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Sr. Presidente e nobres vereadores. Este plenário está reunido 

hoje tendo em vista os acontecimentos desta tarde, que 

motivaram a renúncia do Presidente da República, Sr. Jânio da 

Silva Quadros. De todos os quadrantes da Nação, Sr. 

Presidente e Srs. Vereadores, tem surgido os mais veementes 

pronunciamentos, no sentido de que nesta hora dramática, 

neste momento difícil vivido pela Nação, se preserve, antes e 

acima de tudo os preceitos constitucionais. Porque embora 

colhido de surpresa, pelos acontecimentos que geraram a 

renúncia do Presidente Jânio Quadros, desconhecidos alguns 

fatores, mas entrevistos outros, através dos acontecimentos 

que vêm se desenrolando, nestes últimos dias, nós sentimos 

Sr. Presidente e Srs. Vereadores que as instituições se 

encontram ameaçadas. E porque sentimos isto, nós estaremos 

reunidos, aqui nesta Sessão Permanente, para que essa Casa 

parta um pronunciamento que vá até aos altos poderes da 

República, desta República que periclita, desta República que 

esta ameaçada, para que os altos escolões do poder, sintam 

que os legisladores por menores que sejam estão vigilantes, 

nesta hora crucial e prontos a cumprirem os seus deveres 

democráticos. O povo que aqui nos trouxe, Sr. Presidente, este 

povo acompanha minuto por minuto, na ansiosa expectativa 

dos acontecimentos que se desenrolaram. E este tem em nós a 

sua defesa, a defesa das suas prerrogativas, pode ter a certeza 

absoluta de que estaremos aqui vigilantes e estaremos 

convictos, de que deveremos defender, acima de tudo aos 

postulados democráticos (MADRUGA, 1961. Discurso proferido 

pelo vereador na Sessão Permanente) 
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Resumo 

 

 

FREITAS, José Fabricio. Os vereadores de Pelotas em defesa da Legalidade e da 

posse de João Goulart. Orientador: Prof. Dr. Edgar Ávila Gandra. 2020. 55 f. 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). Licenciatura em História. Universidade 

Federal de Pelotas, Pelotas, 2020. 

 

No dia 25 de agosto 1961, o Presidente Jânio da Silva Quadros renunciou ao cargo 

de Presidente da República Federativa do Brasil. A renúncia de Quadros causou uma 

grave crise na República brasileira. João Goulart, Vice-presidente, estava no exterior 

em visita diplomática à China. Os ministros militares aproveitaram a sua ausência para 

impor veto a sua posse. No Rio Grande do Sul surgiu o Movimento da Legalidade que, 

liderado pelo governador Brizola, mobilizou a população gaúcha em defesa da posse 

de Jango. Esse movimento espalhou-se por todo o estado Rio-grandense. Em Pelotas 

foram realizados diversos atos em Defesa da Constituição e da posse de Goulart, 

movimentos que uniram estudantes, sindicalistas, trabalhadores, operários, 

intelectuais, vereadores, prefeito e a comunidade pelotense em geral. Os vereadores 

de Pelotas, logo após a renúncia do presidente, manifestaram-se em defesa do rito 

constitucional para a sucessão presidencial, participando ativamente do Movimento 

da Legalidade em Pelotas. 

 

Palavra-chave: Movimento da Legalidade. Vereadores de Pelotas. Defesa da 

Constituição. 
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Abstract 

 

 

FREITAS, José Fabricio. The councilors of Pelotas in defense of Legality and the 

possession of João Goulart. Advisor: Edgar Ávila Gandra. 2020. 55 f. Course 

Conclusion Paper (TCC). Degree in History. Federal University of Pelotas, Pelotas, 

2020. 

 

On August 25, 1961, President Jânio da Silva Quadros resigned as President of the 
Federative Republic of Brazil. Quadros resignation caused a serious crisis in the 
Brazilian Republic. João Goulart, Vice President, was abroad on a diplomatic visit to 
China. Military ministers took advantage of his absence to impose a veto on his 
possession. In the state of Rio Grande do Sul, the Movement for Legality, which, led 
by Governor Brizola, mobilized the people of Rio Grande do Sul to defend the 
possession of Jango. This movement spread throughout the state of Rio Grande do 
Sul. In Pelotas, several acts were carried out in defense of the Constitution and the 
possession of Goulart, movements that brought together students, union members, 
workers, workers, intellectuals, councilors, the mayor and the Pelotas community in 
general. The councilors of Pelotas, soon after the resignation of the president, 
demonstrated in defense of the constitutional rite for presidential succession, actively 
participating in the Movement of Legality in Pelotas. 
 

Keywords: Legality Movement. Councilors of Pelotas. Defense of the Constitution. 
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1 Introdução 

 

Em agosto de 1961 o presidente do Brasil, Jânio da Silva Quadros renunciava 

ao maior cargo da República. A renúncia chocou o país e criou impasse na sucessão 

presidencial. O vice-presidente João Goulart encontrando-se no exterior, assumiu a 

presidência de forma interina o presidente da Câmara dos Deputados, Ranieri Mazzilli. 

No dia 26 de agosto os ministros militares manifestaram-se contra o retorno e a posse 

de Goulart. 

Para evitar a tentativa de golpe, surgiu no Rio Grande do Sul o Movimento da 

Legalidade, que uniu o povo gaúcho em torno da posse de João Goulart. Sob a 

liderança do governador Leonel Brizola, o movimento popular irradiou-se pelo território 

rio-grandense, com a população exigindo o cumprimento do texto constitucional. O 

governador gaúcho utilizou-se do aparato do Estado para enfrentar os golpistas, 

organizou uma Cadeia de Rádios, que ficou conhecida como Cadeia da Legalidade, 

onde através das ondas do rádio comunicava-se com a população do estado. Do dia 

25 de agosto até a posse de Jango, o Rio Grande viveu dias de muitas tensões. Na 

Capital e no interior foram realizados diversos movimentos de resistência pela defesa 

da Constituição. 

Nesse contexto, a cidade de Pelotas uniu diversos setores da sociedade em 

defesa da posse de João Goulart. O Movimento da Legalidade em Pelotas contou com 

a participação de estudantes, professores, sindicalistas, trabalhadores das variadas 

profissões, políticos, intelectuais e munícipes em geral. 

Entendendo a importância do Movimento em defesa da Legalidade, a presente 

pesquisa tem como objetivo analisar a participação dos vereadores de Pelotas em 

defesa da Constituição e da posse de Jango, questionando como foi a participação 

dos parlamentares no movimento, como foi o posicionamento da Câmara de Pelotas 

frente à posse e as ações realizadas por parlamentares durante esse movimento.  

Visando apresentar ao leitor o pano de fundo da pesquisa em tela, 

estabelecemos a seguinte trajetória narrativa: 

Na primeira parte desse Trabalho de Conclusão de Curso apresentaremos o 

contexto nacional através de revisão bibliográfica, destacando as tensões partidárias 

e ideológicas do período entre 1945 a 1961 e as crises que a República teve nesse 

espaço de tempo, enfatizando as eleições de 1960 e o curto período de governo de 

Jânio Quadros, repercutindo os motivos que levaram Jânio a renunciar. 
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No segundo capítulo descreve-se como surgiu o Movimento da Legalidade no 

Rio Grande do Sul, explicando ao leitor por que o movimento ficou conhecido como 

Legalidade. A partir daí uma revisão bibliográfica para descrever o Movimento da 

Legalidade desde o dia 25 de agosto de 1961 a 7 de setembro do mesmo ano, com 

objetivo de apresentar o contexto do movimento em solo gaúcho. 

Na última parte dessa pesquisa debate-se a reverberação no cenário local de 

Pelotas, como se organizou o Movimento da Legalidade na cidade e como foi a 

participação dos legisladores locais. De início apresenta-se o cenário político de 

Pelotas, trazendo um panorama das eleições municipais de 1959 no município, a fim 

de o leitor saber quem se elegeu nesse pleito e quem estava ocupando cargo eletivo 

no ano de 1961. Logo em seguida se dá a análise da participação e as ações dos 

vereadores dentro e fora da Câmara Municipal de Pelotas. 

A pesquisa foi realizada em fontes documentais e fontes de Periódicos. Como 

fontes documentais foram pesquisados os documentos oficiais da Câmara de Pelotas, 

documentos do Tribunal Regional Eleitoral, disponíveis no site eletrônico, atas e anais 

da ALRS, no site oficial da instituição. Os periódicos analisados alguns se encontram 

no site da ALRS e outros em anexo às atas da Câmara de Pelotas. 

O trabalho com fontes documentais requer alguns cuidados, sendo preciso 

atentar para a produção dessa fonte, realizando alguns questionamentos sobre quem 

o redigiu, o momento em que foi produzido e, sendo preciso, questionar o documento 

para fornecer as respostas para a pesquisa (LARA, 2008). Carlos Bacellar afirma que 

os documentos legislativos são importantes fontes de pesquisa: 

[...] o mais interessante, nesse sentido, consultar as atas das sessões, em 
que se podem acompanhar as discussões dos mais variados projetos 
legislativos, com os vereadores, deputados e sanadores defendendo seu 
ponto de vista (BACELLAR, 2006, p. 34). 
 

Atas das Câmaras são fontes de pesquisa de diferentes períodos da história do 

Brasil, assim afirma Christillino:  

Atas das Câmaras municipais são fontes manuscritas e impressas que 
registram as principais discussões e decisões tomadas nas reuniões dos 
vereadores, ao longo do período colonial, imperial republicano 
(CHRISTILLINO, 2011, p. 167). 
 

