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INTRODUÇÃO 

O Brasil atravessa mais uma vez um período de redefinição 
do seu contexto político. A importância deste momento· históri
co desafia a todos os brasileiros, sem exceção. 

As Polícias Militares, de rr.odo particular, enfrentam na 
Constituinte de 1987 a ameaça de perder o controle estratégico 
do policiamento ostensivo. Esta possibilidade despertou o inte
resse pela pesquisa das "transformações sofridas pela· Brigada Mi 
litar áo longo çla sua história". 

i; de domínio cor:num qi..;e a Força Policial, após a procla
mação da República, foi substituída pela Guarda Cívica e esta 
pela Brigada Militar, logo em seguida. Da mesma forma, todos 
os policiais-militares têm oonhecimento que suas corporações 
apareceram na Constituição Federal, pela primeira vez, em 1934. 
Entretanto, o que não tem sido tratado com o cuidado mereci
do são as circunstâncias em que esses fatos ocorreram, as causas 
q ue os geraram e suas conseqüências. Não se tem dado atenção, 
também, em avaliar as influências que as corporações policiais
militares tiveram sobre tais fenômenos. 

Este estudo, A BRIGADA MILITAR E A LUTA PELA 
SOBREVIVENCIA, aborda as transformações sofridas pela Bri
gada Militar desde a proclamação da República até o Estado 
Novo (1937). Trata-se de uma tentativa de busca r subs ídios his
tóricos capazes de explicar a evolução da Corpora~ão e, porque 
não dizer, auxiliar na interpretação da sua problemática atua l. 

A esco lha do período republicano - até o Estado Novo -
como universo de estudo deve-se a dois motivos principais: nele 
ocorreram duas constitu intes no país e foram promulgadas três 
constituições. Além d isso, os cinqüenta anos que separam o Es-



tado Novo dos dias atuais permitem uma maior isenção no t rato 
·do assunto. 

O trabalho está organizado em três frentes: a consolidação 
republicana, o período bé lico da Brigada Militar e, por fim, a 
Corporação na luta pela sobrevivência, tendo como centro o 
conflito entre centralismo federal e o estadualismo. Cada uma 
destas frentes constitui um capítulo da obra. 

O primeiro capítulo aborda os motivos que levaram os go
vern?ntes a organizarem a Brigada Militar aos moldes de um 
exército. Porcura-se associar a legislação da época aos fatos his
tóricos ocorridos. 

O capítulo dois procura mostrar a lea ldade da Briçiada Mi
litar ao Governo do Estado em todos os conflitos de que parti-. ,,,,... . . 

cipou. Busca enfatizar quem estava ao lado da Corporação e 
quem eram os adversários. Ao mesmo tempo tenta recuperar a 
memória histórica sobre determinados fatos em que a historio
grafia oficial não tem feito justiça aos seus autores. Apresenta 
uma farta bibliografia a respeito. 

O último capítulo trata das transformações sofridas pela 
Corporação no período estudado, suas causas e conseqüências. 
Detalha as idéias dos Tenentistas sobre as Polícias-Militares, es
pecialmente a partir de 30, bem como suas influências na Cons-
tituição de 34 e no Estado Novo. · 

As mudança5 sofridas pela Brigada Militar ao longo da 1~ e 
2~ República, de certa forma moldaram a sua posição no con
texto da segurança do país. Sendo assim, o conhecimento dessas 
mudanças tornaº-se importante .p.ara o entendimento da atuali
dade, ainda que' não seja este o objet ivo do trabalho. 

O termo "transformação" é usado ao longo deste estudo 
no sentido de qualquer modificação 1 capaz de alterar a posição 
da Brigada Militar no contexto em que está inserida. Por sua vez, 
as expressões forças po liciais, forças estaduais, milícias e polí
cias estaduais são usadas como sinônimas de Polícias Militares, 
expressão utilizada oficialmente a partir de 1931. 
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1 - SURGE A FORÇA MILITAR DO RIO GRANDE DO SUL 

A instituição da Brigada Militar como "força militar" está 
inserida no contexto da consolidação republicana do Rio G ran
de do Sul. E quase impossível entender o seu surgimento, bem 
como a criação da Guarda Cívica a quem substituiu, sem uma vi
são panorâmica da evolução do republicanismo no Estado. 

A Proclamação da República foi conseqüência da progressi
va deterioração do poder imperial em contínuo confronto com 
as manifestações de aspiração descentralizadoras, oriundas das 
Províncias. A questão religiosa 1 e a campanha abolicionista en
fraqueceram a monarquia brasileira. 1 As questões militares2

, 

amplamente exploradas pela propaganda republicana, acelera
ram-na transformando o descontentamento militar num decisi
vo golpe contra o 1 mpério. 

Desde o Manifesto Republicano de 1870, em São Paulo, a 
idéia de república foi se fortalecendo nacionalmente. Ele con
denava a monarquia constitucional representativa e julgava a 
hereditariedade - poder pela graça de Deus - incompatível 
com a soberania nacional - poder pela vontade coletiva. Tam
bém afirmava 1 qua a saída para a nação estava no regime federal, 
baseado na independência recíproca das Provi'ncias3 . 

Inicia-se, assim, um movimento que só acabaria por ocasião 
da Proclamação em 1889. 

No Rio Grande do Sul, a partir desse Manifesto, renovou-se 
o espírito liberal em que se fundou a Revolução Farroupilha 
que, juntamente com a Confederação do Equador ( 1824), esta
va na origem das lutas políticas pela república. Iniciaram-se as 
convenções que iriam corporificar as idéias de transformação 
das Províncias em Estados autônomos e confederados sob a for-



ma republicana. 
A partir de 1887, com a campanha abolicionista chegando 

no auge, a questão militar efervescendo e mais a moção de São 
Borja4

, a propaganda republicana não deu mais tréguas ao Im
pério. 

A 15 de novembro de 1889, proclamada a República, o 
Marechal Deodoro da Fonseca assumiu a Presidência, provisoria
mente. 

Nesta mesma data foi designado o Marechal José Antônio 
Corr'êa da Câmara, Visconde de Pelotas, para governar o Estado. 
lna1:1gurou-se com esse ato o período de consolidação da Repú 
blica que, no Rio G raride do Sul, caracterizou-se por dissenções 
e lutas políticas entre republicanos históricos e liberais e, de
pois, entre aqueles e os federalistas. Esse período se estendeu 
até 1895, quando terminou a revolução iniciada em 935

• 

Iniciada a República operou-se uma completa transforma
ção do sistema político-administrativo do país. A implantação 
da república federativa exigiu que se apagassem os vestígios da 
monarquia. Na área da segurança ocorreram transformações na 
polícia, na Guarda Nacional e na Força Policial6

• 

Tais transformações obedeceram as normas preconizadas 
pelo Governo Provisório, através do Decreto n? 1, de 15 de no
vembro de 1889 7

, cujas idéias principais eram as seguintes: 
- os Governos dos Estados deveriam adotar medidas para 

manter a ordem e a segurança pública, defesa e garantia 
da liberdade e dos direitos dos cidadãos (art. 5?) ; 

- o Governo Provisório interviria nos Estados para manter 
a ordem e a tranqüilidade públicas quando o governo lo
cal não conseguisse fazê -lo com seus próprios meios (art. 
6?) ; 

- os Governos estaduais poderiam organizar uma Guarda 
Cívica destinada ao policiamento do seu território (art. 
8?l; 

A extinção da Força Policial do Rio Grande do Sul e a cria
ção, em seu lugar, da Guarda Cívica foram in~iradas no Decre
to citado e concretizaram-se através do A to n. 31, de 26 de de
iembro de 18898 . 
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Uma rápida análise desse Ato permite verificar a presença 
marcante do governo estadual no controle da novel Corporação, 
através dos seguintes dispositivos: 

- o comandante seria da confiança imediata do Presidente 
do Estado; 

- a nomeação d0s ocupantes dos cargos mais elevados 
(corresponderia aos Oficiais, hoje) seriam feitas pelo Pre
sidente, mediante indicação do Comandante-Geral. 

Esses dispositivos permitiram, logo em seguida, um "festi
val de troca de comandantes", à medida que se iam sucedendo 
os diversos governos que assumiram o poder até o final de 1892. 
A Guarda Cívica, na sua efêmera existência (três anos). teve 
quinze comandantes9

• 

A missão e a organização dadas à Guarda Cívica pelo Ato 
n? 31, merecem ser referenciadas uma vez que modificou alguns 
aspectos em relação à Força Policial. As idéias principais a esse 
respeito eram as seguintes: 

- a Guarda Cívica passou a ter quatro seções, cada uma 
com efetivo de.261 homens, mobilizáveis de acordo com 
a necessidade do cumprimento da missão; 

- a missão que lhe foi destinada er.:i manter a tranqüilida
de pública e auxiliar a justiça; 

- o Comandante-Geral passou a ligar-se administrativa
mente diretamente ao Governador; as ligações com o 
chefe de Polícia ficaram limitadas ao emprego da força 
em diligências do serviço proporiamente policial; 

- a Guarda Cívica foi organizada com características mili
tares. 

No que diz respeito a organização da Guarda Cívica verifi
ca-se que esta ficou mais flexível do que a anterior. A Força Po
licial, segundo o Ato n? 2, de 05 de janeiro de 1889, tinha 57 
seções fixas no interior do Estado e duas móveis na Capital, ca
da uma delas com efetivo de 196 homens' 0

. A.nteriorm~nte, 
apenas as seções da Capital eram mobilizáveis. 

A missão da Guarda Cívica era praticamente a mesma da 
Força Policial. Entretanto, por ser definida com palavras de sig
nificado aberto permitindo englobar uma grande variedade de 
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ações, pela instabilidade política vivida na época, pela sua liga
.ção direta ao Governador e pe la restrição quanto às ligações 
com o Chefe de Polícia, tudo leva crer que a ativid ade policial 
fi cava em plano secundário. 

Com a nova organização em vigor o efet ivo que antes era 
de 719 homens passou para 1.052. Era necessário defender o 
novo regime e por isso o efetivo fora aumentado. 

Em 15 de abril de 1891, através do Ato n? 289, o efetivo 
da Guarda Cívica fo(aumentada em mais de 200 homens• 1

• Es
te aument o foi motivado pelos sucessivos co nflitos su rgidos en
tre liberais e republicanos desde o início de 1890. Da Proclama
ção da República até esta data o Estado já tivera seis Presiden
t es. 

O President e da Província promulgou, provisoriamente, 
através do Ato n? 354, de 25 de abril de 1891, uma Constitui
ção para o Rio Grande do Sul até que e la fosse sufragada pela 
Assembléia dos Representantes• 2

• Isso acabou ocorrendo no dia 
14 de julho deste mesmo ano. Nesse dia, ao mesmo tempo em 
que se promulgava a primeira Constituição republicana do Esta
do, foi e leito o seu 1? Presidenteconstituciona l:Júliode Cast i-
lhos. Este foi empossado no dia seguinte. · 

A Constituição trouxe novidades para a força púb lica nos 
parágrafos 1 O e 11 do art. 20 e nos a rt igos 27 e 70. Houve uma 
nítida separação entre as atividades da força pública e das guar
das policiais dos municípios. Destinou a est as a atividade poli
cial e à força púb lica a missão a manter a ordem e a integridade 
do território. Deixou a força po licia l praticamente à disposição 
do Presidente, enquanto as guardas municipais ficavam sob o 
contro le de um De legado de Po líc ia em cada loca lidade. 

Foram suficientes dezoito meses do novo regime para que 
a Guarda Cívica, em decorrência da situação política da época, 
fosse afastada da atividade policia 1 e direcionada para uma ativi
dade de caráter militar. Su rgia, em conseqüência, o embrião da 
força mil itar do Rio Grande do Sul. 

A partir de 14 de jul ho, a ag itação polít ica intensificou-se 
até que, em conseqüência do fechamento do Congresso Nacio
nal por Deodoro da Fonseca, em 3 de novembro de 1891 , Júlio 
de Casti lhos deixou o governo face às p ressões dos seus oposito-
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res. A maioria da Assembléia dos Representantes apoiou Casti
lhos e a Junta Governativa que o substitu iu passou a governar 
em plena ditadura por não existir corpo legislativo. Esse período 
passou para a história com a denominação de "governicho" 1 3

• 

A 28 de março de 1892, o novo Presidente transformou a 
Guarda Cívica em Corpo Policial, através do Ato n? 146A e, 
nesta mesma data, através do Ato n? 1468, deu nova organiza
ção à Corporação' 4

• O Corpo Policial passou a ter uma estru
tura tipicamente militar, pois as quatro seções da Guarda Cívica 
foram transformadas em um batalhão de infantaria e um regi
mento de cavalaria. Este mesmo Ato revogou o o regulamento 
da Força Policial, de 28 de julho de 1888, até então útilizado 
pela Guarda Cívica. 

FIGURA 1 - Organização do Corpo Policial em 1892. 

Cmt 

E M 

No dia seguinte, o governo promulgou uma nova Constitui
ção provisória para substituir a que estava em vigor desde 14 de 
julho de 1891 . 

7 



Quando o Partido Republicano realizou uma manifestação 
p~blica em homenagem ao quarto aniversário da libertação dos 
escravos, a 13 de maio, no quartel da ex-Guarda Cívica, um gru
po de oficiais do Corpo Policial realizou uma manifestação con
trária ao "governicho". Vários oficiais foram presos. Seis deles 
foram condenados e conduzidos para a Casa de·Correção.1 5

. 

A manifestação dos oficiais pertencentes ao CorPÇ> Policial 
evidencia a debilidade do Governo. Os boatos da sua deposi
ção intensificaram-se. Barros Cassai, numa tentativa de salvá-lo, 
tranferiu-o ao Visconde de Pelotas em 08 de junho de 1892. Es
te, no dia seguinte, criou, através do Ato n? 222, de 09 de ju
nho de 1892, uma Brigada Policial composta pelo atual Corpo 
Policial e mais outros corpos que seu novo comandante julgasse 
conveniente' 6

. Segundo Helio Mariante, em Crônica da Brigada 
Militar, essa transformação não chegou a se concretizar, pois a 
17 desse mês, após tentar a t ransferência do governo para o Ge
neral Silva Tavares e sediá-lo em Bagé, o Visconde de Pelotas foi 
deposto. . 

