duração do mandato de seus membros seria de três períodos governa
mentais, e o órgão seria renovado em sua terça ou quarta parte!" 

A crítica básica feita pelo jurista Levi Carneiro contra a criação do 
Conselho Federal é de que, segundo a proposta de Juarez, estariam se con
fundindo, numa mesma câmara, funções administrativas, técnicas e políti· 
cas" Enquanto Levi Carneiro, fiel ao substitutivo, defendia a criação da 
Câmara dos Representantes (antiga Câmara Federal), da Câmara dos Estados 
(antigo Senado) e de um ConSelho Nacional (órgão apenas consultivo), o 
ministro Juarez propunha que o Conselho Federal fosse um órgão técnico 
e deliberativo, acumulando, portanto, funções tanto da Câmara dos Estados 
como do Conselho Nacional. O Conselho Federal visaria realizar o equill
brio federativo - sendo uma alternativa neste particular à Cámara dos Es
tados -, além de garantir a coordenação e a continuidade administrativa, 
estabelecendo obrigatoriamente o plano de cncadeamento da administração 
federal com os estados. 

Juarez propõe também, como complemento da ação coordcnadora do 
Conselho Federal, a criação de Conselhos Técnicos dentro de cada um dos 
ministérios, Tais conselhos seriam órgãos especializados de natureza con
sultiva, compostos por membros "natos" (constituídos pelas diretorias tée
nicas de repartições gerais da alçada administrativa dos ministérios) e por 
membIos estranhos aos quadro. funcionais dos mi,oi.térios, propostos em 
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listas pelas associações profissionais e posteriormente el�lhidos pelo Poder 
F.xecutivo. Os Conselhos Técnicos estariam, por sua vez, grupadol nos 
Conselhos Gerais de Organização, 6rgãos capazes de, pela multiplicidàde 
dos conhecimentos técnicos especializados de seus membros, examinar todos 
os aspectos de um detenninado problema de ordem econômica, pol!tica ou 
social. 

Nesse momento, a bancada mineira faz um protesto veemente através 
do deputado Odilon Braga. Estamos novamente diante do debate que marca 
um divisor de águas entre OI tenentes e as oligarquias: a política versus a 
técnica. Segundo a proposta de Juarez, assim como aos ministros não deve· 
ria ser permitido encaminhar qualquer medida de natureza administrativa 
contra o parecer unâoin}e dos Conselhos Técnicos, estes também não deve· 
riam levar adiante qualquer medida que por unanimidade de votos fosse 
julgada nã()oprocedente. 

O mineiro Odilon Braga, além de afirmar que existem soluções que 
.ão recomendáveis do ponto de vista t�cnico mas nio do ponto de vista 
pol!tico, diz s6 admitir tais técnicos quando da confiança do 6rgão adminis· 
trativo e político. A resposta de Juarez é imediata: "Não se trata de con· 
fiança. O Conselho Técnico não é órgão de confiança do Ministro; � {lrgão 
que deve esclarecer ao Ministro nas deliberações de natureza técnica, para 
as quais ele não pode dispor de perfeito conhecimento, porque, para tanto, 
precisaria realizar a'lenda do 'Or. Sabe·tudo'. E acredito que, modernamente, 
nenhum homem pode saber bem, em matéria de técnica, além do ramo de 
conhecimentos especiais de que haja feito profissão habitual".1U 

A bancada paulista tamMm contesta a supremacia da técnica versus a 
pol!tica, e a di&a1Ssão retoma o tema da representação política. Segundo 
Morais Andrade (Chapa Onica-SP), a posição do ministro Juarez Távora, 
ao querer subordinar o Legislativo aos Conselhos Técnicos, demonstra um 
ceticismo em relação ao Código Eleitoral, à independeocia do eleitor, à 
verdade e à justiça eleitorais . . .  Juarez, apesar de negar a acusação, afirma 
que a representação poUtica teria dado um grande passo ao ser garantida 
pelo voto secreto. Entretanto não teria superado todas as deficiências do 
regime passado. Neste sentido faz a seguinte ressalva: "Mais de 60% dos 
nossos eleitores, com ou sem voto secreto, levam a sua redula eleitoral, sem 
saber perfeitamente em quem, nem por que votam".''' Na discussão sobre 
os Conselhos Técnicos mais uma vez se destaca o oposicionista Souto Filho. 
Não s6 ele discorda da criação de tais conselhos, como utiliza a mesma ar
gumentaçio usada pelos representantes das oligarquias paulista e mineira. 
"Quanto aos Conselhos T�nicos, os nOsS06 ministérios já estão cheios de 
técnicos de todo gênero, es�ie e qualidade, num curioso ensaio de tec· 
nocracia . . .  u1l0 
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A democracia e a legitimidade da represen/llÇão poU/ica 

o questionamento do tipo de representação política dominante na Repú
blica Velba, uma das principais bandeiras da Aliança Liberal �m 30, per
manece na ordem do dia durante todo o desenrolar dos trabalhos da 
Allembléia Nacional Constituinte de 34. Se este questionamento representou 
um !Sónto de união entre os elementos alIancistas, a solução para tal questão 
1\ vislll de modo totalmente diferente pelos dois grupos vitoriosos em 30: 
tenentes e oligarcas di.sidentes. Para estes, tratava-se de colocar as insti
tulç(les liberais nos seus devidos lugares, ou seja, a criação de uma Justiça 
Eleitoral e de um novo Código Eleitoral eliminariam a fraude e trariam à 
tona a chamada verdade eleitoral. Para os elementos ligados ao tenentismo, 
o problema era mais grave. O questionamento da representação política 
estava associado 80 questionamento do pr6prio Estado liberal, que por seus 
procedimentos viciados não' garantia o funcionamento da democracia. En
tretanto tal diagnóstico nio significava 8 negação do regime democrático. 
Segundo o grUpo tenentista, a democracia era uma meta a ser atingida, 
mas para tal fim fazia-se necessário percorrer um longo caminho: 8 vigSnci. 
do regime democrático estaria condicionada á uma consciente participação 
política da população. 

Durante o desenrolar dos trabalhos da Assembléia, apesar da vigência 
de tres anos de regime discricionário, as reStriç(les feitas pelo grupo tenen
tista para a plena Implantação da democracia ainda eram muitas. Para estes, 
a participação no processo de constitucionallzação do pafs havia sido uma im
posição hist6rica, mas nunca uma opção política. Como o processo de cons
tituclonalização era irreversível, nio participar dele significava ficar politi
c8lÍlente marginalizado. AB eleições de maio de 33, se comparadas às eleições 
da República Velha, representaram um grande passo à frente. Entretanto, 
ainda deixavam muito a desejar. O questionamento da legitimidade dos 
critérios de representação política continuava muito forre. Eleiç(les honestas 
deveriam ser sinônimo de eleições conscientes, e o nível de conscientização 
da população ainda era muito pouco significativo. Juarez Távora em uma 
de suas visitas à Assembléia explicita tal posição: 

"Devo dizer que pouco importa, para a verdade da representação, que 
se faça um pleito com todas as exigências do estilo, com o compareci
mento integral da massa eleitoral, com o respeito à sua vontade, pelo 
menoa aparentemente expressa na cédula que depositar na uma, que 
nesse pleito sejam apurados e reconhecidos os nomes mais sufraga
dos, sem nenhuma transgressão da lei. Pouco importa tudo isso à 
existência de um verdadeiro regime representativo - se os cidadãos 
que, por esse meio, o exercitarem. Mo fizerom uma delegaçoo cons-
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ciente de atribuições àqueles que deverão deliberar por eles nos con· 
cílios governamentais, de que dependem, afinal, o seu bem-estar e o de 
sua comunidade. Do contrário, deveríamos por coerência pegar Iam· 
bém os analfabetos e até os inconscientes e ensinar·lhes, mecanicamen· 
te, a fazer essas coisas, assegurando·se·lbes, isso feito, o direito de se 
integrarem no conjunto de cédulas ativas da representação nacional ..... ' 

No decorrer dos trabalbos, a defesa do voto direto apenas na esfera mu· 
nicipal, assumida pela facção tenentista e ardorosamente defendida tanto por 
Juarez Távora como pelo pessedista pernambucano Alde Sampaio, tem suas 
raízes na concepção acima descrita. As eleições estaduais e federais deveriam 
efetuar·se através do sufrágio indireto. Isto porque o único voto de real com· 
promisso pessoal ocorreria a nível da esfera m1inicipal. Segundo tal proposta, 
os vereadores nos municípios transmitiriam a seus candidatos a deputado 
estadual a quantidade de votos recebidos nas suas respectivas eleições ocor· 
ridas pelo processo de sufrágio universal e direto. Os já então deputados 
estaduais transmitiriam, por sua vez, aos candidatos a deputado federal 
tantos votos quantos fossem os recebidos nessa primeira eleição indireta, 
realízada no círculo municipal. Essa seria a maneira mais segura de garantir 
a escolha consciente dos candidatos pelos eleitores. Por isso, a questão trans· 
cendia em muito a necessidade de criação de instituições ou mecanismos 
que evitassem fraudes eleitorais. 

[�l " . . .  mister antes de tudo que haja a delegação consciente de 
poderes pelo que manda, ao seu mandatário; que aquele tenha deste 
um conhecimento físico, intelectual ou moral, capaz de permitir·lhe 
uma delegação consciente de atribuições, isto é, que ele possa ter 
previamente, pelo menos, uma idéia aproximada da atuação que vai 
desenvolver o seu mandatário, em conformidade com os seus de· 
sejos . . . "122 

Uma das críticas feitas pelo deputado pernambucano Alde Sampaio à 
Constituição de 1891 dizia respeito a ter ela incorrido naquilo que chama· 
ra de "erro democrático". Ao instituir o sufrágio direto para a escolha do 
presidente da República, por exemplo, a Constituição de 91 teria ocasio· 
nado um grave equívoco. Segundo o deputado, "o voto eletivo é, em síntese, 
um instrumento de escolha. � indispensável que o eleitor conheça os cano 
didatos por trato, fatos ou palavras, ou ao menos informações que tenha 
como fidedignas". " . . .  Quem forneceria em boa consciência informações 
dos candidatos à magna direção do País fora dos distritos eleitores . . . ?"'2I 

A posição de considerar legítimo unicamente o voto direto na esfera 
municipal, apesar de compartilhada por vários constituintes nortistas, é der· 
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rotada ao final da Constituinte de 34, já que entrava em total confronto 
com os princípios liberais dominantes nas articulações políticas da época. 

A Sociedade dos Amigos de Alberto Torres, apesar de não se pronun· 
ciar exatamente sobre o problema da representação política, demonstra com
partilhar da mesma preocupação tenentista, ao defender a eleição indireta 
para a presidencia da República. Isto porque "a eleição direta tem sido 
fonte de grandes amarguras para o país",'" justificavam eles. Com a mes
ma conotação, de tentar neutralizar a inconsciência política do voto, a cor
I'ente tenentista, tanto através do Clube 3 de Outubro como através do 
deputado Abelardo Marinho, defende a necessidade de uma representação 
de classes que coexista ao lado da representação política. Segundo tal posi· 
ção, a representação profissional, baseada na sindicalização das classes, 
seria a única f6rmula política capaz de renovar o sistema eleitoral do país, 
ou até mesmo o único caminho possível para se alcançar a democracia. 

O debate na Constituinte sobre a representação de classes é intenso 
e está intimamente ligado à discussão sobre sindicalização das classes, tema 
no qual se destaca o deputado Agamenon Magalhães. Apesar de unida em 
torno da proposta da representação de classes, a bancada nortista não con
segue formar um consenso em torno de como deveria instituir-se essa re
presentação. O interventor Lima Cavalcânti faz vários pronunciamentos 
&obre tal assunto e assume a posição de que a representação de classes deve 
existir em todos os níveis do Legislativo. O deputado pernambucano Augus· 
to Cavalcânti chega a qualificar de reacionários os constituintes que plei
teiam a eliminação da representação classista, na futura Constituição, fazen
do constantes apelos aos constituintes classistas da bancada dos emprega
dos, quando de seus discursos mais inflamados em defesa da pequena pro
priedade. Juarez Távora também tem uma proposta semelhante à do in
terventor pernambucano: propõe que a Assembléia Legislativa seja com
posta de 2/3 de representantes políticos <em númerOS definidos em função 
do eleitorado de cada estado) e 1/3 de representantes profissionais. 

Entretanto o deputado Agamenon Magalhães, apesar de ferrenho de
fensor da representação classista, confere-lhe um caráter mais técnico e 
menos político. Os representantes classistas tratariam apenas das questões 
que lhes dissessem respeito diretamente: le�islação social, questões ttaba
Ihislu etc. Agamenon propõe a criação de uma Câmara das Corporações, 
sob a presidência do ministro do Trabalho, constituída de representantes 
das confederações de empregados e de empregadores, em número igual, elei
tos por processo que a lei prescrever. Essa Câmara deveria legislar sobre: 
a) contratos coletivos do trabalho; b) salário, assistência e lei de Seguro 
Social; c) comissões paritárias e magistratura do trabalho; d) quotização ou 
contribuição sindical. Os projetos votados pela CAmara Corporativa deve
riam ser remetidos ao Conselho Federal, que OI aprovaria ou rejeitaria. 
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Aprovado, o projeto seria enviado ao presidente da República, que teria o 
direito de veto total ou parcial. Caso o presidente vetasse a lei, caberia à 
Assembléia examinar as razões do veto. Se a Assembléia, por 2/3 de seus 
membros, rejeitasse o veto, o presidente da República promulgaria a re
solução da Câmara Corporativa.'" 

A posição de Agamenon é, sem dúvida, diferente da grande maioria, 
que defende a representação classista atuando ao lado da representação po
IItica no interior da própria Câmara Federal, com igualdade de status .:m 
todas as funções legislativas. O deputado pernambucano, entretanto, não &6 
restringe o campo de atuação de tais representantes às questões relativas ao 
trabalho, como quase anula o papel legislador desses. Em sua visão, a Câ
mara das Corporações estaria mais próxima da idéia de um órgão consul
tivo, elaborador de sugestões que seriam analisadas em diversas instâncias, 
do que propriamente de um órgão deliberativo. · Essa posição tem �uc. 
representatividade no conjunto da Assembléia e não consegue sobreviver aos 
últimos debates sobre o assunto. 

NaS discussões sobre a proporcionalidade da representação política 
no Legislativo, o Norte marca mais uma vez posição de unidade. A uancada 
de Pernambuco pronuncia-se favoravelmente a que o número de deputados 
seja proporcional à população de cada estado e não ao número de eleitores. 
Para os estados mais pobres, com um número de analfabetos conseqüente
mente maior, a representação proporcional ao número de eleitores era des
vantajosa. Apesar de concordar no geral com o artigo 37 do substitutivo, 
que também propõe a representação proporcional ao número de habitantes 
de cada estado, a bancada pernambucana resolve levar a questão de forma 
bem mais radical: faz emenda propondo sua substituição pelo parágrafo 1 .. 
do artigo 22 do antigo anteprojeto. Dizia o anteprojeto: "O número de 
deputados será proporcional à população de cada estado, não podendo t0-
davia nenhum eleger mais de 20 e menos de quatro representantes. O 
quociente será calculado dividindo-se por 20 o núemro de habitantes do 
estado mais populoso" ,121 Essa seria a maneira de evitar que ocorressem 
casos extremos, ou seja, alguns estados com uma imensa representação 
política e outros com uma representação mínima. A justificativa da bancada 
pernambucana era a di: que as Assembléias numerosas, além de acarretar 
grandes despesas para O pais, não lhe traziam nenhuma vantagem. Na Cons
tituição promulgada, é praticamente vitoriosa a proposta do substitutivo, 
com uma agravante: não haveria nenhum limite máximo para o número total 
de representantes políticos. 

o inlervencionismo estatal: a salda para a crise do Estado liberal 

A crise do Estado liberal é tema sempre presente lias debates da Assembléia 
Nacional Constituinte, principalmente para a COrr1:nte maia identificada 
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com Ó tenentimo. Segundo a ótica deste grupo, o Estado liberal não cor· 
respondia mais às exigências da nova sociedade. e seu continu(smo poderia 
levar a um processo de acirramento das desigualdades e dos conflitos entre 
as diversas classes sociais. Neste sentido. caberia ao novo Estado a tarefa 
de estabelecer o equilíbrio da sociedade em todos os níveis - econÔmico. 
político e social -, através de um maior intervencionismo. Assim. todas as 
propostas da bancada pernambucana sobre o capítulo da Ordem Econô
mica e Social estão referendadas por esse tipo de concepção, e a partir dela 
são feitas violentas críticas à Constituição vigente na Primeira República: 
"A Constituição de 1891, que era uma constituição radicalmente individua· 
lista, que era, enfim, um produto daquela época de liberalismo econÔmico, 
proibia realr!1ente ao legislador ordinário uma orientação social adiantada, 
que fosse atentar contra a liberdade dos contratos. e outros direitos indivi' 
duais por ela preconizados . . . "'21 

A critica profunda e substantiva à Constituição de 1891 ,  e conseqüen· 
temente a seus princípios norteadores, é um marco diferenciador e caracte
rizador da bancada nos debates da Assembléia. Enquanto os pessedistas 
pernambucanos não poupam críticas ao Estado liberal e colocam a ne· 
cessidade de extirpar o mal do antigo regime pela raiz, tomando medidas 
que ' 

acabem não s6 com os DOENTES, mas com a própria DOENÇA, os 
paulistas e mineiros consideram a Constituição de 1891 apenas limitada. 
Neste sentido, é interessante observar a total divergência do deputado opo
sicionista pernambucano Souto Filho (PRS), isolado em face de todo o res· 
tante da bancada do estado; ele se inclula· entre os constituintes que en· 
telÍdiam .. . . .  que o Brasil poderia poupar aos seus atuais diretores o tra· 
balho de feitura de uma nova Constituição, uma vez que, a que nos lega· 
rem 08 republicanos de 91,  é uma das melhores do mundo e sempre cons· 
tituiu o maior título de glória da civilização brasileira."128 

A alternativa proposta pelos constituintes nortistas é 8 de um estado 
mais presente, intcrvencionista. Entretanto, se no pós-30 havia um relativo 
consenso sobre a necessidade do intervencionismo do Estado, principal· 
mente nos assuntos de política econômica e social, gran<h:li discordâncias 
"io ocorrer na detenninaçio de seus limites e alcance. 

Do ponto de vista dos pequenos estados, a necessidade de uma.efetiva 
Intervenção da Uniiio nas questões econômicas era premente. A antiga po
lIt1ca de laissez·faire representava, na prática, deixá·los entregues à própria 
Eorte. Fazja-se urgente uma interferência estatal para melho� racionalização 
da produção, condição essencial para se atingir maior estabilidade política. 
E dentro dessa concepçiio que, em junho de 1933, é criado o Instituto do 
Açllcar e do Álcool (IAA). como parte de uma política mais ampla do go
verno federal. visando assumir maior eqntrole não apenas sobre a produção 
maS também sobre a comercialização dos diversos produtos agr!colas: açúcar, 
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café, borracha, cacau, mate etc. Um dos principais objetivos do IAA seria 
buscar um equilíbrio entre a produção e o consumo tanto do açúcar como 
do álcool produzidos por toda a nação.''' No que diz ",speito a Pernam· 
buco, excluindo-se a reação de alguns grupos ligados diretamente à comer· 
cialização do açúcar, para quem a interferência de terceiros diminuía a 
margem de lucros, a criação do IAA foi muito bem recebida pela maior 
parte da classe dominante local e pelo interventor Lima Cavalcânti. 

Todavia, apesar de o IAA ter sido criado para defender a totalidade 
do setor açucareiro, o constituinte Augusto Cavalcânti, representante dos 
agricultores de Pernambuco junto ao mesmo, denuncia sua parcialidade. Se 
para as usinas a ação desse órgão estava sendo benéfica, o mesmo não se 
poderia dizer em relação aos precários engenhos bangüês. O instituto tinha 
resolvido, quase que por unanimidade de voto., pleitear junto ao governo a 
aplicação de uma taxa sob", o produto dos engenhos bangüês. medida que 
representaria, segundo Augusto Cavalcânti, o extermínio de tal setor. En
quanto "os usineiros pagam a taxa e têm na entressafra o crédito prévio e 
imediato nas arcas recheadas do Banco do Brasil, têm warantagem durante 
os baixos preços, têm o preço mínimo fixado, têm direito a vultosos em
préstimos para a montagem de fábricas de álcool anídio e outras vantagens 
mais, . . .  os senhores de engenho bangüês pagam a taxa, e lhes cabe apenas 
a ilusão e um crédito futuro, com o capital retirado da. próprias carnes, 
capital cujo destino será adiante desviado em beneficio dos usineiros". E 
mais adiante, citando Mussolini e fazendo um apelo ao sentimento de pa· 
triotismo e justiça de Getúlio Vargas e do ministro Juarez Távora, Augusto 
Cavalcânti encerra sua denúncia contra a política do IAA: "O Instituto 
esquece que na indústria rudimentar estão empenhados muitos milhares 
de patrícios no •• os, sequiosos todos eles de progresso e que a indústria 
aperfeiçoada, cuja vitória pretende alardear sobre os cadáveres dos pri
meiros, pertence aproximadamente a 200 criaturas apenas".'" 

Para os constituintes pernambucanos, a intervenção do Estado en· 
quanto organizador da atividade produtora não só era compatível com a 
iniciativa privada, COmO seria condição para o seu pleno desenvolvimento. 
I! neste sentido que Arruda Falcão, um dos mais antigos e combativos re· 
p",sentantes dos fornecedores de cana do estado, propõe emenda ao artigo 
150 do substitutivo. Por eia, a União deveria organizar um plano sistemá· 
tico de produção, comércio e financiamento do café, do açúcar, do álcool, 
da borracha, do cacau etc., já que "sem a função coordenadora dos go
vernos, orientando e disciplinando 81 atividades individuais, amparando e 
financiando as indústrias, toda a iniciativa privada se esteriliza . . .  ",., Essa 
posição, entretanto, é derrotada ao final dos trabalhol. 

Bastante voltada para os problemas agrários, a bancada pernambucana 
considera a criação e o estimulo do crédito agrlcoJa atribuições primordiais 
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do poder público. O ministro da Agricultura, Juarez Távora, é enaltecido 
pelos parlamentues quando da sua proJ>06ta de disseminar no território na· 
cional vários bancos rurais. Dentre 08 deputados pernambucanos, Augusto 
CavalcAnti é o que mais radicaliz. a proposta de intervenção estatal. Repre
sentante dos senhores de engenho e inimigo ferrenho do latifúndio, coloca
se 80 lado de Luis Cedro e Barreto Campelo como um intransigente defen
sor da pequena propriedade. Defende a necessidade de interferência do 
poder público nos domínios da propri'edade privada para efetuar a expro
priação dos latifúndios. Na fundarntntação de suas propostas, cita o papa 
Leão XIII e a encíclica "De Rerum Novarum". Alega que a expropriação 
dos latifúndios não contraria o espírito religioso dos católicos: " . . .  O que 
a Igreja Romana condena é a erradicação completa da propriedade privada 
e não O retalhamento dos latifúndios, operado pelo poder público, arran
cando enormes extensões territoriais do domínio de um só com a devida 
indenização, para distribuí-las entre um grande número de indivíduos ou 
famfli .. que desejam cultivá-la de modo intensivo ou explorá-las sob a forma 
cooperativa" .182 

A critica ao latifúndio improdutivo, uma das bandeiras levantadas pelo 
interventor Lima Cavalcânti desde 1930, é aceita por grande parte dos con ... 
tituintes pernambucanos. Entretanto, ao atingir também as usinas, provoca 
discordinci .. no seio da bancada, principalmente por parte dos parlamenta
res mais ligados a tal setor: Alde Sampaio (PSDJ e Edgar Teixeira Leite. 
Instala-se a polSmica, em face da afirmação de Augusto Cavalcânti de que, 
"em Pernambuco, essa mesma faixa, conhecida sob . denominação da zona 
da mata, está hoje convertida em grandes latifúndios onde dominam o. in
dustriais do açúcar, novos senhores feudais, quando todas as nações do globo 
tratam da reforma de seus códigos, transmudando em socialismo o individua
lismo entorpecedor da evolução humana".'" Segundo aqueles deputados, 
Augusto Cavalcinti estaria fazendo uma confusão entre usiM - grande 
propriedade organizada, com exploração industrial - e latifúndio, grande 
extensão de terras na mão de uma única pessoa, que não as cultiva conve
nientemente. Edgar Teixeira Leite faz também a re�va de que a concen
tração de propriedade em Pernambuco ocorreu por uma ·contingência de 
ordem industrial e econômica, sendo a indústria do açúcar a viga-mestra 
de toda a economia do estado ... • Todos esses apartes são rebatidos por 
Augusto CavalcAnti, que se mantém na defesa de sua tese, não aceitando 
nenhum dos argumentos dos seus debatedores. O orador recebe o apoio de 
Bureto Campelo, que defende a necessidade de haver uma nitida sepua
ção entre atividade industrial e atividade agrícola. Enquanto a primeira 
deve caber à usina, a última deve ficar inteiramente n .. mãos dos pequenos 
proprietários. Todavia, o processo que . vinha ocorrendo no estado era 
exatamente o inverso: as usinas cada vez mais expandiam suas terras para 
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desenvolver parte do cultivo iH matéria-prima_ Os defensores da pequena 
propriedade, para quem a expansão das usinas representava um golpe cer
teiro, alegavam não ser este um fenômeno necessário para a prosperidade 
da economia açucareira_ "Uma das maiores usinas de Pernambuco, colocada 
a poucos quilÔmetros de Recife, possui apenas 2.120 hectares de terra pró
pria e se acha em franca prosperidade. "'311 

� interessante notar que todas essas medidas de fortalecimento da 
pequena propriedade, de incentivo ao crédito agrícola através dos bancos 
rurais, de ocupação das terras devolutas, encontravam-se presentes no pro
grama do Clube :5 de Outubro."· Entretanto cabe salientar que aS posições 
defendidas por Augusto Cavalcânti, ainda que encontrando um eco nas 
concepções tenentistas, são reivindicações bastante representativas de um 
determinado grupo de interesse: os fornecedores e plantadores de cana, para 
quem a usina significava uma forte ameaça. Sempre preocupado com a 
proteção à pequena propriedade, esse constituinte faz críticas severas ao 
substitutivo, considerando-o bem mais reacionário do que o anteprojeto. 
Neste sentido, propõe emenda facultando a expropriação dos latifúndios: 

"A propriedade poderá ser expropriada, por utilidade pública ou in
teresse social, mediante prévia e justa indenização paga em dinheiro, 
ou por outra forma estabelecida em lei especial aprovada por maioria 
absoluta dos membros da Assembléia. A legislação agrária favorecerá 
a pequena propriedade, facultado ao Poder Público explorar os lati
fúndios, se houver conveniência de os parcelar em benefício do culti
vador ou de os explorar sob forma cooperativa."m 

Também visando estimular o desenvolvimento da pequena proprieda
de, Luís Cedro apresenta emenda ao artigo 154 do substitutivo. O artigo 
dizia apenas: .. A lei promoverá, por medidas adequadas, o fomento da eco
nomia popular e o desenvolvimento do crédito." A sugestão � que sej_ 
acrescido: "A lei promoverá ( .  . .  ) o fomento da economia popular, a dis
seminação da média e pequena propríedades e o desenvolvimento do crédi
to". A justificativa para tal proposta assinada pela maioria da bancada per
nambucana é de que se o substitutivo deixa muito a desejar na orientação 
social moderna, onde o direito de propriedade sofre em seus conceitos clás
sicos fortes restrições, ele deve, pelo menos, facilitar ao maior número de 
pessoas o acesso à pequena propriedade."· 

A posição do classista Edgar Teixeira Leite é naturalmente de defesa 
da grande propriedade: "A grande propriedade produtiva, resultado de 
aplicação do capital em larga escala, com métodos industriais ( . . .  ) é um 
fator indispensável, e suprimi-Ia no �momento ( . . _ )  em que a industrializa
ção agrícola se expande a cada dia equivaleria a suprimir a grande indús
tria."'" Entretanto, preocupado com a subversão no campo, e tendo feito 
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Inclusive emenda sobre o combate ao cangaço,'" Edgar Teixeira Leite 
considera impOrtante promover o desenvolvimento da pequena propriedade, 
desde que essa medida n60 implique o reta1hamento das grandes. O iDcen· 
tivo à criação e à proteçio da pequena propriedade poderia ser elemento 
decisivo para impedir a deflagração DO campo da onda de subversão social. 

E inegável a preocupação da bancada pernambucana com os problemas 
Rgr4rios. Agamenon Magalhães chega a temer que a política brasileira mar· 
Ilnalize o problema agríCOla e volte suas atenções para a defesa de iDdús· 
trias artificiais, que prescindem de matéria-prima nacional.''' AiDda nas 
dil!CUSlÕeS sobre a ordem ecoDÔmica surgem, embora com peso menor, pro
postas sobre a DaclODal�ção da nossa economia. A DaciODalização seria 
uma das maneiras de se realizar o intervencionismo estatal e de o país se 
libertar da depeDdência econOmica estrangeira. 

3.3. O enfrentamento pol/tico da 'bancada 

A bancada pernamb!1cana chega à Assembléia Nacional Constituinte total· 
mente comprometida com o outubrismo. Pernambuco, além de líder políti· 
co dos demais estados nortistas, havia participado ativamente das últimas 
tentativas de revitalização do tenentismo. O Congresso da União Cívica Na· 
cional, realizado no Recife em abril de 1933, representou um esforço de 
asIutlnação das forças tenentistas, visando uma atuaçiio conjunta Da CODS' 
titulnte. Isto porque, unido, o Norte teria coDdições mais favoráveis' para 
que, contrapondo-se ao Sul, coDseguisse viiórias consideradas essenciais no 
sentido de evitar o total desvirtuamento da obra revolucionária. O PSD de 
Pernambuco era um partido nascido do outubrismo, e portanto a expectati· 
va em relação à baDcada desse estado era grande. Entretanto, apesar de 
assumir posições bastante iDovadoras, seria difícil afirmarmos que Per· 
nambuco, ao fiDal dos trabalhos constitucionais, tivesse permaDecido fiel 
aos compromissos inicialmente assumidos. Tendo ingressado na Assembl�ia 
com uma posição unida e coesa, a represeDtação política pernambucana 
pasaa a enfrentar sérias divergências internas, chegando ao Iinal dos traba· 
lhos coDstitucionais inteiramente cindida. 

A dificuldade dos pessedistas pernambucanos em permanecerem uni· 
dos em torno dos principais acontecimentos políticos relaciona·se, possivel· 
mente, ao próprio caráter de urgêDcia com que foi criado o Partido Social 
Democrático. Conforme declarações do interventor pernambucano, faltava 
a essa organização política maior unidade ideológica. Ao final dos trabalhos 
da A$sembléia, Lima Cavalcânti faz uma profunda autocrítica sobre o cri
tério adotado para a formação do PSD, onde a busca do consenso teria sido 
o elemento norteador: "O espírito de concórdia que preSidia a escolha dos 
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representantes do Partido parecia ter dado resultado senão inútil pelo me· 
nos pouco valioso". Segundo Lima Cavalcânti, se houve uma relativa facili· 
dade para a construção do PSD, a fragilidade do mesmo se fez notar logo após 
as eleições de maio de 1933: "Nesta ocasião foi possível constatar que falta· 
va apenas maior coesão no Partido, trazendo a impressão da existência de 
duas correntes: - uma inteiramente identificada com as idéias revolucio
nárias; outra com preconceitos de grupo, de atitude vacilante, procurando 
demonstrar maior força com a dispersão de votos e combinações com ele· 
mentos estranhos."l-i2 

Em certo sentido, a trajetória política da bancada pernambucana é 
um reflexo da própria trajetória do tenenlismo. Este movimento vai gra· 
dativamente se desarticulando, se fracionando. No decorrer da Assembléia, 
enquanto uma de suas facções integra.se cada vez mais ao Governo Pro
visório, outra parte dirige·se para umá posição mais ofensiva, percorrendo 
um caminho que se inicia com uma oposição legal e culmina com conspira. 
ções militares contra a ordem vigente. 