Através da documentação legislativa, vamos analisar as posições dos 

vereadores, utilizando fontes de periódicos, para acompanhar algumas ações dos 

parlamentares. 
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A imprensa como fonte, traz dados importantes dos acontecimentos da História 

política do Brasil, nesse sentido, Tania de Luca afirma: “A imprensa teve papel 

relevante em momentos políticos decisivos, como a Independência, a Abdicação de 

D. Pedro I, a Abolição e a República” (2006, p. 128). A renúncia de Jânio Quadros foi 

um acontecimento que abalou a estrutura da República e a imprensa registrou esse 

momento da História política do Brasil, assim afirma Lucca: 

As renovações no estudo da História política, por sua vez, não poderiam 
dispensar a imprensa, que cotidianamente registra cada lance dos embates 
na arena do poder. Os questionamentos desse campo, imbricados com os 
aportes da História cultural, renderam frutos significativos (LUCCA, 2006, p. 
128). 
 

O uso da imprensa como fonte requer muitos cuidados, o historiador tem que 

estar atento a todos os detalhes do editorial, ou seja, buscar nas minúcias e no 

ocultamento: 

É importante estar alerta para os aspectos que envolvem a materialidade dos 
impressos e seus suportes, que nada têm de natural. Das letras miúdas 
comprimidas em muitas colunas às manchetes coloridas e imateriais nos 
vídeos dos computadores, há avanços tecnológicos, mas também práticas 
diversas de leituras (LUCCA, 2006, p. 132). 

 

Diante do que foi apresentado em tela, a pesquisa busca responder como foi a 

participação dos parlamentares de Pelotas no Movimento da Legalidade, se houve 

unanimidade em torno da posse de Jango e quais foram as ações tomadas pelos 

vereadores para defender a Constituição e, por fim, contribuir com a História do 

Movimento da Legalidade na cidade de Pelotas. 
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2 Eleições de 1960 e o governo de Jânio quadros 

 

Nesse capítulo contextualiza-se ao leitor acerca do período democrático entre 

1945 e 1961 como pano de fundo dessa pesquisa, visando analisar as eleições 

presidenciais dessa época e apresentar uma revisão bibliográfica, analisando a 

conjuntura política do Brasil nesse período, demonstrando as tensões políticas 

partidárias e ideológicas. 

Compreender essas tensões se faz necessário para entender a crise política 

de 1961. Para explicar a eleições de 1960, precisamos entender os dois projetos em 

ocorrência no Brasil desde 1945. Entre os anos de 1945 e 1964, o país viveu uma 

curta experiência democrática. Nesse período havia duas propostas apresentadas ao 

Brasil, os nacionalistas e os entreguistas: 

[...] nacionalista [...] grupo inspirado na CEPAL (Comissão Econômica para 
América Latina da ONU) e catalisado pelo ISEB (Instituto Superior de Estudos 
Brasileiros), buscava certa margem de autonomia frente aos EUA para 
impulsionar o projeto de desenvolvimento industrial, calcado em certa 
perspectiva de reforma social (VIZENTINI, 2003, p. 197). 
 

O outro projeto baseado no liberalismo econômico fora classificado como 

inimigos da nação, assim enfatiza Vizentini: 

[...] “entreguistas” [...] apoiando-se nas fronteiras ideológicas definidas pela 
Escola Superior de Guerra (ESG) e no liberalismo econômico, destacava as 
vantagens comparativas de agricultura e a agenda de segurança defendida 
pelos EUA na Guerra fria. Inimigos dos nacionalistas, foram por eles 
caricaturizados como “entreguista” (porque desejavam “entregar” o país aos 
yankees) (VIZENTINI, 2003, p. 197). 
 

Os dois projetos podiam ser também classificados como getulismo e 

antigetulismo. O projeto getulista, defendia a política social de Vargas, liderado pelo 

PTB e PSD; o antigetulismo, liderado pela UDN junto com a elite empresarial e 

conservadora do Brasil. Como nos mostra Ferreira, os dois planos políticos se 

diferenciavam em nacional-estadista e liberal-conservador. 

[...] Nacionalista, industrialização com base em bens de capital, proposta de 
fortalecimento de um capitalismo nacional, criação de empresas estatais em 
setores estratégicos, valorização do capital humano com redes de proteção 
social – a exemplo de leis sociais, restaurantes populares, extensão do 
ensino fundamental público, fundação de grandes hospitais etc. – permitiram 
que, na década 50, os próprios comunistas aderissem às propostas do 
trabalhista. Unidos no plano sindical, trabalhista e comunistas passaram a 
defender um projeto para Nação que se contrapunha ao avanço dos 
interesses econômicos norte-americanos, portanto nacional, mas com base 
no fortalecimento do Estado e de empresas estatais, ou seja, estatista. 
Vamos chamá-lo de nacional-estadista (FERREIRA, 2003, p. 303). 
 

A outra proposta não admitia interferência do Estado nas relações econômicas: 
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Outro projeto, no entanto, seduziu as elites empresariais, políticas e militares, 
além das classes médias conservadoras. Defendendo a abertura irrestrita a 
investimentos, empresas e capitais estrangeiros; ressaltando as virtudes das 
leia de mercado e negando a intervenção estatal na economia e nas relações 
de trabalho; espelhando-se nos Estados Unidos e procurando alinhar-se 
incondicionalmente ao grande país do Norte; desconfiando dos movimentos 
sociais e da participação popular, em especial do movimento operário e do 
sindicalismo, ...[definidos, via de regra, como “peleguismo”; enfatizando, no 
dizer de Maria Victória Benevides (1981)] o antigetulismo, o moralismo, o 
elitismo e o anticomunismo, eis alguns fundamentos do projeto defendido 
pelos liberais brasileiros ainda em 1945. Definido, aqui como um projeto 
liberal-conservador – já que no Brasil, via de regra, o liberalismo é 
instrumento de conservação da ordem social – era a UDN o grande 
agrupamento político que defendiam um modelo de organização da 
sociedade nos moldes liberais, embora vários partidos pequenos, em maior 
ou menor grau, adotassem programas e procedimentos políticos similares 
(FERREIRA, 2003, p. 304). 
 

Entender o embate entre esses projetos, o Nacional-estadista e o Liberal 

conservador, é necessário para a pesquisa, a fim de esclarecer ao leitor os diversos 

enfrentamentos que esses setores tiveram entre 1945 e 1961. 

Conforme Vizentini (2003), esses dois projetos disputaram as eleições de 1945, 

de um lado PSD-PTB com o general Gaspar Dutra e do outro UDN que lançou o 

brigadeiro Eduardo Gomes, esse último derrotado. O governo de Dutra foi baseado 

no projeto liberal-conservador, com a UDN e os conservadores no poder.  

Em 1950 a UDN é derrotada novamente nas urnas, dessa vez para Getúlio 

Vargas. Diante dessas duas derrotas os udenistas e as elites conservadoras, 

passaram a atacar o governo de Vargas, com o objetivo de tirar o Presidente Getúlio 

da Presidência. Com os desgastes políticos e a tentativa de golpe militar, Vargas tirou 

a sua própria vida, deixando os seus inimigos políticos desmoralizados. Com a morte 

de Vargas, houve uma revolta popular contra os líderes da UDN (FERREIRA, 2003). 

Segundo Jorge Ferreira (2003), a morte de Getúlio imobilizou os golpistas e a 

atuação dos brasileiros os fez recuar. 

No governo de Café Filho, o grupo conservador-liberal volta ao poder. Nesse 

período houve o retorno nas relações diplomáticas com os EUA e a proposta de 

desenvolvimento foi deixada de lado, o liberalismo econômico extremo ganha espaço 

no governo (VIZENTINI,2003). 

Nas eleições de 1955, o PSD e PTB uniram-se para a disputa eleitoral, tendo 

como candidato a Presidente Juscelino Kubitschek e João Goulart como Vice-

Presidente, pelos seus respectivos partidos. A UDN lançou o nome de Juarez Távora 

como candidato da extrema direita. Concorreu também Ademar de Barros pelo PSP 

e Plinio Salgado pelo PRP. A aliança entre JK e Jango era vista como invencível pela 
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UDN, pois a chapa era composta pelo considerado sucessor político de Vargas. 

Carlos Lacerda, líder dos conservadores-liberais, buscava apoio dentro dos setores 

militares, para tentar impedir as eleições, houve reações contra a tentativa 

antidemocrática. As eleições foram realizadas em 3 de outubro (FERREIRA, 2011). 

Os candidatos getulistas saíram vitoriosos, segundo Bandeira (1983) Jango se 

elegeu com meio milhão de votos a mais que Juscelino. Após as eleições, os setores 

golpistas tentaram impedir a posse de JK, sob a justificativa de que o eleito não obteve 

os votos da maioria dos eleitores. A liderança política em favor do golpe era Carlos 

Luz, que contava com apoio de setores militares (FELIZARDO, 1991). 

O Marechal Henrique Teixeira Lott, liderou as forças “legalistas” e buscou apoio 

entre outros Generais, com um grupo significativo ao lado da legalidade democrática, 

Lott iniciou o contragolpe, destituiu o Presidente interino Carlos Luz, que havia 

assumido no lugar de Café Filho, que se licenciou por motivo de saúde (FERREIRA, 

2003). 