O Corpo Policial desempenhou o papel fundamental no 
contragolpe que devolveu o governo constitucional ao poder. 
Enquanto o Tenente-Coronel Chachá Pereira (não era mais oco
mandante) tomava o quartel do Corpo Policial sem nenhuma re
sistência, os capitães Miguel Pereira e T omaz Teixeira ocupavam 
a Casa de Correção. A tropa reuniu-se, sob o comando de Cachá 
Pereira, neste local e, após soltarem os oficiais presos desde 13 
de maio último, marcharam acompanhados de civis para o jornal 
A Federação e daí para o Palácio do Governo. Estava triunfante 
a revolta de 17 de junho de 18921 7 

- Júlio de Castiltios reas
sumiu o governo transferindo-o, em seguida, ao dr. Vitorino 
Monteiro, designado 1? Vice-Presidente. O Corpo Policial vol
tou a denominar-se Guarda Cívica 

Em conseqüência da retomada do poder pelo governo 
constitucional, Porto Alegre foi bombardeada pela canhoneira 
Marajó, em 14 de junho, cujo comandante se rebelara. A Guarda 
Cívica, na ocasião, participou da defesa da Capital defendendo 
um ~etor nas proximidades da Casa de Correção, a fim de impe
dir qualquer desembarque de revoltosos. 



Coube ao Presidente Vitorino Monteiro e, logo em seguida, 
ao Dr. Fernando Abbott desmontar a máquina administrativa 
erigida pelo "governicho", bem como renovar o dispositivo polí
tico e bélico dos castilhistas. Somente Abbott subscreveu 50 de
cretos reestruturando a Guarda Nacional que continuava sendo, 
como no Império, um forte instrumento da política dos gover
nos1 8 • 

No que diz respeito à força pública, várias medidas foram 
adotadas neste período. Foram anuladas todas as transforma
ções sofridas pela Guarda Cívica durante o "governicho", bem 
como o processo a que haviam sido submetidos o~ oficiais do 
Corpo Policial, em conseqüência da manifestação de 13 de maio 
(Ato n? 240, de 11 de julho de 1892). Foi aumentado o efetivo 
da Guarda Cívica em mais de 201 homens e foi criada, em cada 
município, provisoriamente, uma guarda municipal. 

Em 15 de outubro de 1892, o dr. Fernando Abbott, atra
vés do Ato n? 357, criou a Brigada Militar e extingüiu a Guarda 
Cívica 1 9

• Por esse Ato, a força estadual passou a compor-se de 
dois batalhões de ·infantaria, um regimento de cavalaria. E de 
três corpos de reserva, correspondentes a cada urria das unidades 
efetivas. Com os corpos efetivos e da reserva a corporação pas
sou a contar com aproximadamente 2.400 homens ( 1. 188 ho
mens nos corpos efetivos). 

FIGURA 2 - Organização da Brigada Militar em 1892. 

Cmt 
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Seu primeiro comandante e organizador foi o Major do 
Exército Joaquim Pantaleão Telles de Queiroz, comissionado 
no posto de Coronel. 

O Ato n? 371, de 22 de outubro de 1892, aprovou o Regi
mento da Brigada Militar, cujos artigos 1?, 2? e 6? eram os se
guintes: 

' '.Art. 1.
0 

- A força militar do Estado do Rio Grande do 
Sul se comp:Jrá de 1. 188 praças, inclusive áiciais. 
Art. i! - A força se denominará Brigada Militardo Esta
do do Rio Grande do Sul ... 

Art 6? - A Brigada Militar, cuja ação se estmerá a to
do o Estado do Rio Grande do Sul, inrumbe zelar pela 
segurança pública, mantenimento da Repúbli<a e do go
verno do E!tado, fazen<b respeitar a ordem e executã 
as les'~ 2 0 

Como se pode verificar, a Brigada Militar foi criada em 
substituição à Guarda Cívica, como força mantenedora do regi
me republicano federalista. Acontecimentos sócio-políticos 
transformaram a Força Policial - corporação policial - na 
Guarda Cívica - corporação militarizada. A necessidade de con
solidar o regime adotado pelo país fez com que esta fosse subs
tituída pela Brigada Militar. 

Assim surgiu a "Força Militar do Rio G rànde do Sul". 
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2 - A IRREDUTIVEL LEALDADE AO 
GOVERNO DO ESTADO 

Criada num período crítico da história sul-rio-grandense, a 
Brigada Militar, desde os seus primeiros dias, enfrentou os mais 
ingentes sacrifícios na "linha de frente" das revoluções brasilei
ras que ocorreram durante a república. Suas atuações de 93, 23, 
24 e na repressão aos grupos revoltosos do Exérc ito em 24, 25 e 
26 já haviam sido elogiadas, anteriormente, pelo Tenente-Coro
nel Manoel da Costa Leite2 1 

• Nas revoluções de 30 e 32 a Cor
poração voltou a mostrar o mesmo brilhantismo. Em todas essas 
ocasiões, manteve-se fi e l ao governo do Rio Grande do Sul con
sagrando-se inteiramente à defesa da ordem e das instituições. 

2.1 - Revolução Federalista 

A primeira partici pação militar da Brigada Gaúcha ocorreu 
no início de 1893, na Revolução Federalista que desencadeou-se 
no Rio Grande do Sul e estendeu-se pelo Paraná e Santa Catari
na. Segundo Sérgio da Costa Franco, esta revolução nasceu do 
ressentimento do grupo liderado por Gaspar Martins apeado do 
poder pelos cast ilhist as em 18892 2

. Foi com cer:teza a maior 
reação do reg ime republicano ocorrida no Brasi l. 

As ameaças de invasão ao Rio Grande do Sul pelos federa
listas, a partir do Uruguai, fizeram com que o governo c riasse, 
através do Ato n? 406, de 21 de dezembro de 1892, dezessete 
corpos provisórios e um esquadrão de cavala ria, civis2 3 Os refe
ridos corpos fica ram subordinados à Brigada Militar. 
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Quando Júl io de Castilhos reassumiu a presidência em ~5 
de janeiro de 1893, a pós t er sido referendado, a situação políti
ca agravara-se como nunca. A revolução era iminente. Em 9 de 
fevereiro de 1893, as tropas federa listas invadiram o Rio Grande 
pela Carpintaria (município de Bagé) 2 4

• 

· Nesta ocasião, o 2? Batalhão de lnfantària da Brigada ain
da não tinha sido organizado, o que oco rreu somente em 15 de 
fevereiro. 

Até 23 de junho, data do combate da Serrilhada, a Revolu
ção .Federalista desenvolveu-se praticamente na fronteira oeste 
do Estado. Os principais co nfrontos foram no Salsinho, Pi ra i, 
Serrilhad a e lnhanduí. 

No Salsinho, a 11 de fevereiro, o 1? e 2? batalhões da 
reserva participara m do co mbate. Na ocasião, destacaram-se 
alguns combatentes lega listas, q ue mais t arde seriam insígnes 
Oficiais da Brigada Milita r. Eram e les Ma noel Go nça lves Car
doso, Afonso e Amadeu Massot. Na vitória " legalista" so bre 
os " maragatos" em Upamaroti tiveram participação decisiva, 
além dos bat a lhões da reserva, o 1? Regimento de Cava laria. 
Em Piraí, a 20 de junho , as mesmas unidades vo ltariam a se 
dest aca r. O mesmo ocorreu em Serri lhada t rês dias depo is, 
com os do is batalhões da reserva. 

A partir do combat e da Serrilhad a a Revolução se desen
vo lveu em duas frentes. Uma, com a parti cipação da Divisão 
Norte em persegu ição aos revo ltosos nos t rês Estados da re
gião su l e a outra, no interior do Rio Grande. Nesta mesma 
época, iniciou a revolta da Armada (6 de setembro de 9 3) 
no Ri o de J aneiro, que mais tarde, numa t entativa de união 
com a revo lta do su l, estabeleceu um governo p rovisório e in
dependente em Desterro (hoje Florianópolis). 

O 1? e 3? batalhões de infantaria, o 1? Regimento de Ca
va)aria e o 1? Regimento da reserva, todos da Brigada Gaúcha, 
participaram da marcha da Divisão Norte. Partindo de Triunfo, 
a tropa passo u por Encruzilhada, Cacequi, Rosário e da í seguiu 
para a serra do Caverá. No passo de Ma ria no Pinto, ao transpor 
o rio lbicuí, defrqntou-se com os federa listas. Sobressaiu-se nes
se combate por ato de coragem desmedida, o Major grad uado 
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Tomas Joaquim Teixeira2 5
, um dos heróis da Revolta de 17 de 

junho de 92. 
A Divisão continuou em perseguição aos revoltosos por lta

qui, São Borja, Santiago, Cruz Alta, Passo Fundo, Lagoa Verme
lha e Vacaria. Em 1? de novembro de 93, penetrou no Estado 
de Santa Catarina. Lá estava a Brigada Militar cumprindo uma 
missão que deixara de ser responsabilidade exc lusiva do seu Es
tado. Em ltajaí distinguiram-se o 1? Regimento e o 1? Batalhão 
da ativa. Na serra do Oratório foram os regimentos da ativa e da 
reserva que se destacaram. 

Quase seis meses depois do início da perseguição, a Divisão 
retornava ao Rio Grande do Sul. 

Aqui no Estado, durante a marcha da Divisão, ocorreram 
o combate do Rio Negro e o sítio de Bagé. Em Rio Negro, esta
ção da via férrea entre Cacequi e Pelotas, a 24 Km de Bagé, 
ocorreu uma das mais negras passagens desta cruenta revolução. 
Após três dias de combate, esgotada a munição, as tropas lega
listas comandadas pelo Marechal Isidoro Fernandes renderam-se 
aos adversários ljderados , pelo Genera 1 Jaca Tavares.. Ouase a to
talidade dos prisioneiros foram "dego lados"2 6 • Nesse aconteci
mento, denominado pelo Coronel Ladeir;:i Ribeiro de "martirio
lógio do Rio Negro", ocorrido a 28 de novembro, foi dizimado 
o 1? Batalhão da reserva da Brigada Militar. Seu Comandante, 
Tenente-Coronel Utalis Lupi, já havia tombado durante o con
fronto . 

De Rio Negro, o exército federalista marchou sobre Bagé 
na tentativa de conquistá-la. A tomada de Bagé facilitaria a que
da de Pelotas e Rio Grande, de onde se imp.ediria qualquer auxí
lio marítimo à Porto Alegre. 

O sítio iniciou-se à 29 de novembro de 93. Na defesa da ci
dade, entre outras tropas, estava um contingente do 1? Regi
mento de Cavalaria e o 2? Batalhão da reserva da Brigada Mili
tar. Este Batalhão era comandado pe lo Major Emílio Massot, 
que foi ferido em combate numa das arremetidas federali'stas. 
Mais de quarenta dias durou o cerco. Era 11 de janeiro quando 
os revoltosos levantaram o cerco. Bagé estava salva. Com ela o 
Rio Grande e a República 



Fato curioso relacionado com o sítio de Bagé foi a não in-
clusão dos feridos do 2? Batalhão da reserva no relato do cerco 

·enviado ao Ministro da Guerra. Por dever de justiça é convenien
te registrar que entre eles estavam: o Major Afonso Emílio Mas
sot, o Capitão Bernardino Carlos Costa Sobrinho, os Alferes Ju
vêncio Maximiliano Lemos, Francisco Varela e Antonio Rafael 
dos Sa ntos2 7

• 

Com o retorno dos. rebeldes e da Divisão Norte do Paraná 
e Sa.nta Catarina iniciou-se uma nova etapa da Revolução. O 
governo provisório do Desterro envia uma frota para conquis
tar a cidade de Rio Grande num ataque combinado com tropas 
de terra. Os legalistas que haviam defendido Bagé reforçaram 
a defesa de Rio Grande. Uma vez mais os revoltosos foram obri
gados a abandonar suas posições. 

O jornal A Federação, na sua edição do dia 11 de abril, pu
blicou detalhada informação sobre este evento e, curiosamente, 
foi omitida a participação do 2? Batalhão da reserva da Brigada 
Militar no embate2 8

• 

· A Divisão Norte continuou a perseguição aos federalistas, 
agora em território gaúcho. Em 27 de junho desenroluou-se a 
batalha de Passo Fundo, da qu al participaram alguns elementos 
da Brigada Militar que acidentalmente lá se encontravam. 

A partir de agosto de 1894, as ttopas da Brigada Militar 
(1?, 2? e 3? .BI, ~ 1? RC e o Rgt reserva) passaràm atuar sob Q 

comando direto do Comandante-Geral, Coronel "Ouincas" Tel
les, incluídas na Divisão Norte. Estavam fora dela os dois bata
lhões da reserva. O 2? operava no sul e o 1? fora dizimado em 
Rio Negro. 

Logo a 1 O de agosto, em Carovi, ocorreu o combate que 
decidiu a sorte da Revolução. Nele morreu Gumercindo Saraiva, 
o grande General federalista. A partir daí, as forças rebeldes se 
dfvidiram em duas colunas que internaram-se no Uruguai e Ar
gentina. A respeito desse combate Albino Coutinho em seu li
vro A Marcha da Divisão Norte assim se manifestou: 

"Gumercindo foi ferido mortalmente no Caro vi, mor
rendo horas depois. Tinha 4. 500 a 5. 000 homens e, no 
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entanto, foi derrotado e morto por dois desfalcados re
gimentos da Brigada Militar. Esta mifl'cia, sempre em lu
ta, durante a ingrata revolução, tem prestado a causa da 
República relevantes serviços e é composta de pessoal 
aguerrido, disposto e cheio de sacrif/cios': 2 9 

Depois de Carovi vários pequenos confrontos se sucederam 
As unidades da Brigada Militar passaram atuar isoladamente, 
ainda que sob a coordenação do seu Comandante-Geral, devido 
ao fracionamento das forças federalistas. Mereceram destaque os 
combates do capão das Laranjeiras e Traíras ocorridas _em 6 de 
setembro e 6 de novembro de 94, respectivamente. 

No capão das Laranjeiras foi ferido mortalmente o Tenen
te-Corone l Fabrício de Oliveira Pilar, Comandante do 1? Regi
mento de Cavalaria da ativa, após ter prestado nos campos de 
batalha incalculáveis serviços a causa repub licana. 

Traíras foi um combate em que o 2? Regimento Batalhão 
de Infantaria e mais um contingente do 1? Regimento da reser
va res·istiram heroicamente à cavalaria federalista, de efetivo 
três vezes superior. 3 0 Sa lvou-se a tropa brigadiana graças à 
coragem do Alferes Emerenciano Luis Braga que transpôs o cer
co federalista e foi até Bagé em busca de reforço. Neste corrba
te houve 95 baixas na tropa legal (44 mortos). 