Entretanto, mesmo cindida e com todas as dificuldades enfrentadas, a 
bancada pessedista participa do esforço que é feito no sentido de se chegar 
ao final dos trabalhos constitucionais com uma posição consensual. O líder 
Arruda Câmara, o ministro Juarez Távora e o próprio Interventor de Per· 
nambuco em muito contribuem para tal encaminhamento. Nesse processo, 
Lima Cavalcinti vai gradativamente aproximando-se do Governo Provisó
rio e adquirindo maior confiança do próprio Vargas. Chega a tornar·se ele· 
mento importante no novo contexto polltico. O seu papel de interventor ..c:... 
intermediário entre o poder central e as forças estadu\lis - assume maior 
relevância dentro das regras do jogo em vigor: a Assembléia Nacional Cons
tituinte não poderia escapar ao controle de Vargas. Para alcançar tal obje· 
tivo o chefe dG Governo Provisório, sabiamente, se apóia nos interventores 
federais. Ao lado de Flores da Cunha (RS), Juraci Magalhães (BA), Arman' 
do de Sales Oliveira (SP) e Benedito Valadares (MG) , Lima Cavalcânli 
compõe o bloco dos interventores com maior poder para influenciar nas 
questões da polltica nacional. Paralelamente, as relações políticas do inter· 
ventor pernambucano com o ministro da Justiça, Antunes Maciel, e com o 
interventor gaúcho Flores da Cunha tornam·se também mais estreitas. São 
estes os dois principais articuladores dos assuntos constitucionais a nível 
extraparlamentar. 

Antunes Maciel e Flores da Cunha desempenham a importante missão 
de tentar encontrar um consenso dentro da Assembléia, não diretamente 
através dG contato com os constituintes, mas através daqueles cujo poder de 
interferência em face das respectivas bancadas estaduais é grande: os inter· 
ventores. Em todos os momentos decisivos da Constituinte, o chefe político 
gaúcho e o MiniStro da Justiça aciónam o seguinte mecanismo: tentam com· 
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prometer as bancadas estaduais através das pressões exercidas por seus res
pectivos interventores_ Em pelo menos dois desses momentos cruciais. onde 
o desenrolar dos acontecimentos parecia escapar ao controle da próprià 
articulação interna da Assembléia. tal mecanismo é acionado. O primeiro 
caso ocorre em fevereiro de 1934. quando as forças pr6-varguistas. por se 
sentirem ameaçadas. tentam antecipar a eleição do presidente da República. 
invertendo a ordem dos trabalhos constitucionais: a eleição presidencial 
deveria anteceder à promulgação da nova Constituição brasileira. Tal ques
tão provoca tumultos e cisões dentro do Parlamento. Aos interventores é 
dirigido apelo no sentido de pressionarem suas respectivas bancadas para 
que aceitem. sc!m restrições. a inversão da ordem dos trabalhos constitucio
nais. Entretanto. diante da gravidade da questão. outras propostas menos 
radicais vão surgindo e a eleição do presidente s6 se realiza em 17  de julho 
de 1934. um dia após a promulgação da Constituição. 

Outro exemplo significativo ocorre quando da votação das disposições 
transitórias ... • realizada ao final dos trabalhos constitucionais. O ministro 
da Justiça. Antunes Maciel. expede para Lima Cavalcânti e para vários 
outros interventores uma circular telegráfica em tom bastante enérgico: 

"Faz necessário telegrafe imediatamente sua bancada recomendando 
com vivo empenho votação cerrada pela aprovação matérias seguintes 
que deverão constar das disposições transitórias: aprovação atos Go
verno Provisório e Interventores. outorga faculdade ao chefe governo 
para expedir decretos-leis. elegibilidade dos interventores. fixação data 
eleições para constitucionalização estados dentro de 120 dias a contar 
da data da promulgação da Constituinte. Esses dispositivos que são to
dos de caráter estritamente político não comportam modalidades. Pre
cisam ler adotados de forma categórica em função da própria revo
lução.,'l" 

Esse tipo de pressão consegue um bom efeito. já que na votaçãd dessas 
questões referentes às disposições transitórias. apesar das discordâncias. as 
forças pr6-varguistas conseguem ampla vitória. 

Durante o primeiro mês de funcionamento dos trabalhos constitu
cionais a bancada pernambucana permanece em certo sentido coesa. não 
apresentando maior questionamento das matérias ali tratadas. A primeira 
crise da bancada corresponde à primeira crise política da Assembléia Na
cional Constituinte. sendo esta. por sua vez. uma conseqüência direta da 
crise mais ampla ocorrida dentro do próprio Governo Provisório. Em 29 de 
dezembro de 1933. Osvaldo Aranha renuncia 80 cargo de ministro da Fa
zenda. afastando-se automaticamente de suas funções de líder da maioria. 
Paralela a esta renúncia ocorre a do ministro. dai Relaçães Exteriores. Afri-
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nio clt Melo Franco, próximo ao grupo tenentista. Nesta ocasião, div� 
interventores são convocados por Vergas para comparecer ao Rio de J a
neiro, destacando-se, entre os escolhidos, dois interventores nortistas: Lima 
CavalcAnti e o baiano Juraci Magalhães. Neste período de crise polltica, 

. conhecido como de "reajuste ministerial", o interventor pernambucano pro
. jetar-se-á no cenário nacional. Ao chegar ao Rio de Janeiro, é recebido com 
grande destaque pela imprensa sulista e, ao lado dos interventores Flores 
da Cunha (RS), Armando de Sales Oliveira (SP), Benedito Valadares (MG) 
e Juraci Magalhães (BA), participa das grandes démarches realizadas na 
tentativa de solucionar a crise ministerial. Após várias reuniões da cúpula 
governamental, fica decidido que a escolba do novo IIder da maioria recai
ria sobre um nortista: o deputado baiano Medeiros Neto. Entretanto, apesar 
de nortista, ele nio é bem aceito pelos setores mais próximos ao tenentismo: 
não se incluía entre aqueles chamados "revolucionários autênticos"; não era 
considerado "uma verdadeira expressão revolucionária". 

A indicação de Medeiros Neto para o cargo de IIder da maioria era 
duplamente criticada: além de representar maior conciliação com os setores 
vistos como "não-revolucionários", implicava Uma direta interferência do 
governo na Assembléia. A recondução de Osvaldo Aranha ao cargo de 
ministro da Fazenda e conseqüentemente à liderança da maioria continua 
assim a ser exigida por um grupo de constituintes próximo ao tenentismo. 
Fernando Magalhães (P. Popular Radical-RJ), VirgOio de Melo Franco (P. 
Progressista-MG) e João Alberto (P. Social Democrático-PE) ameaçam entrar 
em luta contra o governo e formar uma ala dissidente dentro da Constituin
te caso não consigam o reingresso de Osvaldo Aranha na vida política do 
pafs. 

O IIder da bancada pernambucana, apesar de não assumir qualquer 
oposição às diretrizes governamentais, participa inicialmente do esforço 
rea1izado pelo setor mais próximo ao tenentismo."· Vitoriosa a proposta 
governamental, Arruda CAmara passa a acatá-Ia integralmente, não sendo 
esta, entretanto, a posição consenlual da bancada pernambucana. Além de 
João Alberto, já em franca oposição ao regime,'" vários outros deputados 
reagem contra tal proposta, destacando-se entre ele.s doi! constituintes bas
tante identificados com o interventor Lima CavalcAnti: José de Sá e Osório 
Borba. O ministro da Agricultura, Juarez Távora, apesar de algumas res· 
trições, aslume posição pr6-Medeiros Neto e, em nome da União do Norte, 
tenta conquistar, através do interventor, apoio da bancada pernambucana 
para o nOvo IIder da maioria. 
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tar para que nós, do Norte, de forma alguma, não lhe criemos emba
raços à ação. Agir de modo contrário é fazer o jogo tão visivelmente 
ensaiado dOI que nos querem dividir para melhor fazer·nos Instru
mento de suas ambiç6es pollticas. As restrições levantadas por depu
tados de PemamJ!uco ao líder da Bahia levarão fatalmente a bancada 
deste estado a se IOlidarizar contra a bancada, COntra o governo, contra, 
enfim, o estado de Pernambuco. Será a desgraçada fragmentação do 
Norte, em torno desses dois grandes estados,' que passarão a ser os 
pontos de convergência das solicitações dos interesses pollticos con
traditórios do Sul . . , ",.T 

Neste momento, Juarez' Távora identifica-se inteiramente com a linha 
polftica do Governo Provisório, assumindo uma posição, de evitar qualquer 
tipo de confronto polltico. Em certo sentido, o apelo que o ministro da 
Agricultura faz à bancáda pernambucana, através do interventor Lima Ca· 
valcânti, surte bom resultado. Em 12 de janeiro de 1934, após reunião 
com a participaçio dos lideres das diversas bancadas estaduais, é h0mo
logado o nome de Medeiros Neto para o cargo de IIder da inaioria. 

Superada essa primeira crise, entra em cena a questão da sucessão 
presidencial, desde o início pro .. ocando grandes divergências na Assembléia 
Nacional Constituinte. II em função do sucesso de sua candidatura que 
Vargas, em agosto de 1933, realiza uma viagem pelas principais cidades e 
capitais nordestinas, prestigiando Ul!ljl região que desde 1930 constituía 
uma de suas Cortes bases de apoio. Do ponto de vista do Norte, o apoio a 
V'I1U leria barganhado em troca de mal. recursos e maior partiglpaçio 
poHtlca para a reglão. Juarez Távora participa das primeiras articulaçóes 
pró-candidatura Vargas e ao final d. Constituinte I!ljIfttém·1C no poltcr; fiel 
801 oomprominos assumidos. A posição de Limo Cavalcanti também é de 
total comprometimento com a sucessão. 

Entretanto, apesar de todas as articulações e manobras pollticas feitas 
durante JJ desenrolar do processo de constitucionalização, no sentido de 
garantir o continufsmo de Vargas, as forças pro-varguistaà sentem·se amea· 
çadas e resohrem acelerar o proces50 eleitoral. A Assembléia Nacional Cons
tituinte havia sido convocada para promulgar a Constituição, aprovar os 
atos do Governo Provisório e eleger o novo presIdente da República. Qlian
do, em 22 de março de 1934, o novo líder da maIoria apresenta uma pro
posta pua que a Assembléia Inverta a ordem doi trabalhos constitucionais, 
o clima pol{tico asJII'M dentro e fora do Parlamento. Enlre os constituintes 
mal. inlltisfeitOll com a propolta destacHe o pernambucano Joio Alberto 
Lins e Barros, apontado pela imprensa como articulador da candidatura de 
AfrAnio de Melo Franoo ao cargo de presidente da República. 

' 
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Contrastando nitidamente com a posição do Partamento, que não aceI
ta em nenhuma hip6tese a inversão da ordem dos trabalhos constitucionais, 
o líder da bancada pernambucana, padre Arruda Câmara, faz declarações à 
imprensa alegando ter sido a Constituinte convocada para eleger o presi
dente da República, aprovar os atos do Governo Provis6rio e votar a Cons
tituição, podendo optar para realizar em primeiro lugar qualquer uma des
sas três missões_ João Alberto consegue inicialmente a adesão de alguns 
pernambucanos, e Lima Cavancânti, completamente comprometido com as 
forças varguistas, sentindo-se ameaçado, coloca a questão nos seguintes ter
mos: "Ou maioria absoluta da bancada vota pela eleição imediata do pre
sidente da República confonne compromissos que assumi com poderes 
irrestritos que me foram conferidos pela pr6pria bancada ou deixarei ime
diatamente interventoria. " ... 

A questão torna-se bastante polêmica e o diret6rio do PSD de Per
nambuco reÚDe-se para tomar uma decisão sobre o assunto. Entretanto, dian
Ir da ameaça de renúncia de Lima Cavalcânti, a bancada recua, sendo sigui
licativas as declarações dos constituintes pernambucanos em solidariedade 
ao interventor publicadas tanto no Diário da Manhã como na imprensa su
lista. Todos os deputados penlambucanos, pessedistas e classistas. enviam 
telegrama a Lima CavalcAnti negando a existência de qualquer divergência 
política entre a bancada e o interventor e reitl!rando total apoio a este ... • 

Devido às reações provocadas pela indicaçlio Medeiros Neto. outras 
f6nnulas conciliat6rias vio sendo apresentadas, ficando finalmente acerta
do que a eleição presidencial s6 ocorreria após a promulgação da nova 
Constituição. Superada essa etapa, três outras questões J1Ue dizem respeito 
às matérias não constitucionais mobi1izam enonnemente a Constituinte e 
particulannente a bancada pernambucana. São elas: a transfonnação da atual 
Assembléia Constituinte em futura Assembléia Ordinária; a elegibilidade 
dos interventores ao cargo de governadores constitucionais; e a aprovação, 
sem ressalvas, pelos constituintes de 34. de todos os atos do Governo Pro
vis6rio. 

Na diseus5ão iobre a po5Sível transformação da Constituinte em As
sembléia Ordinária, interventor e bancada se unem, assumindo ambos uma 
posição de rebeldia frente ao Governo Provisório. Esse problema exige um 
grande esforço por parte do ministro da Justiça, Antunes Maciel, que tenta, 
através de Lima Cavalcânti. m"dificar a posição da bancada pernambucana. 
O argumento utilizado é de que, não aceitando a transfonnação, Pernambu
co se isolaria, já que as bancadas mais pr6ximas - a mineira, a gaúcha e a 
baiana - teriam apoia'do tal proposta. Flores da Cunha apesar de, em 
principio, concordar com Lima Cavalcânti. aconselha-o a acatar a decisão 
da maioria da Assembléia para não desprestigiar o Governo Provis6rio. 
Lima Cavalcânti, inicialmente irredutível em sua posição. diante das pres-
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lÕeS governamentais telegrafa para a bancada, deixando-a lolalmente livre 
para decidir sobre essa questão. A oposição a tal medida acumula forças, 
e Simões Lopes, Hder da bancada gaúcha e um dos principais articu1adores 
da Assembléia, apresenta uma proposta intermediária, que, por ser conci
liatória, consegue ser vitoriosa: depois de eleito o presidenle da República, 
s Assembléia funcionaria até a expedição dos diplomas para os futuros depu
tados e exerceria as atribuições do Conselho Federal até 8 instalação deste. 

Nova queslão. provocará conflilos mais sérios para a bancada pernam
bucana: a elegibilidade dos intervenlores. Desta vez; as divergências assu
mem maiores proporções, pois está em jogo a própria sucessão estadual, 
tratando-se, portanto, de uma disputa pelo poder. Votar contra a elegibili
dade dos interventores seria, em princípio, uma posição mais coerente com 
os ideais tenentistas. Isto. porque eSle grupo havia sempre defendidp a neu
tralidade política, atribuindo a uma situação conjuntural o fato. de estarem 
os tenentes assumindO carges de chefia pelítica. Entretanto, e único inter
venter nortista que se pronuncia abertamente contra tal questão. é o cea
rense Carneiro de Mendença, sendo. Juraci Magalhães (BA), Magalhães 
Barata (PA) e Lima Cavalctnti seUl deferuores mais intransigentes. A pc. 
.içào 8uumida por quase metade da baneada peosedista em discordar da 
elegibUldode dos interventores é, sem dúvida, UJDJI demenstraçãe da fraqueza 
pol/Oca do inrervenlor pernambucano. Pronunciando-se contra tal elegi. 
bilidade, os constituintes eslaV8JD dizendo não ao continu(lme de Lima 

CavalcAnti. 

Diante das discordâncias, a situação. toma-se tão. delicada que e inter
ventor lenta pressionar através do instrumente poJ1tioo.partidárie de que 
dispõe. O PSD, após reunião convocada em C1IJ1Iter de urgência, decide 
COOIidenr questões fechadas tanto. a aprovação dos Itos do Geverno Pro
vilÓrlo cemo a possível elegibilidade des interventores. Os pcssedistas dI> 
veriam acatar a declsle aprovada pelo diretório. de partido., e em nome dos 
princípios revelucionários tais questões deveriam ser defendidas na Assem
bléia Constituinte. Tanto. e continuísme daqueles · que estavam levando 
avante a ebra revelucienária, cemo a procedência dos ates de Governo 
ProvllÓrio Dfio poderiam ser questionados. Segundo Lima CavalcAnti, sede 
InadmlssCvel para • revoluçlo nio IÓ permitir que seus ato. fossem sub
metidos a qualquer tipo de Julgamento., como vetar 8 seUl principais artl

c;ultldOIU e acesso 80 poder neste neve perCodo de legalidade constUucio
nal. Diante da gravidade da questão. cabeda à bancada pernambucana dI> 
senvelver lodo. o es[erço para evitar e triunfe dos reacionários e a falência 
d. revelução,''' Entretanto a posição defendida pele interventor não. é com
partilhada pela tetalidade da bancada pessedista. Dos t 5 pessedistas, apenas 
nove acatam integralmente a posição do diretório estadual; Arruda Câmara, 
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Agamenon Magalh�s, Jos6 de Sá, Amaldo Bastos, Sim6es Barbosa, Mário 
Domingos, Humberto Moura e Tomás Lobo. 

A aprovação global dos atos do Governo Provisório, apesar de consi
derada questão importante, mobiliza bem menos a bancada do que a questão 
da elegibilidade dos interventores, já que a derrota dessa proposta poderia 
representar um remanejamento do poder estadual. Após grandes articula
ções a nível nacional, consegue-se uma quantidade de adesões suficiente 
para sua aprovação, sendo todavia pequena a margem de vitória. Dentre os 
220 deputados presentes na sessio constitucional, apenas 135 deputados 
votam a favor. Contra ela se colocam: as bancadas paulista, alag08nl, pa
raibana, e a maioria da bancada fluminense; cinco elementos do Partido 
Progressista Mineiro; parte significativa da bancada pernambucana e uns 
poucos elementos do antigo perrepismo, presentes na Constituinte. Essa 
vitória é sem dúvida expresiiva dó tipo de modificações que vinham ocor
rendo dentro do pÍ'óprio grupo dOS chamados revolucionários autênticos. A 
nova conjuntura, instaurada com o período constitucional, representava 
concretamente o reflorescimento da vida política no país, significava a ins
titucionalizaçio de uma prática político-partldária onde não havia mais es
paço para a· propalada neutralidade política. A única alternativa possível 
para aqueles que nio desejavam se ttlatginalizar do poder era aceitar as 
novas regras do jogo, acatando, sem restrições, a ·transformação da figura 
do interventor-técnico em governador-pol!tico. E a maioria dos interventores 
nortistas encontrava-se neste caso. 

Em 6 de julho de 1934, três dias após a aprovação da emenda possi
bRitando a elegibilidade dos interventores, o diretório do PSD de Pernambu
co levanta oficialmente a candidatura do interventor "'ima Cavalcânti ao 
cargo de gov�dor constitucional do estado. Estava instaurada a crise de 
sucessão estadual. Essa crise iria cindir o bloco situacionista e, conseqüen
temente, o partido do inte1'VCJ1tor. Dessa cisão, liderada por Joio Alberto, 
participam .00 pesaediotas Arruda Faleio, Solano Carneiro da Cunha, Lu!s 
Cedro, Augusto Cavalcanti, A1de Sampaio- e o deputado avulSo Barreto 
Campelo. Todos eles, em outubro de 1934, quando das eleições para a Câ
mara Federal e Estadual, não SÓ formam uma chapa oposicionista - a 
chamada Dissidência Pernambucana - como indicam o nome de João 
Alberto para o cargo de Governador de Pernambuco, em oposição a Lima 
Cavalcânti. Este, entretanto, apesar do desgaste, consegue sair vitorioso, 
permanecendo no poder até 1937, quando da instalação do Estado Novo, 
conseqüente término do chamado período constitucional. 

• • • 

Tendo como preocupação dominante o ·acompanhamento da trajetória 
política do Norte no período de conltitucionalizaçio dos anos 30, ·tentamos 
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.eeuperar o esforço duenvolvido pelos estados de$58 região para conquista' 
maior projeção 00 cenúio nacional. A Pernambuco coube o comando da 
ortlaulaçlo desse processo, Gujo objetivo principal era a retomado do papel 
politico que os estados do NOrLl>-Nordeste tiveram em épocas anterlol"<l!l. A 
implememação de fÓrmulas conciliatórias que garantissem a unificação dO! 
inleresse, regionais era condição essel)cial para a realú:oç!o de ('ai projeto. 
Esta foi 8 razia que fez aoIO que 8 história do Norte, neste penado (1930· 
1 934), f01l&e marcada pelas múltipla. tentativas de organizeção - inicial· 
mente em agremiações apartidárias e posteriormente em partidos - que per
mitissem uma atuação conjunta a nível federal. 

Com a Revolução de lO, o renenlimlo conllCgue forte expreasão pouuca 
na região. Apesar das �lsões e lutas ÍIlternas, o. tenentes representaram 01 
uma força reoovadora, contribuindo para O afastamento das tradicionaiJ 
lideranças locais e para a neutralização da prática oligárquica dominante em 
toda a Rllpública Velha. O exemplo do ÍIlt�nlor pernambucano LIma 
Cavalcanti, enquanto elemento que tenta desarticular a máquina ol.igúquica, 
rmbora bastante ilwlntivo, não preenche de fo"", alguma a laCuna ainda 
cnstenrc aobre a experié.ncia política pós-revolucionária nos estados nortis
las. O estudo do Caso pernambucano nio pretende dar conta dessa proble
mática, mas apenas lançar a questão e contribuir para O seu posslvel desen
volvimento futuro. 

Ainda que defensores ardoroaos da neceuidade d. m.nulenção do te
!,ime dilalorial. OI revolucionáriOOlortistu engajam-se no processo de cons
lltuelonnlhação do país. quando cite. após o movimento paulista de 12, 
toma-se um fato irreverslvel. Durante o funcionamento da A.Sllembléia Na
cional Constituinte de 1933-l4, a 'análise da represetltaç!o política de Per
nambuco foi. mais uma vez, Ilustrativa da presença do Norte no terreno 
dos debates parlamentares. II um IIIOIIIeDto de crucial importância para 
captar o conteúdo básico das formulações northtaS, já que a e1aboraç!o de 
uma nova Constlluiçio representava uma discunão sobre a organização do 
Estado, o que em última in'lineia conduzia a um debale sobre qual 8 melhor 
maneira para u diversas rorças ooc:ials em questio Implementarem efetiva
mente seus projetos políticos. 

As diverg!nclas ocorridas durante lodo o desenrolar dos trabalhos cons
lituclonala roram muitaS e, neste particular. Pernambuco se destacou por 
assumir uma posição bastanle inovadora. Dentre as bancadas mais expressi
vas, a representação polftica pernambucana rol, sem dúvida. uma das que 
opreaentaram propostas mais contestadoras sobre o regime po\(tlco vigente 
na República Velha. Criticando radicalmente a Constituição de 189 1 .  05 
pesscdlJtas pernambucanos constatam a falanci. do Estado liberal e defen
dem um Estado mais inlervencioniJta, que consiga. através da sUa atuação, 
estabelecer o equillbrio da sociedade nos seus diversos níveis: �co, 

419 



social e polftico. Apesar de não negar o federalismo, propõem um Estado 
forte, mais centralizador, que restrinja a autonomia polltica estadual. Em 
oposição ao p�sidencialismo, a bancada pernambucana defende o parIa
menlari.smo, por conJid.,.ar aquele um ...:gime que �{orça o pel$Onalismo 
e o arbUrio, sendo inclusive O principal responsável pela hiperuor.. do 
Poder Bxecutivo, dominante em toda a República Velha. Ao invú de um 
!'oder Legislativo bicamtraJ, composto por Uma amara de DeputadQl c 
por um Senado Federal, sugere o unicamera1ismo. auxiliado por um Coo
�elho Federal, órgão fOMe, cuja função seria coordenar os poderes E.xecuti
VO, Legislativo c Judiciário. Finalmente, a bancada pernambucana inova 
lambém quando aceila a eleição direta apenas oa esfera municipal, reforça0-
do a Id6ia da inviabilidade da Implantação de um regime democrático que 
tenha como princípiu básico o .uínlgio universal. Nega. portanto. a liberal· 
democra.oia e contrapõe o esta uma democracia &ocial que tenha como pr6-
requisito, para a p81ticipação polltlca, maior consciência e educação c:lvica 
da população. 

NOTAS 

1 Entre 1907 • 1937 • •  quota do açúcar de Pemambuoo. o maior produt.,.. do 
Nordeste. d=- em relaçio • prodoçio nacional de 41,$'11> pua 2$'11>. Ver 
RoI>en I.evin .. "P ...... mb_ e a federoçio bruilei,. - 1889-1937". io B61Ú 
Pluno (01'10). O BNUi/ "pObli<DIID. I. m. vol 1 (Rlst6rIa Geral d. ClyjJJ· 
ução 8ruil.1ra. a) (SIo P-ulo: D<lel. 191$). p. 126. 

1 Sobro este UIWIIO, ver Alpúia AkAntara de � Busl1 No,J-Est: nWhl .. 
�mMU plrJrGIU ., crise popull.rt. (Paris: t.colc PratiqllC: da _""ules Etudcs. 

1973 ) (D1iJnc,0). Va lambén> Robon Lcvlne. op. dI .. p. 124. Sc.undo o 61-
limo. c:nquulto o número de dCPU111.dos d. reailo None aumentou apeou de 
6' clemento. no lmp&lo pano 90 na ReptlbllC1l. OI •• Iodol do c...lro-Sul mal. 
do quo duplicaram a lUA partidpa;50 no referido pcrlodo: d. H pasmam 
a 124 depul8lloa. 

3 Diário dD Manha d • •  etembro de 1930. 
4 8óri. FIUlto. "Expanslo do caf6 • pollde .. .. redro", lo B6rb FIUltu (cri'l' 

O B,os" "publlcllm>. I. m. vol. t (Hun6ria Geral da Civiliuçlo Brulldra. 8 • 
p. 219, exempHOta C'IU .ltuaçAo COm a opcMlçdo aO Con\'tnio de TaubAt6. rea· 
lizado em 1906. vill.Ddo • valorização do café. Eua opOsiçli.o, apetar de POUCO articulada. teria formAda na Cimara princ:il'la1mtnte por elea.tnlOI do Di'trito 
Federal. Pernambuco ti a.bia. ' 

$ Cabe . reua\n. d. qu •• na ipoca. O lermo �Non" mo ullUxodo no ... u ..". 
lido II1II11 amplo, incluindo todoo DO eatad", do Norte • No,dea... do pais. Do 
merma fomua. o lermo ""revQWcioQ6rios nortista," dc.slanava • dite p01ltica 
dtml resiJo, identi.ficada com OI ldeaiI te.oentiJt.aL 2 DCIlC Jenado que o tra� 
balbo fm:orpota ala IUlodedJll&Çâo. 

6 Maria do Carmo Campelo de SO .... &todo • ponldol po/lrlcOJ '"' BrruI/.; 
J9Jo-/964 (510 Paulo: Alfa-ômep., 1976), p. 98. 

1 O C6dil,o dos Intervenlor ... "-!JIdo de 3.9. t931
, 

tinha per objetivo .. tabel.., .. 
oou Iluaçlo uo/fonne ou diverus Interventor1u federai .. 

8 Arquivo GecúUo V ....... 14.01.09. 
9 l:M<uno d. Osvaldo Aruba em bo_aem a Lima C •• aIcioli. VOI Arqui." 

Os.aldo Ar.abA, 34.03.2.1. 
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10 Juarez Távora, Uma vida e mui/as lulas, U (Rio de Janeiro: J08é Olympio, 
1974), p. 32. 

U Ih., p.37. 
12  Ih., p. 40. 
1 3  Carta de Vargas a Juarez, em 22.12.193 1. Ver Juarez Távora. op. cit., p. 40. 
14 Diário d. M.nhã de 20.8.1931. 
15 Idem . 

. 16 Diário d. M.nh4 de 14.5.193 1.  
17 Juarez Tbora, op. cit., pp. 36--7. 
18 Diário d. Manha de 15.3.1931. 
19 Entrevista de Juarez Távora ao Didrio da Manhã, em 1931 .  
20 Entrevista de  José Américo ao Diário da Manhã, em 8.1.32. 
2 1  Diário d. Manha de 8.1.1932. 
22 Jeová Mota, Depoimento (Rio de Janeiro: CPDOC, 1978) (mimeo). 
23 Idem. 
24 Clemente Mariani, Depoimento (Rio de Janeiro: CPDOC, 1977) (mimeo). 
25 Idem. 
26 Diário d. M.nha de 1.5.193 1.  
27 Diário d. Manh4 de 5.5.1931. 
28 Diário d. M.nha de 10.4.1932. 
29 Diário d. MonhiJ de 1.1.1932. 
·30 DiáTio da M.nhíI de 6.1. 1932. 
l i  Dldrfo d. M<lIlJod de maio d. 1932. 
31 EIsa. VÍl.Itm .6 Ie n:.Jiur' em aplo de 1933, ml outro conLu'o poUlko� 

quando Varps est6 mtC'felsado em preparar a loa candidatura para • preai
danei. ela Rep6hlic •• 

;) c.rt. de Hercollno C."'",do. Vu Arquivo Oaval.do Aranha. 33.02.23/3. 
14 ld,.m. NUIC! momento, o cx.-inte.rvenlor do Rio Grande da NOrté de:aUp�1C 

da vo1hica tcntntiJt.. vindo • 'tr posteriormente um dOI artieuladorCl da 
A.Ua.nça Nacional Ube:rtJt.dora. e um dos principaiJ lideres do levante COmu,. 
nista de 1935. 

3 S O general Manuel Rabelo, interventor de São Paulo no período de 13.1 1.1931 
a 1.3.1932, não era no pós-30 identificado como um revolucionárjo nortista. 
Entretanto, após a sua nomeação no início de 1933 para o cargo de coman
dante da 7.8 Região Militar, seu prestíJio poUtico cresce DOS estados nortistas, 
principalmente em Pernambuco. 

36 Manifesto do Clube Republicano Ditatorial. Ver Arqwvo Getúlio Vargas, 
34.03.18. 

37 Diário da M.nhã de 10.3.1932. 
38 Dib/o da Manha d. 5.�.1931. 
39 Arquiyo C ... Io. d. Lim. Cavolc:1ntl. documenlOl d. 10.10.1932 • 4.1 1.1932. 
40 Arquivo Carlo, de Uma ClIVIlcãnli, boleti .. de 10.10.1931. p. 1. 
41 Arquivo Cadoo d. LIma CavalcAnti, bol" in. de 10.10.1932, p. 2. 
41 Arquivo CorlOl d. Lima Cavald:nd, boletins d. 10.10.1932. p. 3 (&rifas 00"01) ,  
43 Idon. a impOrlADle notar que J.CrIo realmenle · eslu OI ponto. pelol quaiJ 

JUIIorcz. e o Norte le baterio na Coosútulnte. A unidade de proceuo c • na
cionalização das minas e quedJl$ dt6.Jua constituirão. como 'YUeJnQI IIIdianLe, 
suu rnaiorcl vllórita. Entretanto, desw mcdldl3, apenai a repl:'elicot8çAo de 
clU5el 6 conquistada .. otel dil abertura dos uSlbalho. COo$tituciooai.. sendo 
um de 4e:UI mAis sillÚficativoa aanbM. 

44 Arquivo CarJos de Lima Cavalcânti, boletim n.O 2 de 4.1 1.1932 (grifas DOSSOS) .  
45 O documento, considerado d e  caráter sigiloso, DO qual é aprescotado o esboço 

dessa agremiação poJitica data de 14.6.1932. Ver 10"1111 do Bra.ril de 23.11.1932, 
onde o mesmo foi clivulaado. 

46 Idem. 
47 Idem .. 
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48 A Comlnlo Coordenadora dOI .... balhos 6 conltituldl por Dca ub.nhe. Ama
dor Cilne.iros. Amaucir NJemc:)'cr c Juditc Gouyeil. c o CoD&raSO 6 prelklldo 
por JuarCl. T'vora. Co,rolo da Manhã de 17.11.1932. 

49 Eua romi&!io era comporu. por Pedro ErnC!to, Juarez. T.b�. coronel Mo
reira Lima. CUlTO Afilhado. lIea Labanhe. Amauri Ol6rjo e Glraldea Filho. 

SO O Globo do 15.2.1933. 
SI Da clDboraçAo deite acordo partIcipam lodos 0:1 mlni.truI civia do Governo 

Provil6rlo e mal. Joio AlberlO. Gói. Mo.,eJro. Ao,ónio Carl.. d. Aodrad. 
(prClidenlo do Partido Prose"'i". MIneiro), Arl Parreira. (imenonlor DO RI). 
Pedro Ernesto (inlo'".olor no DF). Carnoiro do Mendooçl (inlervenlor no 
CBl e Rog6rjo Coimbra (lnler"etllOr DO AM). Ver Arquivo Oetúlio VMg .. , 
H.02.15. 

52 Trechos do proaram. da UCN publicado pela Folha do SIio Paulo de 20.2. 1 933. 
'3 SIo e16: Partido Socialista Bruiletro o Panldo Libel1ll Amuo •• ..., (AM): 

Pu1.i4o Llberal (PA): Panido SoclaliJta lIrui1elro (MA): Partido Social N .. 
cionalisla (P!); Partido Uberal (MT): Partido Nacional Soclali.ta e Partido 
Popular (RNl: Partido Naclcmal (AL): Panido RepubUcaoo Proanss!.'. (P8l: 
Partido Social·Democrátlco (PI!. CI!. BA. PRl:--hnido LlbenJ Saola-Calari· 
D<TlSC (SC): Partido RepubUCIlDO Liberal (RS): panMto Republicano SocIal (00); Porlido Aulooomio,. (DP): • CIIlpa Liberdade e Civismo (SE). 