Com o apoio das guarnições do Exército na capital da Republica, o general 
Lott sentiu-se fortalecido para insurgir-se contra Carlos Luz. No Ministério da 
Guerra, através do rádio, ele se comunicou com comandantes militares de 
vários estados. As tropas do Rio de Janeiro, Espirito Santo, Minas Gerais e 
São Paulo imediatamente alinharam-se pela legalidade. Mas o ministro da 
Guerra não queria uma solução estritamente militar para a crise. Por telefone, 
convocou o vice-presidente do Senado, Nereu Ramos, e o líder da maioria 
na Câmara, José Maria Alkmin. No Ministério da Guerra, os três, juntos a 
outros generais, procuraram dar uma saída legal ao movimento, com a 
indicação de um outro civil à presidência. Lott insistiu que o único desejo do 
Exército era o de preservar a legalidade e o regime democrático. Assim, em 
solução negociada entre o PSD e os militares, a Câmara dos Deputados, em 
sessão extraordinária, elegeu, com o apoio do PTB, Nereu Ramos para a 
presidência da República, mas com votos contrários da UDN (FERREIRA, 
2003, p. 323). 
 

Assim os “legalistas” do exército derrotaram os golpistas e garantiram a posse 

de Juscelino Kubitschek como Presidente da República Federativa do Brasil. 

Nas eleições de 1960, o PSD e o PTB mantêm aliança para a disputa 

presidencial, tendo como candidato a Presidente o marechal Henrique Teixeira Lott e 

João Goulart para Vice-Presidente, formando a chapa União Nacional. Lott havia sido 

Ministro de Guerra no governo JK, considerado legalista e nacionalista, surgia como 

candidato nacionalista. Segundo Ferreira (2011, p. 206), “Lott, para as esquerdas, 

representava o Exército “democrático”, composto pelo “soldado-trabalhador””. A UDN 

abre mão de lançar candidato a Presidente, para apoiar Jânio Quadros do PTN e, com 

o objetivo de chegar ao poder, lançou à Vice-presidência Milton Campos. 
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Segundo Felizardo (1991, p. 15), a candidatura de Jânio Quadros “oferecia à 

UDN a perspectiva de usar o populismo para conquistar o poder através das eleições”. 

Adhemar de Barros, ex-governador de São Paulo, disputou pelo PSP. 

Definidas as candidaturas para a disputa do mais alto cargo da República, os 

candidatos iniciaram as campanhas eleitorais. A campanha é dos momentos mais 

importantes do processo eleitoral, assim afirma Rémond: 

[...] A campanha é parte integrante de uma eleição, é seu primeiro ato”. Não 
é apenas a manifestação a manifestação das preocupações dos eleitores ou 
a explicação dos programas dos candidatos e dos temas dos partidos, é a 
entrada em operação de estratégias, a interação os cálculos dos políticos e 
os movimentos de opinião. “Sobretudo, ela modifica a cada dia as intenções 
e talvez a relação de força (RÉMOND, 2003, p. 49). 
 

No período da República democrática de 1945 a 1964, os candidatos buscavam 

convencer os eleitores, em momento que o número do eleitorado se ampliava 

significativamente. Como estratégia para vencer as eleições, os candidatos 

começaram a utilizar panfletos de propagandas, comícios microfonados, contato 

direto com os eleitores (CAJADO; DORNELLES; PEREIRA, 2014).  

Segundo Fausto (1999), durante a campanha eleitoral, o marechal Lott não 

empolgava a população e tinha posições contraditórias que desagradavam os 

correligionários de seu partido e os integrantes do PTB, o candidato tinha posições 

progressistas e também defendia teses conservadoras, o que desagradava setores 

da esquerda. Jânio Quadros em sua campanha atacou a corrupção e o descontrole 

financeiro do governo JK, o candidato atraia as multidões populares, as suas 

propostas continham teses da UDN. 

De acordo com Benevides (1993), os candidatos apresentavam contradições. 

O postulante do PTN, que se apresentava como candidato da direita, manifestava 

solidariedade a Cuba e sugeria uma autonomia do Brasil, frente aos dois blocos que 

dividiam o mundo. Enquanto o candidato do PSD, apoiado pela esquerda, pautava-se 

por discurso anticomunismo extremo. Lott não conseguia atrair a confiança da 

esquerda e não entusiasmou o eleitorado, perdeu apoio dentro do seu próprio partido. 

Conforme Benevides (1993, p. 14), “as campanhas de Jânio são um capítulo à 

parte na história eleitoral brasileira”: o candidato utilizava  recursos populistas e 

demagógicos em sua propaganda, transformava os palanques em palcos de 

comédias, simulava desmaio na frente da população, levava pão com mortadela nos 

bolsos para comer em público e era carregado nos ombros dos eleitores, na 

campanha presidencial Jânio teve a Vassoura como símbolo contra a corrupção. 
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Sabendo do potencial de votos do PTB nos centros urbanos, Jânio pedia aos 

eleitores votarem em Jango para Vice-presidente e nele para Presidente, 

estabelecendo assim uma chapa informal, que ficou conhecida de Jan-Jan 

(FERREIRA, 2011). 

Jânio Quadros consagrou-se o candidato vitorioso nas eleições de 3 de outubro 

de 1960, com uma votação esmagadora. Segundo Ferreira (2006), Jânio obteve 

5.636.623, o percentual de 48% dos votos seguidos do marechal Lott que recebeu 

3.846.825 votos, totalizando 28% dos eleitores, Adhemar de Barros ficou com 23% 

dos votos. Para Vice-Presidente foi reeleito João Goulart, com um total de 4.547.010 

votos. 

Para Benevides (1993), a carreira política de Jânio Quadros é classificada 

como meteórica, ocupou diversos cargos políticos eletivos antes de chegar ao 

comando da República Brasileira, Quadros era suplente de Vereador e assumindo 

após cassação dos candidatos do Partido comunista, depois foi eleito para ocupar 

uma cadeira como Deputado estadual. Em 1953 disputa as eleições para Prefeito. 

Mas é nas eleições municipais de março 1953 que Jânio marca a força de 
sua escalada populista. A campanha “tostão contra o milhão” (“tem ou não 
tem razão o homem da rua quando diz que quem rouba um tostão é ladrão, 
quem rouba um milhão é barão”, indagava nos comícios) explode dos limites 
acanhados do bairro popular de Vila Maria, principal reduto eleitoral janista. 
Contrariando todas as expectativas, Jânio Quadros chega à prefeitura de São 
Paulo com apoio de dois pequenos partidos – o PDC e o Partido Socialista 
Brasileiro – e derrota uma poderosa coligação partidária que incluía UDN, 
PSD, PTB, PR, ademaristas e comunistas (BENEVIDES, 1993, p. 13). 
 

Em 1945, Jânio foi eleito governador do Estado de São Paulo, derrotando 

Ademar de Barros. Em 1958, disputou para deputado federal e foi eleito. [...] “sendo 

assim, é natural sua ambição em torna-se candidato à presidência da República” 

(CARONE,1985, p. 135). 

A vitória de Jânio quadros representava a volta dos conservadores ao poder e 

a chegada da UDN no governo Federal pelas vias democráticas. Desde 1945, o PTB 

e PSD ganhavam as disputadas eleitorais para presidência da República. 

Em janeiro de 1961, Jânio Quadros tomava posse em Brasília, sendo o primeiro 

Presidente a ser empossado na nova capital. Quadros compôs um ministério 

conservador e na grande maioria de políticos de pequena projeção em nível nacional. 

Seus ministros tinham posições distintas, ou seja, liberais, direitistas e golpistas, uma 

composição diversificada (CARONE, 1985). 
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Segundo Ferreira (2014), Jânio assumiu a República brasileira com 

dificuldades financeiras, com uma dívida externa (cerca de 2 bilhões de dólares) e 

com déficit orçamentário de proximamente 30 bilhões de cruzeiros e um alto índice de 

inflação, que corroía os salários dos trabalhadores. 

Para Quadros o país estava falido. Ainda, de acordo com Ferreira, a segunda 

dificuldade enfrentada pelo Presidente era de natureza política. O executivo federal 

não tinha uma base parlamentar, a oposição detinha o maior número de cadeiras no 

parlamento, enquanto parlamentares de sua base eram a minoria, a UDN que fazia 

parte de seu grupo de apoio no Congresso Nacional agia como aliada da oposição.  

De acordo com Corone (1985), com objetivo de varrer a corrupção, Quadros 

instaurou cinco comissões de sindicância, com a finalidade de apurar atos de 

corrupção dos governos anteriores, as juntas fiscalizaram diversos órgãos federais. 

Os relatórios das comissões atingiram o Vice-Presidente João Goulart, e 

posteriormente passaram a denunciar parlamentares por desvio de recursos públicos. 

Para Ferreira (2011), essa medida foi decisiva para o isolamento político do governo 

Jânio, pois os membros do Congresso Nacional acusavam o Presidente de 

desmoralizar o Parlamento. 

Na política interna, Jânio estabeleceu a Instrução 204 da Superintendência da 

Moeda e do Crédito (SUMOC), que pretendia diminuir a inflação, essa medida teve 

efeito negativo para maior parte da população brasileira, essa ação sustava os 

subsídios de produtos importados e elevava o valor do dólar que de 100 cruzeiros 

passou para 200, desvalorizando a moeda brasileira em relação à americana. 

Segundo Dulci (1986), a política cambial de Quadros era de austeridade. 

O objetivo prioritário do novo governo traçado pela nova administração era o 
combate à inflação. Seu programa, nesse particular, era absolutamente 
ortodoxo, de acordo com a proposta antipopulista: restrição do crédito, 
congelamento de salarial, reforma cambial, visando a negociação da dívida 
externa (DULCI, 1986, p. 165). 
 