A Revolução acabou em 23 de agosto de 1895 ocasião em 
que o Governo Federal e os revoltosos firmaram as condições de 
pacificação. 

Nos dois anos de conflitos, a força militar do Rio Grande 
do Sul deu seu tributo de sangue em defesa da República. Não 
lhe faltaram heróis, ainda que poucos deles sejam conhecidos 
em sua própria corporação. Mas, graças a eles, a Brigada Militar 
cumpriu sua missão constituciona l na defesa da ordem e das 
autoridades constituídas. 

I S 
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FIG URA 3 - BM na Revolução Federalista. 

2 .2. - Revo lução de 23 

A Revo lução de 23, também conhecida por Revo lução As· 
sisista, inseriu-se nos conflitos da década de 20 que prenuncia· 
ram a queda das oligarquias estaduais da República Ve lha. 

Esta já com 30 anos continua sendo gerida pela desgastada 
"política dos governadores" em que o governo federal despreo· 
cupa-se totalmente com os Estados, não intervindo na po lítica 
regional, mas, em troca, busca apoio para a sucessão presi
dencia I. 
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No Rio Grande do Sul, persistiam os problemas constitu
cionais da Carta de 14 de julho de 1891, pois a revolução derro
tada em 95 não os conseguiu modificar. O Presidente do Estado 
continuava com a função de legislar e de nomear o seu vice-pre
sidente; continuava a possibilidade de reeleição; a câmara basi
camente servia para aprovar o orçamento anual; mantinha-se o 
voto a descoberto. 3 1 

Nesse contexto político chegou-se ao período eleitoral de 
22, em que Borges de Medeiros tentou sua quarta reeleição. A 
oposição uniu-se na Aliança Liberal e la-nçou Assis Brasil como 
seu candidato. 

Os oposicionistas, derrotados no pleito de 25 de novembro, 
alegaram fraudes e pegaram em armas contra o Governo do Es
tado. Em 24 de janeiro de 1923, com o cerco de Passo Fundo, 
iniciou a Revolução Assisista. Borges de Medeiros foi empossa
do no dia seguinte em Porto Alegre. 

De Carazinho, o Deputado Artur Caetano telegrafou ao 
Presidente Bernardes dizendo estar à frente de 4.000 homens 
dispo~os a largar as armas somente quando Borges deixasse o 
governo ou caso houvésse intervenção federal no Estado. A res
posta do Presidente veio a 3 de maio onde a legava não existir 
dualidade de poderes que justificasse uma' intervenção, havendo, 
perante o executivo federal, apenas um governo reconhecido pe
lo poder competente". 3 2 

Para enfrentar os rebeldes o governo estadual organizou 
cinco brigadas provisórias, das quais faziam parte o 1? e 2~ Re
gimento de Cavalaria efetivos. A Brigada do sul e a do Centro 
foram comandadas pelos coronéis Juvêncio Maximiliano de Le
mos e Claudino Nunes Pereira. A direção das operações ficou a 
cargo do Presidente do Estado, com a assistência do Comandan
te-Gera l da Brigada Militar, Coronel Massot, e alguns Oficiais do 
Exército. 3 3 

Esta revolução não apresentou combates de envergadura 
como em 93. Caracterizou-se, entretanto, por uma grande·mo
vimentação de t ropas, numa g.uerra típica de guerrilhas, sem que 
houvesse encontros decisivos. 

O 1? Regimento de Cavalaria esteve presente na defesa de 
Passo Fundo de 24 à 31 de janeiro. Paricipou do combate da Es-
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tância d a Serra, no interior da serra do Caverá e, inco rporado à 
5? Brigada do Centro, combateu no Passo da Juliana e nas Gua
ritas. O 2? Regimento de Cavalaria combateu em Lagoa Verme
lha e, incorporado à 2? Brigada do Oeste, enfrentou a co luna re
volucionária no Passo do Guedes, no rio Santa Maria-Chico, na 
picada do Aipo, na ponte do lbirapuitã, na Vista Alegre e em 
Ouaraí. O 1? Bata lhão combat eu no Passo do Catarina, sobre o 
rio lb icuí e o 2~ Batalhão na Parad a Chagas. Estas foram as 
principais participações das tropas da Brigada Militar, nas quais 
se sobressaíram pelo seu valor, disciplina e espí rito de sacrifí
cio. ~ 4 

Cabe destaca r, por dever de justiça, a ação do 2? Regimen
to de Cavala ria, sob o comando do Tenente-Corone l Januári o 
Corrêa, que no combat e do lb irapuitã tomou a ponte Borges de 
Medeiros que estava em poder dos revo ltosos. A autoria desse 
episódio não tem sido ded icada pela histo riograf ia oficia l aos 
valorosos do 2? Regimento. A prova de realização deste efeito 
pela tropa da Brigada Milita r foi apresentada pelo Corone l A Ido 
Ladeira Ribeiro no livro Esboço Histórico da B M, vol. 11, cons
tituída da parte de combate feita pelo Comandante do Reg i
mento enviada ao comandante d a 2? Brigada d o Oeste, logo 
após o evento. 3 5 

Um acordo provisório de armistício foi assinado em 7 de 
novembro e, a 1 4 de dezembro de 1893, lavrou..se o tratado de 
paz assinado por Assis Brasil e Borges de Medeiros. O Acordo 
de Pedras Altas trouxe para o Rio Grande do Sul , em troca de 
mais um período de governo de Borges de Med e iros, a proibi
ção de reeleição e o ajustamento do sistema eleitoral aos pa
drões do federal. 3 

b 

Nos dez meses de conflitos, a força militar do Rio Grande 
do Sul mais uma vez deu seu tributo de sangue no cumprimento 
d~ sua missão constitucional defendendo a o rd em e as a utorida
des constituídas. Não lhe falta ra m heróis. Infe lizmente, pouco 
foi feito para contar a hi stória dos que lutaram pela lega lidad e 
nesta Revolução. 



2.3 - Revolução de 24 

Mal acabou a Revolução de 23 no Rio Grande do Sul eclo
diu, em São Paulo, a revolta de 5 de julho. Os conspiradores fo
ram elementos amotinados do Exército e da Força Pública pau
lista. Entre os primeiros estavam os jovens rebeldes do Exército 
- os tenentes - chefiados pelo General reformado Isidoro Dias 
Lopes. 3 7 Os revoltosos da força estadual eram chefiados pelo 
Major Miguel Costa, nomeado Coronel pelos revolucionários. 

Segundo Neil! Macaulay, a meta dos rebeldes era depor o 
Presidente Arthur Bernardes e estabelecer um governo provisó
rio que convocasse uma assembléia para redigir uma nova cons
tituição. Essas pretensões foram apresentadas pelo General Isi
doro, em 17 de julho, após a ocupação de São Paulo. 

O movimento revolucionário desenvolveu-se em duas eta
pas. A primeira ligada à ocupação da Capital paulista pelos 
revoltosos e a segunda, a partir do momento em que estes se 
uniram aos rebeldes gaúchos para formar a coluna Miguel Costa 
- Prestes. 3 8 No momento será tratado apenas da primeira etapa. 

O Presidente Bernardes, que fizera "vistas grossas" por oca
sião da Revolução de 23, solicitou apoio gaúcho para debelar a 
sedição. Em resposta, o Presidente do Rio Grande do Sul enviou 
para São Paulo um Grupo de Batalhões de Caçadores {Gl3C) 
com um efetivo de 1.170 homens. 

A ordem do dia n? 92, de 9 de julho de. 1924, compôs o 
GBC com dois batalhões e uma companhia de metralhadoras pe
sadas. O pessoal que participou do GBC era oriundo das diversas 
unidades da Brigada Militar. Foram designados os Capitães do 
Exército, instrutores da Corporação, Emílio Lúcio Esteves, João 
de Deus Canabarro Cunha e Artur Otaviano Travassos Alves 
para comandarem o GBC, o 1? e 2? batalhões, respectivamente. 
Estes oficiais foram comissionados no posto de Tenente-Coro
nel. O Capitão Alzimiro Francisco Wellausen comandou a 
Companhia de Metralhadoras. 3 9 

A tropa gaúcha chegou a 19 de julho no Rio de Janeiro 
onde, após ser suprida de material bé lico, embarcou à 21 para o 
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quartel-general legalista em Guaiaúna, na periferia de São Pau
lo. 4 o 

A primeira missão recebida pelas frações do GBC foi subs
tituir os 1? e 12? regimentos de infantariçi, que estavam em 1? 
escalão no alto da Mooca e Hipódromo, respectivamente. Isso 
ooorreu no dia 23 de julho. No dia seguinte iniciou o ataque le
galista aos redutos ocupados pe los rebeldes. Esse ataque conti
nuou no dia 25 e foi até 28 de julho, qua ndo os sediciosos aban
donaram a cidade retirando-se para o interio r do Estado. Nesse 
confronto a Brigada Mi litar t eve 5 mortos e 31 feridos. 4 1 

Em seguida iniciou a perseguição aos rebeldes que se retira
ram para Bauru e, depo is, em direção ao Mato Grosso. A 4 de 
setembro, nas proximidades da estação de Santo Anastácio, na 
linha férrea que leva para Mato Grosso, a vanguarda legali sta da 
"coluna da d ireita", constitu ída pe lo G BC, chocou-se com are
taguarda ini mig a. Travou-se a í cerrado combate. Mais quatro 
mortos brigadianos tombaram no campo de bata lha. Entre eles 
estava o Capit ão Cristalino Fagundes. 4 2 O in imigo ret irou-se in
do organizar-se, mais tarde, no oeste paranaense. 

O GBC recebeu a utori zação para reto rnar ao Rio Grande 
do Sul a 18 de setembro, aqui chegando dez dias depoi s. 

A Brigada Militar, mais uma vez, ofereceu o sa ngue genero
so de seus soldados para defender a República e a ordem interna 
do país. A participação da Corporação e do homem-brigadiano 
no cumprimento da sua missão fo i descrita no editorial d e A Fe
deração, em 27 de julho de 1924, publicado antes da chegada 
do GBC em Po rto Alegre. 

" . .. ela tem sido sempre um exemplo de disciplina e um 
espelho limpido do valor e da bravura do gaúcho-so lda
do, que não conhece o medo, que não mede o perigo, 
que não recua nunca. 

Ela foi Pilar morrendo heroicamente em defesa da Re
pública e do Rio Grande,· foi Cipriano Ferreira, no herói
co feito de Trairas; foi Utalis Lupi, no martirio do Rio 
Negro ,· fo i Afonso Massot, no sitio de Bagé,· indômita 
força a serviço da ordem e da lei. quando Floriano preci· 
sou de valentes soldados para consolidar a República. 



t agora Emllio Esteves e Cristalino Fagundes, uma 
sintese de toda uma oficialidade dedicada e brilhante e 
o outro o slmbolo da bravura riograndense sacrificada no 
campo de Juta, no cumprimento do mais elevado dos de
veres . . . '~ 4 3 

2.4 - As revoltas militares no RS 

Assim que o Grupo de Batalhões de Caçadores reto·rnou de 
São Paulo, unidades do Exército sediadas em Santo Angelo, São 
Borja, São Luis e Uruguaia na se sublevaram. 4 4 O Capitão Luis 
Carlos Prestes dirigiu a sedição em Santo Ângelo e São Luis. Si
queira Campos e Juarez Távora lideraram-na em São Borja e 
Uruguaiana, respectivamente. 

Estes dois oficiais do Exército foram enviados, juntamente 
com o Tenente lran da Cunha, pelo comando da Revolução pau
lista, para insuflar o Ri.o Grande do Sul.4 5 IA data do levante ge
ral no Estado, 29 de outubro de 24, fÕi . marcada pelo General 
Isidoro Dais Lopes. Os objetivos apresentados por Prestes, em 
Santo Ângelo, foram os mesmos apresentados por ocasião da 
tomada de São Paulo. 4 6 

As primeiras tentativas para ampliar a rebelião militar ocor
reram em direção a ljuí e Alegrete. Ambas fracassaram 

A partir do momento em que o 29 Grupo de Artilharia a 
cavalo aderiu a rebelião, quando saíra de sua sede. para enfrentar 
os revoltosos vindos de Uruguaiana, a defesa de Alegrete ficou a 
cargo do 2P Corpo Auxiliar da Brigada Militar. Essa unidade 
criada em 23, por ocasião da Revolução, ficou prestando serviço 
ao Estado, provisoriamente. Seu comandante era o Tenente-Co
ronel Voleciano Coelho.4 7 

Em 31 de outubro os tenentistas Juarez Távora e João Al
berto, após fracassarem no ataque a Alegrete, fugiram deixando 
para trás algumas armas e equipamentos.4 8 

No dia seguinte, o General Firmino l3orba, comandante da 
2~ Divisão de Cavalaria, organizou uma Brigada Estadual de Ca
valaria, constituída do 19 Regimento, recém chegado de Santa 
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Maria, e do 29 Corpo Auxiliar. Foi designado para comandá-la 
o Coronel PM Claudino Nunes Pereira. Poucos dias depois, incor
porou-se a esta Brigada um contingente de civis sob a chefia do 
dr. Flores da Cunha. 4 9 

Em Guaçu-Boi, a 9 de novembro, os rebeldes de Uruguaia
na unidos com os libertadores, sob o comando de Honório Le
mes, foram derrotados pela Brigada Estadual de Cavalaria do 
Coronel Claudino. Destacou-se neste combate a vanguarda lega
lista dirigida pelo d_r. Flores da Cunha. 5 0 

A mesma coluna derrotada em G uaçu-Boi, poucos dias de
pois, a 16 de novembro, atacou a Estação de Remonta de Cava
laria do Exército, em Saicã. A seguir, após derrotar um esqua
drão do 15? Corpo Auxiliar de Rosário do Sul, atacou a Re
monta de São Simão. 