H O Globo de 2'.4.19l3 (arifot ._l. 
55 D/lrio da MGllhã d. 6.4.1933. 
S6 O Globo d. S.4.19H. 
57 Em Alagoas o Panido Nacional concorre ao pleito . com mais dois partidos. 

O Partido Socialista, formado por elementos considerados tamb�m "revolucio
nários", e o Partido Democrata. Entretanto. ambos extinguem-se após as elei
ções de 1933. 

�8 Correio da Manhã de 27.2.1934. 
59 Em 18.3.1934, Monso de Carvalbo' i substituído por Osman Loureiro. 
(>O Arquivo GetúUo Vargas, 34.08.02. 
�1 Idom. 
62 Sobre este assunto ver Barbosa Lima Sobrinho. A presença de Alberto Torres 

(Rio de Janeiro: Editora Civilização Brasileira, 1968) .  
63 Em 12.1.1954 a sociedade realiza o Primeiro Congresso de Problemas do 

Nordeste, presidido pelo tenente Juarez Tbora. 
64 Juarez Távora. op. cit .• p. 106. 
65 Á NtJ>ilo d. \.9.1933. 
66 Companhia inalesa que detinha o monop6lio do transporte ferroviário e por 

onde escoava quase toda a produção da região. 
67 Sobre este assunto ver Manuel de Sousa Barros, Ã década de 20 em Pernam-

buco (Rip "de Janeiro; I. ed., 1972). • 
68 "Cam a ReYOIuçlo uc:enderia ao IOvuno do estado um 0ULr0 UlÍnC'ltO. Dr. 

Carlos d. Limo Ca.alclnli. U"do lambi .. ao velbo di .I"an'e do vida p6bliea 
de PE deodo o �c:ulo XVI. O que demonstr. quo a R .... oluçio de 30 nAo p"'" 
vocou altençõet De. trupa! econ6núeOl domÚlanlu que detinham o poder 
potitico." S .. dra Mula Correa Brldley. Arllc4r o pod<r (Recite: Secretario 
d. PI.oejamenlO do E".do. 1977). p. 45. 

69 Guillermo Pallcios, Os plantadorts f:le cana de Pernambuco, 190011955 -
Adaptaçio d. uma elite aarária tradicional (Rio d. J anelro: EIAP-PGV. ..d.) 
(mimoo). p. 29. 

70 Costa Porto, 0.1 tempos de Lim4 Cawdcânti (R«ife: .Governo do Estado de 
Pernambuco, Secretaria de Educaçi.o e CuJtura, ] 977). 

71 Neste sentido 6 feita de imediato uma reforma da magistratura qu� atingiu 
diretamente os elemenl08 liaados ao governo deposto. Será na reforma da ma· 

. gistratura que a oposiçio ceDtralizará IUBI maia veemcntCl çríticas ao governo 
de Lima CavalcAnti. . 

. 
72 Didrlo da Manhã d. 4.3.193 1. 
73 OlMo da Manha de 19.7.1931. 

422 



74 No dia 8.4.193 1 deseocade.ia-se no Recife um motim de caráter nacionalista 
enlre empreaados brasileiros , demilidos e palr6es da casa de comércio Portu� 
IUesa Teu.eira Miranda. No dia 20.$.1931, ocorre uma revolta militar .DO quar� 
teI do Dcrbi. dirigida por re'Yolucionários de 30 demitidos da Força Pública. 
Nos dias 29 Co 30.10.1931 eclode a revolta do 21.0 BC. Ver Diário dD Manha. 
de 14.4. 30.4. 3.11  e S.12.1931 e Arquivo Getúlio Vargas. 31 .0S.20 ·e 3 1.0S.21. 

7S Interessante notar que os jornais situacionistas dio pouco destaque a tais ques
tões. Na maioria das vezes divuJ.am notas oficiais esclarecendo a população 
sobre tais acontecimentos. 

76 D/Mo da Manhã de 3.11 .1931. 
77 D/Mo da Manhã de 19.7.1931. 
78 Decreto n.O 21 sobre aluauel de casas. Ver Diário t!D MDnhé. de 4.2.1931. 
79 D/6rlo da Manhã de 5.4.1931 .  
�O ld�m. São membros do Conselho do Departamento Estadual do Trabalho: João 

Cleofas, Tomás Lobo, Aníbal Bruno de Oli'Yeira. Humberto Moura. 
81 D/6rio da Manhã de 23.8.1931. 
82 DI6rio da Manhã de 16.2.1933 (arifos nossos). 
�3 Idem (grifo. nossos) .  
�4 Telegrama de Antunes MacieZ para Lima CavaJcânti em 18.12.1932. Ver Ar-

ctuivo Carlos de Lima Cavalcinti. 
as Diário da Manhã de 31.8.1931 (grifos nossos).  
86 Diário da Manhã de 28.3.1933 (grifo. nossos). 
87 A Esquerda cle 28.3.1933. 
88 Di4rio d. M.nhã de 25.4.1933. 
89 Em 30 de janeiro de 1933, em uma reunião coDvocada pelo ex·senador Arctui

medes de Oliveira. é escolhido o Diret6rio Central do PRS, do qual fazem 
parte Sebastião do Re80 Barros. Eurico de Sousa Leão. Jólio Belo. Arquime
des de Oliveira, Samuel Hardman etc. 

90 Diário da Manhã de janeiro de 1933. 
91 A Esquerda d. 28.3.1933. 
92 Idem. 
93 D/6rio d. Manhã de 13.4.1933. 
94 D/6rio d. Manhã cle 3.5.1933. 
95 DI6rio da Manhã cle 5.S.1933. 
96 Aníbal Fernatldes, PernDmbuco no tempo do Hvice-l'ei" .  _ (s.e.: Schmidt, 1934), 

pp. 342-3. 
97 A doiçJo dos T"eprcscnlD.ntet patroaab: l Auc.mblfu Nacional ConlltbuLrne 

oc:ortt em 25.7.193). c 11. lnc1udo tJo nome de Edp.r Teinira Leite, "6nico [C· 
prei<lntente do None em UtnA bancada comporta por t7 dCpUUldOf, , muito 
�m aceita pela tD1r.rvmCOria. punambUCJI"a t: demais int.u�tO-ri8. IlOrunn. 

�8 1 . ... <1 Tévora & nomeodo minis.ro d. Agri<;uJrura. lndlútrla • Com&cio em 
21.11.1932. Sua presença DA ..... embUia aeional ConnÍlulnle ...... lola\men
lo leaíti.mAda pelo (atO cle ocupar o ""'0 de IIÚnÍIrro do Elado. Os prindpalt 
ponlO. por ele defmdidos em pl.núlo saio OI quint .. : fonalcc:lm •• to d. 
União nodoaal; unlformiuçlo d. J .. tiça. .. ócI. e ensino pGblico; lranaforntl
ç�o dos esudOl fed .... cI'" em mUOl 6rPos odmlniltnti_ Inlenned.iírios <Alto 
• Uniio • '" munlclplOl; uiJl!nda d. uma canw. EA:cDÕmica Social; dccte
laça0 imccU.ta de uma lePslaç:io que pcrUlÍta. lftcemive c- lmpultlooe • 01"
p-niu.çio e o fundonam,a.to dOI: slDCÜc:l.tOl c a:nodações profissioDais: JUbordiniçto d. "'Drre:mocrac.la Repracotaúva" 10 nivd de conxientlu.ç.lo d.I popu-
\oçio. Ver Arquivo d. Corl"" de Uma Cavalc1nti. boletim de 10. 1 1 .1912. 

99 Btull. AIUlb da Assembla. Nacional Corutituintc, 1933-1934 (Rio de J .. e� 
ro: Imp ....... Nacional. 19H-1937. 22 w>I.). daqui por diante referidos apcnu 
nos AMIr. &Ie Item .., eDCOutra DO ""t 17. p. 263. 

100 Di4rio da Manhã de 30.1.1934. 
101 Curiosamente. a participação de Joio Alberto DOS trabalhos constitucionais 

se encerra Ctn 2.3.1934. Afor. as queatõea pollljças. João Alberto prop6e duas 
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emendas ao Anteprojeto Constitucional, ambas de caráter nitidamente. centra
lizador. sobre diacrlmmação de podera dos estados e da União. 

102 Edgar Teixeira Leite, Anais, vol. 8, pp. 340-1. 
103 Cardoso de Melo Neto, Anais, vaI. 6, p. 279 (grifos nossos).  
104 Ih., pp. 28().1. 
105 PropOSta constitucional da Socideade dos Amigos de Alberto Torres publicada 

no Diário da Manhã de 4.2.1934. 
l06 Juarez Távora, Anais, vol. 2, p. 357. 
107 AnaI.r, vol. 2, p. 74. 
108 Odilon Braga, AnaI.r, vol. 2, p. 75. 
J09 Agamenon Magalhães, Anais, vaI. 2, pp. 74-5. 
110 Ih., p. 207. 
1 1 1  Juarez Til,,,,,,, Anau, vol, 2, p. 3.59. 
112 Agarru:non Magalb.lt:$., tJp. cit.. p • .0483. 
1 1 3  AJ�m de Aa;umenon Maplhles. voLam conu,. O nOvo tipo de regime O!I 'PCJo"" 

Icdilla. pernAmbucallOl. Jo� de: SA. ArnRldO Butos., o.órlo Borba. c Mário 
D<>minau .. , .16m dG /I\amo FlIho CB_hl • •  rndlo é B.hia), Pedro bebe (<I ... 
m'" dos cmprepdorcs I, I. Ferreino Soun (Partido POpUlar - 1tN). Alberlo 
R.....ni ( PartIdo  Popular - lU"). V.r Anal,. vol. 3, p. 9. 

114 Emenda n.o 1 , 949. Vor AltaLr, vol. 17. p. JD. 
115 Emenda aO 40, V ... AMir, voL •• p. 42C. 
116 Idem. 
117 EsI. 6rgio leria funç6es d<liberuti ... em rcloçio • "'.. alribuiç6es funda

ment.aÍl: t.) coordc.t\U c pnntir o funcionamento barm6nieo e aUlônomo 
do> trb poderca - Executivo. LeaWati'" e Judiciário - d<otro d. AlÇada 
fedem; b) estabelecer . ptmlir • cooperaçlo racion&l _ p<l<Ic1u COm 
DI pode... bom6to.". estadaoh, c) .... .,,"" , eoll1ÍllUidadc da admlni"".
çlo pQbIíca. '""vós da l1'alUiloried.de dos IOYCI'IIOI republicllt><lO: d) ....... 
ür dc-ti�amc:nto O equl.librio fodcnliro. outron l.AeIurado. leoricamente. pelo 
Scnodo. VU J ...... ez Ti..,.... An4It. vol. 13. P. 30 • R •. 

U8 Ih. p. 36. 
1 1 9  Ih., p. 29. 
120 Antônio Souto Filho, AnaI.r, vol. 13, p. 225. 
1 2 1  Juarez Távora, Antm, voJ. 11. p. 493 (grifos nossos) .  
122 Juarez Távora. A.no.i.r, voI. 2, p. 356. 
123 Alde Sampaio, AIUlis, vol. S, p. 293. 

· 124 Diário da Manhã de abril de 1933. 
125 Agamenon Magalhães, Anais, voI. 5, p. 306. 
126 A.nais. voI. 17, p. 456. Levi Carneiro. P,la nova Constiluição (Rio de Janei-

ro: Coelho Branco, 1932), p. 748. 
127 Luis Cedro, Anau, vaI. 13, p. 12. 
128 Antônio de Souto Filho, op. clt., p. 224. 
129 Sobre a criação do IM enquanto política intervencionista, ver C�lia Leite 

Costa. O Instlturo do Açúcar e do Álcool. um �xem"lo de "o!El;ca ;ntervencio· 
nisca na década de 30 (Rio de Janeiro: CPDOC, 1979) (mimeo) .  

130 Auguslo C.vaicânti, Anais, vaI. 14, p. 4'2. 
131 Arruda F.leio. Anais, vol. 21, p. 253. 
132 Augusto Cavalcânti, op. cil., pp. 445-53. 
133 Ih., pp. 448-9. 
134 Edgar Teixeira Leite, Anais, vol. 14, p. 450. 
J3S Augusto Cavalcânti. op. clt., p. 450. 
136 Clube 3 de Outubro, Esboço do programa de recolISfrução política e social 

do Brasil (s.t.: •. <d., 1932). 
137 Au&usto Cavalcânti, Anais, vol. 21, p. 846. Bastante significativos são os sig· 

notários dessa emenda. Além dos pernambucanos Osório Borba, Mário Do
min,ues, Humberto Moura, Jos� de Sá, Aaamenon Magalhães e AuJUsto Ca
valc6nt� os demais são deputados classistas representantes dos empregados, ou 
dcputadOJ poUticos COIIl vinculos çom o tcneDtismo. Sio eles: Ferreira Neto 
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(empregado..c;lassista), Rui Santiago (autonomista-DF) ,  João Beraldo (PP
MG), Olegário Manairo (autonomista-DF), Rodrigues Dória, Pedro Vergara 
(PRS-RS) ,  Francisco de Moura (empregado-classista), Gilbert Gabcira (em
pregado-classista), Guilherme Plaster (empregado-classista),  Eugênio Monteiro 
de Barros (empregado-classista) ,  Jeová Mota (LEC-CE), Martins Soares (PP
MG). A proposta é rejeitada, ficando o texto da Constituição bem próximo 
80 do substitutivo. 

138 Emenda n.O 1.639. Ver Anais, vol. 17, p. 280. Assinam a emenda: Luís Cedro, 
Arruda Falcão, Alde Sampaio, Humberto Moura, Augusto Cavalcânti, Edgar 
Teixeira Leite, Agamenon Magalhães e Barreto Campelo. todos membros da 
bancada pernambucana. 

139 Edgar Teixeira Leite, Anais. vaI. 8, pp. 430-40. 
140 Emenda 0.° 1.109. Ver Anais, voI. 3, p. 172. 
141 Agamenon Magalhães, A nais, vol. 2, p. 201. 
142 Carta de Lima Cavalcânti a José de Sá e Agamenon Magalhães, em 3.7.1934. 

Ver Arquivo Carlos de Lima Cavalcânti. 
143 Disposições transitórias seriam aquelas matérias que, apesar de discutidas e 

votadas pela Assembléia Nacional, não constariam do texto da Constituição 
Brasileira por serem mais ligadas à conjuntura. Constavam das disposições 
transitórias:  a aprovação de todos os atos do Governo Provisório; a fixação 
de datas para 8S eleições das próximas constituintes estaduais; a elegibilidade 
dos interventores clc. 

144 Telegrama de Antunes Maciel para Lima Cavalcânti em 28.5.1934. Ver Ar
quivo Carlos de Lima Cavalcânti. 

145 Em 6.1.1934, Osvaldo Aranha recebe em sua residência duas comissões da 
Assembléia Constituinte: uma de líderes, representada por Arruda Câmara, 
e outra de deputados representada por Fernando Magalhães (Partido Popu
lar Radical-RI),  elemento vinculado ao tenentismo. A visita tem COmo obje
tivo prestar solidariedade ao ex-líder da maioria. 

146 As divergências deste pessedista pernambucano com os rumos assumidos pelo 
Governo Provisório datam da escolha de Antônio Carlos de Andrada para 
a presidência da .Kssembléia Nacional Constituinte. Tratava-se de um antigo 
membro do Partido Republicano Mineiro que, apesar de revolucionário em 
30, fazia parte, segundo as classificações te.nenlistas da época, do grupo dos 
chamados "polític03 profissionais". 

147 Cana de Juarez Távora a Lima Cavalcânti em 12.2.1934. Ver Arquivo Carlos 
de Lima Cavalcânti. 

l48 No dia 21.2.1934, Lima Cavalcânti envia cinco telegramas a três pessoas tra· 
tando deste mesmo assunto. Os destinatários são Arruda Câmara, Agamenon 
Magalhães, Flores da Cunha. Ver Arquivo Carlos de Lima Cavalcânti. 

149 Telegrama publicadO pelo Diário da Manha de 26.2.1934. O único dentre os 
15 pessedistas que não assina o telegrama é Arruda Falcão por encontrar-se 
ausente. � significativo o fato de os pernambucanos que fazem parte da 
bancada classista assinarem o telegrama: Edgar Teixeira Leite (empregador) 
e Antônio Ferreira Neto (empregado).  

1.50 Telegrama de Lima Cava1cânti a Agamenon Magalhães, Jo.s6 de Sá e Osório 
Borba em 28.5.1934. Ver Arquivo Carlos de Lima. Cavaldnti. 
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Capitulo V 

A REPRESENTAÇÃO DE CLASSES 
NA CONSTITUINTE DE 1934 

ANGELA MAluA DE CASTRO GOMES 



A Revolução de 1930 e todo o debate pol/tico e intelectual subseqüente re
tomam, de forma clara e precisa, uma série de questões que vinham sendo 
alvo de análises desde o período da República Velha. Dentre elas, destaca·se 
a da representação pol/tica. 

De fato, por diversas vezes na Primeira República, Rui Barbosa e mui· 
tos outros pol/ticos e Intelectuais reafirmaram a necessidade de uma ampla 
reforma eleitoral que sanasse os vícios de um sistema pol/tico baseado no 
voto de cabresto e no domínio dos "cororu!is". Desta forma, a revolução e, 
Jl)4is ainda, o debate que se estabelece após 1932 - quando o retomo do 
país ao estado de direito é assegurado pela convocação da Constituinte -
'lia inauguram as reflexões sobre tão importante problema político. Entre
tanto, a conjuntura do p6s-30, marcada pela instabilidade e heterogeneidade 
políticas (referimo-nos ao confronto tenentes versus oligarquia), redimen· 
alonaria o debate da questão, dando-Ihe novo dinamismo. 

Em primeiro lugar, é necessário destacar que duas orientações prin· 
cipais e distintas, com profundas raizes em nosso passado republicano, 
delimitaram os parAmetros desse debate. Uma delas, reconhecendo as frau· 
des eleitorais e as dificuldades do alistamento e do exérc!cio do voto, pro
curava resolver o problema através de procedimentos que restaurassem o 
mercado político liberal. Defendiam como medidas saneadoras do sistema 
pol/tico o sufrágio universal, o voto secreto e a criação da Justiça Eleitoral, 
por exemplo. Situavam-se, assim, no campo da liberal·democracia e, embo
ra fazeDdo oposição ao regime eleitoral da República Velha, não abando
Davam sua fonte de inspiração doutrinária. 

A outra orientação, que se fortalece politicameDte DO imediato p6s-30 
com a aproximação entre Vargas - e  o teneDtismo, propunha a restauração 
da verdade eleitoral através do estabelecimento de reformas que ultrapaSsa
vam e fugiam ao escopo político liberal. Dentre as medidas cruciais à rea· 
Jlzação deste novo modelo de representação pol/tica estava a instituição da 
representação de c1alses.' 
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Em segundo lugar, seguindo esta linha de raciocínio, cabe assinalar 
que o processo de dilcllSliío e implantaçio da representação dos interesses 
de cluse no cenário polltico nacional é um dos acontecimentos mais ilus
trativos e característicos da conjuntura do pós-30, vinculando-se diretamente 
1 importineia da presença polftica dos, tenentes. 

O debate em tomo do . estabelecimento da representação de classes a 
nível da prática polftica, que se constitui no objeto de nossa reflexão, inau
gura-se j' em 1931, mas sem dúvida é após a promulgação do Código Elei
toral (em fevereiro de 1932) que tal discussão vai ganhar novos contornos e 
Intensidade. A partir deste momento, a representação de classes deixa de 
ser apenas mais uma proposta de origem tenentista para instituir·se em me
dida aprovada pelo código como a , única forma de estabelecer-se no pais 
a verdadeira representação dos interesses nacionais. Significando bem mais 
do que o estabelecimento de um outro tipo de malidato, a instituição da 
representação de ,classes toma·se um dos pontos-chave para a discussão de 
um novo tipo de projeto polftico. 

Situar, no debate então desencadeado. o sentido polftico da represen
taçio de classes para a "renovação" do Estado brasileiro e examinar a com· 
posição e atuação daa bancadas classistas eleitas em 1933 para a Assembléia 
Nacional Constituinte são os principais objetivol deste capítulo. 

1 .  A REPRESENTAÇÁO CLASSISTA: 
AS FORÇAS POLmCAS E O DEBATE 

1 .1 .  O pràcesso de implantação 

Segundo Evarlsto de Morais Filho.' um dos primeiros pronunciamentos 8 
situar a questiio da necessidade ,e do ",otido d. representação classista pari 
O sistema polJtico que se devia inaugurar com • Revolução de 1930 parte 
do próprio che!e do Governo Provisório, numa significativa solenidade, 
Trata-se do discurso reaUzado por ocasião da Instalação dos trabalhos da 
Comiaão Legislativa encarregada de e\aborlr o novo Código Eleitoral. a 
4 de maio de 1931." 

Nesse discurso. V�u estabelece certas linhas que deveriam marcar 
8 reforma das leis então vigentes. assinalando os fatos econômicos como 
"a grande força dominadora e renovadora da vida social contemporânea", 
Neste sentido; a ordem jurídica precisaria refletir a ordem econômica. ga
rantindo-a e fortalecendo-a. Il este o princípio que explica o ' natural alar
gamento do poder de ação do Estado, que não pode mais ignorar os múlti-

430 



pIos e complexos problemas da sociedade moderna. ficando restrito a limi
tes impostos por um romantismo poUtico já superado.' Portanto. ao lado 
de uma visão crítica do "Estado puramente político ( . . .  ) que. aos poucos. 
vai perdendo o valor e a significação 

..
. • encontramos a proposta da organi

zação das classes e de sua participação direta na vida política do Estado. 
quer em assembléias a que tenham acesso seus representantes. quer em 
Conselhos Técnicos. espeeializados e incorporados à administração pública. 

A representação poUtica das classes surge. lem dúvida. no corpo deste 
discurso. como um dos pontos de refermeia da reforma política que se es
tava iniciando com o estabelecimento da comissio encarregada de elaborar o 
código que iria reger as futuras eleições. A necessidade de se estimular as 
forças sociais organizadas e de transformá-Ias de elementos hostis em ele
mentos de colaboração do Governo é mais do que uma proposta ou sugestão 
de Vargas. uma vez que se articula com duas importantes medidas já im
plementadas: a própria criação do Ministério do Trabalho. Indústria e C0-
mércio e a elaboração da Lei de Sindicalização de 19 de março de 193 1 .  

A Comissão Legislativa. composta por Assis Brasil. João Crisóstomo 
Cabral. Mário Pinto Serva e presidida pelo ministro da Justiça. Maurício 
Cardoso. iria consagrar o principio da representação classista no novo Có
digo Eleitoral. em 24 de fevereiro de 1932. Este fato é considerado por todos 
OI que tratam da questão como uma grande vitória das correntes revolucio
nárias. particularmente de uma das mais ativas e importantes agremiações 
políticas então atuantes: o Clube 3 de Outubro. 

No mesmo mês em que o Código Eleitoral 6 promulgado. realiza-se um 
congresso do Clube 3 de Outubro. onde são aprovados seus novos estatutos 
e seu programa. A representação política das profissões. é um dos pontos 
capitais deste programa amplamente divulgado pela imprensa do país. Con
siderada como "a única fórmula capaz de assegurar uma verdadeira orga
nização política nos moldes exigidos pela moderna evolução social". a repre
aentação classista é defendida juntamente com a maior centralização de cer
tos serviços públicos. com medidas que solucionem a chamada "questão 
social" e principalmente com a proposta' de uma representação polltica 
Ílualitária para todos os estados.' 

O modelo po)(tico proposto pelo clube defendia a manutenção do re
gime presidencialista. mas combatia a "onipotência dos poderes do chefe 
do executivo". fundamentalmente através da criação de duas câmaras que . 
caracterizariam o sistema eleitoral municipal. estadual e federal. Assim. ao 
lado de uma Câmara Política estabelecia-se uma Câmara Profissional. for
mada por representantes eleitos pelas classes e com direito a eleger um 
vice-presidente "técnico" (haveria. por conseguinte. dois vice-presidentes. 
um "técnico" e um "poHtico"). além de participar da eleição dos presi
dentes de estado e da República. ambos escolhidos por sufrágio indireto.' 
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Compunham o diretório do Clube 3 de .Outubro, nesta ocasião, Pedro 
Ernesto (presidente), Góis Monteiro (1.. vice-presidente), Juarez Távora (2.· 
vice-presidente), Abelardo Marinho (secretário), Augusto do Amaral Pei
xoto (tesoureiro) e participavam de seu conselho deliberativo, entre outros, 
João Alberto, Osvaldo Aranha (ministro da Justiça e Fazenda) e José Amé
rico (ministro da Viação). O peso desses nomes dá uma dimensão da força 
e da relevância da proposta política que então se articulava e, nela, do papel 
central jogado pela representação classista. O próprio secretário do clube, 
às vésperas da promulgação do novo Código Eleitoral, concede uma entre
vista ao jornal Correio da Manhã,8 onde ressalta a necessidade de se organi
zar um corpo eleitoral que represente de fato a nação. Assim, a represen
tação profissional surgia ao lado do voto secreto e da justiça eleitoral como 
uma das medidas saneadoras da nova ordem política. 

O papel do Clube 3 de Outubro neste momçnto é de importância in
dubitável, encontrando-s. o tenentismo, no princípio do ano de 1932, com 
grande força política. Em junho desse ano, porém, a organização atravessa 
uma grave crise, assinalada pelo afastamento de alguns de seus mais emi
nentes sócios, como Osvaldo Aranha e Góis Monteiro. Não nos cabe aqui 
discutir as razões e implicações deste episódio; interessa-nos apenas assina
lar que tal questão nio interfere na posição assumida pelo clube na defesa 
da representação c1a5Silla, confo.rme deixa .:Iara um comunicado de sua 
comissão de imprell$a aos jornois do país. Nesse comunicado, o clube ossu
me o papel de defensor pioneiro da participação efetiva das classCIJ nos 
órgãos de governo e acusa "alguns núcleos partid6ri.os", que agora resolve
ram incluf·la em seus programas, de o fazerem de forma capciosa, aceilan· 
do-a apenas em órgãos consultivos de ineficácia comprovada. O clube re
jeita, assim, qualquer outra fórmula de participação das classes que não 
seja a colaboração direta em órgãos deliberativos do governo. 

Inicia-se, entâo, em novos termos, o debate em tomo do processo de 
reconstitucionalização do país, uma vez que em novembro de 1932, vencida 
a Revolução Constitucionalista de São Paulo, instala-se a subcomissão en
carregada de elaborar um Anteprojeto de Constituição, a ser apresentado 
pelo Governo Provisório à Assembléia eleita pelo pleito de 3 de maio de 
1933. Tal resolução, tomada pelo Decreto n.· 2 1 .042, de 14 de maio de 
1932, não havia sido colocada em prática em face do estado de agitação 
que envolvera o país desde o mês de julho, quando estourara o conflito. 
Os trabalhos da subcomissão Constitucional, estabelecidos pelo novo mi
nistro da Justiça, Antunes Maciel, terão na questão da representação pro
fissional um dos seus pontos mais polêmicos." 

Nessa ocasião o Clube 3 de Outubro realiza uma Convenção Nacional 
para firmar a. medidas a serem pleiteadas na Assembléia. Mais uma vez, 
a representação profissional é defendida, ao lado da representação polític� 
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isualltária dos estados, ficando também assentada a luta por Conselhos Téc· 
nicos autÔnomos, com funções consultivas. Portanto, a representação pro· 
fissional constitui um ponto que não se confunde e muito menos se identi· 
fica com a proposta dos Conselhos Técnicos. Para o seu real estabelecimento, 
Seria necessário o estímulo à organização das associações e sindicatos pro· 
fissionais para que pudessem escolher seus representantes à Assembléia. Tra· 
ta-se claramente de uma proposta cujo objetivo político imediato era romper 
com o domínio das bancadas dos maiores estados da federação. Procurava. 
se, através da representação profissional, restabelecer o peso do Legislativo 
através de uma real representação dos interesses da nação. 

O principal encarregado da defesa desta proposta dentro da subcomis
oão do Itamarati foi Temistocles CavalcAnti, seu secretário·geral e homem 
ligado ao Clube 3 de Outubro.'· As discussões que então se desenvolvem 
oferecem-nos uma primeira idéia do posicionamento de algumas das prin. 
tiReis forças politicas da nação em face da medida e, logicamente, de seu 
significado para o momento que se vivia, marcado pela reorganização paU· 
tlca do país. 

Após sucessivos debates, a questão da representação profissional é 
votada em 6 de janeiro de 1933, sendo rejeitada por maioria de votos. As
sim, ficara estabelecido no Anteprojeto de Constituição que deveria ser 
apresentado pelo chefe do Governo Provisório à Assembléia Constituinte a 
adoção de um regime de urna só Câmara (fora extinto o Senado), composla 
apenas por representantes poJiticos dos estados. 

A distribuição dos votos em relação à representaçio"lassista é ilustra· 
tiva. Votam a favor, ao lado de Temistocles CavalcAnti, João Mangabeira, 
Osvaldo Aranha, José Américo e Góis Monteiro, perfazendo cinco votos. 
Votam contra a medida AfrAnio de Melo Franco (MG-presidente da subco. 
missão), AntOnio Carlos de Andrada (MG), Carlos Maximiliano (RS), Pru· 
dente de Morai. Filho (SPl. Agenor Roure, Oliveira Viana e Artur Ribeiro, 
num total de sete votos." 

O depoimento do general Góis Monteiro situa bem o problema: 

"Quando se discutira o Anteprojeto de Constituição no Palácio do 
Itamarati, opusera·me a essa representação ( . . .  ). Entretanto, tive 
que encerrar minha oposição, porque o sr. Antunes Maciel, então mi
nistro da Justiça ( . . .  ) pediu·me, em nome do presidente Getúlio, 
que me abstivesse de votar contra a criação da Câmara classista, úni· 
ca maneira que haVia de contrabalançar as duas mais poderosas re
presentações políticas. - estados de São Paulo e Minas Gerais.' Tive 
que render·me, desistindo da id6ia que tinha, isto é, de em vez de 
uma Câmara híbrida,. haver duas Câmaras, uma 'política e outra clas
sista ( .  . . ) "12 
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A partir dai, fica patente uma divisão de forças que, grosso modo, 
linha de um lado os elementos tenentistas civis e militares, ex-s6cios ou ainda 
vinculados ao Clube 3 de Outubro; de oiltro, os mais tradicionais repre
sentantes políticos de São Paulo e Minas Gerais. Os interesses do chefe do 
Governo Provisório são J;Útidos, sendo os ministros da Justiça e do Trabalbo 
os principais encarregados de agir em seu nome nessa questão específica. 
Independentemente da solução a que chegara a subcomissão do llamarati, 
era necessário dar cumprimenro ao que se estabelecera no C6digo Eleito
ral, ou seja, era preciso encontrar uma f6rmula para a participação dos 
representantes classistas na Assembléia Nacional Constituinte. Tal fato não 
fora alterado pela deliberação da referida subcomissão e ainda estava por 
ser regulamentado. 

Com tal objetivo, o Clube 3 de Outubro organiza uma comissão para 
estudar a questão e elaborar uma proposta. Tal comissão, formada por 
Waldemar Falcão, Abelardo Marinho, Hercolino Cascardo e Stêneo Lim., 
encaminha ao chefe do governo, através do ministro da Justiça, um projeto 
de cunho marcadamente corporativista, que chega a ser examinado por uma 
Comissão Especial, especificamente criada para recebê·lo e propor uma f6r· 
mula definitiva . ..  Encerrados os trabalhos desta comissão governamental, 
o anteprojeto final é enviado ao Superior Tnbunal Eleitoral, sendo ai rejei· 
tado por l\Ilanimidade. Todos os seus membros votam contra a proposta 
da representação de classes, opondo·se, neste item, à orientação do Código 
Eleitoral. 

A questão encontrava-se em um verdadeiro impasse, pois com todos os 
caminhos percorridos, cabia agora ao chefe do governo estipular não apenas 
a forma de participação dos classistas na Assembléia, como também se este 
tipo de representação de fato se realizaria. II nesse contexto que se toma 
particularmente interessante o exame de certos documentos que caracteri· 
zam o envolvimento de algumas das principais forças pollticas do país e a 
posição em que o chefe do governo se encontrava, pressionado por essas 
forças. 