Com a diminuição de produtos importados e o congelamento dos salários dos 

trabalhadores, o custo de vida aumentou, gerando descontentamento da polução. 

(FELIZARDO, 1991). Conforme Fausto (1999), Jânio quadros tomou uma série de 

medidas insignificantes e sem relevância como proibições das rinhas de galo, lança- 

-perfume, o uso de biquini em desfiles, ações pitorescas que aumentavam a 

impopularidade do Presidente. 
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Na política externa o governo adotou uma posição progressista. Na campanha 

eleitoral Jânio Quadros defendia uma política externa independente, desejava manter 

ralações diplomáticas com diversas nações independentes do modelo econômico ou 

ideológico.  

As contradições do governo entre a política externa e interna, progressista para 

fora e conservador para dentro, gerou o fracasso de seu mandato,  

[...] pois já se tornou lugar comum, apontar, como principal causa para o 
malogro do governo Quadros, o acúmulo de tensões divergentes, provocadas 
pela defesa simultânea de uma política externa progressista e uma política 
interna conservadora (BENEVIDES, 1993, p. 67). 
 

A posição progressista de Jânio na política externa agradava as esquerdas e o 

PTB e recebia ataques dos conservadores, da UDN e de setores mais reacionários 

das Forças Armadas. Durante seus quase sete meses de governo, o presidente Jânio 

agiu com ambiguidade, o que não agradava seus aliados e nem seus opositores. 

Como observamos anteriormente, diante das insatisfações no meio político e a 

impopularidade, o governo de Jânio foi ficando insustentável.  

A condecoração de Che Guevara acirrou o isolamento político do Presidente.  

No dia 18 de agosto de 1961, o Ministro cubano recebia do governo federal a 

homenagem Grã-Cruz, o que resultou em insatisfações dentro das Forças Armadas e 

na mídia, sendo o ápice para os setores mais conservadores do país (BENEVIDES, 

1993). 

 

2.1 Renúncia 

 

No dia 24 de agosto de 1961, o Governador da Guanabara faz um discurso 

para imprensa acusando o Presidente da República de o ter convidado para um golpe 

de Estado. De acordo com Ferreira e Gomes (2014), as dificuldades financeiras e a 

falta de apoio político no Congresso Nacional, foram fatores decisivos para a renúncia 

de Jânio Quadros. 

No dia 25 de agosto de 1961, chega ao Congresso Nacional a carta de renúncia 

do Presidente da República, Quadros teria aproveitado a ausência do Vice-presidente 

para realizar o ato, as manobras realizadas por Jânio visavam a um golpe de Estado. 

A renúncia tomou o país de surpresa. Embora sem comprovações empíricas, 
as análises, quase unânimes, concordam que Jânio planejara um golpe de 
estado, sua atitude, imaginara ele, provocaria a reação popular e, 
principalmente, a militar. Retornando com o apoio do povo e dos generais, 
governaria sem o Congresso Nacional (FERREIRA, 2011, p. 227). 
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Com João Goulart fora do país, os congressistas aceitaram prontamente a 

renúncia, e assumiu a presidência do país interinamente o Presidente da Câmara dos 

Deputados, Ranieri Mazzilli, com isso se cumpria o rito constitucional. No dia 26 de 

agosto, o deputado Ruy Ramos entra em contato com o governador gaúcho e avisa-

lhe que os Ministros Militares, estavam prontos para impedir o regresso de Jango ao 

Brasil, e que a tentativa de golpe estava pronta (TAVARES, 2011). 

De acordo com Ferreira (2011), após saber que a cúpula militar do Brasil 

não aceitaria o retorno de Jango, Brizola entrou em contato com os Generais a 

fim de evitar o golpe, o apoio veio do marechal Henrique Teixeira Lott que já 

estava aposentado, mas tinha grande prestígio. Lott conclamou os brasileiros 

a defender a Constituição e fez apelo aos integrantes das Forças Armadas a 

defender a legalidade. 
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3 O Rio Grande do Sul e o Movimento Legalidade 

 

Nesse capítulo apuramos o Movimento da Legalidade no Rio Grande do Sul, 

com objetivo de compreender como ocorreu esse movimento em território gaúcho, 

demostrando através de bibliografias as formas de organização, movimentos e ações 

realizadas pela população e os órgãos do estado. Na segunda parte desse capítulo a 

pesquisa irá analisar a participação do Parlamento gaúcho no Movimento da 

Legalidade, recorrendo a autores que pesquisam a Assembleia Legislativa durante o 

Movimento da Legalidade e as fontes documentais disponíveis no site da ALRS. 

A renúncia do Presidente Jânio pegou de surpresa o Governador gaúcho 

Leonel de Moura Brizola, que foi eleito governador em 1958 pelo PTB, obtendo 

55,18% dos votos (NOLL, 2011). À frente do Palácio Piratini, Brizola investiu pesado 

na educação, construindo inúmeras escolas pelo território gaúcho. Um dos atos mais 

relevantes de seu governo foi a encampação dos serviços de eletricidade, que estava 

sobre a operação de uma empresa americana, que não produzia energia necessária 

para atender às necessidades do Estado do Rio Grande do Sul, com isso o serviço de 

energia agora estatal, possibilitou o aumento de geração de energia e, para 

impulsionar a economia do Estado, foi criada a Caixa Econômica Estadual 

(FELIZARDO, 1991). Como podemos observar, a gestão de Brizola teve a 

participação constante do governo na economia. Para Felizardo, as realizações que o 

jovem governador teve à frente da gestão gaúcha rendeu-lhe capital político e 

prestígio popular. 

A notícia da renúncia chega de forma oficial ao palácio Piratini no final da tarde 

do dia 25 de agosto de 1961. Logo após saber da renúncia do Presidente Jânio, o 

Governador Brizola, procurou saber se Quadros foi forçado a renunciar ou foi um ato 

pessoal. Entrou em contato com o renunciante e lhe ofereceu apoio político, o 

governante gaúcho convidou o ex-presidente a vir para o Rio grande do Sul, caso 

julgasse necessário (BRANCO 2000). 

Após saber que a cúpula militar do Brasil não aceitaria o retorno de Jango, 

Brizola entrou em contato com os Generais a fim de evitar o golpe, o apoio veio do 

marechal Henrique Teixeira Lott que já estava aposentado, mas tinha grande 

prestígio. Lott conclamou os brasileiros a defender a Constituição e fez apelo aos 

integrantes das Forças Armadas a estar do lado da legalidade (FERREIRA, 2011).  
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Na noite do dia 25 de agosto, Brizola foi à Assembleia Legislativa e 

registrou a sua indignação contra qualquer tentativa de golpe. Junto com 

lideranças já definia como iriam agir: 

Na madrugada, a cúpula do governo gaúcho e os líderes dos partidos aliados 
já tinham traçado o primeiro plano de ação. A estratégia passava por três 
linhas de atuação: fazer com que Jango acelerasse o seu retorno ao Brasil, 
resistir a qualquer preço contra uma tentativa de golpe dos militares e buscar 
apoio entre os generais, governadores, parlamentares e líderes sindicais 
(KUHN, 2004, p. 33). 
 

Começam assim as primeiras ações do Movimento da Campanha da 

Legalidade. 

Com apoio de alguns coronéis e generais alocados em postos-chaves no 
estado do Rio Grande do Sul e o protesto popular, o governador deu início ao 
movimento conhecido como Campanha da Legalidade. No dia 26, o país 
amanheceu em estado de sítio não oficial e com Mazzili no papel de preposto 
de uma Junta Militar (FERREIRA, 2011, p. 231). 
 

O Movimento da Legalidade surgiu de forma espontânea e não houve 

programação prévia. 

[...] A renúncia do estrepitoso Jânio Quadros, porém, foi tão inesperado que 
parecia nos libertar da letargia e, como um empurrão ou um tapa, nos levava 
naturalmente a organizar o que nunca fora organizado e a ordenar o que 
jamais tivera ordem. Esta foi a característica do Movimento da Legalidade, 
escrito assim, em iniciais maiúscula, pois tomou forma própria e autônoma ao 
longa das horas dos primeiros dias. Num país e num continente onde as 
coisas espontâneas e improvisadas costumam levar ao desastre ou se 
dilaceram em si mesmas, a rebelião iniciada em Porto Alegre alastrou-se pelo 
Rio Grande Do Sul e chegou ao Brasil inteiro numa sucessão fatos  que se 
armavam uns sobre os outros e iam adiante, multiplicados por um fio 
condutor, como fossem resultado de longa programação anterior que jamais 
ocorreu (TAVARES, 2011, p. 27). 
 

O jornalista Norberto da Silveira (1991) em seu livro ‘Reportagem da Legalidade 

1961-1991’ classifica o movimento legalista como uma grande mobilização popular 

em defesa da Constituição, com a articulação de diversos setores da sociedade 

gaúcha. O autor destaca o trabalho do governador Brizola como líder dessa reação 

da População do Rio Grande do Sul. 

O povo gaúcho mobilizou-se em defesa do texto constitucional, conforme previa 

o Artigo 79, “substitui o Presidente, em caso de impedimento, e sucede-lhe, no de 

vaga, o Vice-Presidente da República” (BRASIL, 1946, Art. 79). Dessa forma os 

gaúchos uniram- se pela saída legal, por isso ficou conhecido como Movimento da 

Legalidade, pois era preciso defender a legalidade da Carta Magna. 