Face aos acontecimentos de Saicã e São Simão, a 3~ Re
gião Mil itar organizou um outro destacamento de tropas esta
duais, composto pelo 2? Regi mento de Cava laria e pelo 15? 
Corpo Auxiliar, sob o comando do Tenente-Coronel PM Ja
nuário Corrêa, a f im de perseguir a coluna de Honório Lemes. 
Esse destacamento travou um sangrento combate no cerro da 
Conceição, ao norte de Livramento, em 23 de novembro, onde 
após ser emboscado conseguiu reverter o quadro da refrega. Os 
rebeldes deixaram um saldo de 108 mortos e 119 feridos e os 
legalistas, 16 mort:os e 49 feridos, estando entre estes o próprio 
Tenente-Coronel Januário Corrêa. 5 ' · 

A esse tempo andou pelo Estado o Coronel João Francis
co, um dos líderes da Revolução Paulista, que ao t er conheci
mento da derrota de Guaçu-Boi concluiu que os libertadores 
não eram mais forças ponderáveis para a Revolução. Restavam 
aqui apenas as tropas comandadas pelo Capitão Prestes, a quem 
promoveu a Coronel, no dia 15 de dezembro de 1924. Voltou 
em seguida para o quartel-genera l dos rebeldes na Foz do Igua
çu.< 1 

A partir deste momento, iniciou a campanha que passou 
para a história com o nome de Coluna Prestes. A part icipação 
da Brigada Militar na perseguição dessa co luna rebelde será tra
tada na próxima seção. 
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Em novembro de 1926, os levantes militares vo ltara m a 
oco rrer. Nesta ocasião revo ltaram-se as guarnições de Bagé, 
São Gab riel e Santa Maria. O movi mento sed icioso em Bagé foi 
dominado prontamente. Para São Gabriel seguiu um esquadrão 
do 1? Regimento que participou, juntamente com tropas do 
Exé rcito e co ntingentes civis, da vitória legalista sobre os revo l
t osos no combate do Seival, no 2? distrito de Caçapava, em 25 
de novembro. 

Quanto a Santa Maria, já corria à "boca pequena" o boato 
de uma possível rebelião militar. Na madrugada de 16 de novem
bro eclodiu a revolta, dela fazendo parte um batalhão do 7.u 
Regimento de 1 nfantaria, uma companhia de metra lhadoras 
pesadas do 5? Regimento de Artilharia montada e elementos do 
Parque de Aviação. 

Iniciado o movimento o Major PM Aníbal Garcia Barão, 
respondendo pelo Comandante do 1? regimento, adotou as me
didas preliminares de defesa da cidade. Recolheu-se no quartel 
do 1? Regimento o Tenente-Coronel João Moreira Cézar Barro
so, Comandante do 5? .Regi.mento de Artilharia, e vários oficiais 
do Exército que não aderiram à revolta. O Tenente-Coronel Bar
roso assumiu o comando da praça, uma vez que os rebe ldes ha
viam aprisionado o Comandante da 5~ Brigada de Infanta
ria.~ 3 

A luta se manteve intensa d urante todo o dia 16 de novem
bro. Na madrugada do 17, os rebe ldes, der rotados, iniciavam sua 
retirada da cidade. Reuniram-se a outros no interio r do Estado. 
Entretanto, um destacamento composto pe lo 1? Regimento, 
corpos a uxi liares e um pelotão do Grupo de Metralhadoras der
rotou-as nas nascentes do arro io Santa Bárbara, em 25 de 
dezembro de 1926. 5 4 

Mais uma página de relevo na história da Brigada Militar e, 
especia lmente na do 1? Regimento, est ava escrita . Como prê
mio aos serviços prestados na defesa de Santa Maria, o Majo~ Ba
rão foi promovido ao posto de Tenente-Coronel, "por ato de 

bravura praticados na defesa da ordem e das leis". 
E inquestionável a participação leg:ilista da Brigada Militar 

em todos esses levantes. Também é indiscutível a sua lea ldade 
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ao Governo do Estado que cedeu sua força estadual em defesa 
da União. 

2.5 - Perseguição à coluna Prestes 

Após as derrotas de Guaçu-Boi e cerro da Conceição, a 
coluna rebelde de Uruguaiana ficou praticamente desfeita. 
Restou dela Honório Lemes que continuou em escaramuças 
com as tropas legais na fronteira, antes de emigra r para o Uru
guai. Juarez T ávora já havia fugido para esse país, juntamente 
com outros militares revoltosos. João Alberto unira-se a Pres
tes em São Lu is. 

Siqueira Campos que liderou a ocupação de São Borja 
tentou, em vão, conquistar ltaqui. Quando soube que Uru
guaiana voltara às mãos legalistas 1 e estes mandaram tropas para 
auxiliar os defensores de ltaqui, emigrou para a Argentina. 

Prestes rrantinha o controle de São Luis e Santo Angelo 
com um efetivo aproximado de 3.000 homens. 

Nessa época Assis Brasil aceitou um convite do General 
Isidoro Dias Lopes para ser o chefe civil da Revolução. Entre
tanto, manteve-se no exíl io, não insta lando o governo revolu
cionário nem no quartel-general dos revoltosos paJ.:tl istas, no oes
te do Paraná, nem junto a Prestes em São Luis5 5

. 

Em 3 de dezembro de 1924, após ocupar Santiago, Prestes 
atacou Tupanciretã e foi obrigado a recuar para São Luis. Na 
defesa da cidade atacada estavam o Grupo de Batalhões de For
ças Auxiliares (GBFA), composto pelo 6?, 8? e 9? Corpos da 
Brigada Militar, o 7? Batalhão de Caçadores e o 1? Batalhão do 
1.0? Regimento de Infantaria do Exército. O GBFA era coman
dado pelo Coronel Artur Otaviano Travassos Alves. 

Um novo encontro entre a coluna rebelde e a vanguarda do 
Coronel Francelina Cesar Vasconcelos, próximo a São Luis, 
obrigo u Prestes a fugir em direção a ljuí. Essa vanguarda, com 
posta pe lo 1? Regimento de Cava laria e do GBFA, era coman
dada pelo Corone l Claudino Nunes Pereira. 
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No final de dezembro, foi organizado em Santo Angelo o 
destacamento Lúcio Esteves a fim de combater a Coluna Prestes 
na região. Este destacamento foi constituído pelo 2? Regimento 
da Brigada Militar, pelo 18? e 26? Corpo Auxiliar e pela 2~ Ba
teria do 6? Regimento de Artilharia montada5 6

• Cinco dias de
pois esse destacamento se defronta/com os revoltosos na Rama
da, região de Palmeira. Após um árduo combate que durou todo 
o dia 3 de janeiro, os rebeldes foram obrigados a recuar, fugindo 
para o nordeste do Estado, err. direção à Santa Catarina. 

A 9 de janeiro a coluna Prestes chegou ao Alto Uruguai. 
Resolveu fazer a travessia do rio Uruguai próximo à confluência 
deste com o rio Pardo, por haver na outra margem o povoado de 
Porto Feliz. Durante essa travessia, a vanguarda da coluna Clau
dino, formada pelo 6? Corpo Auxiliar, chocou-se com a reta
guarda inimiga, à 24 de janeiro, causando-lhe pesadas baixas. 
Neste mesmo dia a vanguarda de Prestes ocupou Porto Feliz no 
Estado de Santa Catarina. 

Um mês depois, o destacamento do Coronel Claudino rece
beu. determinação da Comandante da 3.ª Região Militar para 
marchar sobre Santa Catarina e Paraná, onde operaria sob oco
mando do General Rondon, em perseguição a Prestes. 

Rondon fora designado para combater os rebeldes paulistas 
no teatro de operações do Paraná e Santa Catarina desde outu
bro de 24. Estes recuaram de São Paulo para o oeste paranaense 
e daí, rumando para o leste, ocuparam Catanduvas, à 21 de ja
neiro. Para manter essa posição os rebeldes necessitavam de re
forços. Estes só poderiam vir de Prestes, que entrara em Santa 
Catarina. Entretanto, a Coluna Prestes fora afastada para oeste 
por ocasião do combate da Ramada, sendo obrigado a entrar nu
ma das mais densas florestas da América do Sul (na época)5 7

• 

Prestes, tendo a seu encalço o Destacamento Coronel Clau
d ino, atravessou a floresta catarinense de Porto Feliz em direção 
à Barracão (Paraná). Perto deste local contatou com um grupo 
de rebeldes que vindo do norte pretendia atacar Clevelândfo (Pa
raná). Deixando um destacamento em Barracão a comando de 
Cordeiro de Farias, seguiu com o restante da sua tropa para to
mar parte no ataque rebelde. 
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Os revoltosos foram repelidos de Clevelândia e empurrados 
de volta até Barracão, na fronteira com a Argentina, pelo Desta
camento do Coronel Pairn Filho, composto pelos 16?, 32?, 33?, 
34? e 38? Corpos Auxiliares. 5 8 

Em 24 de março, o Destacamento Coronel Claudino ataca 
Cordeiro de Farias ao sul do cruzamento de estradas Porto Fe
liz-Barracão-Clevelândia Quando o inimigo começou a deixar 
Barracão chocam-se as tropas do Coronel Claudino com as do 
Coronel Pa im Filho, uma tornando a outra por inimiga, travan
do ár um violento combate. 

Ao mesmo tempo em que a Coluna Prestes abandonava 
Barracão, Catanduvas retornava às mãos legalistas de Rondon. 
Este empregou no ataque, além de tropas do Exército, tropas 
estaduais do Rio Grande do Sul e da Bahia. 5 9 Destacou-se na 

tomada de Catanduvas o 6.° Corpo Auxiliar da Brigada Militar, 
sob o comando do Tenente-Coronel Edmundo de Oliveira. 

A 19 de abril de 1925, o 6? Corpo Auxiliar ocupou Foz do 
Iguaçu que deixou, então, de ser o quartel-general dos revolto
sos acab_ando com os últ imos resqu feios da Revolução paulista. 
Prestes, Miguel Costa e os rebeldes que não haviam emigrado pa
ra o Paraguai ou Argentina uniram-~e fo rmando a 1~ Divisão Re
volucionár ia que, por Guaíra, deveria invadir o Mato Grosso, 
logo em seguida. 

Tendo os revolucionários deixado Santa Catarina e Paraná 
findou a missão do General Rondon. A seguir as tropas sul-rio
grandenses retornaram ao Estado. O Ministro da Guerra, Mare
chal Setembrino de Carvalho, enviou um despacho ao Presidente 
Borges de Medeiros referindo-se a atuação da tropa gaúcha, nos 
seguintes termos: 

"Rio, 6/5 - Libertados os Estados do Sul dos rebel
des que os infestavam e isso pela ação eficiente das tro
pas em operações, das quais foi "pars magna': pelo seu 
extraordinário valor combativo, a brilhante Brigada Mi
litar do glorioso Rio Grande . .. '-õo 
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FIGURA 4 - Combate ã Prestes e as revoltas militares no Sul. 
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Em maio de 25, quando os rebeldes surgiram no Mato 
Grosso, após uma passagem forçada pelo Paraguai, a perseguição 
continuou. Os destacamentos das forças legais, organizados pelo 
General Malan, o brigaram os rebeldes a tomar o rumo do norte 
do país. 

Novamente o Governo Federal solicitou apoio do Rio 
Grande e para lá seguiram o 2? Batalhão de Infantaria e o 3? 
Corpo Auxi liar. Estas unidades atuaram na coluna do Coronel 
K linger em Anápolis, Santa Luzia e Tavares no Estado de Goiás. 6 1 

Neste local aguardaram o retorno do General Pantaleão Téles 
Ferreira que fora ao Rio para entender-se com as autoridades so
bre a marcha das operações. No seu retorno o General resolveu 
dispensar a maior parte das un idades a seu comando, permane
cendo apenas com a tropa gaúcha Enviou a Borges de Medeiros, 
na ocasião, o seguinte despacho: 

'Tavares, 19/8. !lf 214. Para nova fase de operações 
· contra rebeldes, quero utilizar somente tropas sul-rio
grandenses e constituídas pelo i? Batalhão de Infantaria 
e :f! Corpo Auxiliar, por serem mais eficientes e que 
mais se destacam pelo seu espírito militar, sacrifício, dis
ciplina, instruçaõ e valor militar . .. " 62 

Seguiu para Goiás, a fim de comanê:lar o Destacamento 
Volante, o Coronel Emílio Lúcio Esteves que levou consigo 
mais um pelotão de comando. Um incidente ocorrido com o Co
mandante do 3? Corpo Auxiliar fez com que esta unidade retor
nasse imediatamente para o Rio Grande do Sul. Em conseqüên
cia, o Destacamento ficou constituído do 2? Batalhão de Infan
taria, um pelotão de comando, ambos da Brigada Militar, um pe
lotão de metralhadoras, um pelotão de fuzileiros do 12? Bata
lhão de Caçadores. 

Quando os rebeldes deixaram Goiás seguindo para o Mara
nhão, o Destacamento foi dissolvido retornando ao Rio Grande 
do Sul em princípios de dezembro de 1925. 

Logo em seguida o Governo Federal so licitou, novamente, 
tropas da Brigada Militar para cooperar na manutenção da ordem 
no norte e nordeste do país. Um novo Destacamento foi forma-
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do, sob o comando do Tenente-Coronel Artur Otaviano Travas
sos Alves. Fizeram parte dele o 3? Batalhão de Infantaria, uma 
ala do 21? Corpo Auxiliar, um pelotão do Grupo de Metralha
doras e um pelotão do 1? Regimento de Cavalaria. 6 3 

O Destacamento Travassos atuou dividido em três grupa
mentos face a necessidade operacional. Eram eles: a ala do 21? 
Corpo, a 1~ Companhia do 3.0 Batalhão de infantaria e o grosso 
do Destacamento. Destas três frações apenas o 21? Corpo man
teve contato com o in imigo em Floresta, a margem do rio Pajeus 
e em São Miguel. O percurso aproximado de cada um dos grupa
mentos consta na ilustração a seguir. 

Na longa marcha realizada por este destacamento, veio a 
falecer em Petrolina no Pernambuco, o Tenente-Coronel Travas
sos Alves, vitimado por impaludismo. 

A 27 de maio de 1926, chegou de volta ao Estado o Desta
camento Travassos, sem o 21? Corpo Auxiliar que retornou 
pouco tempo depois. 

A Brigada Militar cumpriu mais uma missão fora do Estado 
em auxílio ao· Governo Federal. Mostrou novamente sua deter
minaºção no cumprimento do dever. Inúmeros b'rigadianos tom
baram na defesa da lei e da ordem. 
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2.6 - Revolução de 30 

A sucessão de Washington Luís foi o foco da formação da 
Aliança Liberal entre Minas, Rio Grande do Sul e Paraíba. que 
concorreu ao pleito de 1930 como chapa de oposição. 

O candidato oficial foi o paulista Júlio Prestes. Sua indica
ção desagradou aos mineiros pois, segundo a praxe da política 
"café-com-leite", a eles caberia a candidatura oficial. Então, An
tonio Carlos, Presidente de Minas, iniciou negociações com a 
Frente Única Gaúcha. 