Numa carta a Getúlio Vargas, Flores da Cunha, interventor gaúcho, 
esclarece a posição da comissão diretora do Partido Republicano Liberal 
do Rio Grande do Sul quanto à questão da representação de classes. Em
bora o PRL aceite este "princípio", não acredita que seja possível implan
tá-lo no Brasil, inclusive porque, até o momenro, nenhum país do mundo 
conseguira chegar a uma f6rmula adequada. Além disso, Flores da Cunha 
rhama a atenção de Vargas para a decisão do Superior Tribunal Eleitoral: 
"mal andariam os revolucionários se começassem desrespeitando os arestos 
das autoridades por eles próprios instituídas."" 

. José Carlos de Macedo Soares, líder paulista de grande relevo na Cha
pa Única por São Paulo Unido, situa a posição de seu estado: radicalmente 
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cont�ário 11 repres�ntação de classes tanto no terreno das " doutrinas", quan
to no das "reaUdades". No primeiro caso, porque tal tipo de representação 
"feria o princípio da 'igualdade no sufrágio universal, base da verdadeira 
democracia". No segundo caso, "porque o Brasil sequer apresentava clas· 
ses sociais definidas que permitissem tal prática". Os paulistas defendiam 
uma A_mbl�ia Constituinte composta exclusivamente por representantes 
políticos eleitos pelo sufrágio universal, sendo "o concurso dos representan
tes de classe desejável, mas não no terreno deliberativo e 'sim no consul
tivo" .1! 

Por fim, o presidente do estado de Minas Gerais, Olegário Maciel, 
declara ao Correio da Manhã,·' de forma clara e taxativa, que a maioria 
dos poUticos mineiros que formam o Partido Progressista não reconhece a 
legitinúdade do mandato de um representante de classe. Este ponto seria 
reafirmado após as eleições de maio, por ocasião da reunião conjunta reali
zada por Olegário Maciel com a comissão executiva do PP e seus deputados 
eleitos. 

! fora de dúvida que, pelo monos para dóis gr.ndes partidos estaduais, 
o Partido Progressista"mineiro e a Chapa Única Paulista, a negaçio da re· 
presentação classista ' c.minhava junto com 8 proposta de manutenção de 
um regime federativo, sem reduções , sigIÍificativas à autonomia dos estados 
e com representaçio política proporcional à sua população. Trata·se de uma 
questão que explrcitava os Interesses poUtiCQs das oliga,rquias regionais que 
se encontravam no controle dos estados, dividindo-as quanto ao problema da 
maior ou menor autonomia dos estados e da maior ou menor intervenção do 
Estado ,na vida econômic. do país. 

So os partidos políticos de Minas e São Paulo e, em menor escala, 
do Rio Grande do Sul defendem, ao menos até a instalação dos tralialhos 
da Constituinte, uma posição contrária 11 representação classista, os peque
nos estados, principalmente os do BlocO do Norte, defenderão uma posição 
diversa. A fórmula para romper a dominãncia dos estados do Sul, isto é, 
a de seus partidos políticos, consistia não só em articular úm movimento de 
unidade polític.. na região que pesasse dentro da Assembléia Constituinte. 
como também em defender a representação profissional como contrapeso 
àquelas grandes banc.das. 

A União Cívica Nacional é a outra grande força política que. ao lado 
do Clube 3 de Outubro. propugnará pelo princípio da representação de 
cl8S8e�. Fundada em março de 1933, visando coordenar as principais forças 
revolucionárias do país para a atuação na Constituinte. articulará basica
mente os estados do Norte. estando sob a orientação de Juarez Távora. 

Em abril de 1933 realiza-se no Recife o I Congresso da UCN, reunindo 
os interventores de Pernambuco, Pará. Espírito Santo. Paralhá. Rio Grande 
do Norte, Bahia. Alagoas e Sergipe. al�m de repreientantes do Partido Li-
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heral do Pará, do Partido Social Democrático da Bahia e de Alagoas e de 
personalidades como Luís Aranha (sec:reltrio-geral da UCN), Juarez Távora 
(ministro da Agricultura e representante do interventor do Estado do Rio 
e do general Góis Monteiro) e José Américo (ministro da Viação). Um dos 
pontos de seu programa seria, ju�tamente, a defesa da representação de 
classes. 

Em 1 .° de abril de 1933, portanto um mes antes das eleições, realiza· 
se uma reunião ministerial em que vence a deliberação, sem votos contrá· 
rios, da instituição da representação de classes. O ministro da Justiça, An· 
tunes Maciel Júnior, num trabalho enviado a Getúlio Vargas, especialmente 
destinado a responder às objeções levantadas pelo presidente de. Minas 
Gerais, Olegário Maciel, situa a posição do Governo Provisório em face da 
questio da representação de classes: 

"S uma forte ala de companheiros devotados, com cuja solidariedade 
o Governo pode contar ( . . .  ), a que pleiteia vivamente essa· inova
ção. Por isso mesmo consagrou-a o artigo 142 do Código Eleitoral, 
por sugestão do Ministro Osvaldo Aranha ( . . .  ). Ficou o Governo 
nesta alternativa: ou contrariar as aspirações da ala amiga, derrogando 
o dispositivo do Código, ou ceder a seus apelos, consentindo na 're
presentação de classes'. Esses apelos eram tão incisivos e tão insisten
tes que o Ministro Protógcnes chegou a declarar ( . . .  ) que considera
va o deferimento e a instituição dos deputados de e1asse na Assem
bléia Nacional como uma 'indispensável válvula de segurança' para a 
situação. 

Diante disso, pareceu ao Governo que seria de lamentáveis efei
tos derrogar o Código em matéria de tamanha relevAncia ( . . .  ) E pro
curou-se, então. uma fórmula intermediária, harmonizadora, pela qual, 
cumprindo o Governo os seus compromissos revolucionários, não 
perdesse a linha de discrição e cautela. Não outorgou representação 
'às classes', propriamente, até porque lhé faltava base atual na orga
nização embrionária das mesmas, entre nós. Dá-a As • associações pro
fissionais', ( . . .  ) e estende-a a outros organismos que, conquanto não 
sindicalizados, são, em verdade, na sua personalidade jurldica, 
núcleos respeiltveis, como força social e profissional. II uma fórmula, 
repito, de meio-termo, que deixará a desejar para os extremistas, p0-
rém significa uma leal satisfação do Governo aos elementos esfor
çados que clamam pela representação de. classes ( . . .  )."" 

Poucos dias após essa reunião ministerial é elaborado o Regimento 
Interno da Constituinte (5 de abril de 1933), instituindo, na composição 
ela Assembléia, as bancadas classistas. Nesta ocasião, a!&uns elementos te-
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nentistas já realizavam esforços para contornar a oposição que os interven
tores de Minas Gerais (Olegário Macid) e do Rio Grande do Sul (Flores da 
Cunha) moviam à representação de classes, de forma a facilitar a aceitação 
da medida que seria implementada pelo governo_lO 

Muito esquematicamente, era esse o quadro político nacional quando 
o chefe do Governo Provisório, através do Decreto' n." 22.653, de 20 de abril 
de 1933, estabeleceu o número e o modo de escolha dos representantes 
daa aasociações profissionais que participariam da Assembléia Constituinte. 
Segundo o decreto, tomariam parte na Assembléia 40 representantes clas
sistas, cabendo 17 aos empregadores, 18 aos empregados, três aos pro
fissionais liberais e dois aos funcionários público .. No Distrito Federal, os 
deputados classistaa seriam eleitos por delegados - eleitor.,s escolhidos 
pelos sindicatos devidamente reconhecidos pelo Ministério do Trabalho, In
dustria e Comércio. Não se adotava a fórmula proposta pelo Clube 3 de 
Outubro, mas a representação daasista fora mantida. 

A eleição dos deputados profissionais efetua·se no mês de julho de 
1933, quando já eram conhecidos os resultados eleitorais do pleito de maio. 

Trata·se de um processo paralelo que tem nos Ministérios da Justiça e do 
Trabalho seus centros coordenadores. Destaca-se no período preparatório 
às eleições classistas a atuação de Luís Aranha, que em seu gabinete no 

" Ministério da Justiça'· recebe quaae que diariamente delegados-eleitores, 
articulando com eles o pleito classista. As ligações de Luís Aranha com 
J cão Alberto, Gllis Monteiro e o próprio Osvaldo Aranha não deixam dú
vida quanto ao interesse do chefe do Governo ' Provisório no assunto. 

Realizada a escolha dos deputados classistas e abertos os trabalhos da 
Constituinte, não se encerra o debate da questão, pois a representação clas· 
sista vigorara em 1933 apenas por determinaçãn do Código Eleitoral. Não 
estando prevista no Anteprojeto de Constituição, a representação consti
tuía um dos pontos polêmicos das propostas de modelo político a ser im
plantado. Desta feita, portanto, o que se iria decidir ultrapassava os, limi
tes da atuação de uma Assembléia, para incorporar·se no texto constitucio· 
nal, ou seja, no sistema político brasileiro. 

1 .2. O debate na Constituinte 

I! na Assembléia Nacional ConstituÍlite que o debate em tomo do princí· 
pio da representação política das classes aasume feições mais claras, con· 
centrando e aprimorando todos os argumentos desenvolvidos nos momen· 
tos anteriores - fato que nos permite captar as principais posições em face 
dessa questão, bem como redimensionàr seu significado polílico-ideológico. 
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Alguns aspectoi desse debate, que mobilizou uma boa parte do tellipo 
dos trabalhos da Ã8'sembléia, poderiam, de imediato, ser ressaltados: em 
primeiro lugar, é importante observar que as razões invocadas como gera
doras e justificadoras da proposta da representação de classes são reconhe
cidas e aceitas por todos, independentemente das posições que defendem. 
Todos os deputados envolvidos no debate situam as transformações de or
dem econOmica e social que caracterizam as sociedades modernas como o 
foco desencadeador da necessidade de reformulação do modelo de partici· 
pação política, levando em consideração os interesses de classe. Novos pro
blemas de dimensõea e oomplexidade ainda ignorados surgem na vida polf
lica das naçõe�, exigindo um reaparelhamento de seu aparato de Estado. 
Esses problemas tem uma dupla natureza: são questões "polftica." por sua 
importincia e pelo volume de pessoas que envolvem; são 'questões "técni
c .... pelo tipo especffico de soluçio que exigem. 

Neste sentido, todos os debatedores concordam com a participação 
de representantes de classe no processo polftico, uma vez que são estes os 
elementos que vivem e cói1hecem de perto as novas questões. Mesmo aqueles 
que se opõem � representação política das classes a nível deliberativo, ou 
seja, com voto dentro de assembléias ditaa "políticas", incluem a puticipa
ção das classes no debate político dos problemas com os quais estão familia
rizados e para os quais tem com que contribuir, de forma até insubstituível. 
Podemos praticamente dizer que não mais encontramos defensores da pura 
e completa excluaio da participaçio das clUSC$ da vida pol/tica da nação, 
embora as f6rmulas propostas para sua integração sejam distintas. 

Neste ponto, também vale assinalar que a discussão já se realiza dentro 
de um campo definido de f6rmulas possíveis, havendo o abandono de outras 
consideradas inadequadas ao momento polftico. 2 o caso da representação 
exclusiva das classes através de um parlamento corporativo. Todos concor
dam que tal proposta é absolutamente inviável, pois além de uma série de 
razões te6ricas que a desacoDBelham, a orientação constitucional vitoriosa 
no país não permitiria sequer lal hipótese. Da mesma forma, o projeto de 
\Im sistema po1ltico com uma Cimara PoUtica e outra Corporativa pratica. 
mente não tem mais defensores." Esta fora a proposta do. Clube 3 de Ou
tubro em meados do ano de 1932 e também a do general G6is Monteiro 
na subcomisaio do Itamarati, embora, aí mesmo, ele a tenha abandonado a 
pedido do chefe do 'governo. Dentro da Assembléia, reconhecia-se, portanto, 
a impossibilidade da manutenção de um '1'odelo político que não incorpo
rasse a participação das classes. Por outro lado, estava claro também que 
nosso desenvolvimento social apontava pa .. um baixo grau de solidariedade 
e organização das meamas, que prejudiçava propostas mais "radicais" como 
a. çitadas. 
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Assim, se as classes teriam certa representação na vida política, isto 
não se realizaria minimizando o modelo liberal de representação popular, 
mas acoplandl>-sc a ele de alguma forma. O que se propunha era um acrés· 
cimo ao sistema de representação já existente no país, numa espécie de 
"esvaziamento" do real signíficado da representação de classes, que não 
pode ser reduzida apenas a mais, um tipo de mandato. II neste espaço deli· 
mitado que as propostas de incorporação política das classes podem seI 
grupadas, esquematicamente, em dois tipos básicos: 

- a f6rmula da Câmara única de orBanização mista, com parte dos 
deputados eleitos pelo sufrágiO popular e parte pelo sufrágio das profissões. 
Podendo comportar mais de uma proposta, como veremos a seguir, esta 
fór�ula defende a representação classista a nível deliberativo, com assento 
MO lado da representação política na Assembléia; 

- a f6rmula da participação das classes atravl> de Conselhos Econ6-
micos ou Técnicos, com poderes mais ou menos amplos. Neste caso, a re· 
presentação se daria a n/vel consultivo, estando a decisão política final nas 
mãos da Câmara, mesmo quando a consulta fosse obrigatória. 

Estas posições podem ser claramente ilustradas pela atuação de três 
deputados que, vale notar, eram classistas. Abelardo Marinho, representante 
dos profissionais liberais e elemento de destaque do Clube 3 de Outubro, 
defensor da proposta há muito apresentada por essa ala de revolucionários; 
Ranulfo Pinheiro Lima, também dos profissionais liberais, que será o ora
dor da bancada paulista da Chapa Única nesta questão; e Euvaldo Lodi, 
mineiro e IIder da bancada dos empregadores. 

II dentro da própria bancada classista que as alternativas mais impor. 
tantes para a questão são colocadas. Esse fato nos revela, em primeiro lugar, 
que o mandato profissional foi usado cOmO instrumento polílico, lanto pelos 
que propunham sua manutenção, quanto pelos que buteavam elimioj-Io; 
em 'egundo lugar. que dentro da bancada dos empregadores ocorriam cisões. 
O empresa.rlado nio se mostrava unido sobre este ponto, fundamental peru 
C8racterbar I propolll de modelo político de um grupo. A bancada dos 
empregados também não se apresentava homogênea. mas embora se divi
disse quanto à fórmula da representação profissional mostrava concordân· 
cia quanto a .eu caráter polfticl>-deliberativo. 

A defesa do princípio da representação profissional conduzida por 
Abelardo Marinho na Constituinte envolve uma análise crítica do modelo 
polftico liberal de representação até então experimentado no Brasil; envolve 
ainda uma proposta corporativista de organização do sislema representativo. 
O ponto central de sua proposta é a concepção de que a representação prl>
fissional, baseada na sindicalização das classes, é a úníca' fórmula poUtica 
capaz de renovar o sistema eleitoral do país. Este sistema, fundado no suo 
frágio universal, sempre fora dominado pela figura do. "chéfes políticos" 
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municipais ou estaduais, que através de seus �abos eleitorais oontrolavam 
a massa de votantes, tanto na zona rural quanto na urbana. O voto no 
Brasil fora sempre uma expressão de inooDsclêncla política, estando o eleitor 
sob o mais total controle do industrialismo polítioo de alguns. 

Evidentemente, esse tipo de critica vinha sendo realizada desde a Re
pública Velha, porém, neste momento, era acrescida de alguns pontos es
pecificas e essenciais. Ressa1tando a presença marcante do "cacique", do 
chefe polítioo, negava·se a possibilidade de que, através de expedientes oomo 
o voto secreto e a justiça eleitoral, fossem realizadas quaisquer alterações 
significativas no quadro polítioo vigente. O exemplo escolhido para ilustrar 
O problema foi a própria eleição para a Constituinte, onde vigorou o voto 
secreto e diminuíram as flagrantes fraudes eleitorais. Apesar disso, de 
forma alguma fora tocado o poder- dos chefes poÍítioos, que permaneceram 
elegendo seus candidatos. Estas medidas, portanto, não eram suficientes 
para eliminar o problema básioo que dominava o país: a falEncia de nosso 
sistema político representativo. 

Assim, a questão fundamental a ser resolvida não era a do regime pc
IItioo, pois tanto o parlamentarismo quanto o presidencialismo chegariam 
aos mesmos resultados, mantido o sistema de representação vigente. Tanto 
um quanto outro, poúm, poderiam dar bons resultados se uma verdadeira 
reforma fosse realizada, tendo por base a adoção do sufrágio profissional." 
Este sufrágio seria o meio de realizar-se, no Brasil, uma reforma na men
talidade eleitoral da população, criando-se ao mesmo tempo um corpo de 
votantes oonsciente e um corpo de representantes autêntico. Para tanto, 
tomava-se essencial a organização oorporativa das classes, uma vez que era 
o sindicato o grande instrumento para a reforma política que se procurava 
alcançar. Nas palavras do próprio Abelardo Marinho: "( . . .  ) todo o pro
blema consiste em substituir o cacique eleitoral, oomo 'defensor' do homem 
do povo, por outra entidade que lhe sirva por dever e não na qualidade 
de benfeitor interessado ..... 

O saneamento dos problemas pollticos do país estava na construção 
de uma nova mentalidade eleitoral que rompesse com o poder dos chefes 
políticos. Isto se conseguiria pelá formação dos Colégios Eleitorais, oonslÍ
tuldos segundo as profissões dos eleitores, que votariam sempre em um re
presentante que também exercesse a mesma profissão. Oenuo de cada cír
culo profissional. haveria um grupo constituldo de empregadores e outro de 
empregados. inteiramente independentes entre si." 

Além da desorganização lançada à enp'enagem .dos chefes políticos. 
outro ponto importante a ser alcançado com a adoção da representação pro
fissional era a superação dos interesses de caráter regional defendidos por 
bancadas ou grupo de bancadas, respolisáveis pOr um Poder Legislativo 
particularista e alheio aos interesses nacionail. Juntamente com a "atenua-

440 



ção da disparidade numérica das representações dos estados", a represen
tação profissional traria um maior equilíbrio entre as bancadas das diver
sas unidades da federação;' rompendo definitivamente com o domfnio dos 
grandes estados do Sul. Por esta mesma razão, Abelardo Marinho critica a 
fórmula da representação de classes que vigorou nas eleições para a Cons
tituinte. Segundo tal fórmula, os deputados seriam eleitos por delegados
eleitores de uma classe, à razão de um para cada associação profissional. 
Assim, os estados mais populosos e de maior desenvolvimento econÔmico 
seriam favorecidos, pois teriam mais delegados-eleitores. Neste caso, em vez 
de a representação de classes significar mais uma forma de equilíbrio entre 
bancadas regionais, traria o reforço da representação política de alguns dos 
mais fortes estados da federação. Era o que se assistia, no momento, em 
relação à delegação paulísta. 

A modalidade de eleição "por classes" estimularia o regionalismo, coisa 
que o sufrágio profissionalista procuraria impedir, uma vez que a repre
sentação das profissões não dependeria de sua massa votante - "não é 
uma representação quantitativa e sim qualitativa". 

A emenda oferecida por. Abelardo Marinho" estabelecia que o Poder 
Lcgisiativo fosse exercido pela Assembléia Nacional, onde um terço dos 
deputados seria eleito pelo sufrágio profissionalista. Para tanto, as profis
sões seriam divididas em 53 categorias, formando seis círculos de profissões 
afins. Essa emenda mantinha todos os principais pontos do anteprojeto ela
borado pelo Clube 3 de Outubro, que servira de base à proposta rejeitada 
pelo Superior Tribunal Eleitoral. O clube não só mantinha sua proposta, 
como criticava a solução aplicada ao pleito de 1933 por Vargas e seus mi
nistros do Trabalho e da Justiça. 

A lista de assinaturas em apoio à emenda nos mostra que votaram 
nesta fórmula, dez elementos da bancada classista,'· membros do Partido 
Soeialistá Brasileiro de São Paulo, que faziam oposição à Chapa Única por 
São Paulo Unido; membros do Partido Autonomista do Distrito Federal e 
do Partido Soeial Democrático da Bahia e de Pernambuco, todos ligados 
• orientação lenentista. A proposta de renovaçiio do modelo poll!ico em
preendida pelo Clube 3 de OUhJbro, nueIeoda em torno da cridc. ao do
minio oligárqui.co do mecanismo eleiloral, nega a posslblJidade de resolução 
d .. qUC$lOcs poUlicas do pais através de. f6nnulas de inspiração Iiberal_ São 
absolw8Il)colc insuficienles os proecdimcnlos de suCrágio unive.rsaJ, direttl 
ou indireto, com voto secreto e implantação de justiça eleitoral, uma vez 
qu� não atingem o imago da questio: o domínio do chefe político. Este 
sobrevive, sem se enfraquecer, com e apesar destas práticas eleitorais. 

E neste sentido que a represeniaçiio política das associações pl'Ofissio
nais conseguida com o sufrágio profislionalista, através de um movimento 
de sindicalização obrigatório, surge como "o único remédio" capaz de mo-
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dificar a estrutura anterior, de romper com o domínio oligárquico. � im· 
portante ressaltar que o modelo polltico subjacente à emenda de Abelardo 
Marinho possui uma clara orientação corporativa de organização da sacie· 
dade, uma vez que une representação "profissional" à sindicalização abri· 
gatória e sindicato único, opondo·se à simples representação de "classes" 
que poderia conviver com o pluralismo e a autonomia sindicais. 

Se a inspiração da proposta � nítida e objetivamente autoritária, seu 
propósito é realizar uma reforma democrática, ou seja, é conseguir a ver· 
dadeira representação dos interesses nacionais. A separação entre libera· 
lismo e democracia é clara nos discursos de Abelardo Marinho. Liberalismo 
não é democracia; logo, não é monopólio do liberalismo a realização desta. 
A proposta do clube coloca-se como a única e verdadeira fórmula de reali
zação da democracia, exatamente porque não crê na possibilidade de ser 
alcançada uma real expressão da vontade popular dentro do sistema repre
sentativo liberal. Dar a questão não ser de regime político. De fato, parla
mentarismo e presidencialismo aceitam o mesmo modela de sistema repre
'sentativo, baseado no mito do sufrágio universal popular <lue nada resolve. 
A substituição que realmente se pretende realizar não é a do indivíduo livre 
- que nunca existiu no Brasil - pela classe. O que se quer é a substitui
ção do "chefe político" pelo sindicato, não dominado pelas vontade� parti· 
dárias. Em sintese, no Brasil, uma reforma não oligárquica seria uma, re
forma democrática. 

A outra proposta, distinta da do Clube 3 de Outubro, mas que tam
bém defende a representação política das classes a nível deliberativo, numa 
Câmara única de organização mista, foi apresentada pela bancada dos em
pregadores, através de seu líder,.Euvaldo Lodi.27 Por esta fórmula, propunha
se a eleição dos deputados classistas mediante o sufrágio indireto das asso
ciações profissionais, grupadas em cinco categorias: a) lavoura, pecuária 
e afins; b) indústria e afins; c) comércio, transporte e afins; d) profissio
nai, liberais; e) funcionários públicos. Nos três primeiros casos, deveria 
haver uma representação igual de empregadores e de empregados, ou seja, 
mantinha-se o modelo que havia sido usado nas eleiçães de maio de 1933 
e que já sofrera severas críticas dentro e fora da Assembléia. 

Sem dúvida, este modelo também tinha pOt base a sindicalização das 
classes, mas não chegava a propor a organização de Colégios Eleitorais para 
o exerclcio do sufrágio profissional. Contudo, é interessante observar que a 
argumentação utilizada em sua defesa · converge em muitos pontos com a 
do Clube 3 de Outubro. O caráter técnico, não partidário da representação 
das c\8Sles, é apontado como a grande vantagem de sua aplicação. Os depu
tados classistas estariam fora e/.ou acima das lutas partidárias, sem sujeição 
d programas que alterassem e subordinassem os autênticos ioteresses da 
nacionalidade. De fato, 011 deputados classistas assumem exatamente essá 
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postura, quando são acusados de não representarem legitimamente os inte
resses do país por não haverem passado pelo sufrágio de todo o povo. 
Euvaldo Lodi, respondendo a tais colocações, afinna que os classistas, na 
realidade, não representam interesses político-partidários, mas que certa
mente estes não são o único tipo de interesse nacional possível. E é exata
mente por essa razão que a representação classista pode sobrepor-se ao ca
ráter rcgionalista-pariidário, que iClIlpn:· dominou nossas assembléias polí
ticas. assumindo também um papel de árbitro e moderador nos impasses 
nitidamente partidários_ O caráter técnico deste tipo de representação, vin· 
culado a seu atributo antipartidário, nilo lhe retira nem O conteúdo político 
nem a legitimidade. A distinção entre participação política partidária e par
ticipação na vida política do país fica aí claramente traçada. 

O fato de a bancada classista surgir como uma espécie de contrapeso 
As bancadas políticas dos estados explica por que, também nCS18 proposta, 
s representação de classes aparece vinculada a outros mecanimlos de com
pensação dos deoequilíbrios regiona�. advindos do sistema federativo: 8 
Cimara ÚDI.C8; o votO ",creto; a lIUIior igualdade enlre bancadas estaduai •. 
A quatilo fundamental apresentada por este tipo de argumenl8Çio não 6 
também a do regime político, mas a do .iltema n:presentativo. como ocorria 
no caso amerior. e bastante significativo que D apresentação da emende 
propondo esta fórmula, que sairá vencedora, leve a assinatura de todos os 
empregadores (com exceÇão dos pauUstas) C de quatro representantes d.a 
bancada dos empregados, uma vez que podemos con.iderá-lD. neste momen
to, • fórmula governista por excelência. I&to porque mantém a representação 
das classes com VOtO deliberativo, conforme interesse governamental expli
cito no período pré-eleitoral, inclusive dentro do próprio esquema encon
trado para as eleições de 1933, deixando menor margem para o surgimento 
de questões e oposições políticas. 

Conforme vimos, a bancada dos empregados aparece praticamente di
vidida entre as emendas de Abelardo Marinho e Euvnldo lodi," sendo que 
sua maioria fica com o primeiro. Com tal posicionamento. essa bancada re
jeitava comO um todo a representaçiio proflssionol em caráter consultivo. 
sem poder polhico. corno propunba a emenda da bancada paulista. O. re
presentantes dos sindicalos dos empregados lutavam pejo voto deUberativo. 
ou seja. pela igualdade política enfre deputados classistas e não claasisw •. 

A cisão ocorrida na bancada mostra a grande innuêncla dos tenentes 
nos meios sindical. da época, particularmente nos estados do Norte." Mos
tra também que os representantes dos empregados que votam com Lodi -
logo, com a ba.ncada dos empregado"" - do exal8mente 05 maiI com
bativos e independentes, os que mo.i. claramente se opõem à política de 
Vugas em relação aos ,nbalhadores. A upUcação para eSle Cato re.ide. 
certamenlA:. no conjunto da propolta de Abelardo Marinho, marcada por 
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uma franca subordinação do movimento sindical ao aparelho de Estado. 
Assim, esses deputados não podi/llJ1 apoiá-Ia, pois eram favoráveis à Iiber· 
dade sindical, defendendo que a unidade sindical e a participação política 
dos empregados só teria sentido e valor num contexto em que o movimento 
operário fosse autônomo, livre da tutela estatal. 

� e"atamente contra o caráter deliberativo do voto classista que vão 
bater·se alguns de seus principais opositores, ainda apegados aos princípios 
da democracia do sufrágio universal. Assim se comportam, por exemplo, o 
mineiro Odilon Braga, liberal, relator do capitulo sobre o Poder Legislativo, 
e Raul Fernandes, relator.geral do projeto constitucional. 

Porém a grande oposição à idéia da representação profissional é em
preendida pela bancada paulista da Chapa Onica, embora não conte com 
o apoio da outra grande bancada, que antes da Instalação da Constituinte 
havia se manifestado contrária à proposta . .A bancada mineira do Partido 
Progressista alterara a orientação traçada inicialmente pelo ex·presidente do 
estado, Olegário Maciel. Com sua morte e em face dos graves problemas 
políticos que envolveram a escolha do RoVO interventor, alterara·se o qua· 
dro da política mineira. A eleição de Antônio Carlos de Andrada, membro 
proeminente do Partido Progressista, para a presidência da Assembléia e 
sua participação no processo de escolha do novo interventor são dados sig
nificativos para a compreensão da transigência de pontos de vista ocorrida 
nesta bancada. Sem dúvida de grande importância foi a transigência em 
torno d. representação profissional." No início de 1933, o Partido Pro
gressista chegara a criticar a solução encontrada pelo chefe do Governo 
Provisório, firmando em seu programa uma postura de não-aceitação da re· 
presentação de classes. No entanto, os deputado. do PP passam a aceitar 
tal proposta, apoiando, na Constituinte, a iniciativa da líder da bancada 
dos empregadores, Euvaldo Lodi. 

Quanto à bancada gaúcha, dominada pelo Partido Republicano Liberal, 
liderali.o pelo interv�ntor Flores da Cunha, que também se manifestara con· 
trário à realização de tal experiência, 8 situação igualmente se havia altc
lado. As relações de Flores da Cunha com Getúlio Vargas eram muito es
treitas, sendo a bancada rio-grandense-do-sul um importante apoio para o 
Governo Provisório. A questão da representação de classes, embora não 
atendesse aos intercsses políticos de um grande estado, podia ser um ponto 
de concessão, uma vez que outras questões, como os liniítes da autonomia 
estadual, fossem consideradas. 

A situação da bancada paulista era distinta. Vencidos na Revolução 
Constitucionalista, uniram·se as principais forças políticas do estado (PRP 
e PO) na Chapa Única por São Paulo Unido, que venceu esmagadoramente 
as eleições. Esta característica da bancada e á· posição específica do estado 
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tomariam mais complexa qualquer alteração no programa, no qual se incluía 
a não-aceitação da representação profissional em caráter deliberativo. 

Assim, a bancada paulista da Chapa Única surge como a grande opa
sitora da medida, incluindo-se nesta postura os cinco representantes classis· 
tas de São Paulo, homens de peso no cenário político e na vida econômica 
do país: Roberto Simonsen, Horácio Lafer, Alexandre Siciliano, A. C. Pa· 
checo e Silva, da bancada dos empregadores, e Ranulfo Piilheiro Lima, re· 

presentante das profissões liberais. Apesar de classistas, eles reforçariam a 
posição de seu estado, conlrária à representação. 

]I: interessante observar o fato, principalmente se considerarmos a 
importância do empresariado paulista dentro das associações de classes. 
Alguns dos homens citados, por exemplo, eram diretores da Federação das 
Indústrias do Estado de São Paulo e da própria Confederação Industrial do 
Brasil. Além disso, dentro da própria bancada classista e mesmo dentro da 
bancada dos empregadores, eram os únicos a rejeitar o tipo de ínandato que 
exerciam. Enquanto isso, a lideránça da bancada, na pessoa de Euvaldo Lodi, 
também da Confederação Industrial, propunha uma fórmula distinta da 
do Clube 3 de Outubro, para a implantação da representação classista. 

A posição dos paulista., quanto a esta questão, está expressa nos dis
cursos de Ranulfo Pinheiro Lima. A oposição à substituição parcial ou total 
da representação popular pela representação profissional tem por base uma 
crítica à organização sindicalista da sociedade e do Estado, que destruiria 
os princípios fundamentais da democracia: "A representação profissional é 
uma conquista pretendida pelo sindicalismo na luta que empreende contra 
a democracia". O. paulistas reconhecem, contudo, os problemas dos regi
mes democráticos da atualidade, causados principalmente pela "poHtica es
treitamente individualista do laissez-faire", que os tomava ineficientes no 
trato com os problemas econômicos e sociais. A bancada aceita a necessi
dade de uma revisão da organização política, do papel que o Estado deve 
desempeilhar na. sociedades modernas. Porém, aceitar uma transformação 
não significa aceitar a falência da democracia e sua superação por fórmulas 
sindicalistas. 

Ranulfo Pinheiro Lima chega a distinguir duas correntes sindicalistas: 
a radical e a moderada. A primeira pretendia a participação direta elos sin
dicatos no Estado, ao lado da representação política ou substitulndo-a com
pletamente pela representação corporativa. Os paulistas não aceitam tal po
sição: nem a coexistência de uma Câmara Corporativa ao lado da Câmara 
Política, nem a formação de um parlamento híbrido onde, confundindo-se 
com os deputados eleitos pelo voto popular, teriam assento os representan
tes sindicais." 