A mobilização do povo gaúcho atingia um nível surpreendente. Em Porto 
Alegre e em todas as cidades, grandes e pequenas, já se formavam comitês 
de resistências e voluntariado. O espirito cívico do povo gaúcho impregnava 
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todos os espaços e ia atingindo e envolvendo a tudo e a todos. Em frente ao 
Palácio, era permanente uma multidão de dezenas de milhares de homens e 
mulheres de todas as idades e categorias sociais. Constitui-se, nestas horas, 
uma unidade impressionante do povo rio-grandense, seus quadros e 
lideranças de todas as atividades (FELIZARDO, 1985, p. 56). 
 

Essa união em torno da luta pela posse João Goulart uniu até a dupla GRENAL, 

dois grandes adversários do futebol no estado, e aproximou pessoas de diversas 

religiões, assim afirma Ferreira: 

Os dirigentes dos clubes Grêmio e Internacional, rivais históricos do futebol 
gaúcho, declararam, em documentos conjunto solidariedade a Brizola. Tanto 
católicos quanto umbandistas rio-grandenses manifestaram apoio à posse de 
Goulart (FERREIRA, 2011, p. 237). 
 

Ao analisar as citações dos autores acima, podemos afirmar que a participação 

dos populares foi intensa durante todo o Movimento da Legalidade. As diferenças 

foram deixadas de lado, o único objetivo era defender a posse do gaúcho Jango. Os 

momentos entre os últimos dias do mês de agosto e os primeiros dias de setembro 

foram tumultuados no Sul do Brasil. 

No dia 26 de agosto organizou-se o primeiro Comitê de Resistência 

Democrática no Mata-Borrão (SILVEIRA, 1991). Os Comitês de Resistência 

Democráticos foram criados em grande parte das cidades do Rio Grande do Sul, com 

objetivo de lutar a favor da legalidade democrática, convocar a população a participar 

do movimento e fazer atos concretos como organizar passeatas, comícios e outras 

ações como forma de resistência. Arrecadavam dinheiro para fazer materiais gráficos 

e compra de alto- falantes e para transporte de seus voluntários. Os comitês com uma 

organização surpreendente, poderiam se organizar em bairros, vilas, locais de 

trabalho, etc. Cada comitê deveria eleger seu presidente, secretário e tesoureiro, 

devendo os comitês comunicar-se com o comitê central, localizado na capital Porto 

Alegre (RESISTÊNCIA, 1961). 

Com muitos e fortes Comitês de Resistência Democrática poderemos resistir. 
Sem eles, sem organização, estará aberto o caminho para ditatura, para uma 
maior exploração do povo e pelos grandes grupos econômicos estrangeiros 
(RESISTÊNCIA, 1961, p. 1). 
 

De acordo com Ferreira (1997), o comitê central Mata-Borrão, recebeu 

inúmeras doações como refeições, gasolina e até automotores. O historiador enfatiza 

a participação popular: 

[...] Além de centenas de comitês, formaram-se batalhões operários e 
populares que, armados defendiam a cidade. Marchando pelas ruas de Porto 
Alegre, surgiam, a todo momento batalhões de universitários, transviários, 
marítimos, ferroviários, escoteiros, bancários, artistas, intelectuais, 
secundaristas, enfermeiros, operários da construção civil, metalúrgicos, 
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militares reformados, dos Centros Tradições Gaúchas, entre outros. Um dos 
que chamou a atenção das pessoas foi o desfile, na avenida Borges de 
Medeiros, de mulheres provenientes de vilas populares. De aparência pobre, 
roupas humildes, algumas grávidas, elas marchavam, tal como soldados, 
com panelas e talheres nas mãos. Outros  batalhões operários – como o do 
Comando Sindical Unificado, composto por transviários, estivadores, vigias 
portuários, taifeiros, foguistas e eletricistas; o Praiano, formado por 3.100 
homens filiados á União da Orla Marítima; e o Batalhão Tiradentes, com 300 
voluntários que incluíam enfermeiros, telegrafista e motoristas – defendiam 
partes estratégicas de Porto Alegre (FERREIRA, 1961, p. 7). 
 

No vigésimo sexto dia de agosto o clima era de tensão na capital do estado, 

Brizola entra em contato com o comandante do III exército e comunica que as forças 

militares do Rio grande do Sul estavam prontas para resistir ao golpe. O chefe do 

estado gaúcho perguntou a posição do comandante Machado Lopes, o qual afirmou 

que ficaria ao lado do chefe do Exército. Por ordem do Governador Brizola, os Bancos 

e as escolas fecharam. Em volta do Palácio Piratini a Brigada Militar monta barricadas 

e a Brigada Militar estava com seu arsenal em posição para atacar caso necessário. 

A população já se manifestava em volta da praça da matriz (TAVARES, 1961). 

A jornalista Dione Kuhn (2004) em sua obra ‘Brizola: da legalidade ao exílio’, 

demostra um fato curioso, a respeito dos fuzis e metralhadoras utilizadas pela Policia 

Militar. De acordo com a profissional de imprensa, essas armas foram trazidas para 

solo gaúcho por volta de 1936, sendo esse material contrabandeado, comprado pelo 

governador Flores da Cunha. As armas de grande porte apresentavam problemas na 

hora de atirar, mas isso não foi levado em conta, era preciso mostrar ao exército a 

força da corporação gaúcha. Os militares da Brigada ficavam nos prédios, em torno 

do Palácio, para evitar qualquer ataque (KUHN, 2004). 

Na madrugada de domingo, dia 27 de agosto, Brizola dava entrevistas às rádios 

Gaúcha e Farroupilha, denunciava as manobras da cúpula militar que tentava tomar 

o poder no Brasil. Logo após o pronunciamento do chefe do Executivo, as emissoras 

foram fechadas pelo Exército. A resposta do comando militar foi rápida: na manhã de 

domingo já estava preso no Rio de Janeiro o marechal Lott (TAVARES, 1961). Leonel 

Brizola requisitou a Rádio Guaíba e transferiu seus estúdios para o palácio do governo 

estadual, os transmissores da emissora que ficavam na ilha da Pintada passaram a 

ser guarnecidos pela Brigada Militar (FELIZARDO, 1991). 
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Conforme Felizardo (1985), o governador formou uma rede de Rádio, que ficou 

conhecida como “cadeia Nacional da Legalidade”1,usou das emissoras como aliadas, 

para comunicação com o povo brasileiro, informava e falava direto com os “legalistas” 

e mandava recados pelo rádio aos “golpistas”. Através da rede radiofônica, Brizola 

convocava o povo a defender a Constituição brasileira. A pesquisadora Tereza 

Favaro, enfatiza o tamanho da Cadeia da Legalidade: 

Convocou, ainda, todas as emissoras de rádio do país a integrar a Rede da 
Legalidade, com objetivo de manter a população informada sobre a situação 
naquele momento de crise. Essa empreitada contava com a participação de 
jornalistas, radialistas e técnicos de todas as emissoras. No decorrer do 
movimento, 104 emissoras do país integraram a rede, que incessantemente 
convocava o povo a lutar pelo cumprimento da Constituição, bem como 
informava sobre as negociações que se desenrolavam entre o Congresso e 
os militares. Nos países vizinhos, foram transmitidos boletins dando conta 
dessa notícia em diferentes idiomas – inglês, espanhol e alemão. A rede 
exerceu um papel fundamental para a tomada de posição da população em 
defesa da continuidade da continuidade democrática (FAVARO, 2011, p. 41). 
 

A Rede Nacional da Legalidade, chegava a milhões de pessoas, e foi 

importante para colocar a opinião pública a favor desse levante, dia a dia, entrava nas 

casas, com as informações. Hamilton Chaves descreve o cotidiano da cadeia 

radiofônica: 

[...] ficou no ar, dia e noite, mobilizando o povo; lançando manifestos, 
organizando o povo para resistência, divulgando a palavra das lideranças 
políticas do Rio Grande e depois do Brasil, dos sindicatos, memoriais, 
telegramas, mensagens, tudo, enfim, que significasse um protesto ao golpe 
militar. Paralelamente a este trabalho de informação, Brizola mobilizou a 
Brigada Militar, determinou a ocupação de pontos vitais; organizou uma 
resistência civil; conclamou o Rio Grande do Sul e o Brasil para que não 
aceitassem o esbulho, a violência, o golpe militar. Utilizando sempre a cadeia 
de emissoras que, a partir do Rio Grande – operando como um “pool” inédito 
da vida brasileira -, levava a palavra de ordem do povo gaúcho (FELIZARDO, 
1958, p. 98). 
 

Como podemos observar acima, a Rede Nacional da Legalidade foi um meio 

de comunicação de extrema relevância para o movimento legalista, sendo através da 

rádio que a mobilização popular tomou forma surpreendente. 

A imprensa escrita foi outro meio de comunicação importante para a divulgação 

das notícias e imagens do Movimento da Legalidade. O Jornalista Tavares (2011), 

descreve que durante todo esse período, a movimentação de jornalistas nos porões 

do palácio era intensa. O profissional de comunicação trabalhava para o jornal Última 

Hora, que desde o anúncio do veto militar, o jornal se posicionou a favor da 

 

1 Segundo Hamilton Chaves, que era o chefe da Assessoria de Imprensa do Palácio Piratini, a Rede 

Nacional da Legalidade, foi o nome batizado pelos jornalistas. 
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Legalidade. Tavares ajudou a redigir uma edição extra do jornal, onde denunciava o 

Golpe contra Jango. O impresso em suas edições conclamava o povo e resistir, e as 

forças militares estaduais garantiram a circulação dos jornais: 

Pela primeira vez na história universal da imprensa, soldados protegiam e 
garantiam à livre circulação de um jornal que conclamava à rebelião contra o 
golpe de Estado. Até então, mundo afora, a força policial-militar tinha atacado 
a imprensa, empastelado, confiscando ou queimando suas edições, 
espancado jornalistas e vendedores de jornal (TAVARES, 2011, p. 41). 
 