O Rio Grande do Sul que sempre estivera dividido entre 
duas facções, com a criação da Frente Única, adquiriu um pe
so ponderável na política nacional. As diferenças entre essas 
forças antagônicas diminuiram a partir do Acordo de Pedras 
Altas. Getúlio Vargas, sucessor de Borges de Medeiros na pre
sidên1tia do Estado, abriu o caminho para a formação da Frente 
aproximando-se dos "libertadores". 6 4 

·A Aliança Libera~ colocou lado a lado velhos adversários. 
Estavam entre eles Epitácio Pessoa, Borges de Medeios, Arthur 
Bernardes e a oligarquia mineira e, muito especialmente, os lí
deres da Coluna Prestes. 

Getúlio para Presidente e João Pessoa para vice foram os 
candidatos opositores à chapa oficial. 

Realizado o pleito, a 1? de março de 30, Getúlio foi derro
tado. Os setores radicais da Aliança, particularmente os T enen
tes, viam a luta armada como a única solução para a crise que o 
país enfrentava Iniciou-se uma nova fase da Aliança Liberal6 5

• 

As providências para o movimento armado, que já estavam 
sendo realizadas durante a campanha eleitoral, foram a·celeradas. 
Políticos, oficiais da Coluna Prestes e civis viajavam pelos Esta
dos preparando-o. Nessa articulação toda, tratou -se também da 
participação da Brigada Militar. João Neves da Fontoura. um 
dos organizadores do movimento, assim se referiu ao assunto: 

"Na base de todas as coordenações revolucionárias, 
uma preliminar urgia resolver; a posição da Brigada Mili-
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tar do nosso Estado .. . Composta de soldados vetera
nos com esplêndida oficialidade, dificilmente consegui

r/amos o êxito sem ela. Menos ainda contra ela. Mas a 
Brigada Militar era legalista por lndole e tradição . . . ''6 

6 

O início do movimento armado, várias vezes adiado, teve 
no assassinato de João Pessoa um novo estopim. Getúlio e as oli
garquias do su 1 mobi 1 izaram a Brigada Gaúcha e a revolução par
tiu de Porto Alegre em direção ao Rio de Janeiro,67 a 4 de 
outuro de 1930. 

O marco inicial da Revolução foi a ocupação do quartel-ge
neral da 3? Região Militar pela Guarda Civil de Porto Alegre, 
comandada pelo Capitão Agenor Barcelos Feio, juntamente 
com Oswaldo Aranha e Flores da Cunha. Em seguida foram ven-

cidas as resistências dos demais quartéis da Capital gaúcha6 
is _ 

No interior, apenas em Rio Grande e Livramento foi esboçada 
uma oposição ao movimento. A seguir, tropas do Exército, da 
Brigada Militar e corpos provisórios marcharam contra São Pau
lo, centro de resistência governamental, defendido por tropas 
legalistas e da Força Pública paulista. 

A Brigada Militar, segundo o Coronel Hélio Mariante, par
ticipou com os 1?, 2? e 3? batalhões de infantaria, o 1? e 2? re
gimentos de cavalaria e um esquadrão do Regimento Presiden
cial. O 2? Regimento, particularmeote, participou dos confron
tos na Estação Herval, Afonso Camargo, Catiguá e Itararé. A 2~ 
Companhia do 1? Batalhão combateu na serra de Anitápolis, no 
cerco de Florianópolis.69 

Vinte e um dias depois de iniciado o movimento, a 24 de 
outubro, Washington Luís foi deposto por uma Junta Militar. 
Em seguida, Vargas assumiu a presidê.ncia da República provisio
riamente. 

A República Velha chega ao fim. Com a vitória da Revolu
ção de 30 inicia a 2~ República. 

Nesta importante etapa da vida nacional, a Brigada Militar 
atuou ao lado de antigos adversários de 23, 24, 25, 26 e 27 man
tendo-se rigorosamente dentro do princípio que sempre a regeu: 
lealdade ao Governo do Estado. A Nação, em armas, bateu às 
portas da Capital da República. Lá estava junto a Brigada Mi
litar. 
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2.7 - Revolução de 32 

Acabada a euforia da vitória, o Governo Provisório passou 
a defrontar-se com os problemas reais do país. A rigorosa crise 
econômica internacional já se manifestara no Brasil. Surgiram 
os inevitáveis conflitos internos nas hostes revolucionárias. 
Estas, constituídas de um amontoado de tendência~ d ivergentes, 
estavam destituídas de princípios orientadores capazes de guiar
lhes a ação reconstrutora. 

Com a vitória da Revolução, os Tenentes assumiram alguns 
ministérios no piando federal e tornaram-se interventores em 
vários Estados. A partir desses cargos e do Clube 3 de Outubro, 
criado em 1931, passaram a pressionar Vargas politicamente, 
obrigando-o a aceitar grande parte das suas reivindicações. En
tretanto, os grupos o ligárquicos regionais reagiram a essa forma 
de política governamental buscando a constitucionalização do 
país. ' o 

Em São Paulo, o Partido Democrático rompeu com João 
Alberto, interventor Tenentista, reivindicando para governança 
estadual um paulista, civil. No Rio Grande do Sul, os partidos 
Libertador e Republicano Rio-Grandense, faziam oposição a 
Flores da Cunha, Interventor no Estado. Em Minas, Arthur Ber
nardes pretendia derrubar Olegário Maciel. 

Em março de 1932, a Frente-Única Gaúcha rompeu com o 
Governo Vargas por ocasião do atentado ao Diário Carioca no 
Rio de Janeiro.Os pau listas apesar de já terem um interventor 
"paulista e Civi I", passaram a preparar-se para uma nova revo
lução. Os interventores gaúcho e mineiro permaneceram inde
cisos. ' 1 

Na noite de 9 de julho em São Paulo, irrompeu a Revo
lução Constitucionalista. Os paulistas tomam posições contra as 
forças governamentais nas divisas com Minas, Rio de Janeiro e 
Paraná. Os governos situacionistas do Rio Grande do Sul e de 
Minas, na última hora, acabaram apoiando Getúlio Vargas. 

Os revolucionários mobilizaram tropas do Exército, sedia
dos em São Paulo e Mato Grosso. e mais a Força Pública paulis
ta. O Governo Federal, para debelar o movimento . contou com 



tropas do Exército, das fc;>rças estaduais e de corpos provisórios. 
A Brigada Militar mais uma vez, na defesa do governo cen

tral, atuou fora dos limites do seu Estado. Seguiram para a 
"frente paraneaense" o 1? e s? ba'talhões de infantaria e os 2? 
e 3? regimentos de cavalaria. No vale do Paraíba atuaram o 2? 
e 4? batalhões.72 

As tropas brigadianas da "frente paranaense" participa
ram da vanguarda do destàcamento que realizou o esforço prin
cipal legalista, ao longo do eixo ltararé-Buri-ltapetininga. Estive
ram presentes nos combates de ltaguá, Itararé, Buri, Vitorino 
Carmilo, Aracassu, fazendas Rodrigues Alves e Cipriano de Me
lo. No vale do Paraíba, os 2? e 4? batalhões operaram ao longo 
da estrada de ferro Central do Brasil. Participaram dos combates 
em São José dos Barreiros, Morro Frio, Alto da Laje, Quilombo, 
Campinas, entre outros. 7 3 

A 4 de outubro, quando os revoltosos renderaffi-se incondi
cionalmente, a Brigada Militar tinha aumentado a sua galeria de 
heróis. Destaéaram-se sobremaneira o Tenente-Coronel Aparí
cio Borges, Comandante do 1? Batalhão, e o Tenente-Coronel 
Angelo de Melo, do 2? Regimento . 

. · Quanto ao valor do primeiro - Aparício Borges - a histó
riajá J fez justiça. Harry Rotermund, assim se referiu a este chefe 
militar: "E le foi tão grande e tão nobre que a morte e o tempo, 
que tudo destroem e tudo lançam no esquecimento, não lhe 
conseguiram apagar o nome ... ". 7 4 

Por sua vez o devotamento e a capacidade do Tenente-Co
ronel Angelo de Melo são sintetizados na parte de combate do 
Coronel Argemiro Dornelles, dirigida ao Comandante das For
ças em Operações: 

"t um dos mais completos especimens de soldado 
que eu tenho comandado. Competente,activo e valente, 
tem tido rasgos phantásticos de dedicaçaõ· e combativida
de .. . Seria o orgulho do Brasil se todo o Brasil putiesse 
apreciar sua atuaça-o. Sinto-me pequeno para dizer o qtje 
elleé .. . " 75 . 

A campanha de 32 foi a derradeira participação bélica da 
Brigada Militar. Nesta, como em toda a sua história, ficou paten-
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teada a sua "indefectível lealdade ao Governo do seu Estado". 
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FIGURA 6 - BM na Revolução de 32. 
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3 -A LUTA PELA SOBREVIVÊNCIA 

A Carta Magna, de 16 de julho de 1934, constitucionalizou 
as forças estaduais sob a denominação genérica de po lícias mili
tares. Estas corporações foram assim refe renciadas na Constitui
ção : 

"Art. 167. As policias militares são consideradas re
servas do Exército e gozaraõ das mesmas vantagens a 
este atribuidas, quando mobilizadas ou a serviço da. 
União''. 

A esta referência deve-se acrescentar o que consta na letra L, 
inciso X IX, do artigo 5?, que deu competência à União para le
gislar sobre a "organização, instrução, justiça e garantias das for
ças policiais dos Estados e cond ições gera is da sua uti lização em 
caso de mobilização o u de guerra." . 

As grandes questões sobre a constituc ionalização citada fo
ram, e permanecem até hoje, el'T' torno dos seguintes aspectos: 

- Significou ela a lguma modificação para a Brigada Militar 
e demais po líticas estaduais? 

- Que conseq üências gerou ta l instituciona li zação? 
Pode-se af irmar que o artigo 167 foi o marco in icial da " lu

ta pela sob revivê ncia das po líc ias militares dos Estados", face ao 
contexto sócio-po lítico em que surgiu. O insígne constitucio na
lista Pont es de Miranda, ao comentar tal artigo, deu uma perfei
t a idéia do que ele (art igo} significava para determinados seg
mentos da sociedade na época. 



"As Policias militares entraram na Constituição. Enti· 
dades interestiJtais possuem Exércitos. Não sejamos ingê· 
nuos. Foi isso que a Constituição de 1934 permitiu. Sob 
a Constituiçaõ de 1891 eram inconstitucionais e viveram, 
progrediram, floresceram e guerre<Jram. 1934 nenfluma 
experiência tirou de 1930 e 1932. t um mal? Consagre· 
mos o mal. Enegrece-se o futuro? Desafiemo-lo. O art. 
167 diz isso, e é tudo quando diz . .. '// 6 

O tema merece uma análise sob dois prismas diversos. Um, 
referente ao que foi afirmado por Pontes de Miranda que bem 
representa uma corrente de pensamento existente na época ... 
E hoje (?) 

O outro, quanto ao conteúdo do artigo 167 em si, o qual 
juntamente com a letra L, inciso XIX, art. 5?, sintetizaram os 
interesses e idéias de grupos que se digladiaram na luta pelo po
der durante a 1? e 2? repúblicas. 

3 .1 - A quem interessou a criação do exército 
sul-rio11ra ndense? 

A Brigada Milit ar, como força militar do RS, originou-se de 
sucessivas transformações intimamente engajada à proclamação 
da República. Deixou de ser a Força Policial da Província, exis
tente desde 1837, para ser a Guarda Cívica republicana. E, logo 
em seguida, face à necessidade de manter o regime instituído, foi 
transformada em força militar. Conclui-se daí, que o "exército 
sul-rio-grandense" foi CONSEQUÊNciA da evolução política 
brasileira e atendeu não só a interesses gaúchos, mas principal
mente, interesses da própria República brasileira. 

Terá sido diferente em outros Estados da União? 
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3.2 - Centralismo x regionalismo 

Não tardaram, na luta política pelo poder, os conflitos 
entre "centra 1 istas" e "regiona 1 istas". Estes representados pelas 
oligarquias estaduais que se estabeleceram no país com a instala
ção da república federativa Àqueles buscando a formação de 
um estado nacional como forma de superar os vi' cios da "velha 
república". 

O Marechal Hermes da Fonseca ao assumir a presidência 
( 1910) por exemplo, rompeu com a tradicional polí~ica dos 
presidentes passando às "salvações". Estas eram, na verdade, 
intervenções federa is nos assuntos internos dos Estados, a fim 
de substituir os grupos dominantes pelos seus opositores. É evi
dente que os Estados mais ricos, como São Paulo, Minas e Rio 
Grande do Sul, apesar de livres dessas ações de força por possui
rem polícias estaduais poderosas, não viam com bons olhos as 
tendências intervencionistas do governo federal. 7 7 

Já naquela época, as forças estaduais, como instrumentos 
do poder regional, estavam a d ificultar o caminho dos que dese
javam a centralização. Em 1917, um primeiro passo foi dado no 
sentido de limitar o poder dos Estados através do controle des
sas· organizações, como se pode ver na Lei n? 3216, de 03 de 
janeiro de 1917. 

3.2.1 - Lei 3216, de 03 de janeiro de 1917 

Esta Lei fixou o efetivo da força terrestre para aque le ano. 
Interessa a este estudo os seus artigos 7?, s? e 11?. 

Pelo artigo 7?, as polícias mi litariiadas passariam a consti
tuir-se em forças auxiliares do Exército Nacional, .desde que os 
presidentes estivessem de acordo. Neste caso, os oficiais e pr:aças 
ficariam isentos das exigências do serviço militar. Já o artigo se
guinte acrescentava que, caso uma polícia se constituísse em 
força militar nos termos do artigo 7?, seria ela considerada "for
ça permanentemente organizada", a juízo do Estado-Maior do 
Exército. 
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Estes dois artigos da Lei traziam dissimulados, em seu bo
jo, elementos de pressão que visavam o aumento do poder da 
União, em detrimento dos Estados-Membros. É óbvio que qual-

quer componente dessas corporações estariam interessados em 
que elas se tornassem PERMANENTES - não provisórias. O 
mesmo pode ser afirmado quanto a isenção do serviço militar, 
até J?Orque executavam as mesmas tarefas que o Exército. Os pre
sidentes, por sua vez não tinham interesse em atritar-se com o 
governo federal e nem ver a possibilidade de extinção das suas 
forças policiais. 

O artigo 11 apresentava a outra face da moeda, escondida 
pelos artigos 7? e 8?. Os governos estaduais que 11ão aceitassem 
as condições estabelecidas pela Lei, sujeitariam seus oficiais e 
praças ao serviço militar normal. Assim sendo, os próprios com
ponentes da corporação seriam elementos a pressionar seus pre
sidentes para que houvesse o acordo. 