A corrente moderada, na qual a bancada 'se incluía, achava que a par
ticipação doa sindicatos deveria ocorrer no sentido de "orientar e esclare-
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cer os múltiplos problemu técnicos e lOCÍais" com que hoje se defrontam 
os parlamentares políticos. No entanto só a esíes deveria caber o voto deli
berativo. Oa! a proposta dos Conselhos Técnicos de caráter consultivo. A 
bancada não estaria defendendo um conservadorismo reacionário, negando
�e a enxergar as transformações do mundo moderno. Ao contrário, estaria 
assumindo, inclusive, uma "posição sindicalista" mas Hmoderada", ou seja, 
que se negava a aceitar a substituição do regime democrático pelo corpora
tivo, mas não se negava a aceitar a colaboração sindical a nível consultivo. 

São inúmeras u razões de ordem doutrinária e de ordem prática apon
tadas pela bancada paulista para justificar sua posição. Os grupos profis
sionais, mesmo em seu conjunto, não representariam os interesses gerais da 
fociedade. t falso acreditar que do conjunto de interesses específicos se 
chegaria ao interesse geral ou a uma nova forma de organização democrá
tica. O regime corporativista acabaria conduzindo ao predomínio eventual, 
C008tituinte. a bancada paulista considerava-a "uma satisfação dada pelo 
ou não, de uma c1use sobre as demais. 

Além disso, no Bruil, onde não havia luta de classes, a organização sin
dical estava em fase incipiente. Cumpria ao Estado fazer dos sindicatos ele
mentos úteis à solução dos diversos problemas econômicos e sociais que 
enfrentávamos. "Para que isso aconteça, mister é que na' vida dos sindicatos 
brasileiros ( .  . .  ) nio penetre o elemento político ... ·' Seria evidentemente 
impossível atingir este objetivo procurando transformar representantes sin
dicais em representantes políticos, dentro da própria Assembléia. Aconse
lhável e prudente seria a colaboração sindical a nível técnico e de forma 
consultiva, já que era preciso não esquecer que o sindicalismo em sua 
origem significava a associação das classes para a luta de umas contra as 
outras.88 

Quanto à representação profissional admitida na Assembléia Nacional 
Governo Provisório 11 corrente sindicalista" que entre nós existe. e não 
como uma conseqüência ou finalidade da lei de sindicalização de 1931. A 
organização dos sindicatos e seu reconhecimento pelo Estado devem ser 
c008iderados fatos independentes da representação política dos mesmos," 
não havendo nenhuma relação obrigatória entre os dois. 

Com este objetivo. Pinheiro Lima apresenta uma emenda pedindo a 
supressão da representação profissional com voto deliberativo e anexa à 
sua justificativa vários editoriais do Jornal do BrasU em apoio à sua p0-
sição." Os editoriais, de março e abril de 1 934. fornecem elementos 
interessantes de crítica à proposta do Clube 3 de Outubro. apresentada por 
Abelardo Marinho. O ponto principal do jornal é a denúncia do caráter 
aparentemente sedutor da representação profissional. que esconde sua face 
de opressão. A sindicalização apenaI se Iniciara DO BruU. sendo do conhé-
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cimento geral que o fenômeno dos "cabos e[eitorais", tão criticado pelos 
defensores do sufr'gio profissional, dominava os pleitos associativos. A 
prova eram as eleições que se haviam efetuado para a Constituinte, onde os 
representantes dos empregadores puderam ser escolhidos livremente, o 
mesmo não se dando com os dos empregados. Seus delegados-eleitores "re· 
,-ebiam o santo e a senha dos interventores, com uma passividade que não 
era mais do que uma resultante da opressão em que vivem os sindicatos", 
asfixiados pela fiscalização policiaL" Conclui o jornal em um de seus edi
toriais: "a única diferença que se pode encontrar, na primeira aplicação da 
representação de classes, é que ela facílíta a intromissão do governo na 
escolha dos candidatos e reduz a liberdade dos e[eitos ... " Os representantes 
classistas, longe de serem um reforço à independência do Legislativo, eram 
mais uma forma de interferência e de exercício de poder por parte do 
Executivo. 

Exatamente por ter esta posição, a bancada paulista era contra a uni
dade sindical, que também colaborava para a subordinação das classes e 
das profiS8Õe$ aos interesses do Estado e dos partidos pollticos. Este era 
outro instrumento que só traria abalos à democracia. Ranulfo Pinheiro 
Lima, em alguns de seus mais importantes discursos na Assembléia, situa, 
lado a lado, as questões da unidade/pluralidade sindical, da obrigatorieda
de da sindicalização e da representação política das classes, criticando, vee
mentemente, as emendas de Abelardo Marinho e reafirmando a posição 
democrática-liberal da bancada paulista ." 

Duas propostas estão aI claramente traçadas através dos debates com 
o próprio Abelardo Marinho e de uma fina exposição de todas as objeções 
que 08 paulistas dirigiam ao encaminhamento que o problema sindical vinha 
tendo no Governo Provisório. As divergências eram mais profundas e glo
bais, e a representação pol!tica das classes constituía apenas um de seus 
aspectos. Pluralidade sindical e representação profissional a nível consultivo 
(Conselhos Técnicos)" são pontos fundamentais para a bancada paulista 
dentro da Assembléia. 

Os paulistas serão vencidos, mas não convencidos, conforme os termos 
de sua declaração de voto. Nesta, mais uma vez, fica claro um ponto que 
gostaríamos de ressaltar_ A vinculação entre liberalismo e democracia en
contrada em toda a argumentação da bancada paulista demonstra que são 
os "exageros" do liberalismo, exatamente no campo econômico e social, os 
responúveis pelos problemas enírentados pelos regimes democráticos. 
Porém, se era necesúrio realizar alterações em matéria de política econô
mica e social, não era negando a validade das fórinulas políticas liberais 
- como a du sufrqio universal e do voto secreto - que se alcançaria a 
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democracia. Portanto, para os paulistas, em 1934. não existiria outra de
mocracia possível al6m da conseguida através do modelo liberal. 

2. A ATUAÇÃO DAS BANCADAS 

2.1 .  A bancada dos empregadores 

A eleição dos representantes patronais à Assembléia Constituinte realizou-se 
em 25 de julho de 1933. no Ministério do Trabalho. Indústria e Comércio. 
sob a presidência de Salgado FUho. Conforme as normas fixadas na legisla
ção que orientou esta eleição.'o votaram 74 delegados-eleitores representan
do sindicatos patronais de todo o pais. devidamente reconhecidos pelo Mi
nistério do Trabalho. Os 74 delegados tinham a seguinte distribuição por 
estados da federação: 27 do Distrilo Federal; 20 de São Paulo; 1 1  de Minas 
Gerais; nove do Rio Grande do Sul; cinco do estado do Rio de Janeiro; 
um do Paraná e um de Sergipe. 

Essa distribuição alesta a grande defasagem existente entre São Paulo 
e Rio. os dois principais centros econÔmicos do país. e o restante das uni
dades da federação. Apenas estes dois núcleos controlavam 47 dos 74 de
legados que elegeriam os deputados patronais à Assembléia. assegurando 
para si a maioria da bancada dos empregadores. uma vez que, inegavelmen
te. representavam a maior parte das organizações sindicais do país. 

Se por um lado procurava criar um contrapeso às bancadas pollticas 
dos grandes estados - basicamente São Paulo. Minas Gerais e Rio Grande 
do Sul -, assegurando a pOSIção dos pequenos estados e. é claro. a do 
Governo Provisório. o sistema de representação classista também propi
ciava o reforço da representação destes grandes estados. que justamente 
controlariam a maioria dos delegados responsáveis pela eleição dos classis
tas. Diante deste fato. não é difícil entender o caráter de instrumento de 
iuta que o mandato classista assumiu na Assembléia. sendo inclusive usado 
por aqueles que. como os paulistas. desejavam a sua extinção. 

A composição da bancada dos empregadores era. por esta razão. rela
tivamente conhecida, mesmo antes das eleições. Contudo é exlremamente 
útil examinar os nomes que a compõem. antes de iniciar uma análise de 
suas principais propostas. O que gostaríamos de ressaltar. através de algu
mas indicações. é que a bancada dos empregadores seria composta. em sua 
esmagadora maioria, por elementos vinculados à indústria e ao comércio. 
que de longa data vinham participando diretamente do debate das principais 
questões que envolviam a vida econÔJn!ça do país.. 
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REPRESENTAÇÃO CLASSISTA DOS EMPIUIGADORES POR ESTADOS 
DA FBDERAÇÃO E SETOR DA PRODUÇÃO 

EIIadoo <3 Foderaçio 
Selar ela produçlo ToIal 

Df I SP I MG I as PE 

Agricultura e pecuária I 2 
lndllstria e afias 3 3 3 2 / I  
Comircio, tr8lllporte e afins 3 I 4 

TOTAL 6 4 1 3 I 17 

Através do quadro acima podemos observar alguns pontos sobre os 
quais vale a pena refletir. 

t o Distrito Federal que controla o maior número de deputados, se
guido por São Paulo. Portanto, não sendo o estado de São Paulo aquele 
que detém o maior número de delegados-eleitores, não elege o maior núme
ro de deputados. Mesmo sendo considerado por todos, na ocasião,. o maior 
centro econômico do país, comparecerá com quatro deputados, enquanto o 
Rio elege seis e Minas tra.. 

De qualquer forma, a bancada dos emp..:gadom 6 GliOlutamente dt>
minada pela região Sul (16 cadeiras), cabendo ao Bloco do Norte apenas 
um representante. Este, segundo seu próprio depoimenlo,u Cora incluído 
por Indicação expressa de Osvaldo Aranha, que considerava absurdo não 
haver 5equer um represCDtante do t-lorte na bancada dos empregadores. 
Á5slm, Cora retirado o nome de um dclegado-eleitor do estado do Rio de 
Janeiro e o pernambucano, Edgar Teixeira Leite, eleito em segundo eseru· 

tinia. Existe tamMm uma absoluta domioftncia na bancada dos represen
tantes do setor industrial. As atividades agrícolas e afins detêm apenas dois 
elementos, o que precisa ser encarado ao lado da extrema Importância atri
buída 80 setor, considerado a base da economia da nação. Este ponto seria 
objeto de críticas, pois "num país essencialmente agrícola" é um grupo in
dustrial que domina a bancada classista dos empregadores. O paradoxo é 
total e demonstra a ineficiência do sistema adotado de eleição "por classes" ." 

A presença do setor industrial não deve, entretanto, ser considerada 
como um bloqueio ao setor comercial; quando tentamos caracterizar o tipo 
de atividade específica que cada representante exercia, verificamos que 
grallde parte deles acumulava empreendimentos nos dois ramos. Optamos, 
porém, por manter a divisão, uma vez que os próprios clementos muitas 
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vezes se definiam basicamente como industriais e, secundariamente, como 
comerciantes. Não gostaríamos, entretanto, de fazer uma distinção rígida 
entre os dois setores, o que poderia dar a falsa impressão de que o comér
cio, na bancada dos empregadores, estivesse desprestigiado ou sub-repre
sentado. 

Além do acúmulo de atividades industriais e comerciais, observamos 
que, mesmo dentro do setor industrial, os elementos eleitos exerciam uma 
grande gama de negócios, o que nos impossibilitou situá-los, especificamen
te, em um ramo de atividade do &etor. A maioria dos industriais eleitos poso 
sula, por exemplo, negócios diversificados em atividades como mineração, 
alimentos, papéis, madeira. bcrracha, construçilo etc. Nenhum deles, pra· 
ticamente, poderia ser reduzido a um destes ramos, embcta em alguns casos 
pudéssemos situar um empreendimento prl.ncipal." 

II evidente que, quando fazemos tal tipO de observação, estamos tam
bém dizendo que os elementos eleitos para a bancada dos empregadores 
eram homens representativos, em sua maioria, de grandes interesses eco
nômicos. Mais do que isso, eram homens vinculados, de longa data, às mais 
significativas e atuantes associações de classe do setor industrial e comercial 
do país. Constituíam, neste sentido, uma verdadeira elite da liderança em
presarial, estando familiarizados com todas as dificuldades e demandas de 
sua classe desde a década anterior. Para dimensionar a importância do que 
acabamos de assinalar, vale a pena nomear alguns dos cargos ocupados, na 
ocasião, por certos deputados patronais eleitos: 

Nome do deputado 

Roberto SimOIlJt:D 

Horácio Lafer 

Alexandre Siciliano Ir. 

Francisco de 01iveira Passos 

Carlos Teles da Rocha Faria 

Mário de Audrada RaD10l 
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CarBO em assocíaçóe3 de classe 
nacionais e estaduais· 

2.° vke-prcsidente da eIB. em 1934 
presideote da FlESP, desde 1934 

1.0 secretário da CIR, em 1931 
membro da diretoria da FIESP 

1.0 sccretirio da em, em t 934 
membro da diretoria da FIESP e da 
Associaçio Comercial de São Paulo 

presideole da CID, em 1933 
presidente da FIRJ. em 193:3 

2.° vice-presideote da CID, em 1933 
1.0 vice-presidente da FlRJ. em 1933 
c presidente em 1914 

1.0 vice-presideole da CID, em 1934 
.... mbro dá díroloria da FllU 



No� do depulodo 

Walter GosUpg 

Buvaldo Lodi 

loio Pinhoiro Filho 

MOlon de Sous. Carvalho 

Carao em assoclaçocs de classe 
nacionais e estaduais· 

secrct'rio-geral da FIRJ 
membro da diretoria do Centro das 
Indústrias Fabris do RS 

4.° vice-presidente da CID, em 1933 
e presidente em 1935 
membro da diretoria da FIEMO e da 
AsSociação Comercial de Minas Gerais 

4.° vice-presidente da CID. em 1934 
membro da FIEMO e da Associação 
Comercial de Minas Geraís 

membro da diretoria da Associação 
Comercial do Rio de Janeiro 

* Observação: .CIB .- Confederação Industrial do Brasil; FIESP - Federação 
du Indllstria. do Eltado de Sio Paulo; FIRJ - Federa�lio IndllSlrial do Rio de 
Janeiro; FlEMG ....:... Federação das Indústrias do &tado de Minas Gerais. 

FÓDIO: Relatórios Anuais d. CIB d. 1933 • 1934. 

Aí estão apenas dez dos 17 empregadores eleitos, mas esta relação já 
6 sufiéiente para que se avalie a iml>Ortincia dos elementos que compõem 
esta bancada e de sua representatividade no cenário político e econÔmico 
dos diferentes estados e do pais. Vale ressaltar que foram citados apenas· os 
cargos ocupados em associa� de classe de âmbito nacional e estadual, não 
se incluindo os diversos institutos e centros nos quais também tomavam 
parte. Não 6, entretanto, em nome dessas associações que os deputados são 
eleitos, e sim em nome de sindicatos que, organizados segundo os termos 
da nova lei, reuniam profissões afins e elegiam seus delegados-eleitores. Ro
berto Simonsen, por exemplo, é enviado à Convenção dos Sindicatos Pa
tronais como . delegado do Sindicato de Engenheiros Construtores de São 
Paulo, e não como elemento da FIESP_ 

A exlg!Jlcia do GoVI:I1IO Provisório de restrinjir a faculdade de eleger 
OI representantes classistas aos sindicatos reconhecidos pelo M!nIst6rio do 
Trabalho, nOS termos da lei de sindicalização de 193 1 ,  recebe, no entanto, 
(orte oposlçJo daa associações de classe patronais. Na verdade. já se vinham 
realb:ando critiCai a esta lei, que CItava sendo esrudada, para uma próxima 
reformulação. Portanto, os empregadores insistiam em seus protestos, res-
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saltando as dificuldades existentes na lei vigente, que não se adaptava às 
organizações patronais e que ainda não fora modificada, apesar das recla
mações enviadas desde a publicação do decreto, ainda no início de 1931." 

Devido a este fato, a maioria das associações de classe patronais não 
se achava sindicalizada, procurando ainda desenvolver esforços junto às au
toridades governamentais para alterar tal situação_ Este é o intuito do tele
grama dirigido ao chefe do governo pelos presidentes da Confederação in
dustrial do Brasil, Francisco de Oliveira Passos, e da Federação das Asso
ciações Comerciais do Brasil, Serafim VaJandro, apontando a injustiça de 
serem concedidas "prerrogativas civicas" às associações civis das profissões 
liberais e serem as mesmas negadas às associações civis das profissões ca
merciais e industriais, algumas delas centenárias e reconhecidamente as in
térpretes do "autêntico pensamento de suas classes ... •• No telegrama, pede
se a reformulação do critério que permitia aos sindicatos e não às associa
ções de classe o direito de representação na Assembléia, sendo que o mesmo 
apelo é dirigido ao ministro do Trabalho por uma delegação patronal. 

O Governo Provis6rio, entretanto, não mais podia alterar a legislação 
que não sem dificuldádes havia elaborado sobre a representação classista. 
Uma das respostas do ministro Salgado Filho aos constantes apelos das ass0-
ciações patronais é ilustrativa do problema global que esta questão envol
via: "Não se trata de representação política de classes ( .  . .  ) mas de uma 
representação técnica, profissional, de que são expoentes os sindicatos. 
Assim, a concessão pedida ( .  . .  ), além de ferir a lei criadora da representa
ção, quebraria um sistema que deve ser intransigentemente mantido: o do 
prestígio do Sindicato com a interpretação ou materialização da profissão 
que ele representa ... •• Em seu parecer, o ministro toca no ponta-chave das 
reclamações empresariais, que era exatamente a resistência à formação de 
sindicatos nos quais o governo tinha ampla interfetincia. 

Tendo em vista as eleições para a Constituinte, a manutenção das exi
gências de sindicalização pelo governo ganhava agora um sentido eleitoral. 
Por isso, as associações do comércio e da indl1stria resolvem, embora man
tendo suas críticas à lei de 1931, incentivar o movimento de sindicalização, 
e para tanto chegam a designar representantes especiais. O governo, por 
sua feita, procuraria facilitar ao máximo esse processo, pelmitindo, por 
exemplo, a reunião de pessoas jurídicas (firmas, SI A) com pessoas físicas, 
além de possibilitar a extensão da circunscrição dos sindicatos patronais a 
todo um estado e não apenas a um município. 

A sindicalização patronal deveria seguir uma espécie de "programa 
de ação" traçado pela Associação Comercial do Rio de Janeiro nos seguin
tes termos: ti 1 .0) manter as associações. centros etc.) tais quais se encon
tram, pois não conviria qualquer alteração (nem moralmente, nem legal
mente pois estas in�tituiçõe. têm vários ramos e sul>-ramos que a lei não 
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pe1'l1lite grupar em um s6 sindicate); 29) subdividir, para fins eleiterais, es 
vários grupos das diversas prefissões industriais e comerciais, criando-se 
várie� sindicatos; 3'1) agrupar estes sindicates em terno. das associações 
locais, de ferma que estas possam atuar na escolba dos deputades através 
daqueles ..... 

Acreditames, portanto., que essa estrutura erganizacienal cem bases 
sindicalistas, mentada para atender às exigências legais e tende em vista 
e pleito. classista de 1933, não. afeteu a representatividade das já tradicienais 
associações de classe empresariais existentes no país. Feram elas que arti· 
cularam e mevimente para a fermaçãe des sindicates patrenais, e que não. 
implicou seu enfraquecimento. eu desaparecimento.. Para e patrenate, nesse 
períede existiu uma espécie de duple -sistema de erganizaçãe: um centrado. 
nes sindicates profissienais, exigência da lei de sindicalização.; eutre, basea· 
de nas associações de classe já existentes, algumas desde e início. de século., 
e que permaneceram atuando. com pequenas alterações. E era exatamente 
em neme dessas associações, e das mais importantes entre elas. que agiam 
es deputades classistas dos empregaderes. -

A sindicalização. patrenal, nesse memento., precisa ser pensada dentre 
de contexto da constitucienalizaçãe de país, _ devendo. ser entendida, em 
grande parte, ceme um recurso. necessário. para e alcance da representação. 
política na Censtituinte. Ela não. pode ser, per censeguinte, analisada come 
uma simples adesão. de empresariado ao. medeie de ergamzaçãe sindical 
eficial que e geveme tentava implantar, pois, ao. lado. de um crescimento. 
de número de sindicatos patronais reconhecides pele Ministério. de Traba· 
lhe, permaneciam as críticas à lei de sindicalização. de 193 1 .  A própria 
atuação. da bancada des empregaderes, no. que se refere à questão. sindical, 
referça a existência de divergências com a erientaçãe gevernamental, con· 
ferme veremes a seguir. 

NÚMERO. DE SJ1IDICATOS PATReNAIS Rl!OONHECIDOS ANUALMENTE 

DF 
SP 
BRASIL 

1 93 \  

1 
2 
3 

1932 

2 
2 
4 

1913 

26 
21 
79 

1934 

32 
83 

273 

:Fonte: Ministáio do Trabalho. Indústria e Comércio. Boletim D.o 11. de julhO de 
1935 • Bo/.,Im •.• 31, de março de 1931." 

Per fim, gostaríamos de destacar um último. pente no. que se refere à 
composição. da bancada dos empregadores: ela era integrada por grande 
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número de elementos com formação técnica, ou seja, por homens que não 
eram bacharéis. Havia sete engenheiros, dois médicos, um químico e apenas 
dois advogados. Este fato poderia explicar, em parte, os termos em que 
estes representantes abordam certos assuntos. Quando discutem questões 
políticas, por exemplo, para as quais seria necessário um conhecimento ju· 
rídico reconhecido, precedem suas idéias de insistentes pedidos de desculpa 
"por entrar em seara alheia". Porém, quando discutem problemas econô
micos e sociais, chamam a atenção do plenário para sua autoridade no trato 
com os mJ:smos, uma vez que por sua formação educacional e por sua ativi· 
dade profissional estariam, melhor do que ninguém, com eles familiariza· 
dos. Portanto, se tal atitude pode ser interpretada como o reconhecimento 
de uma certa "inferioridade" e "fraqueza", pode igualínente ser pensada 
como uma afirmação da bancada, uma vez que se tratava de uma divisão 
de campos de autoridade, em que os empregadores buscavam traçar os limi
les de sua usuperioridadeu. 

Desta forma, os representantes classistas dos empregadores assumiam 
uma postura que buscava assimilar duas dimensões atribuídas a esse tipo 
de representação: seu caráter não partidário e seu caráter técnico. Tal re
conhecimento, entretanto, não implicava menor legitimidade política de 
mandato. Os representantes classistas, neste aspecto, eram deputados como 
os demais. 

Não resta a menor dúvida de que a bancada classista dos empregado
res na Constituinte de 1933-34 era composta pelos mais significativos nomes 
da liderança empresarial da época, incluindo entre seus membros elementos 
que, por diversas vezes, haviam sido reconhecidos pelo governo da Repú
blica e por suas associações de classe como seus representantes em missões 
e congressos fora do país. A atuação desses deputados deve ser compreendi
'da, então, como a expressão de interesses que, ultrapassando os limites de 
lima posição pessoal ou de grupo, ilustrariam o posicionamento e o tipo de 
visão que, no momento, caracterizavam a liderança mais expressiva dos se
tores da indústria e do comércio do país. 

Neste sentido, a análise dos discursos realizados e das emendas pro
postas na Assembléia constitui um rico material para a compreensão das 
principais dimensões do pensamento destes setores, da importância de algu
mas de suas demandas, acrescentando, sem dúvida, mais elementos para o 
conhecimento da atuação do empresariado num momento específico e sig
nificativo da vida política do país. 

Tomando-se em conjunto a participação da bancada dos empregado
res, composta por 17 representantes, observamos que alguns dos deputados 
notabilizam·se pela freqüência e pela importância de seus pronunciamentos, 
e que alguns temas dominam, praticamente, toda a participação dos classis
tas desta bancada. 
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Inegavelmente, são os paulistas os que mais se sobressaem, prim:ipal
mente pela fundamentação e pelo cuidado que seus discursos apresentam_ 
Confonne mencionamos, estes representantes classistas fonnam com a maio
ria da bancada de seu estado, reunida na legenda da Chapa única por São 
Paulo Unido_ Assim, as emendas por eles apresentadas, embora trazendo 
a assinatura de outros deputados, inclusive classistas, são propostas da ban
cada paulista, e é com o apoio desta bancada que são defendidas. Roberto 
Simonsen, Horácio Lafer e Alexandre Siciliano Júnior, três nomes paulistas 
de grande representatividade, são os oradores mais ativos em toda a ban
cada dos empregadores. 

Ao lado deles, temos a destacar as' presenças de Mário de Andrada 
Ramos e Francisco de Oliveira Passos, do Distrito Federal; Walter lames 
GosHng, como representante dos industriais gaúchos; Edgar Teixeira Leite, 
falando em nome dos produtores do Norte; Euvaldo Lodi, mineiro, líder da 
bancada, seu representante na Comissão dos 26 e também relator do capí
tulo da Ordem Econômica e SOcial. A participação deste último não pode 
ser devidamente avaliada, uma vez que só tivemos acesso a seus discursos 
I·ealizados na Assembléia. Todavia fica claro que a posição que ocupava na 
Comissão dos 26 lhe dá uma importância distinta dos demais. Os outros 
deputados terão participação bem menor, razão pela qual não nos concen
tramos em suas declarações. 

Quanto aos temas levantados e debatidos pela bancada dos emprega
doret, pudemos oboeriat . predominância de pelo menos dois n6c1eos prln
clpaiJ de debate, em race dos qUlil OUIrOS assuntos eram articulados. Este. 
dois núcleo., por lua vez, estão como que vinculados em torno de um. 
única e grande questão que envolveria todos os demais problemas. Assim, 
• prcocupaçio central "pressa nos discunos c emendaI d. bancada dos 
empRpdores, durante OI trabalhoo d. Constituinte, está voltada para a 
questão do novo papel do Estado - suas Clusas, objelÍvQl e lImitco -, 
tendo pelo menos duu bifurcaç6cs principais: o intervencioniômo tltHtal 
em mat6ria de poUtlca social c na questão da promoção do crescimento eco
nlimico do pais. 

Praticamente a quase totalidade dos elementos desta bancada, que par
ticiparam nos debates da Assembléia, referiu-se à questão do papel do Es· 
tado, através de um ou outro ponto mais específico. O interesse e as impli
cações políticas desta questão ficam claros quando percebemos que não 
se tratava somente de delimitar o papel do Estado em matéria de política 
econlimica e social, o que por si só tinha enonne importância. Este ponto 
envolvia, no fundo, o grande debate político que marcaria a ·Constituinte: 
o problema do federalilmo versus centralização. 

Embora seja possível dizer que, em seus discursos, os empregadores 
não tocavam direta e predominantemente em questões que envolviam a de-
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limitação do modelo político a ser adotado pelá Constituição," podemos afir
mar que, através do debate acerca dos objetivos e limites do intervencio
nismo do Estado, eles estavam lidando com o principal problema político 
daquele momento. Portanto, vale ressaltar este fato e em tomo dele tecer 
algumas observações. Certamente a escassez de menções às questões de ordem 
política'O não significava a ausência de um posicionamento em face dos inú
meros problemas políticos concretos que eram colocados na Assembléia. 
Seria ingenuidade supor que elementos de uma verdadeira elite econômica 
t1esconhecessem ou fossem indiferentes ao debate de qualquer questão po
lítica, por mais particular que fosse. 

Se não se dedicaram especificament� a essas questões, outras foram 
as razões. Em alguns dos casos, como no dos paulistas, o motivo era evi
dente. Caberia aos deputados não classistas daJ,ancada paulista o debate em 
(orno destes pontos, e aos classistas as questões mais diretamente relacio
nadas com suas atividades profissionais e para as quais estariam mais aptos 
(afinal, convém não esquecer o caráter técnico da representação classista). 
QuanlO a outros deputados da bancada dos empregadores, poderíamos ar
gumentar mais ou menos da mesma forma, alegando suas relações com or
ganizações partidárias de seus estados. Em alguns outros casos, pudemos ob
servar que tal articulação existia, inclusive em termos de uma certa filiação 
partidária. e. o caso de Edgar Teixeira Leite, vinculado à orientação política 
do Bloco do Norte, ativamente desenvolvida pelo ministro Juarez Távora, 
e também de Francisco de Oliveira Passos, membro do Partido Economista 
do Distrito Federal. 

Entretanto, não foi possível estabelecer tal tipo de relação para todos 
os representantes dos empregadores, sendo o caso paulista o único tão ab
soluto. Em relação ao grupo mineiro da bancada, tom8-se difícil qualquer 
colocação, Ull1a vez que constatamos uma grande diversidade de opiniões 
e críticas a deputados do Partido Progressista, que representava a maioria 
da bancada política do estado. 

A partir desse dado, é possível contestar a caracterização da represen
tação classista dos ell1pregadores como uma mera extensão da representação 
política de seus estados, ou seja, a idéia de que o setor empresarial teria 
sido cooptado pelos subsistemas políticos, desfazendo-se a possibilidade de 
a bancada classista ser percebida especificamente. Neste sentido, podell1os 
dizer que se ell1 alguns casos constata-se uma clara associação entre os re
presentantes classistas e as bancadas de seus estados," isto não ocorre com 
lodos os deputados classistas elou em relação a todos os assuntos por eles 
discutidos. Poderíamos então argumentar que, mesmo tendo sido "incorpo
udos" por suas bancadas. os empregadores não desaparecem como repre
sentantes classistas, isto é, como elementos que verbalizam problemas que 
atingem a sua clásse. Assim, é possível que tenham conltitufdo um relativo 
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bloco em tomo de determinadOs problemas que a classe enfrentava, poden
do ser percebidos, nesSes momentos, como um todo. 

Desse modo, o fato de se detectar o papel do Estado como um núcleo 
central nos pronunciamentos dos empregadores - e a partir daí o desen
volvimento de alguns pontos que aparecerão na maioria dos discursos -
faz com que consideremos válida a hipótese acima. Com isto não ' estamos 
querendo negar a relação entre deputados classistas e bancadas estaduais, 
nem estamos querendo acreditar numa unidade rígida entre os componentes 
da bancada dos empregadores. Desejamos, apenas, relativizar a posição que 
praticamente anula a atuação dos deputados enquanto representantes classis
iaS e chamar a atenção para a coincidência entre o.s temas apresentados 
por diferentes deputados desta bancada. Mesmo supondo que tal "coinci
dencia" não fosse fruto de uma ação articulada, ela n.ão eliminaria um certo 
tipo de efeito: a possibilidade de identificação de algumas questões como 
as que mais mobilizam os deputados classistas e a convergência dos argu
mentos usados em suas exposições. 

A maioria desses deputados classistas estava unida em uma associação 
de classe de nível nacional, a Confederação Industrial do Brasil (CIB) , que 
desenvolvia, na época, um grande esforço de mobilização e organização dos 
setores da indústria do país, relacionando-se intimamente com outra asso
ciação do gênero, a Federação das Associaçães Comerciais do Brasil. O pro
grama da CIB define claramente, como seu objetivo, "a defesa dos interesses 
industriais em plena harmonia com os elevados interesses nacionais�', para o 
que seria essencial o desenvolvimento de estudos e a realização de propa
ganda atestando a importância e o valor da indústria plira o progresso da 
lavoura e da pecuária e também para o bem-estar das classes trabalhadoras." 
Esse programa vinha sendo discutido intensamente no início de 1933, e a 
atuação dos deputados classistas dos empregadores necessariamente estaria 
a ele vinculada. 

Quando examinamos os discursos dos elementos que compunhalJl a 
bancada dos empregadores na Constituinte, observamos que suas análises 
partiam do reconhecimento de que as transformações por que passava o 
mundo moderno, particularmente no momento de crise que o abalava, impu
nham a realização de reformas a nível político (principalmente em termos 
do Poder Legislativo) e também a nível econômico e social. Estas reformas 
leriam o sentido de instaurar disposiçães que sancionassem a intervenção 
do Estado na solução dos problenuis da produção e do trabalho. J! ponto 
pacífico, aceito poi·todos, a necessidade de o Estado desempenhar um novo 
papel, assumindo "obrigações positivas" diante da sociedade, ou seja, par
ticipando da tarefa de implantação de um novo tipo de direito - o direito 
social - e do esforço que visava alcançar o desenvolvimento econômico 
da nação. O intervencionilmo do Ellado aparece, pois, vinculado a duas 
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ordens de queStões: a que envolve o estabelecimento de uma política social 
e a que discute os objetivos e os limites da atuação do Estado na vida ec0-
nômica do país. 