O pesquisador Luiz Alberto Grijó em seu artigo  a “Legalidade” na imprensa, o 

qual faz  parte da obra “ O movimento da Legalidade: Assembleia Legislativa e 

mobilização política”, destaca as publicações de três importantes periódicos, que 

publicaram reportagem sobre o Movimento da Legalidade : a Revista do Globo, os 

jornais Última Hora e Correio do Povo. 

Segundo Grijó (2011) os impressos da Revista do Globo e Última Hora, tinham 

uma posição clara em favor da Legalidade, em editoriais evidenciavam a figura de 

Brizola e tinham imagens que davam conta de mostrar o movimento em atos heroicos. 

Já o periódico Correio do Povo manteve um certo distanciamento do governador 

Brizola, seus editoriais, não destacavam em suas capas manchetes do Movimento da 

Legalidade, colocando as notícias internacionais como principais assuntos do jornal 

nesse período. 

Embora tendo neutralidade em relação ao Movimento Legalista, o veículo de 

comunicação, sendo favorável à saída constitucional, era um periódico conservador. 

Independente das posições de cada impresso, o autor busca em seu trabalho, mostrar 

a importância dos periódicos como informantes da população durante o Movimento 

da Legalidade (NOLL, 2011). 

Dias (2007) demonstra a fotojornalismo como um instrumento aliado dos jornais 

para passar informações do movimento: 

Em Porto Alegre a imprensa acompanha diariamente os fatos aqui ocorridos. 
Através das lentes dos fotojornalistas ficou registrada, em imagens, a 
realidade das ruas, daqueles dias da legalidade. Na imprensa de Porto 
Alegre, os jornais A Folha da Tarde e a Última Hora são os que deram 
maiores destaques para as fotografias. Os eventos políticos da ocasião foram 
construídos e representados na apresentação da notícia no modelo do novo 
jornalismo de opinião, mais a Última Hora do que a Folha da tarde (DIAS, 
2009, p. 85). 
 

No final da noite do dia 27 de agosto, chega ao Palácio Piratini a notícia de que 

o Comando Militar do Exército emitiu ordem de atacar, caso necessário, a sede do 

governo estadual. O clima dentro do Palácio era de terror. O objetivo da cúpula militar 
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era evitar o retorno e a posse de João Goulart (FERREIRA, 2011). Durante a 

madrugada do dia 28 de agosto, houve o deslocamento de tanques do III Exército 

pelas ruas centrais da capital. Segundo a Revista do Globo (1961), houve correria 

para proteger o Palácio. Carlos Contursi descreve esse momento de agitação: 

Tivemos que montar um esquema de segurança para evitar a prisão de 
Brizola e o bombardeio do Palácio. O coronel Átilo Escobar e o major Emilio 
Neme colocaram sacos de areia como barricadas e houve aquele episódio 
dos caminhões. Foi o negócio mais impressionante que assistimos da janela 
do Palácio. Na hora que avisaram que os tanques estavam vindo da Serraria 
em direção ao palácio, os estudantes numa manifestação de solidariedade, 
pegaram aqueles bancos de pedra da praça da Matriz e fizeram uma barreira, 
nas vias de acesso ao palácio. Além disso, empurraram os caminhões que 
estavam por perto para porta do Palácio, bloqueando todas as passagens. 
Foi um momento emocionante (FELIZARDO, 1985, p. 92). 
 

O governador demandou à fábrica Taurus três milheiros de revólveres calibre 

38 e distribuiu entre os populares que estavam em torno do Palácio Piratini. Os civis 

assinavam um documento simples e tinham uma orientação rápida de como atirar 

(KUHN, 2004). A grande parte dos civis nunca havia pegado em uma arma antes, nem 

mesmo sabiam manusear o armamento, mas estavam dispostos a combater os 

inimigos que queriam tomar o poder de forma ilegítima. 

A Praça da Matriz virou a fortaleza da Legalidade (TAVARES, 2011). A 

segunda-feira do dia 28 de agosto de 1961 foi o dia mais intenso do Movimento 

Legalista. As movimentações do Exército durante a madrugada davam indicio de que 

o Palácio Piratini seria atacado, os civis e os militares das forças do estado gaúcho 

estavam preparados para serem atacados a qualquer momento. 

No final da manhã, o governador do estado dirigiu-se ao povo gaúcho através 

das ondas da Cadeia Nacional da Legalidade, informando a população de que a 

ordem do comando das Forças Armadas era de agir com firmeza contra ele e o 

movimento. O governador também anunciou que o General Machado Lopes, 

comandante do III Exército, iria visitá-lo no Palácio. Houve muita inquietação e 

preocupação com o que poderia acontecer (REVISTA DO GLOBO, 1961). 

Brizola quando aceitou receber o Gen. Machado Lopes, não sabia da posição 

do III Exército, o governador estava preparado para receber o apoio do comandante 

ou ordem de deposição, o chefe do poder executivo do Rio Grande Sul, já tinha em 

mente deter o general no Palácio, caso este  declarasse sua prisão (TAVARES, 2011). 

Em discurso emocionante Brizola alertou o povo das atrocidades que poderiam 

acontecer. 
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[...] Acabava de receber, a comunicação de que o ilustre General Machado 
Lopes, soldado do qual tenho a melhor impressão, me solicitou audiência [...] 
quero vos dizer que será possível que eu não tenha a oportunidade de falar-
vos mais, nem desse serviço posso me servir mais, comunicando 
esclarecimentos à população. Porque é natural que, se ocorrer a 
eventualidade de do ultimato, ocorrerão, também, consequências muito 
sérias. Porque nós não nos submeteremos a nenhum golpe. A nenhuma 
resolução arbitrária. Não pretendemos nos submeter. Que nos esmaguem! 
Que nos destruam! Que nos chacinem, neste Palácio! Chacinado estará o 
Brasil com a imposição de uma ditadura contra a vontade de seu povo. Esta 
rádio será silenciada, tanto aqui como nos transmissores. O certo, porém, é 
que não será silenciada sem balas. Tanto aqui como nos transmissores 
estamos guardados por fortes contingentes da Brigada Militar (SILVEIRA, 
1991, p. 67). 
 

Em seu discurso o governador gaúcho deixa claro ao povo rio-grandense e aos 

integrantes do Exército, que não haverá negociação e nem acordo, se não for pela 

saída constitucional. O político estava disposto a enfrentar a qualquer custo o golpe 

militar e conclamou os populares para juntos enfrentarem os golpistas. 

Povo de Porto Alegre, meus amigos do Rio Grande do Sul! Não desejo 
sacrificar ninguém, mas venham para frente do deste Palácio, numa 
demonstração de protesto contra esta loucura e este desatino. Venham, e se 
eles quiseram cometer esta chacina, retirem-se, mas eu não me retirarei e 
aqui ficarei até o fim. Poderei ser esmagado. Poderei ser destruído. Poderei 
ser morto. Eu, minha esposa e muitos amigos civis e militares do Rio Grande 
do Sul. Não importa ficará o nosso protesto, lavando a honra desta Nação. 
Aqui resistiremos até o fim. A morte é melhor do que a vida sem honra, sem 
dignidade e sem glória. Aqui ficaremos até o fim. Podem atirar. Que decolem 
os jatos! Que atirem os armamentos que tiverem comprado à custa da fome 
e do sacrifício do povo! Joguem estas armas contra este povo. Já fomos 
dominados pelos trustes e monopólios norte-americanos. Estaremos aqui 
para morrer, se necessário. um dia, nossos filhos e irmãos farão a 
independência do nosso povo! (SILVEIRA, 1991, p. 71). 
 

Ao final de seu comunicado, Brizola faz um discurso no tom de despedida e 

deixa muito evidente que não sabia o que poderia acontecer naquele dia 28 de agosto. 

[...] um abraço, meu povo querido! Se não puder falar mais, será porque não 
me foi possível! Todos sabem o que estou fazendo! Adeus, meu Rio Grande 
querido! Pode ser este, realmente, o nosso adeus! Mas aqui estaremos para 
cumprir nosso dever (SILVEIRA, 1991, p. 71). 
 

Após o discurso de Leonel Brizola, os civis , os militares que estavam no Palácio 

e a multidão que estava na frente aplaudiam, choravam e trocavam abraços, como se 

fosse uma despedida (TAVARES, 2011). 

A chegada do General Machado Lopes ao palácio foi acompanhada com 

grande tensão pela multidão que estava na praça Matriz. Quando o veículo em que 

estava o comandante e alguns generais passou, a população gritava palavras de 

ordem e ao se aproximarem do Piratini, o silêncio imperou na Praça dos Três Poderes. 

Quando desembarcaram no porto da sede do governo gaúcho, o público começou a 
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cantar o Hino Nacional (KUHN, 2004). Segundo Adaucto Vasconcellos, repórter do 

Última Hora, que presenciou o momento da chegada do Comandante do III Exército 

ao Palácio, ao ouvirem milhares de pessoas cantarem o Hino do Brasil, os oficiais 

pararam e cantaram junto com a multidão (FELIZARDO, 1985). 

A conversa entre o chefe do executivo do Rio Grande do Sul e o comandante 

do III do Exército foi rápida. O militar comunicou ao governador que a área militar sob 

sua jurisdição decidiu apoiar o cumprimento da Carta Magna da República Federativa 

do Brasil, com isso o III Exército aderia ao Movimento da Legalidade. 