O Presidente do Rio Grande do Sul, o Ministro da Guerra 
e o Comandante da Brigada Militar assinaram o acordo a 24 de 
maio de 19177 8 . A partir desta data a Brigada Gaúcha passou, a 
ser força auxiliar do Exército e considerada organização perma
nente. Seus Oficiais e Praças obtiveram as vantagens que a Lei 
3.216 oferecia - isenção do serviço militar. O governo central, 
por sua vez, obteve mais uma tropa para seu uso, caso necessi
tasse. 

Resta saber se em a lgum Estado não houve o acordo e, nes
te caso, o que ocorreu a' tais corporações policiais pelo fato de 
não serem nem forças militares, nem permanentes. Certo é que, 
a partir da Revolução de 30, a União esqueceu dessa Lei e o 
"fantasma da extinção" voltou a rondar as forças estaduais. 
Aliás, já em 1917 com o surgimento da própria Lei n? 3.216 
evidenciava-se que a União esquecera da Revolta da Armada, da 
R ~vo lução 93/95 e do papel desempenhado pelas polícias esta
duais na conso lidação republicana. Isto sem recordar Canudos 
e Contestado. 



3.2.2 - Por que a Brigada Militar cresceu? 

E impossível analisar o crescimento da i3rigada Militar sem 
tratar do Tenentismo e dos conflitos da década de 20. 

Segundo Carone, o Tenentismo foi um fenômeno histórico 
surgido entre a baixa oficialidade do Exército, cujo objetivo 
principal era a transformação do sistema político do país7 9

• A 
inconformidade com a situação política e com as oligarquias ins
taladas no poder fizeram com que os Tenentistas pegasse~ em 
armas. 

Na década de 20 ocorreram vários movimentos revoltosos 
no país. Os Tenentes estavam ligados a maioria deles, direta ou 
indiretamente. Em 22 foi a revolta de Copacabana; no ano se
guinte, a Revolução do Rio Grande do Sul, em 24, uniram-se 
aos rebeldes paulistas, após uma série de rebeliões nos quartéis 
gaúchos, de onde saíram a percorrer o Brasil com a Coluna Pres
tes. 8 0 

O governo Bernardes ( 1922-1926) transcorreu quase todo 
em estado de sítio e d.eu um combate sem tréguas ao Tenent is
mo. Para isso valeu-se das forças que dispunha: os legalistas do 
Exército e de tropas das polícias estaduais. 

A Brigada Militar esteve presente no combate aos revolto
sos paulistas, nos ataques Tenent istas a Alegrete e Tupanciretã, 
nas revoltas militares de Cachoeira e Santa Maria, nos combates 
de Gua~-Boi, Ramada e Barracão (Paraná). Em auxílio ao Go
verno Federal percorreu Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso, 
Goiás, Maranhão, Piauí, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Bahia e 
Minas Gerais em perseguição a Coluna Prestes. Os líderes Te
nentistas - Prestes, Juarez Távora, Siqueira Campos, João 
Alberto, Cordeiro de Farias e Miguel Costa - defrontaram-se 
no campo de lutas com os coronéis brigadianos Claudino Nunes 
Pereira, Januário Correa, Emílio Lúcio Esteves, Canabarro 
Cunha, Travassos Alves, Velociano Coelho (Corpo Auxiliàr) e 
Aníbal Garcia Barão, entre o~tros. 

O Presidente Arthur Bernardes não transigiu com os 
Tenentes e seu governo saiu fortalecido desse confronto com os 
rebeldes. O mesmo se pode dizer dos governos estaduais e das 
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suas polícias. Tal conclusão pode ser inferida ao comentário fei
to por Neil! Macaulay, em seu livro A Coluna Prestes, no mo
mento em que analisava a campanha do General Rondon nos 
Estados de Santa Catarina e Para ná, quando afirmava: 

o exército, embora ainda uma pilastra do regime, 
não mais constitula uma ameaça séria. A campanha do 
General Rodon havia mostrado que as milz'cias estaduais, 
em especial as gaúchas; eram muito mais valiosas para o 
governo federal que os soldados do Exército. Seguro 
quanto à Iro Idade d e todos os governos estaduais, Bernar
des não tinha condições de objetar quando aqueles Es
tados aumentavam o poderio de suas mi/frias, pelo 
menos enquanto houvesse ameaça militar a seu regi
me .. . " (grifo meu). 8 1 

As forças estaduais realmente cresceram. A Brigada Militar 
também. Mas, não para se constituírem em ameaça ao Governo 
Federal. Cresceram porque eram as forças disponíveis para de
fendê-lo das a~eaças existentes. 

3.2.3 - inicia a sobrevivência 

A Revolução de 3Q foi o resultado bem sucedido de uma 
aliança armada. Esta aliança colocou lado a lado os Tenentes -
contrários às oligarquias - e os oligarcas gaúchos, mineiros e 
paraibanos. A vitória da Revolução obrigou a divisão do poder 
entre essas duas correntes de interesses. Os Tenentes assumiram 
vários governos estaduais e alguns ministérios. Motivados por 
essa dualidade, duas correntes surgiram mais tarde: uma favorá
vel a nova constituição e a outrà, aceitando uma nova forma 
constitucional, desde que saíssem os elementos do velho sistema. 
As o ligarquias estavam na primeira corrente e os Tenentes na 
outra. 8 2 

Assumindo o poder, os Tenentes passaram a agir tanto no 
plano federal como estadual tratando de implantar suas idéias 
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de combate às oligarquias. De certa forma, foram eles os pontas
de-lança das idéias de unidade nacional em contraposição ao 
"estadualismo" em vigor. 

Interessa a este trabalho, pelas repercussões trazidas às for
ças estaduais, as ações Tenentistas no planejamento da defesa 
nacional e na reorganização das forças armadas. Nestes campos a 
iniciativa Tenentsita não tardou . 

Em 4 de maio de 1931, o Comandante-Gera l da Brigada 
Militar, Coronel Claudino Nunes Pereira, após receber uma carta 
de Oficiais da Força Pública do Paraná, a respeito de manifesta
ções de Juarez Távora sobre a extinção das forças estaduais, diri
giu-se ao Ministro da Justiça, Oswaldo Aranha, a fim dé melhor 
encaminhar "a situação das forças estaduais, tão mal apreciada". 
Tocou em dois pontos principais: a necessidade de isentar os mi
licianos do serviço militar e a possibilidade d e criar-:;e um dispo
sitivo constitucional que amparasse as pol ícias dos Estados. ii 3 

Neste mesmo dia, o Coronel Claudino respondeu aos ofi
ciais do Paraná dizendo as medidas que tinha adotado junto ao 
Interventor do RS, Flo res da Cunha, e ao Ministro da Justiça. 
Na resposta afirmou que há tempos já existia essa má vontade 
de alguns elementos do Exército com as 111ilícias estaduais. O sig
natário até admitia o desejo ·de extinção das tropas estaduais em 
oficiais do Exé rcito melindrados por ações involuntárias dessas 
forças em outras ocasiões. Entretanto, não a admitia em revolu
cionários de 30. Depois de outras explicações ele dizia: 

"Nessa conformidade, só devemos esperar desses três 
homens eminentes, Getúlio Vargas, Oswaldo Aranha e 
Flores da Cunha a ação contrária ao aniquilamento das 
forças estaduais': 8 4 

No conteúdo dessas correspondências evidenciam-se as 
rivalidades da época entre e lementos do Exército e'das forças es
taduais. Neste contexto, duas considerações devem ser acrescen
tadas. A primeira é que o próprio Juarez Távora tinha motivos 
pessoais para ter melindres, pois já fora derrotado por forças es
taduais. Segundo, com certeza o Coronel Claudino não sabia a 
posição de Oswaldo Aranha a esse respeito. Este, num documen· 

42 



to manuscrito cuja autoria é a ele atribuída, escrito logo após a 
revolução, ao tratar da organização das classes armadas, afirma
va que deveriam ser adotadas medidas inadiáveis para "a inter
venção e controle crescente da autoridade militar nas polícias 
estaduais, através de missões e de comandos, etc."8 5 

Na obra A Revolução de 30, editada pela Universidade de 
Brasília, é feito um comentário sobre a rivalidade Exército-polí
cias estaduais nos seguintes termos: 

- os diversos planos de organização das Forças Armadas 
procuram coadunar o espírito de corporação com a par
ticipação no cenário político; 

- ao mesmo tempo consideram as polícias estaduais como 
verdadeira ameaça ao Governo Federal. 

Em conclusão a esse comentário ó autor afirma que: "O 
Exército acabaria paulatinamente, subordinando as milícias es
taduais refletindo um novo tipo de relacionamento estabelecido 
entre o poder central e estados". 8 6 

Cinco meses após a correspondência citada, entre o Coro
nel Claudino e Oswaldo Aranha, o Governo Provisório, através 
do Decreto n? 20.348, de 29 de agosto de 1931, obrigou os es
t.ados a· limitar suas despesas com as polícias militares, determi
nando a organização eficiente da polí eia civil (inciso VI 1, artigo 
13). Os gastos com as forças estaduais não poderiam ultrapassar 
a 10% da~ despesas do Estado. Além disso, foi proibida a avia
ção, a artilharia e limitada a quantidade de armas automáticas. 
Os excessos seriam recolhidos para o Ministério da Guerra. 

Entretanto, no momento em que as oligarquias iniciaram 
a contra-ofensiva para recuperar o espaço político perdido para 
os Tenentes, o interesse militar pelas forças estaduais ressurgiu. 
A postura Tenentista em 1932 já era de "federalizar" as polí
cias militares, como se pode ver no manifesto do Clube 3 de Ou
tubro, de 28 de abril deste ano. R 

7 1 nclusive Juarez Távora, nes
ta época, era favorável a federalização das polícias estaduais. 11 8 

Ao desencadear-se a Revolução de 32, tendo o Interventor 
ga'.lcho, Flores da Cunha, se posicionado favoravelmente à Getú
lio, o Comandante-Geral, Coronel Claudino, deixou o comando 
da Brigada Militar. Os três eminentes líderes - Getúlio, Flores 
e Oswaldo Aranha não lhe davam mais a convicção de estar 



lutando por um idea 1. Tampouco lhe davam esperanças de uma 
solução digna aos problemas das forças estaduais. 

Mesmo assim, a Brigada Militar, fiel ao Interventor Gaú
cho, marchou para São Paulo, cumprindo sua missão de de
fender o governo constituído, a lei e a ordem. 

3.2.4 - A Constituinte de 33 e suas conseqüências 

Ao tratar-se da Constituinte de 33/34 em relação as forças 
estaduais é necessário considerar três momentos distintos : 

1~» o que pensava o governo provisório a respeito das for
ças estaduais quando apresentou para estudo o anteprojeto de 
Constituição; 

2?) o que os constituintes discutiram sobre o tema até ser 
elaborada a Carta Magna; 

3?) quais as conseqüências para as polícias militares a par
tir da Constituição de 34. 

No referente ao primeiro aspecto, deve ser salientado que o 
anteprojeto da Constituição fez uma única referência, indireta, 
às forças estaduais, através do § 2?, do artigo 77, nos seguintes 
termos: 

"Compete privativmante a União estabelecer, em lei 
especial, as condições gerais da organizaçaõ das forças 
não federais, e sua utilização em caso de guerra ou de mo
bilizaç;fo, bem como os limites de seu efetivo, a natureza 
da instrução a lhes ser dada, e a discriminação do seu ma
terial bélico . . . ,..a 9 

Neste parágrafo do artigo 77, o Governo Provisório mani
festou claramente a sua intenção de exercer o controle das for
ças estaduais PRIVATIVAMENTE. As condições -de existência 
dessas organizações seriam tratadas posteriormente em legisla
ção especial. O. interesse em tederalizá-las, cogitado por ocasião 
da Revolução de 32, deixara de existir. 

Nas discussões do anteprojeto surgiram as mais variadas 
emendas que iam desde a simples supressão do § 2? do art. 77, 
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sob o argumento de que a União não deveria contro!ar as forças 
estaduais, até a total extinção de qualquer força militarizada 
nos Estados (ver emendas no apêndice n? 3). Entre tais extre
mos, debateu-se a possibilidade das milícias tornarem-se forças 
armadas ou mesmo forças auxiliares de 1? linha do Exército, o 
controle dos seus efetivos, a instrução uniforme para todas as 
polícias estaduais, garantia de patente para os oficiais, foro espe
cial para os crimes em serviço, restrições quanto à organização e 
material bélico, o serviço militar nas polícias, etc. 
· Mais tarde, ao discutir-se o projeto da Constituição, surgi
ram novas emendas tentando posicionar as polícias militares co
mo forças permanentes ou, então, auxiliares, o que não vingou. 

Os principais argumentos contrários às pretensões das polí
cias militares se embasavam: 

- no armamentismo estadual e a conseqüente ameaça ao 
governo federal; 

- a impossibilidade de equiparar os oficiais das polícias 
aos do Exército face ao preparo profissional destes, o 
que implicaria fundar uma escola para Oficiais em cada 
Estado;9 0 

- a impossibilidade de garantir patentes aos oficiais das 
polícias militares uma vez que isto não correspondia a 
necessidade nem a idéia com que se estabeleceu a cria
ção de patentes às forças armadas, pàdendo, entretanto, 
ser equiparadas aos elementos da reserva 9 1 

O curioso em tudo isto é que: nenhuma emenda ou reparo 
a respeito do assunto partiu de constituinte gaúcho e pouco ou 
quase nada foi comentado sobre quem realmente ameaçou e 
concretizou ameaças ao Governo Federal. 

Aprovada a Constituição de 34, as forças estaduais aparece
ram no artigo 167 e, indiretamente, na letra L, incisco XIX, do 
artigo 5?. Prevaleceu a corrente intermediária entre os que de
sejavam a extinção destas forças e os que a queriam como exér
citos estaduais. 

Ainda que alguns estudiosos considerem a Constituição de 
34 como excessivamente influenciada pelas oligarquias estaduais, 
no referente à defesa nacional, aconteceu o contrário. Neste 
campo implantaram-se as idéias defendidas pelos Tenentistas. 
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O fortalecimento da unidade nacional exigiu o controle das for
ças estaduais pela União. 