Em ambos os casos um ponto comum deve ser ressaltado: a necessi
dade de racionalizar o Estado, a tendência de que ele abranja a ampla sama 
de novos problemas da vida econômica e social. Traduzindo uma' legítima 
reação aos excessos do individualismo liberal, tal tendência não podia trans
formar-se, entretanto, numa ameaça que CQnduzisse à absorção dos direitos 
individuais em benefício de uma falsa idéia de coletividade, em nome da 
qual estabeleciam-se governos de forte autoridade." O reconhecimento de 
um papel ativo do Estado no campo econômico e social não se confundiria, 
a nível político, com a negação dos direitos individuais já consagrados pela 
escola liberal ou com a defesa de governos fortes e excessivamente centrali
zadores. A proposta dos empregadores, de uma ampliação da esfera de 
Intervenção estatal, tem exatamente como limite e condição essencial a 

'
defe

sa do regime federativo. 
Não apenas os paulistas assumem esta posição de separar interven· 

donismo e centralização. O melhor exemplo, neste caso, seria o de Edgar 
Teixeira Leite que, defendendo o auxfiio da União para resolver os proble
mas que atingiam os estados do Norte e para cnja solução as taxas neles 
arrecadadas eram insuficientes, esclarece que não fazia profissão de fé cen
tralista. "Sou pelo regime federativo adaptado, porém, às condições da vida 
brasileira. " •• Com isto, o deputado ressaltava as diferenças entre o Sul e o 
Norte e o tipo de auxfiio do governo federal que cada região necessitava. 
Não chegava, entretanto, a contestar a proposta federativa. 

Nesse sentido, uma questão deve ser mencionada pela importância 
que assume: a da transferéncia dos recursos dos impostos de exportação da 
órbita dos estados para a da União, proposta no anteprojeto. A bancada, 
praticamente como um todo, é contrária a esta transferência, argumentando 
que os impostos de exportação são a principal fonte de recursos dos estados, 
sendo sua supressão sinônimo de "penúria de autonomia, abalando-se assim 
o lineamento da Federação"." 

A defesa do intervencionismo estatal vinculava·se, segundo os empre
gadores, a uma ordem de fatores que atingia a todos os países do mundo, 
mas que no Brasil assumia feições específicas devido a nossa deficiente 
organização econômica. O Brasil, país pobre, com escassez de capital, crédi
to pouco desenvolvido, transportes insuficientes etc., encontrava-se numa 
situação de inferioridade em face de outras potências. O papel intervencio
nista do Estado, em nosso país, não poderia ser colocado da mesma forma 
que nas nações superdesenvolvidas, onde a questão era colTigir os excessos 
da capitalização. Este ponto é fundamental, pois é através dele que o novo 
papel do Estado assume a dupla feição de uma política intervencionista 
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de auxílio à industrialização, que será assimilada a uma política nacionalista 
de desenvolvimento econômico. 

O esforço empreendido neste duplo sentido procura demonstrar a ne
cessidade, para o progresso do país, do estímulo às atividades industriais. 
Estas serão apresentadas como o elemento básico para a real afirmação da 
nossa independência política. O problema fundamental do Brasil era o da 
criação de riquezas, o da formação de capitais. Todavia, "por um fenômeno 
de determinismo econômico, nos últimos 40 anos, o Brasil não apresenta um 
aumento de riqueza per capita, se considerarmos exclusivamente os valores 
de exportação"." Nossos produtos exportáveis valiam pouco, devido à con
corrência de outros mercados produtores. Era preciso reconhecer a difícil 
situação que nossa agricultura enfrentava e aceitar que o país não mais podia 
continuar na condição de exportador de matérias-primas e importador de 
manufaturados. A indústria já contribuía para a riqueza do país, atenuando 
a

' 
"sangria de ouro destinado à importação de diferentes produtos que hoje 

saem dos nossos estabelecimentos industriais em condições de rivalizar, tan
to em preço como em qualidade, com os similares estrangeiros"." 

Diversos deputados, defendendo a necessidade de superar a crise por 
que o país passava, criticavam a mentalidade ruralista ainda vigorante. Os 
ruralistas acusavam as indústrias não só de serem produtos fictícios de uma 
proteção aduaneira exagerada, mas também por serem responsáveis por um 
anormal encarecimento da vida e por uma desagradável agitação social. Os 
interesses industriais seriam distintos e até opostos aos interesses da coleti
vidade, havendo uma ruptura entre política nacionalista e industrialista. 
Segundo os industriais, esta visão, existente no país há mais de duas déca
das," não percebia que era a doutrina ruralista que não se adaptava às con
dições do Brasil, embora se aplicasse àqueles países de excessivo industria
lismo. Portanto, o ruralismo é que passa a ser colocado como ideologia im
portada e inadequada, pois no nosso caso o problema era exatamente o 
inverso. País novo, pobre de capitais, com indústrias ainda incipientes, não 
dispúnhamos dos aparelhamentos econômicos das nações adiantadas e, sub
metidos à concorrência internacional. fatalmente fracassaríamos. Era esta 
a razão e o sentido da teoria protecionista, "derivada de uma função inter
vencionista do Estado e de aplicação indispensável nas nações novas que 
querem melhorar seu padrão de vida"." 

� neste sentido que os empregadores procuram destruir alguns estereó
tipos já encastelados na crítica antiindustrialista. Um deles é o conceito de 
Uindl1strias artificiais", "fictícias" ou de "estufa", oriundas de uma abusiva 
proteção, que se opunha ao de indústrias nacionais consumidoras de nossas 
matérias-primas. Tal argumentação era absolutamente fantasiosa, pois não 
percebia que toda atividade, inclusive a industrial, que incorporava um valor 
novo, positivo à riqueza do país, era uma atividade real, produtiva, útiL·' 
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Não há indústrias "criminosamente" protegidas. E mais, não são as tarifas 
que aumentam os preços, uma vez que não impedem a concorrência. Os 
lrustes sim, estes devem ser combatidos, já que controlam os preços através 
da eliminação da concorrência. Porém, isto não se verifica no caso da pro· 
teção alfaneegária, que deve ser usada como uma arma de defesa, em face 
da situação de inferioridade do país. Fica claro, neste ponto, que a elimina· 
ção da ooncorrência limitava-se à esfera internacional, sendo saudável em 
termos de mercado interno para Oi mecanismos de regulamentação de preços. 

Acreditar, portanto, que as indústrias saqueiam o consumidor e estran
gulam o operário "porque são protegidas, significa esquecer que igual pro
teção é concedida aos produtos agrícolas". Este fato é insistentemente res
saltado para desvincular a idéia de proteção ela atividade industrial e tam
bém para demonstrar que não há antagonismo' entre a defesa dos interesses 
industriais e agrícolas. Ambos vão buscar, junto ao Estado; o auxilio neces
sário a seu desenvolvimento, estando, neste sentido, industriais e agriculto
res postulando o mesmo tipo de medidas, necessárias ao soerguimento das 
suas colocações. 

A vinculação entre as ·dimensões protecionista e nacionalista do inter
vencionismo estatal e sua relação com desenvolvimento industrial surge, 
no debate da Constituinte, de forma muito clara em algumas propostas da 
bancada dos empregadores. F. o caso, por exemplo, de Alexandre Siciliano 
Jr., quando defende a nacionalização das riquezas do solo e subsolo (Lei de 
Minas) ." Alguns aspectos interessantes podem ser observados no curso de 
suas colocações. 

Inicialmente, a necessidade da intervenção do Estado numa questão 
como a das riquezas do solo e subsolo (quedas d'água e minas) é definida 
como salvaguarda dos'Í )lteresses nacionais, uma vez que o Brasil, já possuin
do um parque industrial bastante grande e potencialmente consumidor des
sas riquezas, não pode abandoná-Ias ao jugo de qualquer interesse, princi
palmente os de natureza internacional. Alguns ramos da economia - e aí 
se hiserem certas indústrias básicas e/ou essenciais à defesa nacional -
merecem uma política atenta e um regime especial de controle e proteção 
por parte do Estado. A proposta de Siciliano defende uma política de nacio
nalização lenta e progressiva, que compreenderia três pontos principais. 

O primeiro deles era entender a nacionalização como uma prática de 
intervenção direta do Estado na economia, através do estabelecimento de 
régies ou monop6lios, que procura opor-se ao princípio da socialização. Tal 
princípio, que encontra justificativa em países com excesso de capitais, não 
se aplicaria no Brasil, uma vez que visa corrigir a distribuição de riquezas. 
Aqui, estaríamos em fase de formação de capitais, sendo mais conveniente 
o princípio da nacionalização, que tem como objetivo garantir a inalienabi-
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lidade de cenas riquezas, colocando-as sob o controle do poder estatal, dos 
estados ou da União, 

O intervencionismo via nacionalização procura regulamentar a expio, 
ração de determinadas atividades produtivas, garantindo seu áproveitamento 
e sua propriedade para a nação. A nacionalização é também compatível 
com o princípio federativo, não sendo necessário para sua implementação 
um Estado excessivamente 'centralizador, como a socialização parece exigir. 

Em segundo lugar, a nacionalização previ. que as riquezas pertencentes 
aos estadO$ e à União , '  sem que pudessem ser alienadas, fossem dadas em 
concessão, medida considerada mais aconselhável e racional que a explora
ção direta pela União. A intervenção direta do Estado em assuntos econô
micos, via política de nacionalização, não se opunha aos interesses das em
presas privadas, que poderiam receber estes negócios em sistema de conces
Sões, para o qual fazia-se necessária uma orientação protecionista que evi
'tasse " concorrência intl\l'nacional no. momentos iniciais. 

Por filn, como terceiro ponto, vale destacar que Se buscava "abrigar" 
estas indústrias básicas dos interesses do capital estrangeiro, procurando, 
se, efelivamente, favorecer o capital l1acional. Neste sentido. as emendas 
prop06tas" fornecem inúmeros exemplos de como o Estado deve atuar, 
ressa1tando,se sempre a força dos numerosos trustes internacionais frente 
aos quais nenhum indivíduo ou coligação de empresas econômicas tinha pos
sibilidade de sucesso. Só o Estado, estabelecendo normas em benefício da 
nação, poderia salvaguardar as atividades julgadas essenciais à defesa eco, 
nômica e armada do pafs." 

Vale ai ressaltar um verdadeiro apelo, lançado por Siciliano, às forças 
brmadas, conclamando-as a defender esta posição: .. ( . . .  ) estou inteiramen
te tranqüilo porque confio que os excelentes técnicos das nossas classes ar
madas tudo farão, em cooperação com os civis, a fim de impedir que este 
imperdoável descuido possa vir a comprometer os nossos destinO$"... Um 
outro elemento é anexado à cadeia de argumentações - o elemento militar 
-, através da associação entre defesa econômica e armada da nação, ou 
seja, entre desenvolvimento econômico e independência política. O engran
decimento do pafs, fundado em princfpi,os nacionalistas, ganha vulto com a 
idéia da industria1ização, reforçada, neste momento, pela necessária coope
ração das .. classes armadas". 

t com esta conotação que se defende a prioridade de concessões a bra
sileiros OI!'a empresas constituídas no Brasil e com capital nele integralizado, 
para exploração de quedas d'água ou de riquezas do subsolo. Esta orienta
ção não $ÍgJl.ificava, porém, uma exclusio à presença do capital estrangeiro 
no país. Uma vez que não possuíamos recursos suficientes para atender às 
nossas necessidades, deveríamos encorajar e mesmo promover a participação 
de capitals estrangeiros, dando a eles uGÍ tratamento justo e uma remunera-
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ção adequada." Isso, entretanto, não poderia, nem deveria impedir uma 
preocupação oportuna COm um processo de nacionaliUlção progTesslva em 
algumas atividades. O capital estrangeiro permaneceria presente, mal deve
ria caber ao capital nacional, em certos casos, a absoluta prefe�ncia. Assim, 
n nacionalização se {oria por fases: inicialmente haveria a submissão do 
çapital estrangeiro às leis nacionais e sua conversão a nossa moeda legal; 
posteriormente. o controle majoritário das companhias deveria caber a na
cionu.is. oté que, finalmente, a totalidade de acionistas brasileiros (asse 
exigida, impedindo-se a transmissibilidade de títulos a estrangeiros. 

Além deste exemplo, referente às empresas de mineração e produção 
de energia elétrica, OullOS podem ser mencionados, envolvendo igualmente 
a quesliío das relações empresário nacional, Estado e capital estrangeiro. 
Dois. pelo menos, merecem ser citados. São as propostas de nacionallzação 
de companhias de seguros c bnncos do depólitos, aptesentadas respectiva
mente por MArio de Andrada Ramos c Roberto Slmonsen." Em ambos 05 
çasos aponta-se paro um. injusta concortincia com as companhias nacio
nais e para o volume de reeursos transferidos para o exterior e/ou dirigidos 
por elementos que não estavam em Intlma conexlio com os intere.se. nacio
nais. O ponto fundamental em todos estes casos 6 a preocupação de procurar 
estabelecer, para certos setores, exlg�cias maiJ rigOrosas para .  fixação da 
nacionalidade de sociedades, bem como criar controles para sua atuação, 
visando estimular e proteger as iniciativas nacionais. 

Se de um lado não há interesse em afastar, nem a longo prazo nem de 
forma radical. a participação do upUaJ estrangeiro do pais, sendo este con
siderado um elemento essencial para a superação de nossas deficiências, de 
outro temos que assinalar a tentativa de estabel_r uma certa distinção de 
tratamento em relaçAo ao capital nacional. Através das propOstas encami
n.hadas à Assembléia, podemos observar a preocupação em assegurar às 
iniciativas oacioneis prioridades a curto prazo e até uma certa exclusividade 
8 longo prazo. Evidentemente, nlio podemos alirm.r que era esta o posiçil.o 
de todo o setor empresarial, e certamente ela vigorava única e exclulÍva
mente para algumas atividades consideradas de especial Interesse e impor
tãocia_ EntretanlO, mesmo com t.ais limitações, vale ressaltar. para este 
perlodo, a inlcnçlo de submeter o capital eatrangl:iro a uma certa regula
mentação I: de conceder ao capital nacional um tratamento prererencial. 

Verificamos que o intervenclonlsm.o do Estado, objetivando uma naelo
oaliUlção progressiva de setores como o de mineração, seguros, banCOi etc., 
BS5eguraria um controle crescente dos mesmos por parre do capital nacional, 
o que se raria gradualmente , incluindo, sem dúvida, a possibilidade dI: uma 
associação vantajosa com o capital estrangeiro. 

O papel do Estado no campo econÔmico seria crucial para o desenvol
vimento de nações que, como o Brasil, tinham que superar sérios problemas 
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e enfrentar a concorrencla i'1temaciona\. Sua ação, incontestavelmente acei
la e reconhecida, deveria ser orientada no sentido do estímulo de todas as 
iniciativas que trouxessem o progresso do país. Neste ponto, de forma abso
lutamente convergente, os representantes classistas dos empregadores cha
mam a atenção para o perigo dos excessos desta intervenção, que não podia 
transformar�8e em Uestatismo absorvente", ou em "socialização apressa
da ... •T "O conceito de que a livre Iniciativa é o fundamento da evolução 
econômica dos Estados .. •• é colocado como verdadeiro dogma para o escla
recimento dos objetivos e limites da intervenção estatal. Esta, realizada de 
forma direta ou indireta, muito poderia concorrer para nosso desenvolvi
mento econômico, mas igualmente poderia perturbá-lo ou retardá-lo, se 
I'ealizada de forma inadequada e abusiva." 

Dentro dessa visão, ganham particular interesse as propostas que ten
tam garantir canais de acesso ao processo de tornada de decisões relativas 
ao capital e ao trabalho. n esse, sem dúvida, o sentido da emenda da ban
cada paulista que institui os Conselhos Técnicos,'· onde deveriam ter assen
to representantes da indústria, do comércio, da agricultura e dos estabele
cimentos bancários. Estes conselhos apresentariam parecer e proporiam 
projetos de leis sobre todos os assuntos que envolvessem sua competência. 

n exatamente dentro do mesmo corpo de princlpios que os represen
tantes classistas dos empregadores se posicionarão em face da questão da 
política social que vinha sendo implementada pelo governo, particularmen
te após a Revolução de 1930. Situada como urna das funções do noVO inter
vencionismo estatal, originária de uma reação legitima ao excessivo indivi· 
dualismo liberal gerador da luta de classes, não encontramos mais. � nível 
de doutrina, dúvidas quanto à necessidade de sua implementação. 

O reconhecimento dos direitos sociais, aceitos como complemento es
sencial aos direitos individuais para a realização de uma verdadeira demo
cracia, seria um ponto não mais questionado pela bancada dos empregado
res. Porém era preciso cuidar para que não se chegasse aos exageros de um 
movimento que, visando combater as desigualdades sociais, abdicasse da 
completa liberdade individual e do respeito à livre iniciativa. Horácio Lafer 
ilustra admiravelmente esta posição em um de seus discursos. "Concordemos 
que o liberalismo econômico individualista pode e deve sofrer restrições, 
para que nio perdure como um fenômeno resultante do simples e incontido 
egoísmo humano. Nunca porém poderá ser eliminado ( . . .  l.  Só há progres
so econômico quando o indivíduo sente a atividade livre estimulando o seu 
espírito de empreendimento. E esse espírito só existe quando o homem pode 
colher os frutos do seu esforço sem a paralisadora intervenção alheia que, 
limitando a sua liberdade, limite também o seu ardor'de luta."" Portanto, 
a origem e os limites da política social estão aí detectados: o liberalismo 
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econÔmico que precisa ser "corrigido" pela ação do Estado, mas não puT 
ela Helitninado". 

Simonsen também deixa clara a preocupação que domina os indus
triais quanto a essa questiío_ A necessidade de corrigir os exageros do indi
vidualismo não deve confundir-se com a "doutrina reacionária em sentido 
oposto, na qual se procura a salvação, na abdicação completa da liberdade 
Individual em· matéria econômica"_" Os empregadores não são contra as leis 
sociais e sim contra os excessos que identificam a assistênda ao trabalhador 
com polílicas como a da socialização_ 

Assim como nossa. situação econômica, nosso problema social apresen
tava características distintàs, não sendo marcado pela extorsão e compres
são que geravam as lutas de classe na Europa. Nossa legislação no campo 
econÔmico e social, "ao invés de repressora e distribuidora", deveria ter 
um sentido "coordenador e preventivo". "O Estado ( . _ . ) pode estimular 
e amparar a produção, proteger o trabalho, determinar rumos coordenado
res. e sãos para que esses fatores se processem num ambiente de harmonia, 
reduzindo 80 mínimo os · atritos criadores dos problemas sociais; nunca, 
porém, ( . . .  ) agindo por descabidas intervcnç6ef no campo da produção, 
perturbando e cerceando iniciativll$ dignas de amparo, fazendo desaparecer 
os estimulos criadores do progresso ( . . _ )_" A obedi!ncia o esles limltes, 
fruto da situaçlio específica de nosso país, era questão fundamental, uma 
vez que se uma legislação social bem fonnulada poderia colaborar para a 
elevação do padr�o de vida dos brasileiro., estimulando toda a economia, 
os elTOs em sua ellboração, resultantes de uma socializaçlo extremada e 
fora de prop6sito, poderiam provocar o resultado Inverso, ou seja, um "re
baixamento geral do teor de vida" e um "arrefecimento em nosso trabalho 
produtor e edificente"." 

A legislação social poderia coll5tituir-st:, assim, lmto num fator de 
�quiUbrio social e estímulo econômico, qumto num fator de estagnaçiO e 
crise. Sua aceitação pelo empresariado, em principio, não sisnillcav1, Buto
maticamente, a eliminação de pontos de confronto com o Estado. Em oosso 
pais, era possível até questionar a existencia de um verdadeiro "problema 
laGia! ", uma vez que o. dissídios encontrados entre produção e trabalho 
eram de fácil 5OIuçiio, notadamente com a instituição da Justiça do Traba
lho. O. raros choques mais graves eram atribuldo. a "elementos estranhos" 
• classa dos empregados, que se diziam defensores de .eUI direitos, mas 
que na realidade os ludibriavam. A estes, os empregadores deviam estar 
atentos, buscando, através de sua eliminação, manter a comunicaçã.o har
mônica e apenas hierárqUica entre empregadores e empregados." 

A transformação do proletariado numa força capaz de cooperar com 
o patronato e com o Estado era tarefa que Significava basicamente livrá-lo 
dos elementos estranhos, que criavam problemas onde realmente nlo exis-
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tiam. Muito provavelmente, este tipo de observação prende-se ao fato de 
OI empregadores muitas vezes considerarem o próprio governo como um 
fator de estímulo ao movímento operário, ao apadrinhar suas reivindica
ções, particularmente no que se referia à legislação social. A aceitação do 
papel i.ntervencionista ·do Estado no campo social, sendo uma questão aceita 
dentro da bancada, não chegava a eliminar düerenças em sua forma de 
abordagem. 

Assim, vamos encontrar dois tipoa de visão marcantes dentro da ban
cada dos empregadores. Há aqueles que, como Roberto Simonsen e Euvaldo 
Lodi, encaram a legislação social como um dever do Estado e um direito 
dos trabalhadores, com repercussões amplas que afetam inclusive a con
cepção de desenvolvimento global do pafs, uma vez que implicam medidas 
que elevam o padrão de vida da população. A implantação de uma ade
quada legislação no campo do trabalho removeria múltiplas causas de atrito 
social, sendo fator de estímulo ao progresso da nação, principalmente se 
aliada, por exemplo, a uma eficiente política educacional. 

Mas há tamb<!m os que vêem a legislação social sob a ótica do esta
belecímento de medidas de solidariedade humana, tendo o Estado um papel 
reparador, quase que caritativo. A poUtica social surge da interferência da 
moral nas relações econÔmicas até então dominadas por um individualismo 
desumano; sua finalidade é de natureza espiritual. "O fator ético. pene
trando a atividade da Economia Política, prepara a ação social dos Estados 
. .. . [que] deve proteger os fracos, amparar os desvalidos. auxiliar o prole. 
tariado, exercer, enfim, uma função reparadora das misérias da terra : .... O 
"proletariado", nesta acepção, colocado ao lado dos "desvalidos e fracos", 
não tem absolutamente nenhum conteúdo de classe, não defende nem luta 
por seus direitos. A legislação social 6 colocada como uma . iniciativa de 
caráter quase que religioso, doada por elites esclarecidas, filantropicamente, 
a elementos extremamente desprotegidos da sorte. 

Entretanto, apesar desta distinção, os empregadores se mOitram pro
fundamente convergentes nos "reparos" que propõem à legislação social. 
Passando, pois, ao terreno das medidas práticas, observamos um verdadeiro 
consenso de pontos de vista. De uma forma global. eles propõem que a 
Constituição apenas fixe princípios gerais que orientem a política social, 
deixando à legislação ordinária maiores especificações.To A bancada paulis
ta, fiel à sua precisa orientação federativa, chega a sugerir que a legislação 
estadual, mais ·conhecedora das peculiaridades de cada região. fique encar
regada de regulamentar e aplicar as providências sociais dentro dos princí. 
pios gerais estatuídos pela carta máxima.11 Assim, conforme esclarece Si· 
monsen, "a bancada reconhece a existSncia dos direitos sociais ( . . .  ), con· 
cili!lDdo-os porém com seu ponto de vista sobre o regime federativo e as 
realidades nacionais ..... ProCura-se, delta fonoa, corrigir os excessos centro-
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Iizadores do anteprojeto e atenuar a antítese, nele contida, entre Estado e 
individuo. Tal postura é duramente criticada pela bancada dos empregados 
e também pelos setores tenentistas, com a argumentação de que, na verda
de, não passa de um meio de protelar e contornar a execução das medidas 
de caráter trabalhista. 

. 

Além deste ponto, procura-se atenuar o alcance da legislação social 
através da modificação de uma série de itens que regulamentam o trabalho, 
Em relação ao salário mínimo, que não é mais questionado, observa-se uma 
reação da bancada à sua estipulação com base nas necessidades familiares. 
A proposta alternativa, consagrada na Constituição, é o salário baseado nas 
necessidades normais do trabalhador, ou seja, o salário de subsistência. 
Quanto à jornada de trabalho, consegue-se a possibilidade da prorrogação 
das oito horas diárias estipuladas em lei, em face de deterqlinados casos, e 
consegue-se também que o limite de idade para o trabalho dos menores 
passe de 16 para 14 anos. 

Poderíamos dizer então que, se o empresariado caminhou em direção 
à aceitação da legislação social, o governo buscou adequar a regulamenta
ção, ao menos em alguns casos, às demandas do setor industrial, sendo que 
a Constituinte de 1934 fornece-nos alguns exemplos deste processo. 

Este fato, entretanto, não significava, para os empregadores, o aban
dono ou a diminuição de uma perspectiva repressiva em relação aos traba
lhadores. Assim, a maior parte da bancada não reconhece o direito de greve 
(estabeleCido pela Comissão dos 26, mas negado na Constituição), argumen
tando que ou se implantava uma Justiça do Trabalho e suprimia-se o direito 
à resistência, ou não se criava esta J ustiça.18 Francisco de Oliveira Passos, 
por exemplo, que não se opõe ao direito de greve, propõe uma emenda em 
que se procura dispensar as intervenções em associações de classe da prévia 
sentença judicial. Tal isenção reconheceria a prática policial vigente, refor
çando sem dúvida o controle sobre os sindicatos operários. Na justificativa 
de sua emenda, assinada por seis empregadores, ele esclarece: "exigir, em 
todas as circunstâncias, que a autoridade aguarde o pronunciamento do ju
diciário, para proibir o funcionamento ilegal de uma associação, seria tolher 
a sua ação no desempenho precípuo de assegurar a ordem pública e social 
( .  . . ). Aos prejudicados caberá ( . . .  ) recorrer ao Poder Judiciário das me
didas que exorbitarem' a lei ..... O recurso ao Poder Judiciário seria medida 
posterior à intervenção da autoridade policial, que se faria livremente. O 
caráter repressivo existe evidentemente em ambas as propostas, só variando 
em �ua forma de apresentação. Esta variação, entretanto, constitui um dado 
importante, pois revela uma certa flexibilidade de alguns importantes indus
triais, que aceitam, ao menos em tese, o direito de greve dos trabalhadores. 

Também seria interessante ressaltar uma relativa distinção entre as 
formas como o empresariado aborda a. questões da legislação .frabaIJústa 
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e previdenciária. Enquanto que;no primeiro caso, verificamos ainda uma 
certa resistência, no sentido de se procurar adiar a implantação e limitar o 
alcance das leis, no segundo observamos uma grande preocupação e um 
explícito apoio à extensão do direito legal de assistência. O depoimento de 
Antônio Carlos Pacheco e Silva ilustra esta tendência: "aos poderes públicos 
compete fazer pela saúde, pela educação e pelo bem·estar da população os 
maiores esforços, em virtude de não haver sacrifício algum, feito com esse 
objetivo, que não seja fartamente compensado pelos benefícios materiais e 
morais dele decorrentes"·' - e propõe a inserção, na Constituição, de um 
capítulo dedicado à assis�ncia social." 

Todos os problemas relativos ao bem·estar social deveriam ser estuda
dos e coordenados por Conselhos Técnicos e por outros órgãos especializa
dos em que deveria haver a representação de classes. Tal proposta seguia, 
lIeste sentido, a orientação já vigente no Conselho Nacional do Trabalho 
- onde Mário de Andrade Ramos, tambm> deputado classista, fora muito 
tempo presidente -, e nas Caixas de Aposentadoria e Pensões, de tão 
grande sucesso. Portanto, uma política assistencial e previdenciária, de com
petência da União, dos estados e dos municípios, recebia a aprovação e até 
o incentivo da bancada dos empregadores. 

Tal posição, particulannente no caso dos representantes classistas de 
São Paulo, fica reforçada quando observamos a criação, em 1932, neste es
tado. do Instituto de Organização Racional do Trabalho de São Paulo 
(IDOR T). Este instituto linha como um de seus objetivos o aumento do 
bem-estar social através de medidas que garantissem não só o crescimento 
da eficiência do trabalho humano como também a diluição dos problemas 
que envolviam os trabalhadores." 

Em 1933, o IDORT era presidido por Armando de Sales Oliveira. fu· 
turo interventor de São Paulo, tendo como vice-presidente AntÔnio Carlos 
Pacheco e Silva. Na ocasião desenvolvia estudos, propondo linhas de ação 
em assuntos que envolviam: organização geral do trabalho; orientação pro
fissional; tecnopsicologia do trabalho e higiene do trabalho." Tal iniciativa 
revela muito bem a importância que as questões previdenciárias e assisten
ciais .tinham assumido e a forma como o empresariado passava a encará-Ias. 

Por lim, vale ressaltar a posição da bancada dos empregadores quanto 
li questão da organização sindical. Sobre o assunto, três propostas dividiam 
a Assembl�la: (1) sindicato único, reconhecido na forma da lei, ou seja, 
sob a tutela do Estado; (2) sindicato único e autônomo, conforme o artigo 
1 1  das Disposições Transitórias do substitutivo da Comissão dos 26; (3) 
sindicato plural e autônomo. 

Conforme mencionamos, um dos setores que defendiam o pluralismo e 
a autonomia sindicais na Assembléia era a bancada paulista, nela ,incorpo
rando-se o p-upo de deputados classiatll. coordenad!lJ com O programa da 
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Chapa Onica." O combate à unidade sindical; aliado à rejeição da fórmula 
da representação classista, ilustra bem a posição defendida naquele momen
to pelos paulis.tas, que procuravam conter as bases de sustentaç,ão política 
do governo, nã." aceitando propostas de caráter nitidamente corporativista. 
Entre os empregadores. não só os paulistas combatem o sindicato único. Fran
cisco de Oliveira Passos. o então presidente da Confederação Industrial do 
Brasil. também não considera a unidade sindical. nem nos termos do antepro
jeto do Itamarati. nem nos termos das Disposições Tral\sitórias, conveniente 
aos interesses de empregadores e empregados." embora concorde com a re
presentação de classes. Esta posição, de resto. era coerente com toda a linha de 
atuação que vinha sendo desenvolvida dentro das associações patronais do 
comércio e da indústria. Atestando o fato. pode-se citar o resultado dos tra
halhos da subcomissão encarregada de estudar a reforma da lei de sindicali
zação de 1931, da qual toma parte Vicente de Paulo Galliez, destacado nome 
do empresariado carioca."T 

Na exposição de motivos deste trabalho estão firmemente defendidas 
a autonomia e a pluralidade sindicais, que deveriam ser respeitadas sem 
prejuizo da fiscalização dos sindicatos pelo Estado. Em uma breve frase resu
me-se o espirito da crítica à lei então em vigor: "Organizar as classes não 
quer dizer impor a ditadura sindical ..... Entretanto a defesa da pluralidade 
e da autonomia sindical seria. principalmente. um dos lemas da corrente 
católica na Assembléia. Mas neste caso, como ressalta Luís Werneck Viana." 
o crítica à proposta da unidade sindical não se faz em nome do liberalismo 
e sim de um outro tipo de !:lstado corporativo. que não o -laico. O combate 
à unidade sindical acabaria reunindo. numa mesma proposta. grupos com 
posições distintas quanto a um modelo político liberal: os católicos. que 
já o negavam, e os paulistas, que ainda o defendiam. incluindo aí o grupo 
classista. O que os unia era o temor de um sinq.cato único. quer sob a tutela 
do Estado. quer sob a influência de um movimento operário autônomo. 

Neste sentido. se a oposição ao sindicato único controlado pelo Estado, 
conforme dispunha o anteprojeto. não foi essencialmente uma bandeira da 
bancada dos empregadores, não podemos dizer que a bancada apoiasse., tal 
proposta. Elementos' importantes entre os empregadores, representativos do 
setor industrial. manifestam claramente os inconvenientes e os riscos da 
unidade sindical. que a Constituição., inclusive. acabariá por suprimir. 

Em sfntese. no que se refere ao campa, da política social. podemos 
dizer que a bancada dos empregadores. ao menos em sua grande parte: (a) 
defende a legislação social, procurarido. no entanto. limitar seu alcance, ade
quando-a da melhor forma possíVel a seus interes�e.; Ib) aceita e apóia o 
movimento de sindicalização das classes. mas critica alguns dispositivos da 
lei. principalmente a fórmula da unidade sindical. prejudicial tanto a em-
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pregadores quanto a empregados; (c) propugna a idéia da exist!ncia de um 
relacionamento harmônico entre patrões e operários, não abandonando, en· 
tretanto, uma clara preocupação repressiva, como a que nega o direito de 
greve em nome da instituição da Justiça do Trabalho. 

2.2. A bancada dos empregados 

As eleições para a bancada dos empregados foram realizadas no dia 20 de 
julho de 1933, de acordo com as instruções estabelecidas pelo Decreto 
22.696, de 1 1  de maio de 1933, que fixou o número e a maneira pela qual 
o pleito se efetuaria. O curto espaço de tempo existente entre o decreto e 
a data da eleição poderia dificultar a participação dos sindicatos, uma vez 
que apenas aqueles reconhecidos pelo Ministério do Trabalho até 15 de 
julho elegeriam os delegados-eleitores à Convenção Nacional, onde se faria 
n escolha dos deputados. Tal circunstância, evidentemente, afetaria de forma 
especial os sindicatos de operários e empregados, tendo em vista as dificul· 
dades que enfrentavam para a mobilização e organização da classe. Este 
fato nos levaria a supor que apenas poucos sindicatos da classe consegui· 
riam participar das eleições. 