Através dos alto-falantes foi anunciada à multidão a posição do General 

Machado Lopes e os populares comemoraram com grande alegria, gritando e se 

abraçando. Alguns minutos depois, Brizola e Machado Lopes foram até a sacada do 

Palácio onde acenaram e discursaram brevemente. Foram muitas as saudações ao 

General. Com a adesão deste, o movimento ganhava outra proporção (FERREIRA, 

2011). 

A partir do momento em que o III Exército assumiu aquela definição, começou 
a pender a balança em favor da Legalidade em favor da constituição e da 
Legalidade. Criou-se uma situação de resistência em todo país. As 
mensagens da Legalidade atingiram as consciências em toda a parte 
(FELIZARDO, 1985, p. 60). 
 

Com a adesão do III Exército o Movimento da Legalidade caminhava a passos 

largos para a vitória. Sob o comando de Machado Lopes estavam 40.000 militares, 

jurisdição que detinha maior força de combate em todo Brasil, e o governador Brizola 

colocou a suas ordens toda a Brigada Militar do Rio Grande do sul que contava com 

13.000 policiais militares com forte armamento, somando-se ainda a Brigada Militar 

de Santa Catarina (SILVEIRA, 1991). 

O movimento em defesa da Constituição teve apoio de sargentos da FAB na 

Base Aérea de Canoas, pois com ordens dos Ministros Militares, o comando da V 

zona aérea determinou que preparassem jatos, com objetivo de bombardear o Palácio 

Piratini.  Diante dessa ordem, alguns oficiais e um número surpreendente de 

sargentos sabotaram a decolagem e esvaziaram os pneus, impedindo os jatos de 

decolarem (CALIXTO, 2011). Com essa atitude de alguns militares da Base Aérea de 

Canoas foi evitada uma carnificina na praça da Matriz. 

A cúpula das Forças Armadas sofria ataques constantes na imprensa e a 

insubordinação dentro das unidades militares crescia todos os dias. (FERREIRA, 
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2011). Houve adesões de militares à Legalidade em diversas unidades do Exército e 

da Força Aérea Brasileira (SILVEIRA, 1991). 

O estado de guerra começou quando a cúpula das Forças Armadas ordenou a 

retirada de moeda brasileira que estava em cofres das instituições financeiras do 

governo federal no estado gaúcho, outra determinação foi suspender o envio de 

petróleo e combustível para solo rio-grandense. Essas duas medidas causariam caos 

dentro do estado, pois sem dinheiro não teriam como comprar insumos alimentícios e 

sem combustível o Exército da legalidade ficaria sem transportes. O governador 

Brizola agiu rápido e colocou em movimentação Letras do Tesouro Estadual, que 

levou a impressão de moedas apelidadas de brizoletas, essa ação do governo do 

estado evitou colapso financeiro e, para evitar que o combustível acabasse, Brizola 

pediu ajuda ao governo do Uruguai, que garantiu o produto para o estado (TAVARES, 

2011). 

O Rio Grande do Sul preparava-se para um enfrentamento contra as Forças 

Armadas do país. O Comandante Machado Lopes, que nesse momento era o general 

legalista que chefiava a Brigada Militar e seus comandos do Exército, executou um 

plano de defesa e ataque para o Rio Grande do Sul. Dentro dos planos de defesa 

estava evitar a entrada dos navios da Marinha de Guerra pelo porto de Rio Grande, 

que dava acesso ao canal da Lagoa dos Patos, evitando o acesso à capital do estado. 

O Comandante guarneceu o litoral do estado, deslocou um grupo de militares 

para Santa Catarina e uma tropa em direção a São Paulo. A Marinha e as tropas do I 

e II Exército deslocaram-se em direção ao Sul. O deslocamento da Esquadra Naval 

era o que mais preocupava os militares do III Exército, justamente pelo poder de fogo 

e treinamento. O combate entre as tropas Legalistas e as Forças Armadas estava 

prestes a acontecer (KUHN, 2004). 

Durante alguns dias nenhum dos dois grupos militares avançavam, a fim de 

evitar um confronto direto: 

[...] cada lado atuava como força de dissuasão. E isto se evidenciou 
principalmente do lado da Marinha, quando o comandante do 5° Distrito Naval 
pediu que o bispo de Tubarão, Dom Anselmo Pietrulla, intercedesse junto às 
tropas do III Exército para “recuarem a fim de evitar um conforto”. As tropas 
do Sul não recuaram, mas tampouco avançaram e permaneceram em 
Araranguá e Criciúma, na diocese do bispo (TAVARES, 2011, p. 118). 
 

O Movimento da Legalidade venceu as Forças Nacionais sem precisar disparar 

nenhum dos seus aparatos militares, a derrota dos ministros militares veio através da 

nomeação do general Osvaldo Cordeiro de Farias para comandante do III Exército, 



33 
 

que foi publicada no ‘Dário Oficial da União’ no dia 30 de agosto. Cordeiro de Farias 

tinha um Histórico respeitável: ocupava a chefia do Estado Maior do Exército, já havia 

ocupado cargo político de Interventor do estado gaúcho durante a Ditadura de Vargas, 

“tão respeitado que, em 1945,no Rio, quando o Exército decidiu depor Getúlio, ele foi 

incumbido de comunicar a decisão ao presidente” (TAVARES, 2011, p. 117). 

O general Machado Lopes, assim que soube de sua destituição, ordenou a 

todos os quartéis em prender Cordeiro de Faria, assim que chegasse a qualquer parte 

do território sob jurisdição do III Exército. Cordeiro de Farias chegou ao aeroporto de 

Porto Alegre, onde havia um número grande de militares e policiais   da Brigada Militar 

e percebendo que seria preso, ordenou a seu piloto o seu posto no comando do Sul. 

Isso trouxe grandes problemas à cúpula das Forças Armadas, os três ministros 

Militares passaram a ser chamados de patetas e entraram em descrédito dentro das 

Forças Armadas e no meio político (TAVARES, 2011). 

Diante do exposto nesse capítulo, as Forças Militares do país não teriam como 

prosperar com seu de plano de golpe, devido a diversos fatores que enfraqueciam 

cada vez mais os ministros militares. Políticos, militares e sociedade civil buscavam 

uma solução para a crise, que teria que confrontar a cúpula das Forças Armadas. 

Segundo Ferreira (2011), a solução encontrada foi a implementação do 

parlamentarismo. Nesse regime político João Goulart assumiria com poderes 

reduzidos. Jango chega ao Uruguai no dia 31 de agosto, e no dia 1 de setembro o 

presidente da República em exercício envia Tancredo Neves, um político experiente 

para Montevidéu, com a finalidade de convencer Jango a assumir nesse sistema.  A 

fim de evitar uma guerra civil e derramamento de sangue, o vice-presidente aceita a 

proposta. Essa seria uma solução “honrosa” aos ministros militares. 

De acordo com os Anais da Câmara dos Deputados (1961), no dia 1° de 

setembro de 1961 a Câmara dos Deputados reunia-se em sessão extraordinária para 

discutir a Emenda Constitucional número n° 16/1961, que tinha como objetivo 

implantar o Sistema Parlamentarista de Governo. A Emenda Constitucional foi 

aprovada e promulgada em sessão conjunta do Congresso Nacional, no dia 2 de 

setembro. 

No Rio Grande do Sul, Brizola denunciava o golpe do parlamentarismo que 

havia sido aprovado pelo parlamento brasileiro. Uma das críticas do Governador 

gaúcho era o fato de que a mudança da Constituição aconteceu dentro de um dia, 

sem os debates necessários inseridos na sociedade brasileira (SILVEIRA, 1991). 
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No dia 1° de setembro Jango chega na capital gaúcha e vai para o Palácio 

Piratini onde é recebido por uma multidão de populares entusiasmados com a 

presença de João Goulart em território brasileiro. A euforia do povo gaúcho durou 

pouco, Jango fez um breve discurso na sacada do Palácio, o que não contentou os 

militantes da Legalidade, que durante a madrugada exigiam o retorno do presidente 

na janela do Piratini (FERREIRA, 1997). 

Na madrugada do dia 2, o congresso aprovava o sistema parlamentarista com 

o consentimento de Goulart, o que gerou insatisfação dos manifestantes na Praça 

Matriz, que exigiam um posicionamento de Jango (PEREIRA, 2011). Dentro da sede 

do Governo do Estado, havia uma divergência entre Jango e Brizola: o governador 

não aceitava em hipótese alguma o parlamentarismo. O historiador Jorge Ferreira 

destaca que Brizola tinha planos para evitar o sistema que limitaria os poderes do 

presidente: 

A primeira atitude que Jango deveria seria ir por terra até Brasília e assumir 
o governo da República sem restrições aos poderes presidenciais. Segundo 
seus cálculos, o estado tinha gasolina para 14 dias e munição suficiente para 
110 mil voluntários civis, além do contingente do III Exército. A segunda 
medida seria dissolver o Congresso Nacional por ter violado a Constituição e 
ter perdido sua legitimidade política, e convocar uma Assembleia Nacional 
Constituinte para demonstrar que o objetivo não era implantar uma ditadura 
no país (FERREIRA, 2011, p. 255). 
 

João Goulart não concordou com Brizola, começando a discutir a composição 

de seu futuro mandato; no quinto dia de setembro Jango chega a Brasília e no dia do 

aniversário da Independência do Brasil, tomou posse no Congresso Nacional (KUHN, 

2004). 