A hipótese da federalização das Polícias Estaduais aventada 
por alguns, se viável na teoria mostrou-se imposs rvel na prática. 
Sua aceitação implicaria no reconhecimento da existência de 
dois exércitos no país, o que, além de aumentar a despesa fede
ral, não acabaria com o problema da rivalidade entre as duas 
corporações militares. Optou-se, então, por uma solução até cer
to ponto esdrúxula. "Federalizou-se" a organização, instrução, 
garantias e justiça. Manteve-se o regime jurídico-constitucional 
das polícias chefiadas pelos Governadores de Estado, podendo o 
Presidente da República decretar a mobilização ou delas utilizar
se.92 

E importante salientar que as forças estaduais continuaram 
como forças militares e como reservas do Exército. Deixaram de 
ser forças auxiliares e perderam as regalias do Acordo de 1917 
quanto ao sorteio militar. A partir deste instante a União não 
necessitou mais realizar acordos para valer-se das políc ias esta
duais. 

Na esfera estadual, a Brigada Militar constou na Co nstitui
ção de 35 como força militar ligada diretamente ao Governador 
a quem cabia organizá-la, distribuí-la e mobilizá-la de acordo 
com as necessidades da segurança (n?·o, art. 62) .9 3 

3.3 - A resposta histórica 

Apenas dois anos foram necessários para que se desvendas
se o verdadeiro ideal democrático dos defensores da idéia de 
"unidade nacional". 

Uma crise política entre o Governo Federal e o do Rio 
Grande do Sul gerou a declaração do estado de guerra que obri
gou a dissolução dos corpos provisórios, a devolução do arma
mento cedido pelo Governo Federal para que a Brigada Militar 
fizesse frente às revoluções de 24, 30 e 32, bem como a devolu
ção das presas de guerra conquistadas pela Corporação nos anos 
anteriores. 
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Em 14 de outubro de 1937, após intervir no Mato Grosso e 
Distrito Federal, o Governo Federal requisitou a Força Pública e 
a Brigada Militar do RS. Cinco dias depois interviu no Rio Gran
de do Sul terminando com as possíveis resistências ao GOLPE 
do ESTADO NOVO, que oco rreu em 10 de novembro de 1937 
com a apresentação da nova Constituição, a "Polaca". 

Nesta Constituição de 1937, o Governo Federal outorgou
se, PRIVATIVAMENTE, o poder de legislar sobre segurança pú
blica (inciso V, art. 16?) e sobre a "organização, instr~ção, jus
tiça e garantia das forças policiais dos Estados e sua utilização 
como reserva do Exército" (inciso XXVI, art. 16).94 

A partir deste momento , as polícias militares, denominadas 
agora "forças policiais'', passaram a reger-se pelas regras que o 
Governo Provisório tentara implantar na Constituição de 34 
( § 2?, art. 77 do anteprojeto). 

Agora os estados é que estavam indefesos e absorvidos pela 
União e as forças estaduais perderam sua autonomia. 
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CONCLUSÃO 

Durante a 1~ e 2~ República, a Brigada Militar sofreu duas 
modificações estruturais. A primeira transformou-a num exérci
to estadual. A segunda, trouxe-a de volta às suas origens. 

Na passagem do regime monárquico para o republicano, a 
Força Policial assumiu a denominação de Guard a Cívica e, em 
seguida, Brigada Militar. Esta transformação, entretanto, trans
cendeu a simples mudança nominal na medida em que mexe u 
na natureza da Corporação. De força po licial, militarizada, pas
sou a força estritamente militar. 

A Guarda Cívica, conseqüência direta da proclamação d a 
República, deu o necessário cunho republicano à Fo rça Po licial, 
imperial. A Brigada Militar por sua vez, foi co nseqüência dane
cessidade de manutenção do reg ime republicano federativo. 

A Brigada Militar, durante a República Velha, escreveu sua 
história como força militar participando de quase todos os co n
flitos armados ocorridos no país. Defrontou-se com os liberais e 
federalistas em 93, com os libertado res em 23, com os revo lto
sos paulista s em 24, com os Tenenti stas e a co luna Prest es de 24 
à 26. Part icipo u da Revo lução de 30 e 32. 

A ded icada participação, nesses eventos, em defesa da le i e 
da o rd em e a indefectível lea ldade ao Governo do Est ado acaba
ram oferecendo subsíd ios (embasamento) para o falso contra-ar
gumen to do "armament ismo estadual como ameaça ao governo 
federal". A história mostrou quem ameaçõu e quem derrubpu o 
governo centra l várias vezes. Era o início da limitação às Polícias 
Mil itares e da sua subordinação ao Exército Nacio na l. 

A transformação da fo rça militar do RS em força po licia l 
ocorreu em dois estág ios, ambos relacionados com as idé ias d e 
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"unidade nacional", cuja implementação tinha os "Tenentistas" 
como vanguardeiros. 

Num primeiro momento, em conseqüência da Constituição 
de 34, todas as Polícias Militares passaram a ser controladas pela 
União. A Brigada Militar continuou sendo a força militar do RS. 
Entretanto, as forças estaduais deixaram de existir, para fins de 
controle e organização, como corporações independentes. 

O segundo estágio resultou do golpe do Estado Novo, oca
sião em que as corporações estaduais voltaram a ser forças poli
cia is' como no Império, sem entretanto recuperar a autonomia 
perdida em 34. 

Uma apreciação crítica do contexto em que ocorreram as 
modificações sofridas pela Brigada Militar na 1'.3 e 2~ República, 
permite uma analogia com o momento atual em que as Polícias 
Militares voltam a sofrer novas ameaças. Nas modificações de 
1889/ 1892 e 1934/ 1937 verificou-se que : 

1?) ambas transformações foram resultantes de mudanças 
ocorridas na conjuntura política do país; 

2.0 ) a Constituição de 34 tirou a autonomia dos Estados 
sobre as suas forças policiais, invertendo o quadro até então 
existente em que a União necessitava negociar para utilizá-las; 
concretizava-se assim uma das aspirações " Tenentistas"; as polí
cias estaduais sob o controle do Exército; 

3?) o alheamento à política (independenté do partidaris
mo) manteve a Brigada Militar afastada do contexto decisório, 
tornando-a mera executora de ações nem sempre do interesse da 
nação e até do seu próprio; em 30, ajudou colocar Getúlio no 
governo federal e, em 31 já recebia as primeiras limitações à sua 
existência (Decreto n? 20.348, de 29 de agosto de 1931); mes
mo assim defendeu em 32 o Governo Provisório e a partir de 37 
passou a sofrer as definitivas conseqüências; 

4?) o alheamento à política nacional e estadual colocou a 
Brigada Militar à mercê dos que se valiam dos seus serviços: os 
líderes republicanos até 30 e Exército a partir de 34; 

5?) o grande e único trunfo das corporações estaduais, a 
LEALDADE AO GOVERNO DO ESTADO E UNIÃO, não foi o 
fator ponderável nas grandes decisões nacionais, face aos altos 
interesses em jogo na luta pelo poder político; a Constituição de 
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34 teria outra redação e o golpe do Estado Novo não teria ocor~ 
rido se este trunfo fosse essencia 1. 

6?) tanto as idéias geradoras d~ República como as do Es
tado Novo passaram a ser veiculadas no seio da sociedade muito 
tempo antes do fato história em si; em 1880 as idéias republica
nas circulavam intensamente no país; o mesmo se pode dizer das 
idéias de "união nacional" a partir de 30. 

Vê-se que poucos ensinamentos foram tiradas das conse
qüências da proclamação da República, Revolução de 30, Esta
do Novo e porque não do golpe de 45 e da Revolução de 64. 

E a luta pela sobrevivencia continua . . . 
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APÊNDICE N? 01 

PRESIDENTES DO ESTADO E PRINCIPAIS ACONTECIMENTOS DO BRASIL, RIO GRANDE DO SUL E 
BRIGADA MILIT AR NO PERÍODO DE 15/11 / 1889 à 25/01/93 

PRESIDENT E PERÍODO ACONTECIMENTO NO BRASIL ACONTECIMENTO NA 
E NO ESTADO BRIGADA MILITAR 

Marechal José Antôn io Correa da 15/11/89 à - Crise entre governador e secre- - Criação da Guarda Cívica à 

Câmara, V isconde de Pelotas 09/02/90 tariado devido a nomeação de 26/ 12/89 

um Inspetor da Alfândega - Major Tompson Flores assume 
o comando. 

General Júlio Anacleto Falcão 09/02/90 à - Demissão do governador e do - À 05 de março o Capitão Ci-

Fro ta 06/05/90 secret ariado em sinal de pro- priano da Costa Ferrei ra assu-

testo, devido a criação do Ban- me o comando. 

co Emissor do Sul, pelo Minis- - Pelo At o 141 , 21 Mar 90, o 

tério da Fazenda. presidente passa a nomear os 
oficiais da Guarda Cívica. 

Dr. Francisco da Silva Tavares 06/05/90 à - Conflito entre .m_anifestantes - À 07 de maio assume o co-

14/05/90 republ icanos e tropas do Exér- mando o Major do Exército 

cito com vários feridos Batista Domingos de Carvalho. 

- Deposição do Governador 

General Carlos Machado Bitten- 14/05/90 à - À 14 de maio o Capi tão Ci-

court (temporariamente) 24/05/90 priano da Costa Ferreira reas-
sume o comando. 

' 1 r 



o ACONTECIMENTO NO BRASIL ACONTECIMENTO NA N. PRESIDENTE PERfOOO 
E NO ESTADO BRIGADA MILITAR 

5 General Cândido Costa 24/05/90 :i - Eleição para escolha dos repre- - À 19 de agosto assume o co· 
16/03/91 sentantes gaúchos no Congres· mando o Capitlo Jolfo Alberto 

so Constituinte de Souza 
- Nomeação da Comiss3o repu- - À 17 de outubro assume o co· 

blicana para elaborar o ante- mando o Major do Exército 
projeto de Constítuição Esta- Antônio "Chachá" Pereira. 
dual 

- Promulgada a 1~ Constituição 
brasileira (24 Fev 91) 

- Pede demisSlo do Cargo 
6 Dr. Fernando Abbott 16/03/91 :i - Júlio de Castilhos declina do 

15/07/91 cargo de governador em favor 
do 2? Vice Fernando Abbott 

- Promulgada, provisoriamente, 
uma Constituiçlo Estadual 

- Instalação da Assembléia 
Constituinte 

- PromulgaÇao da 1~ Constitui-
ção Estadual :i 14 de julho de 
1891 

- Eleiçllo de Júlio de Castilhos 
para Presidente do Estado 

7 Júlio de Castilhos 15/07/91 à - Fechamento do Congrésso Na- - À 02 de outubro, o Capitao 
12/11 /91 cional no RJ por Deodoro da Jolfo Alberto de Souza assume 

Fonseca o comando; 



N~ PRESIDENTE ·PERÍODO ACONTECIMENTO NO BRASIL ACONTECIMENTO NA 
E NO ESTADO BRIGAD A MILITA R -

- Governos revolucionários em - À 07 de novemb;o, o Capitã'o 

Viamã'o, Rio Grande, Pelotas, L uis Manuel da Silva Telles as-

Bagé e Uruguaiana sume o Comando. 

- Manifestaçã'o de tropas do E- - À 07 de novembro dois oficiais 

xército e povo obrigam Júlio a Sã'o recolhidos presos à uma 

abandonar o governo f lotilha ancorada em P. Alegre 
por manifestarem-se contra o 

governo. 

B Junta Governativa (General Ma- 12/ 11 /91 à 

nuel Luiz da Rocha OSório, drs. 17/ 11 /91 
AS6is Brasil e Barros Cassai 

9 General Barreto Leite 17/ 11/91 à - Promulga a lei do alistamento - À 23 de novembro o Major Jo-

03/03/92 militar sé Borges do aanto assume o 

- Convocou para 07 de abril a comando 
Convençã'o Rio-Grandense pa- - À 01 de janeiro de 92 o Major 

1 ra reformar a Constituiçã'o de Chachá Pereira assume o co-

1 14de julho mando 

- À 23 de novembro o Marechal - Transferência da Guarda Clvi· 

l Floriano assume a Presidência ca para o quartel da Escola Mi· 

da República litar, devido existir oficiais e 

- Transferência do governo do sargentos opositores e boato 

í 
Estado para a canhoneira Ma- de golpe à 04 de fevereiro 
rajó devido ao boato de levan- - Tenente é denunciado, à 02 de 
te republicano. à 04 de fevere~ janeiro, por conspiraçã'o con-

1 ro tra o governo 
1 - Dr. Fernando Abbott é preso e - À 11 de fevereiro, voltou ao 

l 
recolhido para o quartel de seu quartel da Guarda Clvica 
Guarda Cívica 

, 



PRESIDENT~ 

10 Dr. Barros Cassai 

11 Visconde de Pelotas 

PERÍODO 

03/03/92 à 

08/06/92 

08/06/92 à 
17/06/92 

ACONTECIMENTO NO BRASIL 
E NO ESTADO 

- À 06 de fevereiro, o governo 
aquartela 500 cavalarianos no 
quartel da Guarda Cívica 

- Regulou a manifestaça'o de 
pensamento através de impren· 
sa 

- Promulgou uma Constitu ição 
p rovisória para substituir a de 
14 de julho de 1891 

- À 13 de maio, manifestação 
republicana pelo aniversário da 
abolição 

- Congresso criou em Bagé o 
Partido Federalista à 31 de 
março de 1892 

- Lançamento do General Silva 
Tavares à presidência do Esta· 
d o 

- Adiamento das eleições face 
ao boat o de golpe 

- Face a boatos de deposiça'o o 
governo é transferido para Ba· 
gé 

- É designado o General Silva 
Tavares como Presidente 

- Oeterminaça'o para a força po· 
licial se9~r para Bagé 

• 

ACONTECIMENTO NA 
BRIGADA MILITAR 

- O cargo de Comand ante da 
Guarda Cívica passa a ser pri
vativo de Tenente-Coronel 

- À 28 de março a Guarda Clvi· 
ca é transformada no Corpo 
Policial 

- À 13 de maio, manifestação 
contra o "Governicho" no 
q uartel da Guarda Clvica 

- Prisa'o de 6 oficiais em conse
qüência da man ifestaça'o 

- À 01 d e junho assume o co· 
mando o Major Luiz da Silva 
Telles 

- "A 04 de junho, o Tenente Co· 
ronel Carlos Augusto Peixoto 
de Alencar assume o comando 

- É cr iada a Brigada Policial 
composta pelo Corpo Policial 
e outros Corpos 

- O General Reformado Rafael 
Fernandes de Lima é designa· 
do comandante à 09 de junho 

- Revolta do Corpo Policial 



PRESIDENTE 

12 Dr. Vitorino Monteiro 

13 Dr. Fernando Abbott 

PERfODO 

17 /06/92 à 

26/09/92 

26/09/92 à 
25/0 1193 

ACONTECIMENTO NO BRASIL 
E NO ESTADO 

- Júlio de Castilhos aclamado 
preside~te declina em favor de 
Vitorino Monteiro 

- À 21 ·de junho, Barros Cassai e 
o Tenente Santos Lara, da Ma· 
rinha, ameaça bombardear P. 
Alegre 

- À 24 de junho, bombardeio de 
P. Alegre 

- O General Silva Tavares é sub
metido ao novo presidente por 
tropas do Exército 

- O Presidente deixa o cargo pa
ra assumir sua cadeira no Con· 
gresso 

- Volta a vigorar a Constituiçâ'o 
de 14 de julho de 91 

- Júlio de Castilhos é referenda
do no governo a 20 de novem
bro 

- À 25 de janeiro Júlio assume o 
governo 

ACONTECIMENTO NA 
BRIGADA MILITAR 

- À 17 de junho o Corpo Poli
cial revolta-se sob comando de 
Chachá Pereira e coloca Júl io 
novamente no poder 

- O Corpo Policia l volta a ser 
Guarda Cívica e Chachá Perei
ra Comandante à 17 de junho 

- À 21 de junho, a Guarda Civi
ca toma posiçâ'o na Casa de 
Corr~o face o bombardeio 
da Capital 

- À 30 de junho, o Tenente Co
ronel Henrique Severiano de 
A lmeida assume o comando 

- À 15 de outubro é criada a 
Brigada Mil itar 

- À 15, assume o comando o 
Major Joaquim Pantaleâ'o Te· 
les de Queiroi 

Obs. DeSde a Proclamaçâ'o da República até o final de 1892 o Rio Grande do Sul teve 13 presidentes efetivos, 1 presidente " parale
lo" e, em três ocasiões, Júlio de Castilhos assumiu e declinou em favor do seu vice. 