O que observamos, porém, é exatamente uma grande movimentação 
para sindicalizar trabalhadores, acentuada, particularmente, após a promul· 
gação dos decretos que estabeleceram as eleições para deputados classistas 
e regulamentaram sua forma. O relativo grande número de sindicatos de 
opermos e empregados que chegam a ser reconhecidos pelo Ministério do 
Trabalho revela o interesse do Governo Provisório, a nível federal e tam· 
bém estadual (pela ação dos interventores), nos resultados das eleições e no 
próprio enquadramento sindical da massa trabalhadora (estabelecido desde 
1931, pelo Decreto 19.770, só se acentua a partir deste pedodo). " preciso 
relembrar que a sindicalização sob controle do Estado era uma forma não 
só de esvaziar e combater os antigos sindicatos, como de lançar uma olitra 
base de sustentação política para o governo, inclusive em termos imediatos, 
dentro da Assembléia. 

Luís Werneck Viana" realiza uma excelente análise a esse . respeito, 
ressaltando o crescimento do enquadramento sindical ocorrido de 1932 a 
1933 e que seria interrompido já em 1934 com o revigoramento das ten· 
dências liberais. Evidentemente tal expansão não significava a eliminação 
das organizações sindicais independentes, mas indicava uma primeira vi· 
tória neste sentido. Como o autor menciona, no pré·35 a polltica gover· 
namental em relação à classe· operma centrava·se mais no termo desmobili
zaçio do que no termo mobilização, combinando traços de coerção e ma· 
nipulaçlo. 
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Segundo informações do Correio da Manhã, até 15 de julho o número 
de sindicatos operários em condições de fornecer delegados-eleitores chegava 
a 346, o que significava um notável número para o país. 

NÚMERO DE SnlDlCATOS PROFISSIONAIS DE EMPREGADOS 
POR ESTADOS DA FEDERAÇÃO 

I!6tados d. federação 

Distrito Federal 
Rio Grande do Sul 
Rio de Janeiro 
São Paulo 
Santa Catarina 
Paraná 
Pará 
Minas Gerais 
Rio Grande do Norte 
Bahia 
Pernambuco 
Espírito Santo 
Alagoas 
Sergipe 
Maranhão 
Piauí 
Cear' 
Parafba 

TOTAL 

N9 de sindicatos 

62 
48 
47 
44 
23 
21  
20 
16 
2 

15 
16 
13 
6 
6 
3 
I 
1 
2 

346 

Fonte: Co"�io da MQI1ha de 6 de julho de 1933. 

Como demonstra a tabela, o movimento sindical atingia 18 unidades 
da federação, sendo que as duas unid4des mais industrializad4s - São 
Paulo e Distrito Federal - não contribuíam para o total com um número 
tão grande de sindicatos. O Rio Grande do Sul e o Rio de Janeiro, por 
exemplo. reconheceram mais sindicatos do que São Paulo, o que certamen
te não significa melhor organização do operariado gaúcho. e sim maior resis
tência do movimento operário paulista ao enquadramento Jindical. 

470 



Estes números revelam, portanto, uma penetração maior do sindicalis· 
mo governamental nos núcleos operários dos estados menos desenvolvidos 
onde. sem dúvida. era menor e mais fraca a organização independente da 
classe.·' O grande número de estados do Norte que reconheceram sindica· 
tos é bem um exemplo de tal tendência, particularmente quando observa· 
mos a importância da atuação de alguns interventores e também da União 
Cívica Nacional na organização de sindicatos e na preparação e orientação 
dos delegados.eleitores da região. Neste sentido, destaca·se particularmente 
a atuação do interventor do Pará, Magalbães Barata. e de Carlos de Lima 
Cavalcânti. interventor de Pernambuco, ambos ligados à União Cívica Na· 
cional. 

O papel desta organização é fundamental para toda a região, pois sob 
sua orientação estariam não apenas elementos da bancada política, como 
também da classista. Também no que se refere à bancada dos empregados. 
os estados do Norte procuraram formar um bloco. realizando com este fim 
diversas reuniões entre os delegados·eleitores dos diferentes estados. O ob· 
jetivo era garantir a coesão destes delegados no pleito. alcançando·se o maior 
número possível de deputados para a região. A representação profissional 
aparecia claramente como um dos meios através dos quais os estados do 
Norte enfrentavam a tradicional dominância do Sul na Assembléia. estando 
articulada a um objetivo maior que sobrepunha aos "interesses de classe" 
os "inieresses polfticos da região". 

Tal orientação vinha ao encontro dos objetivos do Governo Provis6rio, 
que procurava, através da bancada classista, especialmente a dos emprega· 
dos, contrabalançar o peso dos maiores estados. notadamente São Paulo. 
Assim, a convergência entre as bancadas políticas dos estados do Norte e 
os deputados classistas dos empregados, realizada pela União Cívica Nacio· 
nal. sob a orientação de Juarez Távora, possuía dimensões que ultrapassa· 
vam inclusive os interesses específicos da região, .urgindo como uma da. 
principais linhas de influência na política nacional. 

A presença da União Cívica Nacional e suas relações com o Governo 
Provisório podem ser observadas também e de maneira sumamente impor. 
tante no período imediatamente anterior às eleições classistas. através da 
ação de Luís Aranha, então chefe de gabinete do ministro da Justiça, An· 
tunes Maciel. Ocupando na ocasião o cargo de secretário geral da União 
Cívica Nacional, Luís Aranha parece ter sido o principal articulador das 
eleições para deputado da bancada dos empregados. Durante o mês de 
junho, em seu gabinete no Ministério da Justiça. realizavam·se reuniões 
quase que diárias com delegados-eleitores sindicais, visando estabelecer a 
futura composição e orientação da bancada.92 

Se desde fins de maio instalara·se, no Ministério do Trabalho, uma co
nWsáp especialmente nomeada para coor@nar os trabalhos do pleito elas· 
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8Ista," parece ter sido no Ministério da Justiç(l que os mais importantes 
preparativos se efetuaram. De qualquer forma, os dois ministérios interfe
riram diretamente no processo de eleição dos representantes dos emprega
dos, diversamente do que ocorreu com a representação patronal, sem dtlvida 
escolhida com maior independência por

' 
suas entidades de classe. 

A representação classista de empregadores e empregados não era uma 
absoluta inovação entre nós, já existindo dentro de certos órgãos como o 
Conselho Nacional do Trabalho·' e dentro das CODÚssões constituídas pelo 
Ministério do Trabalho para discutir a elaboração e revisão da legislação 
social. No entanto era muito comum o não-comparecimento dos emprega
dos, principalmente em face da impossibilidade de abandonarem o traba
lho. Desta forma esta representação, na prática, funcionava apenas para os 
empregadores. Neste sentido, desejamos ressaltar uma linha de continuida
de no que se refere à fórmula da representação de classes, e também uma 
linha de descontinuidade, já que, nesse momento, a representação na As· 
sembléia trazia uma dupla possibilidade: o exercício de voto numa Câmara 
poUtica e a efetiva presença dos deputados dos empregados, mesmo levando 
em conta seu precário processo de escolha. 

Os sindicatos profissionais que forneceram delegados-eleltores estavam 
assim divididos: 
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NÚMERO DE SINDICA:rOS DE OPERÁRIOS E 
EMPREGADos pOR SETOR DA PRODUÇÃO 

Setor da produção 

Total geral 

Indtlstrias e afins (total) 

- indtlstria têxtil 

- indtlstria metaltlrgica 

- indtlstria açucareira 

- indtlstria de couros e peles 

- indtlstria de madeiras 

- lndtlstrla do vestumo 

- indtistria 'de edificação 

N." de sindicatos 

346 

152 

29 

13 

3 

5 

4 

17 
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Setor da produçio N.· de sindicatos 

-'- indllstrla de alimentos 37 

- indllstria química 10 

- indllstria de extração mineral 2 

Comércio. Transportes (Iolal) 180 

- comércio e bancos 43 

- hotéis e restaurantes 6 

- gráficos 6 

- transportes marítimos 83 

- transportes terrestres 42 

Asricultura e afins (total) 3 

Diversos (total) 1 1  

FOQte: Correio da Ma.hJl d. 6 d. julho do 1933. 

o quadro demonstra que. no total. um nllmero bastante equivalente 
de sindicatos do setor da indllstria e do coméreio foram reconhecidos e 
que. como era de se esperar. o setor agrícola é inexpressivo. No setor co
mereial. a grande concentração é a dos sindicatos bancários e de transpor· 
teso especialmente o dos marítimos." Dentro do setor industrial. são os 
ramos de alimentos. edificações e têxtil os de maior nllmero de sindicatos 
reconhecidos - o que. entretanto. está llIuito longe de sisnificar uma mo
bilização real. em face da importãncia destes ramos na economia e à grande 
massa de trabalhadores que envolvem. Assim. 29 sindicatos t8xteis quase 
nada deviam representar. principalmente se considerarmos 8 dispersão do 
nllmero pelos diferentes estados da federação. Porém. no que se refere ao 
setor de comércio e transportes. particularmente o IlItimo. o nllmero de 
sindicatos reconhecidos toma-se bem mais representativo. 
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Ainda que estes não sejam dados oficiais nem finais, conseguem ilustrar 
bem a situação do movimento de sindicalização às vésperas da Convenção 
Nacional, que se realizou alguns dias depois e reuniu 282 delegados-eleito
res, que elegeram 18 deputados com a seguinte distribuição: 

DEPUTADOS DA BANCADA DOS EMPREGADOS POR 

SETGR DA PRODUÇÃO E ESTADOS DA FEDERAÇÃO 

Selor d. p"",ução 

DF RJ MG SP RS PR se ES PA PB PE BA 

Indústria e afins 1 
Comércio, Transportes 

e afins 3 2 2 1 2 1 1 1 
Agricultura • afins 1 

TOTAL 3 2 2 2 1 2 

Fonte: Correio da Manha de 22 de julho de 193-3. 

I Tolo! 

2 

15 
1 

18 

Duas observaçães saltam do quadro anterior. Em primeiro lugar, o 
grande número de deputados do setor de comércio e transportes em com
paração com o setor industrial. Esse fato vem confirmar a concenlração d. 
sindicatos verificada neste setor, já observada anteriormente. Assim, a ban
cada dos empregados é praticamente dominada por representantes do c0-
mércio e transportes, cabendo à área agrícola apenas um deputado" e às 
atividades industriais dois deles.'· Em segundo lugar; o relativo sucesso 
alcançado pelo Bloco do Norte, que consegue eleger seis deputados. Os 
outros 12 deputados estão mais ou menos dispersos por diversos estados, 
não havendo nenhuma grande concentração como ocorreu na bancada dos 
empregadores. 

Quarido se considera que o papel da representação de classes, como 
um todo, foi o de um simples instrumento governamental, é preciso aten
tar para certos aspectos. De um lado, não há como equiparar a bancada 
dos empregados à dos empregadores, tanto pelas diferenças que marcaram 
seu processo de eleição no que se refere à independência em face do poder 
governamental, quanto pelo peso e expressão dos nomes que as compu-
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nham. Por outro lado, mesmo dentro da bancada dos empregados, onde 
inequivocamente o governo exercia controle, surgiram elementos que de· 
senvolveram, dentro dos "limiies cabíveis de uma Assembléia, críticas à p0-
lítica governamental. Apesar de todos os limites, a representação de classes 
dos empregados não deixou também de ser utilizada para denunciar violên· 
cias em relação à classe operária e para pleitear certas posições considera
das úteis ao movimento sindical, como por exemplo a luta pelo sindicato 
único e autônomo. 

" 

A bancada dos empregados não constitui uma unidade coesa, havendo 
dentro dela WlI grupo que se Intitula " mInoria proletária" e que propugna 
uma poIiiçio que pode ser conaiduada de "critica", de "oposição" DO 00-
vemo ProviiÓrlo. EJSCS deputadOS, que sio basicamente 1060 VitRca (RS), 
Vasco Toledo (PB), AcIr Medeiros (RJ) c Waldemar Rcickdal (PR), .em 
uma orientação poUtica de iDJpiração socialista, sendo que há CllSO$ de mi
litincia em partidos proleúriO$ também considerados socialistas e não c0-
munistas.·· 

Porém, a maioria da bancada é composta por elementos que postulam 
uma "posição govemists", tanto 05 mais diretamente ligados 80 ministro 
do Trabalho, Salgado Filho, como os vinculados l orientação ."nentlsta de 
Juarez T'vora, Joio Alber10 • Luls AnIlha." Neste sentido, é Importan.e 
notar que, ao lado de Varpr, a flSUfa mais elogiada pelos representantes 
dOI empregados é Osvaldo AnIlha, particulamu:nte quando, como lidcr da 
maioria, vai à Aascmbl6la. Seu apolo à bancada é sempre citado e seu au
dllo solicitado para todo. OI fins, 

Outro aspecto • ressaltar DO que se refere à atuação do bancada dos 
empregados é que praticamente todos OI discursos e emendas dos deputados 
giram em tomo d. questão social Procura-&e destacar a importáncla deste 
problema, a necessidade da legialaçio social e da organização sindical da 
elasse, como tnmbém discutir as propoliw de Implantação da represcnla>âO 
profissional . .e lnJereasante também ob,"".r como sio apresentados cases 
lemas que dominam os discursos d. bancada dor empregados; apesar de 
uma certa concordância em pont06 bállicos, multas são 8S divergências na 
ótica de encarar as questões e de avaliar as possíveis soluções. 

De forma geral, lodos O< c1ementos da bancada lutam pela regulomen
taçio e conlolJdação da legislação social, procurando garantir na Constitui
ção todo. os direitos já consagrados por leis anteriores, bem como a •• esu
rar seu crumprlmento por parte dos patrões. Defendem a jomsda de oito 
boras de trabalho: • proteção do lJabalho da mulher e do menor, cujo limite 
InlnlmO de idade para o trabalho deveria ser 1 6  anoa; a extensão e a refor
ma dos direitos securitários, abrangendo Invalidez, acidente, morte, doença 
e desemprego; a Instituição do salário mínimo e a inclusão do trabalhador 
rural como beneficiário desta legislação. 
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Os deputados da bancada dos empregados sustentam a idéia de expan
dir e realmente implantar a legislação trabalhista e previdenciária, chocan
do-se algumas vezes com os representantes dos empregadores que, como 
vimos anteriormente, embora não se opusessem à elaboração de tal corpo 
de leis, procuravam atenuar seu alcance em certas questões consideradas de 
grande importância. 

� o caso do salário mínimo. Na verdade, não mais encontramos em
pregadores negando explicitamente a proposta, embora fique claro, pelo 
discurso dos representantes trabalhistas, que "fora" da Assembléia o pa
tronato reagia a ,tal "inovação". � por esta razão que alguns deputados in
vestem contra os que vêem na instituição do salário mínimo uma ameaça 
à produtividade, uma vez que o salário não se basearia mais no trabalho do 
empregado e sim em suas "necessidades". Este tipo de argumento via no 
salário instituído o máximo salário e não O mínimo, pois não supunha a 
possibilidade de qualquer acréscimo salarial. Mais grave, porém, foi a dis
cordância entre as duas bancadas sobre qual deveria ser a base do salário 
mínimo, se as "necessidades normais do trabalhador", conforme queriam 
os empregadores, ou se as "necessidades do trabalhador chefe de família", 
como propunham os empregados. Neste caso, como também no do limite 
de idade para o trabalho dos menores - 14 ou 1 6  anos - e na regulamen· 
tação da jornada de trabalho em oito horas, prorrogáveis ou não, venceram 
(1S empregadores. 

O processo de implantação da legislação social, que teve seus momen· 
tos mais significativos nos debates da Assembléia Nacional Constituinte, era 
parte de um projeto de fortalecimento do Governo Vargas e de sua política 
de alianças. Ao mesmo tempo que atendia, em certa medida, aos reclamos 
da classe operária, não deixava de observar alguns limites traçados pelos 
interesses do empresariado. A questão do salário mínimo é bastante ilustra
tiva deste movimento, principalmente quando sàbemos que ele, de fato, só 
viria a ser implantado após 1937. 

Outro ponto defendido, podemos dizer que em bloco, pela bancada dos 
empregados e que sofreria o mesmo tipo de confronto com os empregado
res, seria o direito de greve que, reconhecido no substitutivo da Comissão 
dos 26, é negado na Constituição de 1934. 

Mesmo os deputados que adotam urna posição "governista" na Assem
bléia defendem este direito, muito embora cqloquem-no como um "recurso 
extremo", que a Justiça do Trabalho iria tomar cada vez mais raro, já que 
os trabalhadores teriam como procurar um entendimento. Mas de qualquer 
forma ele não poderia ser elimínado, sob o argumento de ser incompatível 
com a instituição deste tipo especial de Justiça. Já para aqueles que assu
mem uma postura mais "critica", o direito de greve representa ponto essen-
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eial para a organização e atuação da classe operária, constituincJo..se na 
única forma real de enfrentar o empresariado. 

e exatamente este o sentido das divergetlcias entre os dois grupos que 
procuramos distinguir dentro da bancada. Embora em ambos os casos se 
defenda o direito de greve e a legislação social, a forma pela qual tal defesa 
se realiza mostra abordagens absolutamente distintas. O deputado Martins 
e Silva, representante do Pará, ligado à orientação tenentista do Bloco do 
Norte, ilustra bem um certo tipo de visão que situa a legislação social como 
o meio capaz de solucionar, ao menos em parte, a questão social, resolvendo 
"sem entrechoques violentos" os principais problemas entre capital e tra
balho.'" 

Não existiam, de forma alguma, posiçães irreconciliáveis, e se a ques
tão social permanecia como dos mais graves e importantes problemas do 
lIrasil, era pelo descaso com que fora sempre tratada. Sua solução porém era 
simples, devido à "índole ordeira e disciplinada do trabalhador nacional" , 
que só procurava a grandeza da pátria, "pleiteando os seus direitos dentro 
do esplrito da lei".'" Elte fator de peso para o SUCCSlO da política social 
tinha que ser considerado seriamente pelo .ovemo, já que assegurava a real 
possibilidade de harmonia entre capital e trabalho. 

A solução da queslão social eltaria assim nas mãos do próprio governo, 
que através do Ministério do Trabalho e também dos interventores poderia 
atender às demandas proletárias, sem observ.las "pela lente turva das ques
tões policiais". Seria necessário, para isso, que os governos federal e esta
duais fizessem empenho na aplicação da legislação social, aliando-se a este 
esforço a participação do empresariado. 

Dois pontal, entretanto, deveriam ser observados pelo movimento ope
rário para que a vitória f alie alcançada. Em primeiro lugar, afastar de seu 
interior os "elementos estranhos", ·falsos agentes de seus interesses, "que, 
ao invés de uni-los, criavam dissetiaões"; em segundo lugar, orientar-se por 
"uma política puramente trabalhista".'" Assim, por exemplo, a participa
ção nos lucros resolveria graves impalses, conseguindo conciliar trabalho e 
capital pela limitação dos lucros e diltribuiçio dOI excessos entre todos os 
que trabalham.'" 

A conver.&ncia desse dllcurso com o dOI empregadOres é evidente, 
uma vez que ambos assumem uma penpectiva consensual, relacionada à 
visio da questão social como uma "questão técnica", a ser resolvida por 
uma adequada e segura legillação especializada. 

Tanto que, quando alguns deputados claslistas e nio classistas apon
tam a falta de cumprimento das leis sociais, procura-.. combater a dis
cussão de tal problema na CAmara, argumentando-se que ele deveria ser 
encaminhado ao Ministério do Trabalho e, maia especificamente, a suas 
inspetorias,''' Eltas deveriam ler ocupadas por elementoa especializados, 
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"fora de partidos", ou seja, homens que nlo sendo polfticos seriam, exata
mente por isso, capazes de promover a conciliação entre as partes em jogo. 
Muitas vezes a falência de um plano governamental, especialmente no 
campo do trabalho, devia-se à inadequação da administração pública. Era o 
que aéontecia, por exemplo, com a polftica do Ministério de Salgado Filho. 
Porém, e a influência do tenentismo aí é clara, tal problema atingia a ad
ministração pública em geral: era preciso, pois, "despolitizá-Ia", com a in
clusão crescente de técnicos"·' 

Resumindo muito bem esta posição, Francisco de Moura, líder da ban
cada, argumenta que o ponto nevrálgico dos problemas do Brasil não é a 
questão do regime e sim a questão social. "O que querem os trabalhadores? 
Regimes exóticos ou extremistas? Não. Nós queremos justiça. N6s necessita
mos de pão, de assistência e de instrução.""· 

Já aqll�les que se intitulam "minoria proletária" encaram a legislação 
social de forma absolutamente diversa. Inicialmente, porque não acreditam 
ser possível uma conciliação verdadeira entre capital e trabalho, "porquanto 
jamais alguém iria concordar pacificamente em diminuir as probabilidades 
de sua vida econômica".'·T Apesar, de reconhecerem que a legislação traba
lhista e previdenciária do governo Vargas vinha beneficiando o operariado, 
consideram-na insuficiente e até "uma tapeação", pois as leis nem eram 
realmente aplicadas nem se podia, de fato, criticá-Ias. O Ministério do Tra
balho era visto como um órgão "pseudamente revolucionário", que diante 
das reivindicações proletárias continuava apelando para a violência po
licia!.'·' 

Eram leis no "papel", que não podiam ser debatidas pelo verdadeiro 
operariado, porque logo' contra ele enviava-se a polícia. Esse era o pal10rama 
traçado pelo grupo, que também apontava para alguns fatos que envolviam 
a legislação previdenciária. Esta, como no caso da Caixa de Aposentadoria 
e Pensões dos Marítimos, só servia aos "interesses da plutocracia", que 
usilndo medidas de força manejava a seu bel-prazer o dinheiro acumulado 
para o amparo dos trabalhadores.'·' O desrespeito às leis sociais e a repres
são violenta às questões trabalhi&tas contavam, inclusive, com o apoio de 
inúmeros interventores, como os do Espírito Santo, Rio Grande do Norte 
c outros, como também com o apoio do próprio empresariado. 

Numerosos exemplos de reivindicações em prol do aumento de salários 
e do cumprimento da legislação social, que se encaminhavam pacüicamen
te, terminavam com uma atitude intransigente por parte das empresas, es
pecialmente as estrangeiras, e com várias prisões de líderes operários. Por· 
tanto, a colaboração que poderia suprimir abusos era negada pelos próprios 
patrões, razão que, muitas vezes, levava o operariado à greve. Não há tra
balhadores e patrôcs, empregadores e empregados, "mas oprimido. e optes-

478 



Eores, e entre estas duas classes não poderá existir colaboração, mas apenas 
vencedores e vencidos" .110 

Por esta razão, o direito de greve era essenéial, sendo a única verda
deira arma de que dispunham os proletários, e dela eles não abclicariam, 
mesmo que os constituintes não a reconheCessem. A liberdade dos trabalhá, 
dores não existe; encontra-se "ou nas mãos do governo a que nos queiramos 
entregar, e é ele que irá ditar então quais são os nossos clireitos ou as n!)ssas 
reivindicações, ou nos manifestamos livre e independentemente e seremos 
julgados pela policia ( . . .  )"."1 

Vinculada, em parte, a esta linha de argumentação temos a defesa do 
princípio da autonomia e liberdade dos sinclicatos em relação a governos e 
a partidos, aliada, porém, à unidade do movimento sindical. Tal proposta 
fora encàminhada por João Vitaca, tendo sidn uma deliberação do Con
gresso Sindical Nacional Proletário, reunido no Palácio Tiradentes em ' 12 
de abril de 1933. Essa resolução era conseqüência da reação que se desen
cadeava, dentro do movimento operário, contra a lei q\le regulava a sindi
ca1izaÇão, no que dizia respeito à vid4 interna dos sindicatos, e ,que os c0-
locava sob inteiro controle do Ministério do Trabalho. "Sabemos muito bem 
que os sindicatos devem ser órgãos legais de relação entre as classes e com 
os poderes públicos_ Mas por isso mesmo não podemos admitir a sua subor
dinação a este ou aquele governo, ou a este ou aquele partido, sob pena de 
ser anulada a sua própria personalidade jurídica",''' 

Não se tratava de negar uma política sindicalista que teria, inclusive, 
o apolo da bancada em numerosas emendas visando tornar obrigà�ria a 
sindicalização de empregados e operários. Nem mesmo de opor-se ao reCO< 
nhecimento oficial dos sindicatos que deveriam ser "órgãos legais". Tratava
se, fundamentalmente, de impedir: (a) a intervenção governamental na vida 
interna dos sindicatos, garantindo-se a liberdade poUtica dos associados; (b) 
a desagregação do movimento operário, garantindo-se o princípio da unida
de sindical. Porém, "a unidade sinclica! sem a autonomia dos sindicatos 
outrll coisa não significa do que transformá-los, no caso da representação 
profissional, principalmente, não só em simples instrumentos eleitorais do 
governo, mas, o que é pior, caminhar para o corporativismo fascista",''' 

A emenda'" que dcfenclia a autonomia e 8 unidade .Inclical. era assi
nada tanto por deputados que Criticavam o guverno, como roão Vltacs e 
Vasco ToIedo, como por algunl daquclerquc, como Alberto Sureck, encon
travam-se em outra posição. No entanto ela não tem 8 unanimidade da ban
cada e praticamente não recebe outro tipo de apoio. 

A questão da unidade silldical será duramente combatida pelos ele
mentos clericais e talllbém pela bancada 'paulista, como vimos anieriormen
te. Este fato, reconhecido pelos próprios componentes da báncada dos em
pregados, é criticado inclusive pelos deputados de orientação governista. O 
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depoimento de AntÔnio Pennafort, após a aprovação da emenda de Ranulfo 
Pinheiro Lima,'" que consagrava a pluralidade sindical, exemplifica este 
tipo de postura: "Combati sempre o comunismo. Nunca ataquei aqui a 
questão religiosa. Estou porém inteiramente convicto de que foram elemen
tos clericais que nos deram este golpe, cujos efeitos eles próprios vão sentir, 
porque, lutando contra o comunismo, acabam de abrir a porta à sua infil
tração" .118 

Desta forma, a defesa da unidade sindical realizada dentro da bancada 
dos �mpregados, mesmo estando aliada ao princípio de autonomia, conse
guiu reunir elementos de posições distintas e foi mais um ponto a provocar 
confronto com setores da bancada dos empregadores. Neste caso, temia-se 
a unidade sindical, embora não houvesse oposição à questão da autonomia 
em face de governos ou partidos. A proposta encaminhada por parte da 
bancada dos empregados seria derrotada, uma vez que, a seu ver, de nada 
valia conseguir a autonomia sem 8 unidade sindical, que impediria a desa
gregação do movimento operário. 

Embora estando ciente de que parcelas do movimento operário da 
época, resistindo ao enquadramento sindical, defendiam a proposta da plu
ralidade, não encontramos, no material consultado, elementos para tal 
discussão. 

-< Outro ponto que mobilizou praticamente todos os deputados traba
lhistas foi o debate em tomo da representação de classes. Neste caso, a p0-
sição da bancada como um todo visava defender o princípio da representa
ção com voto deliberativo na Câmara, rejeitando a iniciativa dos Conselhos 
Técnicos. Assim, muitas foram as emendas oferecidas sobre este assunto 
por deputados da bancada. Entretanto as diferenças de postura que encon
tramos entre eles exemplificam, mais uma vez, a falta de unidade existente, 
mesmo quando havia um certo propósito comum. 

Dois deputados exemplificam o que desejamos assinalar. Waldemar 
Reickdal caracteriza uma atitude de extrema descrença na viabilidade da 
representação de classes como uma real conquista para a classe operária. 
Ele explica que, apesar de defender tal representação e até mesmo de assinar 
emendas propondo sua regulamentação segundo certo modelo, não acredita 
"na possibilidade das reivindicações do proletariado através das Câmaras 
Políticas do país". Procede sem ilusões, porque tem certeza que as leis que 
protegem os interesses dos trabalhadores, se aprovadas, serão revogadas ou 
não serão cumpridas.ll7 

Tal posição é apoiada por Acir Medeiros e também por João Vitaca e 
Vasco Toledo, sendo que todos eles propõem emendas instituindo a repre
sentação de classes, já em dezembro de 1933.118 Estas emendas, garantindo 
a representação a nível federal, estadual e também municipal, asseguravam 
cerca de, pelo menos, 1/3 de deputados classistas, eleitos por sufrágio das 
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associações sindicais. Embora não acreditando, realmente, na eficácia de tal 
participação, defendiam·na como um instrumento que não poderia nem de
veria ser abandonado às mãos de outros interesses. 

Esta posição é bastante distinta da que é assumida pelos elementos da 
bancada ligados à orientação tenentista, como é o caso, por exemplo, de 
Alberto Surek e Edwald Possolo. Eles irão retomar os principais pontos ca· 
racterizados no discurso de Abelardo Marinho, o porta-voz desta tendência 
na Assembléia. 

Defendendo a representação profissional, e não a representação de 
classes adotada pelo Governo Provisório, justificam sua proposta mostrando 
que só no primeiro caso seria evitado o domínio dos estados mais populosos 
sobte a bancada classista. Era preciso assegurar a cada estado e a cada pro
fissão o mesmo número de delegados-eleitores, para que a Convenção Na
cional não fosse dominada por dois ou três estados, ou por um único setor 
da produção. 

Para tanto, fazia-se necessária a instituição da representação profissio
nal, de tal forma que cada município elegesse um delegado-eleitor para cada 
profissão; na Convenção Estadual seriam eleitos também os delegados..,lei
tores por profissão, chegando-se, por fim, à Convenção Nacional com o 
mesmo número de delegados-eleitores por profissão para cada estado. 

A representação p.rofuaionaJ é colocada como um meio de corrigir a 
desproporciona1ida.de da replUGntação das diferentes unidades federadas, 
ao mesmo tempo que proporcionaria 8 Integração do proletariado à socIe
dade. Esta representação viria através dos sindicatos que funcionariam 
como verdadeiros filtros, selecionando uma "elite de trabalhadores capa
zes de expressar o sentimento de seus companhe;ros"."O 

A dimensão elitista da proposta fica mais clara ainda nas palavras de 
Possolo, quando ele situa a inctiltura das massas do país como um dos mais 
graves problemas para o sucesso de qualquer regime político. Os sindicatos 
seriam então um dos órgãos de educação de massas e de criação de elites 
com mentalidade verdadeiramente naCional. A representação profissional 
aparecia também como uma fórmula para atenuar a falta de partidos polí
ticos nacionais, responsável, em grande parte, pela impotência do Legisla
tivo em face do Executivo."· 

São exatamente estes elementos que assinam a emenda de Abelardo 
Marinho, instituindo a representação profissional segundo tal modelo, niti
damente corporativista. Talvez por esta razão, os deputados que postulavam 
uma posição mais cética em relação à representação de classes tenham pre
ferido assinar as emendas propostas pela bancada dos empregadores, atra
vés de seu líder Euvaldo Lodi. Estas, ao menos, não estavam tão completa
mente vinculadas a uma proposta de enquadramento sindical de tipo cor-

481 



porativista e eram, sem dúvida, a única opção possível além da instituição 
da representação de cunho apenas consultivo. 

Um último ponto poderia ainda ser destacado: o da defesa das condições 
de trabalho e vida do trabalhador rural, desenvolvida por Acir Medeiros e 
Vasco Toledo. Estes deputádos defendem a extensão da legislação social 
ao campo e O favorecimento da pequena propriedade, inclusive com a divi
são dos latifúndios improdutivos. Entretanto, comparativamente, não há 
muitas referências a este assunto dentro da bancada. 

3. A EXPERffiNCIA DA REPRESENTAÇÃO DE 
CLASSES NA CONSTITUINTE 

o estudo da experiência da representação de classes na Assembléia 
Nacional Constituinte de 1934, a partir da atuação dos próprios deputados 
classistas, permite-nos realizar uma certa avaliação do significado e da par
ticipação desta bancada na processo político que então se desenvolvia, muito 
embora implique o reconhecimento desse mesmo limite para nossas análises. 

Quando procuramos acompanhar os principais acontecimentos que pre
cederam à instituição da fórmula da representação de classes, buscamos 
delinear apenas as principais linhas políticas que participaram do processo, 
visando, principalmente, esclarecer o próprio debate travado dentro da As
sembléia em tomo da questão. Através de levantamentos realizados em jor
nais, constatamos claramente que o Governo Provisório, profundamente in
teressado na implantação da medida e, praticamente, seu "patrocinador", 
viu-se pressionado pelas duas mais importantes forças políticas do momento. 
De um lado o tenentismo, atuando não só diretamente através do Clube 3 
de Outubro, como também através de organizaçães partidárias, como a 
União Cívica Nacional. De outro, as oligarquias regionais rearticuladas em 
torno de antigas e novas agremiações políticas, tanto em São Paulo como em 
Minas Gerais e no Rio Grande do Sul. 

A representação de classes aparece, neste sentido, comá um dos pontos
chaves em torno do qual muitas negociações teriam que ser , realizadas. Seu 
caráter de instrumento, visando neutralizar o domínio na Assembléia das 
grandes bancadas estaduais, está explicitado em diversos documentos do 
governo e dos grandes partidos regionais. A oposição que estes lhe movem 
não impede o Governo Provisório de, mesmo contrariando a decisão do 
Superior Tribunal Eleitoral, confirmar sua prática na Constituinte, con
forme o previsto no Código Eleitoral. 

Neste contexto, não nos surpreende a continuação do debate dentro da 
Assembléia, uma vez que a questão permanecia sem solução definitiva. En-
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tretanto o quadro iria alterar-se muito em 1934, na medida que Minas e Rio 
Grande do Sul modificam suas posições, passando a não mais opor·se à 
medida. A crise política que abalara o estado mineiro com a morte de Ole
gário Maciel, presidente do estado e líder do Partido Progressista, explica 
em parte essa alteração. As negociações, desenvolvidas entre o .chefe do 
Governo Provisório e o partido, buscando encontrar um novo nome para a 
interventoria mineira, certamente incluíram a escolha de Antônio Carlos de 
Andrada para a presidencia da Assembléia e o apoio dos mineiros 11 repre· 
sentação classista. No caso do Rio Grande do Sul, as relações de Flores da 
Cunha, interventor gatkho, com Vargas c também com Antunes Maciel. o 
então ministro da Justiça e homem atuanle para o estabelecimento da repre· 
senUlÇio çJassista. expllçarlam B relativa alteração, uma vez que o Partido 
Republicano Ubcral (PlU.) nunca fora radicalmente contrário a tal prin
cipio. 

Restava São Paulo como força oposilora, o que podia, entretilnto, ser 
facilmente neutralizado pelo apoio de setores das grandes bancadas mineira 
e gaúcha, das bancadas dos estados do Bloco do Norte (interessadas ent 
diminuir o poderio político dos estados do Sul) e também da própria bano 
cada classista. 

Talvez para reunir tão grande apoio, a fórmula para. a representação 
de classes tivesse que ser "menos corporativa". Desta forma, ficariam com
prometidas as propostas do Clube 3 de Outubro que defendiam uma Câ
mara Política e outra técnica, assim como a pÍ'óprla instituição da reprosen
laç'o p.rofimonal (com um número igual de delegados�leilores profissiGo 
nais por estado da federaçllo. participando da Convenção Nacional que 
elegia os deputados). A fórmula aprovada na Assembléia foi a que j' havia 
sido elCpCrlmentada nas cle!ç6es de julho de 1933 e que buscara manter a 
representação de classes dentro de llmitu conciliáveis. 

Tal questão foi um dos poucos temas especificamente políticos que agi· 
taram a bancada classista. Esta, englobando tanto empregadores quanto 
empregados. concentrou lua atividade em assuntos de política econômica e 
5OCiaJ, partindo dai IUU colocações sobre problemas de organização do 
Estado, que assumiam uma dimelUão marcadamente pragmátlca. Tal postu
ra caracteriza principalmente o blncada dos empregadores, cuja atuação 
centrou-se, principalmente. na deCesa de medidas que estimulassem o dClicn· 
volvimento industrial e comerdal do pals, ressaltando a importância deites 
setores para o conjunto da economia, para . modernização das ativid.des 
agrlcolas e, inclusive, para seu papel estrat6g1co na "defesa armada" da 
nação. 

O. empregadora defendem-Ie du crítiCIS tradicionalmente formuladas 
contrl I industrialização - excessivo protecionismo, aumento do CUlto de 

vida, agitação lOCiol -, apontando • difícil lituação que n011l p�oduçio 
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RgI'Ícola atrave85ava e a neceasidade de se bllKAr novos caminhos para o 
desenvolvimento econ&mico do país. 

Todas essas críticas vinculavam·se a um movimento ruralista, franca· 
mente antiindustriaIlsta e antiurbano, existente no país desde o início do 
século. A atuação do empresariado na Assembléia tem no combate ao ruralis· 
mo uma de suas principais preocupaçãcs; revela um duplo movimento de 
defesa e ataque a tal tendencia, desmalCllrando seus argumentos e demons
trando sua insuficiência e inadequação para o atual momento nacional. Bus
ca·se. particularmente; desvincular ruralismo e nacionalismo, na medida que 
se procura ressaltar que o urbano tanto quanto o rurai são partes do mesmo 
lodo nacional. Sem abandonar o campo, o nacionalismo deveria buscar um 
novo conteúdo nas atividades industriais, especialmente nas ligadas aos seto
res de base, essenciais não só 80 desenvolvimento econômico, como também 
à defesa do país. Portanto, o apelo a uma aliança entre desenvolvimento eco
nômico e segurança nacional começa a aparecer nos discursos em prol da 
industrialização. 

A importância destas colocações deve ser avaliada tendo-se em vista 
toda a tradição do pensamento político brasileiro, onde as atividades agrí
colas são freqüentemente tomadas como a expressão máxima de nossa na· 
cionalidade. O esforço empreendido pelo empresariado, a nível do pensa· 
mento político e também a nível de prática de política econômica, tem na 
defesa do protecionismo um de seus pontos cruciais. ); exatamente a pariir 
de questões como esta que os empregadores chegam a criticar um excessivo 
individualismo, causador de crises econômicas e agitação social. 

A necessidade do intervencionismo estatal, quer no campo econômico, 
quer no social, e até mesmo a preocupação com o planejamento estão pre· 
sentes nos discursos dos empresários. O papel do Estado na elaboração de 
uma política nacional e na promoção dos direitos sociais, complemento es
sencial aos direitos do indivíduo, é ressaltada pela totalidade da bancada. 
Entretanto é preciso observar que uma política de proteção ao capital nacio
nal não é necessariamente uma política de oposição ao capital estrangeil'Q, 
mesmo quando se ptocura regulamentar e até limitar seu campo de ação; 
e uma política de cunho social não 6 uma política socializante e sim uma 
correção e um amparo às desigualdades provocadas pelo liberalismo indi· 
vidualista. 

Mas seria muito difícil e arriscado concluir, dentro destes limites, que 
o empresariado estaria abandonando um modelo político Iiberal·democrático 
em prol de um autoritarismo, de cunho corporativista ou não, que garan· 
tisse o progresso econômico e a ordem social. Preferimos situar este momen· 
to como de crítica ao individualismo liberal, mas sem negação das fórmulas 
políticas da liberal·democracia. O que sc procurava era um acréscimo que 
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wrrigisse o. exagero., mas mantivesse ainda os elementos essenciais do 
modelo. 

A própria aceitação da representação de classes pela maioria da ban
cada pode ilustrar nossa colocação, já que se procurava, sem destruir ou 
minimizar a representação política, conceder representação aos interesses 
de classe. Neste sentido, é necessário considerar as diferenças entre as duas 
bancadas, a dos empregadores e 8 dos empregados, quando se faz a afirma
ção genérica de que a representação classista não passou de um instrumento 
nas mãos do Governo Provisório. 

No caso dos empregadores, torna·se muito difícil admitir in to/um tal 
idéia, devido não só à importância dos nomes que a compõem como também 
à poaibilldade de seu! interesses serem defendido. por deputados políticos. 
O. empregadores. e é sugestivo que não mais se chamem de "patrões", nem 
assim leiam chamados, cram homens de inequivoca projeção, poder e 
cultura para se prestarem ao papel de fantoches de quem quer que fosse. 
Logo, seu apoio 8 uma certa posição teria que significar vantagens - e sob 
este ângulo a questão torna-se muito mais complexa, pois implica conccssÕC$ 
e ganhos mútuos. 

Acreditamos ser esta uma linha de raciocínio mais profícua que, pelo 
menos em parte, explicaria por que deputados que combatiam a represen
tação de classes foram eleitos como classistas. Este é o caso dos paulistas 
que, vinculados à bancada estadual de seu estado, não deixam de atuar na 
defesa de seus interesses especlficos, sendo neste aspecto talvez os mais bri
lhantes. A representação de clalltl podia Itr um Instrumento útil, e nestes 
casos OI paulistas recebem o apoio de outro! empregadores. Não seriam aS 
relações com o Governo Provisório nem as relações COm as bancad81 polí
tiCAI suficientes para excluir um certo canlter de classe da representação dos 
empregadores. 

No caso da bancada dos empregados, a questão já é bem diversa, pois 
a interferência governamental instala-se no próprio processo de organização 
sindical e de escolha dos delegados-eleitores, sendo que a possibilidade de 
manipulação destes elementos é muito grande. Assim, grande parte dos 
deputados da bancada dos empregados assinala sua atuação com elOgios à 
pol/tica trabalhista de Vargas, constituindo um importante apoio em deter
minados momentos de decisão na Assembléia. Isto ocorreu, por exemplo, 
quando da votação favorável à reforma do regimento interno, que visava 
dar preferência aos assuntos diretamente vinculados à matéria constitucio

nal,'" e também quando da eleição de Vargas para presidente da República. 

Porém, mesmo dentro da bancada dos empregados, encontramos ele
mentos que, embora criticando a representação de classes e considerando-a 
&em grande valia, procuram usar seu mandato para realizar denúncias, como 
a das violSncias e prisões realizadas pela polícia contra os operários. Opu· 
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seram-se à reforma do regimento interno, considerando-a uma manobra da 
ditadura c um meio de calar os legltimol defensores d. clane operária 
dentro do Parlamento. Embora seja exata a constatação da deficiente c 
subserviente atuação da bancada dos empregados, � prcci60 destacar neia 
algumas exceções que revelam 8 utiUzaç50 da representação de c1aue! como 
instrumento de reação de parcelas do movimento operário. 

Fazendo um paralelo entre IIS duas bancadas classistas, .podemos tirBr 
algumas conclusões. Sobre a vinculação das bancadas\:lassistas com os inter
ventores, há uma espécie de duplo padrão de relacionamento. Se no caso 
da escolha dos representantes clas"siSlãs dos empregadores as interventorias 
do Norte tiveram muito pouca participação, o mesmo não pode ser dito em 
relação à escolha dó empregados. Certamente devido a UmB estreita relação 
�ntre o tenentismo e o movimento sindical, a presença dos interventores do 
Norte se toma bem marcante, não s6 no processo de escolha da bancada 
classista dos empregados como na sua posterior atuação. Exemplüicando de 
forma extrema, tal situação estaria o interventor do Pará, Magalhães Barata, 
diretamente ligado à federação trabalhista de seu estado, sempre elogiado 
pelo deputado classista Martins e Silva. llustrando o outro extremo estaria o 
interventor de São Paulo, Armando de Sales Oliveira, exemplo perfeito de 
articulação com os representantes classistas dos empregadores. Exceção que 
confirma a regra, o interventor do Estado do Rio, Ari Parreiras, foi o único 
interventor do Sul a manter.�ns vfnculos com o movimento operário, pos
sivelmente por ter fortes raizes no tenentismo. 

No que se refere aos temas que trouxeram cónfronto entre emprega
dores e empr�gados, verificamos que envolveram, principalmente, aspectos 
da legislação trabalhista e questões de organização sindical. No primeiro 
caso, os choques não se deviam a posiçães contrárias, mas sim ao traçado 
dos limites que a legislação deveria abranger e a seu real cumprimento. 
Enquanto o empresariado procurava atenuar seu alcance, os o�rários bus
cavam sua máxima expansão, o que não deixava de ser um problema fun
damental. 

No segundo caso, a questão era a da unidade ou pluralidade sindicais, 
uma vez que a bancada dos empregados fechava questão em torno da 
unidade e a dos empregadores a rejeitava, pelo Dlenos em sua maioria. A 
adoção do sindicato único e autônomo era evidentemente desinteressante 
para o empresariado, devfdo ao fortalecimento que tal medida poderia tra
zer ao movimento operário. Já em relação ao sindicato único sob tutela do 
Estado, se de um lado representava uma possibilidade de controle seguro 
sobre o proletariado, de outro era um significativo avanço por parte do 
poder estatal 'que poderia, em certa medida, pressionar o setor empresarial. 
Assim, se esse modelo trazia vantag�ns, não deixava de acanetar certos 
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custos, principalmente quando a preocupação do setor era a de limitar e 
ainda adiar a aplicação de uma legislação de caráter trabalhista. 

Apesar desses confrontos, que envolveram também o problema do di
reito de greve, procurava-se manter sempre um clima de "harmonia" e "c0-
laboração" entre as bancadas, correspondente, vamos. dizer, à "inexistência 
da luta de classe" no Brasil. Os empregados, por exemplo, particu1armente 
cs de orientação governista, argumentavam que seu objetivo não era o ata
que ao patronato, mas sim a busca de um acordo. 

Quanto aos empregadores, um episódio relatado por Edgar Teixeira 
Leitel2' poderia •• r utilizado pora ilustrar SUB atitude em relação A ban
cada dos empregado •. 1'or iniciativa de Roberto Simonsen, os empregado
res p"SS8J'1IJ!l a promover encontros semlnai, com os empregados num res
taurante d. Lapa, onde após o oferecimento de um almoço discutia-se um. 
5érie de asmntO$ de interesse das du"" bancadas_ Os encontrOs tinham por 
objetivo criar um clima de intimidade e de confraternização que eliminasse 
o fosso que se procurava criar no Brasil entre empregadores e empregados. 

NOTAS 
A utniz::Dçio doi lennot represmLaÇliio da daaa. bancada! CLusittBl. deputados 
dassi,tu t:Cc,.. obede.ccu .. tuminololi. dA II!poca. of"v;f,Iizad• pdOi Anais da 
AlscmblB. N.donal Con.d'uln,c, 1933·1934 (Rln de ,,,,,,,11'0: Imprensa Na
cional. 1934-37. 21 vaI.l. daqui em di.Dle rduidol apenu por Afiais. O tum 
procura atanlcr OI doU IUDIOI - J"Cpramlaçio de clnDa e tcpreacmaçio pro.. 
fiuionaI -. IIWIrdAndo •• datinç6el .. <los .trilRlldu "" coo'.lU> polili<o ela .,.,.,..;".:lonaliu.çio de 1933-34. 

2 EnriRo de MoraiJ Filho. -1\ cxpcr�ncia bllLl.ilclTI do. tc.p:rc$tnl,açID dus.iI.t. 
na CoDJtltgjçio de 1934", In C.,.,. Me_I. n.· 2.58 . .. lembro d. 1976. 

l Getállo Varpa. A nova polrlica dQ Brasil. Yot J (Rio de buciro: J056 Olym-
pio, 1938), pp. 109-28. 

• lb., pp. 1 14-5. 
S lb., .p. 220. 
6 j'Prograrna do Clube 3 de Outubro". in Jo",o! do Brasil de 6.2.1932. 
7 Diário NacionDl de 3.2.1932. 
8 CO",;O da Manhil de 23.2.1932. 
9 A subcomissio do ltan:annl 1c:m ./I IcaulnIC composlçAo: Afrânio de Melo f'r.lKlo 

(prea1dtn'e), Tomlllocles C.v.leãnll (lecrotAric-geral). A .. io 8ruil, AntOnio 
<:'rlOl de Andrad •• Carlos Muimlliano. Anur Ribeiro. Prudenllt. de Mor.lI 
Filho, Aac:oor de Rou.rc, Jolio ManGlf.bc.ira. Oliveira Vianll c Gcfu Monteito. 

JO Carta de Juarc:r. T''YOl'II .testando o pOiic:looamento de Temr'�otICl C.vlllcAnli 
nlt rrluida JubromiJ.ttio. Vcc Arqui .... o Antunes Maciel, 31.) 1 ,09/2. 

1 1  JOI6 Afonso MCl\donça de A1.c\lcdo. Elaborando a Constltu.lr&> nllclonal (8elo 
Hnrizonle: s . • d., 1933 l, p. 355. 

12 Lourival Coutinho, O g�n�ral Góis depõe (Rio de Janeiro: Coelho ,Branco, 
1955), p. 246. 

!) A proposta do Clube 1 de Outubro é explicada c defendida por Wa1demar 
Falcão em artigo assinado no Correio tia Monhã de 24.1.1933. 

14 CaI!. de F10rta da Cunba a Get61io Varga. em S.3.19J3. Ver Arquivo Get6lio 
Varp., 33.01.17/3 1.  
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1S Carta de José Carlos de Macedo Soar .. a Get6lio Vargas. Ver Arquivo Ge
túlio Vargas, n.04.02!\. 

16 Correio da Manh6 de 1 1 .4.1933. 
11 R .. pottu de Anw.c:s Maciel . GetúlJo V>TPO em 4.4.19)). Ver Arquivo Ge

tuUo Vargas, 33.0).2011 (lIrif08 DOI..,,).  
J 8  05 io.tervenIOrft. de Miuu e do Rio Grande do Sul chcIllm " firmar um 

acordo de 3.çào conjunta <::om OS lnlcrvcntora de São Pnulo (WaJdomiro Lima) 
I:! do Distrito Ftdl:raJ (Pedro ilrncl!O). HderadOll por este \Í..ltlmo, aceitando 
um" .1.roprcKota.çáo moden.ado. de (h,"'Q'" e arlítulo.ndo B defesa cOmum de 
alguns princípios na Constituinte. Diário de Noticias (Porto Alegre) de 24, 
25 e 26.3.1933. 

1 9  Correio da Manhil de 23 e 21.6.1933. 
20 Agamenon Maealbães é um dos únicos deputados a manter a defesa de uma 

Câmara Corporativa, mas sua proposta nAo redundava em fortalecimento do 
poder político dl:c.isório dos representantes c1assístas que a compunham. Ver 
emenda de Agamenon nos Anais, vaI. 4, pp. 94-5 e vol. S. pp. lOQ..6. Ver 
lambém comentários a respeito no capitulo IV desta obra. 

2 1  Ânais. vaI. 1 1 ,  p. 528. 
. 

22 Anab, vol. 9, pp. j4-11. 
23 A.nais, vo1. 3, pp. 345�SO. 
24 Anais, vol. 9, pp. 54-77. Abelardo Marinho pronuncia na sessão de 28.2.1934 

seu mais imponante discurso sobre a representaçâo profissional, apreciando mi
nuciosamente sua proposta. Mantivemos, no caso, a distinção que o deputado 
faz entre representação " de classcs" e representação "profissional". 

25 Emenda D.o 1.168. Ver Anais, \101. l. pp. 343-4. A Emenda D.o 1.169, também 
de Abelardo Marinho, propõe a sindicalização obrigatória de patrões e em· 
pregados. 

26 São nove representantes da bancada dos empregados e um dos funcionários 
públicos. lendo, portanto, a metade da bancada dos empregadOl votado com 
Abelardo Marinho. 

21 Emendas 0.° 1.772 • 1.173. Ver Anais, vol. 17, pp. 464-j. 
28 Foram João Vüaca, Waldemar Reickdal, Vasco Toledo e Acir Medeiros OI 

representanteli classistas dos empregados que votaram na emenda de Euvaldo 
Lodi. 

29 Querem� referir aptoas àqueles sindicatos já reconhecido! pelo Ministério do 
Trabalho, Indústria e Comércio, e não a todo o movimento sindical. 

30 A bancàda classista, com exceção dos paulistas, vota em Antônio Carlos de 
Andrada· para presidente da Asliembléia, uma vez que o Panido Progressista 
já cedera quanto a csre ponto. 

3 1  Anais, voI. 7. pp. 563 e segs. Neste discurso o deputado PinheiO) Lima expõe 
a posição da bancada paulista, suas críticas e sua proposta quanto à questão 
da representação classista. 

32 lb., p. 582. 
33 Em apoio a esla posição, são citadas várias personalidades, entre elas o paulis

ta Vicente Rao, que ocupa a pasta da Justiça. em julho de 1934 em substituição 
a Antunes Maciel, gaúcho e grande articulador das eleições dos representantes 
classistas em 1933. 

)4 Anois, vol. 1, p. S82. 
15 Emenda n.o 1.389. Ver Anais, vol. 17, pp. 438�48. Os editoriais do Jornal do 

Braril anexados como reforço à posição paulista são transcritos integralmente. 
36 Anais, vol. 11, pp. 441·3. 
31 lb., p. 443. 
38 Anais, vol. 13, pp. 202-19, e vol. 22, pp. 81-91. 
39 Emenda n.O 1.646, de Horácio Later, propondo a substituição da representação 

de classes pelos Conselhos Técnicos Nacionais. Ver Anais. vol. 18. p. 100. 
40 Decreto n.o 22.653 de 20.4.1933. que fixa o número e estabelece o modo de 

escolha dos represenlant'es classistas, c Decreto n.O 22.696 de 11.5.1933, que 
estabelece as instruçõcs para as eleições. Ver Arquivo Getúlio Vareas, 33.0S.16/2. 
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41 Edgar Teixeira Leite, Depoimento (Rio de Janeiro: CPDOC-FGV, 1976) 
(mimoo). 

42 Esta 6 uma das criticas de Abelardo Marinho ao modelo de representação clas� 
.ista viaente. Ver Anais, .01. 9, pp. 54-77. 

43 Os dados que nos permitiram chelar a tais observações foram retirados das 
iiçbas bioaráficas destes elementos, elaboradu peJo Setor de Dicionário do 
CPDOC. 

44 Sobre críticas à lei de sindicalização, veT Federação lndustrial do Rio de J a
neiro. Relatório 1931-34, voi. I (Rio de Janeiro: s. ed., I.d.), pp. 131-42. Ver 
tamb6m Associação Comercial do Rio de Ja.neiro. R4/II!ódo 1933-J4 (Rio de 
Janeiro: s. ed., s.d.), nas partes referentes à sindicalização. 

45 Confederação Industrial do Brasil, Circular de 27.4.1933. in Circulares 1933-35. 
rolo 89. 

46 JorRIII da Manha de 27.6.1933. Ver Lux do Arquivo Salgado Filho. 
47 Associação Comercial do Rio de Janeiro. Relatório de 1933, PIl. 393-401. 
48 Quadro reproduzido de Luís Werneck Viana, Ub�ralismo e sindicato no Brasil 

(Rio de Janeiro: paz e Terra, 1976) ,  p. 145 . 
.49 A grand� exceção foi a instituição da T�prese.lltação de c1asses. 
30 Evidentemente querendo dar um sentido específico e restrito A esfera política. 
� 1 O melhor exempJo seria a posição dos deputados classistas pauUstas contrária 

à representação de classes. fechando com a bancada de seu estado contra o 
restante dos empreeadores de outros estados. 

C;2 Confederação Industrial do Brasil, Circular de 27.4.1933, in Circulares 1933-
35, rolo 89. 

<3 Roberto Simonsen, An.l.r, vol. 7, pp. 85-93. 
54 Edgar Teixeira Leite, Ana;s. vol. 8. pp. 339-49. 
5.5 Ricardo Machado, Anais, vol. 5. pp. 378·85. Os deputados da bancada paulista 

e Mário de Andrada Ra mos também exprimem esla J'IOsiçi\o. 
56 Roberto Simonsen, Anais, voI. 7, p. 123. 
57 Walter J. Gosling, Ano; •. vol. 5, p. 573 . 
.58 Nicea Vilela Luz, A luta pela industriallztlÇóo do BrlUiI (São Paulo: Difel. 

19(1 ) .  Esta autora trata da questão do ruralismo versus industrialismo até a 
d6c:ada de 20. 

59 Roberto Simonsen. op. di., p. 120. 
60 W.U.r J. Gosling, op. dI., p. 569. 
61 Alexandre Siciliano, Anois, '01. 9, pp. 341-63: vo1. 15. pp. 250-4; vol. 4. 

pp. 180-2. -
62 Emendas n.o 823 e 824. principalmente. Ver Anais. vol. 4, pp. 180-2. 
63 Alexandre Siciliano. Anois, vol. IS, pp. 250-4. 
64 Alexandre Sicitiano, Anais, vol. 9, p. 353. 
65 Alexandre Siciliano, op. dI., p. 3S7, e Horácio Lafer, Anais, voI. 11 ,  pp. 20-3. 
66 Anais, vol. 15, pp. 438-56, e vaI. JI,  pp. 286-7. 
67 Roberto SiJnonsen. Alexandre Siciliano. Horncio tafer, Walter Gosling, Mário 

de Andrada Ramos. Francisco de Oliveira Passos, todos tocam nesta questão 
em seus discursos. 

68 Roberto Simonsen, op. cll., p. 91. Neste discurso. Sirnonsen nomeia diversos 
tipos de atuação do Estado. 

69 Ih., p. 133 . •  
70 Haveria quatro Conse1hos Técnicos: Economia; Educaç§o e Sa6de; Trabalbo; 

Deresa. Ver Anois, vol. 18, p. 100. 
71  Hor6cio LaCer, AIUlI.r, vol. 2, p. 322. 
72 Roberto SimoD.en, op. cll., p. 91. 
73 Ih., pp. 90-1 • 127. 
74 Walter Gosling, op. cir.. p. 569, e Mário de Andrada Ramos, Anais. vaI. 2, 

pp. 107-21 .  
75 Hor6cio LaCer, op. cll .. p. 322. 
76 Francisco de 01jveira Passos. Anais, voI. 4, pp. 1 1 S-8. 
77 Horácio Laf .. , A.naIs, vol. 12, p. 207. 
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78 Roberto Simon,en, op. cll., p. 87. 
79 Horácio Lafer, Á.ais, vai. 21,  p. 498. 
80 Francisco de Oliveira Passos é neste momento o presidente da Confederação 

Industrial do Brasil. Ver Á.ais, vaI. 4, pp. 1 1 S-8. 
8 1  A.ais, vai. 7, pp. 262-8. 
82 Ánoi" vaI. 4, pp. 175-6. 
83 lDORT, n.o I, janeiro de 1932. 
84 lDORT, n.o 13, janeiro de 1933. 
85 Uma das emendas que propóc a pluralidade c autonomia sindicais é a do 

deputado classiala Ranulfo Pinheiro Lima. Ver AMis, vaI. 19. p. 150. 
86 Francisco de Oliveira Passos. Anait, vaI. 13. p. 526. 
H7 Confederação lnduatrial do Brasil. CirculGres 1933-35. rolo 89. Projeto da sub

comissão encarrclada de elaborar o anteprojeto de reforma do Decreto n. o 
19.770. Assina o documento, datado de 19.4.1933, além de ·Qalliez c Walde-
mar Falcáo. 

� 
88 Ver Confederação Industrial do Brasil, Circular 1931-35, rolo 89, pp. 2-5 da 

Exposição de Motivos. 
�9 Luís Werneck Viana, op. cit., pp. 190-1. Nos discursos consultados nos Anais, 

fica evidente que todos consideravam este ponto como preocupação essencial 
do grupo católico que atuava Da Ancmbliia. 

90 Ih., pp. 141-52. 
91 Ih., p. 144. Este autor tamb6m chama. atençAo para a orientação da política 

oficial que procurava isolar os núcleos de sindicalismo autônomo, atuando · pre
dominantemente fora dos grandes centros urbano-industriais. 

92 Correio da Manha de 23 e 27.6.1933. 
93 Esta comissão era composta por AfODsO Costa. Oto Prazeres e Costa Miranda, 

sendo pr�idida pelo próprio ministro Salaado Filho. 
94 O Conselho Nacional do Trabalho, criado em 1923, era composto por 12 mem

bros, dos quais dois empregadores, dois empregados e oito representantes do 
governo. 

95 ];: interessante notar que são exatamente estes 09 sindicatos "amarelos", isto é, 
tradiciooaJmente lisados i. influência oficial, desde a década anterior. 

96 Seria Acir Medeiros. vinculado ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Por
ciúncula, Rio de Janeiro. 

97 São Francisco Moura (SP) e Waldemar Reickdal (PR). operário. das indús
trias químicas e metalúr;icas, respectivamente. 

98 Acir Medeiros, por exemplo, � membro da comissão executiva do Partido Pro
letário do Estado do Rio, de orientaçio eminentemente socialista e não comu
nista, como ocorria com o Partido Operário Camponb do mesmo estado. Ver 
Anais, vo1. 7. p. 456. 

\19 Alguns deputados mais claramente liaados ao Governo Provisório foram Frau
cisco de Moura. Uder da bancada, Edmar de Carvalho e Eu,ênio Monteiro de 
Barros; ligados à orientação lenentista pudemos observar Edwaldo Possolo, Al
berto Surtk e Martins e Silva. Evidentemente, é muito dificil euquadrar todos 
os deputados. ficando alguns como Q.ue "divididos" entre uma e outra ten
dência. 

100 Anai" vol. 2, pp. 462-71. 
101 Idem. 
102 Idem. 
103 Alberto Surek, Anai" vai. 7, pp. 48-61. 
104 Edmar de Carvalho, Án.i" vol. 5, pp. 77-81. 
105 Edwa1do PassoIo, Anws, voI. 8, pp. 501-14. 
106 Francisco de Moura, Anais, voI. 9, pp. 268-15. 
107 Waldemar Reickdal, Anais, voI. 13, pp. 60-6. 
108 João Vítaea, Ânais, vol. 13. pp. 462-6 e Acir Medeiros, ÂnAls, vol. 13. pp. 

457-67. 
109 Acir Medeiros, Anais, vol. 13, pp. 454-7. 
1 10 Waldemar ReickdaJ, Anais, vol. 15. p. 306. 
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1 1 1  W.lekmar Reickdol. A.aiJ, voI. 13, pp. 60-6. 
I II Joio VilJU:l, AMÚ, \'01. 22. pp. n ..... 
lU I h., P. 93. 
114 AMÚ, _oi. 4, pp. Sl4-6. 
lU JUpr .... , .. t. cJwil.. do pro_ libcrui. l!pdo � Chap. Únlc:a. 
116 Anaú. ""L 22, pp. IQ4.S. 
1 17 Woldemar Reíc:kdol. "I'. clt, p. 60. 
1 11 Emenda de Joio Vi"", • • AMÚ. ""I. l, p. 267. e cmc:nda d. Ad, M .... 1rui, 

"-, vol. 3, p. )18. 
119 u.rtim .  Silvo, AMÚ. ""L I, pp. '450-4. 
elO I!dwolclo Pooaolo, oI'. cu .• pp. 501-14. 
121 . Fruc:itco d. Moura, Anou, vol. l i, p. 109. 
122 l!cIpr Teixeira Leite, Depulmeruo (Ilio de laDeira: CPDOC, 1976) (mim..,). 
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redefinição de velhas forças, d e  
coa l i zões à s  vezes su rpreendentes, d e  
a l ternativas que s e  abriam. A 
concentração da análise em torno da 
Constitui nte, se l imita o escopo à ação 
da el ite, permite, por outro lado, uma 
radiografia mais nít ida de suas ·divisões 
internas frente ao mundo emergente de 
participação ampl i ada, incl usive dos 
setores popul ares. Nestas 
circunstâncias, o próprio conflito de 
el ites adquir ia  conotações distintas, 
com conseqüências potencialmente 
mais profundas do que no m u ndo mais 
fechado da Primeira Repú bl ica.  

F i nalmente, é preciso sal  ientar a 
oportunidade da temática da obra. 
Constituintes, na mecânica 
representativa das democracias 
liberais, verif icam-se em épocas de 
construção de novos arranjos de poder. 
A solidez e permanência de sua obra 
pode variar, mas, desde que se 
revistam de u m  mínimo de 
representatividade, elas constituem 
sempre momentos privilegiados não só 
para a análise, mas, principalmente, 
para a prática política. 

A Constituinte está hoje novamente 
na ordem do dia .  Poder-se-ia dizer que 
a semelhança de hoje é mais com 1 946 
do que com 1 934, pois não saímos de 
uma situação de autoritarismo 
revo l u c ionário mas de autoritarismo 
contra-revo l u c ionário. Mas a mesma 
necessidade se coloca de revisão de 
parâmetros legais, de reagrupamento 
de forças políticas em torno de 
partidos e outras organizações, de 
definição de posições, de abertura de 
novos caminhos. A recuperação crítica 
da memória de momentos semelhantes 
na vida do país só pode ser bem-vinda 
neste momento. 

Por isto e pelo que não cabe neste 
espaço dizer, Regionalismo e 
Centralização Política é um texto que 
acrescenta e nâo será apenas mais 
u m a  obra nas l ivrarias e nas estantes 

R i o  de J aneiro, 1 5  de setembro de 1 980 
José M u r i l o  de Carvalho 