2 . Neste mesmo período a Guarda Cívica teve 15 comandantes. 
3. Este apêndice teve como bibliografia básica os livros Cronologia da História do Rio-Grandense, de Guerreiro Lima, Júlio de 

Casti lhos e sua época de Sérgio da Costa Franco, Esboço Histórico da BM, v. 1, de Miguel Pereira . 

• 



APENDICE N? 02 

.. COMANDANTE DA GUARDA CÍVICA DE 26/12/89 AT~ 15/1 0/92 

N?DE NOME ASSUNÇÃ O 
ORDEM 

1 Maj Tomaz Tompson Flores 26 Dez 1889 
2 Cap Cipriano da Costa Ferreira 05 Mar 1890 

3 Maj Domingos Batista de Carvalho 07 Mai 1890 
4 Maj Cipriano da Costa Ferreira 14 Mai 1890 

5 Cap João Alberto de Souza 19 Ago 1890 

6 Maj Antonio Chachá Pereira 17 Out 1890 
7 Cap João Alberto de Souza 02 Out 1891 
8 Cap Luiz Manuel da Silva Teles 04 Nov 1891 
9 Maj José Borges do Canto 23 Nov 1891 

10 Maj Antonio Chachá Pereira 01 Jan 1892 
11 Maj Luiz Manuel da Silva Teles 01 Jun 1892 
12 Ten Cel Carlos Augusto Peixoto de Alencar 04 Jun 1892 
13 Gen Ref Rafael Fernandes de Lima 09 Jun 1892 
14 Ten Cel Antônio Chachá Pereira 17 Jun 1892 
15 Ten Cel Henrique Severiano da Silva 30 Jun 1892 
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AP~NDICE N? 03* 

EMENDAS REFERENTES ÀS POLÍCIAS MILITARES NA CONSTITUINTE DE 33/34 

1. EMENDAS AO ANTEPROJETO DE CONSTITUIÇÃO 

EMENDA/AUTOR 

475 - Antonio Cove llo (SP) 
(Vol IV, p. 355) 

513 - Fábio Spdré (RJ ) 
(Vol IV, p . 71) 

533 - Nero Macedo (GO), Mario Car
doso (GO), Xavier de Oliveira (CE) 
(Vol IV), p. 356) 
829 - Campos do Amaral (MG), Arru
da Cãmara (PE), Arnaldo Bastos, Negrão 
de Uma (MG), Raul Sã (MG) José Bras. 
'Vol IV, p. 360) 
1020- Medeiros. Neto (BA), Leôncio 
Galvão, Attila Amaral, Magalhães Neto, 
Gileno Amado (BAl, Francisco Rocha, 

CONTEÚDO 

Substituir o § 2? do art. 77 . As forças esta
duais devem ser permitidas com a metade do 
efetivo das Forças Armadas . Devem ser for
ças auxiliares de 1 ~linha do Exército. 
Supressão do § 2? do art. 77. A União deve 
legislar sobre a formação, a organização e 
uso das forças estàduais. 
Substituir o § 2? do art. 77. OS Estados de
vem ter forças estaduais limit~a a 10% dos 
seus orçamentos. 
Incluir as millcias estaduais como fo rças ar
madas. 

Substituir o § 2? do art. 77. O efetivo das 
Pol lcias Militares deve ser proporcional à sua 
população. 

OBS 

Assim as forças estaduais não seriam amea
ças às instituições. 

A Constituição não deve restringer a capaci
dade de defesa dos Estados, sob pena de se 
cair numa ditadura presidencial. 
O § 2? d o art. 77 fere a autonomia estadual. 

" Algum dia o Brasil resolveu alguma situa
ção táticas sem utilizar as millcias em 1~ li
nha?" 

REJEITADA 

• 



EMENDA/AUTOR 

Paulo Filho, Arthur Neiva (BA). Clemen
te Mariani BAl. Edgard Sanches, Alfredo 
Mascarenhas (BAl. Manoel Novaes, Le
mos Passos Arl indo Leon i, Arnold Olivei
ra. 
(Vol IV, p . 367 ) 
1071 - Odon Bezerra (PA I 
(Vol IV. p. 370) 

1072- Odon Bezerra (PAI 
(Vol IV, p . 371 l 

1073- Odon Bezerra (PA I e Pires Ga
yoso (PI ) 
(Vol IV, p. 37 1) 

2. EMENDAS AOS SUBSTITUTIVOS 

EMENDA/ AUTOR 

436 - Nero Macedo (GOl 
(Vol XVII, p . 68) 

437 - Odon Bezerra (PA) 
(V ol X 11 , p . 534) 

CONTEÚDO 

Incluir no art. 77 que as Polícias Militares 
s~o forças auxi liares de 1 ~ linha . 
Incluir no art. 75 garantias de patente para 
os oficiais de pollcia militar . 
Incl uir as Polícias Militares no art. 77 m;:inti
das subordinadas aos Estados. 

CONTEÚDO 

Nova redaç&i a letra q), n? 10, do art. 7. In
cluir instruçlk> mediante legisla~o federal e 
o fornecimento de caderneta do serviço mili
tar às Polícias Militares. 
Incluir as Polícias Mil itares na organiza~o 
da defesa nacional. 

. .. 

08$ 

OBS 



EMENDA/AUTOR 

537 - Lacerda Werneck (SP) 
(Vol XVII, p. 90) 

538 - Lacerda Werneck (SP) 
IVol XV II , p. 90) 
639 - Arruda Càmara (PE ) 
IVol XV, p. 564) 

791 - l..evi Carneiro (Prof. liberal) 
(Vol XVII, p. 168) 
793 - Levi Carneiro' (Prof. liberal) 

1698- L.eã'o Sampaio (CE) 
(Vol XVII, p. 2731 

1848- Waldemar Motta (OF) 
(Vol XV II , p. 299) 

CONTEÚDO 

Suprimir a letra q ), n? 1 O, do art. 7, que tra· 
tava do controle da Uniã'o sobre as Polícias 
Militares e proibir a criaçà'o 9e polícias esta· 
duais militarizadas. 

Propôs a supressão das pol leias estaduais mi· 
litarizadas. 
Igualdade de garantias para os policiais mil i· 
tares quando à disposiçà'o da Uniã'o. 

Suprimir a letra q). inciso 10, art. 7. 

Substituir na redaçà'o forças pollciais esta
duais por forças armadas estaduais. 

Alterar a redaçã'o da letra ql, n? 10, do art. 
7. A Uniã'o deve restringir as forças policiais 
dos estad os na sua organ izaçã'o, armamento 
e padronizar a instruçã'o. 
Limitar o efetivo das Pol leias Militares (art. 
41) e acrescentar "incorporar as pol feias em 
caso de guerra". 

OBS 

REJEITADA 
Parecer: As forças policiais militarmente or· 
ganizadas sao uma resultante da autonomia 
dos estados e das necessid ades de manuten· 
çà'o da ordem pública. 
A intervençà'o da Uniã'o é conseqüência do 
pape l que poderã'o ter na Segurança Nacio· 
nal. 
REJE ITADA 

Aparte de Zoroastro Gouveira 
Veja como sao ingratos os burgueses! 
Tem na pol leia o melhor sustentáculo de 
seus privilégios e , entretanto, no vício da ex· 
p loraçà'o lhe negam o amparo mais e lemen· 
tar. OS soldados que aprendam . .. 
Prejudicada 
Prejudicada p/emenda n? 537 
REJEITADA 
Parecer: Os Estados deveriam ter Exército. 
Marinh.a e Aeronáutica. 

• 
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3. EMENDAS AO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO 

EMENDA/AUTOR 

456 - Negreiros Falcão 
(Vol XIX,p. 71) 

466 - Odon Bezerra (P A) 
(Vol XIX, p. 77) 

467 - Odon Bezerra (PA) 
(Vol XIX. p. 77) 

468 - Odon Bezerra (PA) 
(Vol XIX. p . 78) 
639 - Alberto Roselli (RN) 
(Vol XIX. p. 78) 
1 005- Lacerda Werneck 
(Vol XIX, p. 93) 
1656- Campos do Amaral (SP) 

1932- Campos do Amaral (SI 

CONTEÚDO 

Definir iis Polícias Militares como forças per
manentes. 
Garantia de patente aos Oficiais 

Manutença'o das Pol leias Militares nos Esta· 
dos e incorporadas ao Exército quand o mo
bilizadas pela União . 
Organizaça'o da instruça'o para todos os Esta
dos. i:ielo Estado-Maior do Exército. 

OBS 

REJEITADA 

Parecer: A extensão de garantias das paten· 
tes âs pol leias militares não corresponde a 
uma necessidade nem à idéia que estabelece 
a expediçfo de patente militar do Exército e 
Armada. 
Em face da União as PM podem ser equipa· 
radas uma vez obedecidas a letra q). do 
n? 10, art. 7. Nlo lhes cabe, portanto, as re· 
galias de patente conferidas pela União co· 
mo sucede ao Exérci to e Armada. Ent retan· 
to, interessa à União as questões de estabili· 
dade de organizaça'o e dos princípios de con· 
servaça'o de h ierarquia nas PM 

Definir as Polícias Militares como forças au· REJEITADA 
xiliares. 
A União deve proibir forças mi litarizadas REJEI TADA 
nos Estados. 
Anistia aos Policiais Militares (paulistas) re
voltosos em 30 e 32. 
Considerar serviço militar as atividades das R EJ E 1 T ADA 
pol leias mi lítares. 

• - Baseado nos Anais da Constituinte de 1933 . 
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OBRAS DA COLEÇÃO 

150aros 
lllUllAllUTlll 

ESBOÇO HISTÓRICO DA BRIGADA 
MILITAR - Cel PM Aldo Ladeiro Ribeiro 
BRIGADA MILITAR DO RIO GRANDE 
DO SUL- Monumento de Tradições -
Cel PM Aldo Ladeirt Ribeiro 
O ABA LA RGA - Oritr Morari Abiz e 
Antonio Talvio Oliveíra 
O PATRULHE IRO URBANO - Cel PM 
Nilo Silv. Ferrei r• 
DE PRONTIDÃO - Cel PM Hel io Moro 
Mariante 
SEIS COMSATES E UMA INVASÃO -
Helio Moro Mariante - Fern•ndo O. M. 
O'Donnel - Ant onio A ugust o Fagundes 
Coralio B.P. Cabed.• - Orastes Carnei ro 
d• Fontoura - Audíxford Almeida Coro
nel Apparlcio Silva Ríllo - Coordenaçlo: 
Je>M Hilàrío Retamozo. 
SIM E NÃO - Jehú T hlbaro d• Sil veira 
MARCA DE CASCO - Aldír• Corrf• 
Retamozo 
11 ANTOLOG IA DE' POETAS BRIGA
DIANOS - José Hí" río Retamozo 
CHARLA POLICIAL - Carlos JoN1tas 
Spalding 
BRIGADA MILITAR "150 ANOS" -
Orvanizaçlo de José Híl6rio Retamozo 
MEMÓRIA DO PITORESCO - An~ 
nío Silveira da Silva 
A BM NO PO L OST - 1967/i9~7 -
Audixford Almeida Coronel - Ten PM 
Pércío Brasil Alvares - Teh PM Nicome
des B•ros Viei ro Júnior 
O BASTÃO POLICIAL - Vanderlei Mar
tins Pinheiro 
O POLICIAL DE OUARTEIRÃO - V•n
derlei Ma.rtíns Pinhei ro 
1 ANTO LOGIA OE POETAS BRIGA· 
f!IANOS - José Hil6rio Retamozo 
GAR RUCHAS CRUZADAS -José Hili
rio Retamozo 
COMPIÕNDIO POLICIAL MIL ITAR -
Ten PM Jorge Luiz AGostiní 
MEMÓRIAS DE 93 - Hel ío Moro Ma-
ri.ante 

NOITES DE LUA - Dorotéo Moreira 
Machedo 
O NOVO OFI CIA L DE INFANTARIA 
- Tr..t. Cal PM Affonso Emílio Massot 
UMA V IDA, UM SONHO, UMA INS
T ITUIÇÃO - Cel PM João Aldo D• nesi 
O LOUCO E OS DIAS - Jehú Thlbaro 
d• Silveira 
DOS PROCEDIMENTOS DISCIPLINA
RES NAS FA LTAS LEVES - lrineu de' 
Souza de Oliveira 
BRIGADA MI LITAR - EVOLUÇÃO E 
RUMO - JuHrez dá Oliveira Chagas 
BRIGADA MI LITAR E A LUTA PELA 
SOBRE VI VIÕNCIA - Sent os Roberto 
Rocha 
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