 

3.1 Assembleia Legislativa do RS em Sessão Permanente em defesa da 
Constituição. 
 

Conforme os Anais da 90° ALRS, no dia 25 de agosto de 1961 a Assembleia 

Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul recebia em plenário a noticia da renúncia 

do Presidente Jânio Quadros, o deputado Cândido Norberto assumiu a tribuna do 

parlamento gaúcho para comunicar aos seus colegas esta importante e preocupante 

notícia. A partir desse momento, deputados estaduais se revezavam na tribuna para 

discursar sobre a renúncia de Jânio Quadros. O líder do PTB, deputado Sereno 

Chaise, apresentou um requerimento solicitando Sessão Permanente para 
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acompanhar os desfechos da renúncia do então presidente, sendo essa solicitação 

aprovada. 

O corpo de parlamentares da ALRS foi eleito em outubro 1958 e na mesma 

eleição era eleito governador do estado Leonel de Moura Brizola, pelo PTB com 

670.003 votos (TRE-RS, 1958). O Quadro abaixo demonstra o número de cadeiras 

que cada partido obteve nas eleições de 1958 e a composição da casa legislativa do 

estado gaúcho. 

 

Quadro 1 - Cadeiras conquistadas por partidos na ALRS nas eleições 1958. 

PARTIDO SIGLA N° DE CADEIRAS 

Partido Trabalhista Brasileiro PTB 24 

Partido Social Democrata PSD 13 

Partido Libertador  PL 07 

União Democrática Nacional UDN 03 

Partido de Representação Popular PRP 03 

Partido Democrático Cristão  PDC 02 

Partido Social Progressista PSP 02 

Partido Republicano PR 01 

Fonte TRE-RS (1958). 

 

A coligação que elegeu Brizola contava com três partidos, o PTB que elegeu 

vinte e quatro deputados, o PSP elegeu dois e o PRP elegeu três, com isso seu 

governo formou maioria na Assembleia Legislativa (FELIZARDO, 1988). 

Compreender essa governabilidade é importante para entender o apoio político que 

os deputados deram ao gestor do estado durante o período do Movimento da 

Legalidade. 

As falas dos representantes do povo gaúcho durante a tarde e a noite do dia 

25 de agosto eram de interrogação sobre as causas que levaram Quadros a renunciar. 

O deputado Mariano Beck do PTB, usa o microfone da Assembleia para expor essa 

inquietação: 

Não conhecemos as causas que determinaram o gesto dramático de S. Exa. 
O Sr. Jânio Quadros, mas queremos proclamar se a tanto foi levado o 
supremo mandatário da Nação, em consequência de causas estranhas e 
inconfessáveis, a nossa solidariedade a S. Exa., desejando, Sr. Presidente, 
que renúncia do Presidente da República não seja o pronuncio de dias 
sombrios para a nacionalidade (ALRS, 1961, p. 28). 
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O orador antes mesmo de saber do veto dos ministros militares a João Goulart, 

já apontava que o único era o cumprimento da Carta Magna do Brasil. 

Lamentamos profundamente, Sr. Presidente, o que ocorre e queremos, neste 
instante, manifestar também nossas esperanças e não só as nossas 
esperanças Sr. Presidente, como os nossos votos a Deus para que seja 
respeitada a soberania popular e aquele que foi eleito para substituir 
legalmente o Sr. Presidente da República, o Sr. Vice-Presidente João 
Goulart, assumindo a direção suprema do país, possa cumprir integralmente 
com o mandato, salvando, assim as instituições vigentes (ALRS, 1961, p. 28). 
 

Ainda conforme a fonte citada anteriormente, os parlamentares se revezaram 

no púlpito do parlamento para solidarizarem-se com Jânio Quadros e expor suas 

preocupações com o futuro da Nação. A maioria dos deputados se utilizaram da 

tribuna para atacar as “forças” que teriam feito o presidente do Brasil renunciar. O 

parlamentar Adaury Filippi do PSP registrou seu repúdio contra aqueles que 

motivaram a saída do chefe do executivo Nacional. 

[...] se realmente, - como é de se admitir- S. Exa. deixa a governo nesta hora 
sob pressão, sob ameaça; o povo, a nacionalidade, certamente, que ele, que 
era o representado do povo no governo, em sendo forçado a deixar o 
Governo, o que se fez não foi nada mais e nada menos do que tirar o poder 
das mãos do povo. A serem verídicas as noticias que nos chegam, a ser 
verdadeira a noticia da renúncia do Sr. Presidente da República, quero desde 
logo, Sr. Presidente, me alinhar entre aqueles que mais legitimo cumprimento 
do dever vêm aqui repudiar, vêm aqui dizer de público o seu protesto, o seu 
protesto, seu veemente protesto aqueles que motivaram essa renúncia.[...]. 
É o legítimo representante desse povo no Governo, sendo agora forçado a 
deixá-lo, por que as forças do mal, por que as forças reacionárias assim o 
quiseram. [...] é triste, Sr. Presidente, é muito triste que neste país aconteçam 
fatos como estes. As garantias se diluem, as desilusões do povo aumentam 
e nem mesmo o povo tem mais o direito de exercitar o direito de esperança. 
Sr. Presidente, aqui fica o nosso protesto, o nosso repúdio, o nosso 
pronunciamento contrario a tudo isto. O povo, através do Presidente da 
República, estava governado este país e foi forçado a deixar de ser 
Presidente, foi ele o condenado (ALRS, 1961, p. 28). 
 

O deputado Paulo Brossard, Líder do Partido Libertador utilizou  seu espaço de 

oratória para expor sua preocupação com a renúncia do maior mandatário do país, 

aproveitou para criticar o sistema presidencialista, colocando suas fragilidades e 

responsabilizou os Constituintes de 1946, que em sua opinião erraram em manter o 

presidencialismo que já era uma estrutura ultrapassada. O Líder da UDN, Synval 

Guazzelli, informou ao plenário que se encontrava solidário a Jânio. 

Após as oratórias o presidente da ALRS Hélio Carlomagno faz a leitura na 

íntegra da carta de renúncia de Jânio Quadros e depois realiza um discurso 

conclamando os deputados para Sessão Permanente. 

Os discursos dos parlamentares no dia 25 de agosto demostravam 

preocupação com os rumos do Brasil. Grande parte dos legisladores solidarizaram-se 
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com Jânio Quadros, a maior parte das falas foi em defesa da democracia e das 

instituições como forma de superar a crise que estava começando. 

Na noite do dia 25, o governador Brizola vai até o parlamento gaúcho para uma 

conversa com os deputados, colocando sua indignação contra uma possível tentativa 

de golpe (KUHN, 2004). Afirmou que esse golpe não seria contra Quadros, mas sim 

contra as instituições e os representantes eleitos pelo voto popular, por fim destacou 

que iria fazer de tudo em defesa da legalidade (PEREIRA, 2011). Nesse momento 

unia-se o Executivo e o Legislativo gaúcho em defesa do cumprimento da Constituição 

brasileira. No dia seguinte, o deputado Sereno Chaise, denuncia na tribuna as 

manobras militares que se desenrolavam em Brasília (ALRS, 1961). 

O deputado Mariano Beck, propôs a criação de uma comissão de 

parlamentares para dialogar com as autoridades nacionais no sentido de preservar os 

preceitos Constitucionais. Já nesse dia, havia indícios de que os ministros não iriam 

aceitar o retorno de Jango ao Brasil. Os debates na casa legislativa se intensificam 

em defesa da legalidade, Sereno Chaise lê na tribuna o manifesto do Marechal Lote 

e manifesta sua luta para manter ordem democrática e constitucional. 

No dia 27 de agosto é denunciado na Assembleia Legislativa o fechamento das 

Rádios Farroupilha e Gaúcha. Os deputados enviaram um documento ao Presidente 

da Câmara Federal, cobrando sua manifestação em defesa da Constituição. 

Como descrito em páginas anteriores, a madrugada de 28 de agosto foi a noite 

mais intensa da Campanha da Legalidade, pois havia uma movimentação do III 

Exército, que poderia atacar o Palácio Piratini. O deputado Adalmiro Moura relatou os 

momentos de pavor que os deputados e a população viveram naquela madrugada. 

Nesse dia os deputados subiam à tribuna e pediam a demissão dos ministros militares 

por violarem os preceitos constitucionais e parabenizaram o Comandante do III 

Exército pela sua posição em defesa da Legalidade. Os centros de Tradições 

Gaúchas de diversas cidades do estado, comparecem na ALRS para se solidarizarem 

e cumprimentar os deputados. 

A ALRS tornou-se um espaço de resistência politica contra a tentativa de golpe 

em 1961, durante esse período de Sessão Permanente, a Casa do povo recebia 

moções e mensagem de apoio de diversas entidades do estado e do país, como 

entidades sindicais, estudantis, religiosas, tradicionalistas, empresariais e as 

manifestações dos poderes Executivo e Legislativo de muitos municípios do interior 
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do estado; na abertura das Sessões Permanentes eram lidos esses documentos 

(SILVEIRA, 1991). 

O parlamento gaúcho contou com apoio de outras assembleias legislativas do 

país (FELIZARDO, 1985), o deputado federal por Guanabara Tenório Cavalcante da 

UDN trouxe o documento de apoio da assembleia do estado de São Paulo ao 

Movimento da Legalidade (SILVEIRA, 1991). A Instituição legisladora paulista também 

estava em Sessão Permanente e o presidente do parlamento do estado de São Paulo, 

Abreu Sodré da UDN, uniu-se a lideranças de outros partidos para dar apoio politico 

em defesa da Legalidade (FERREIRA, 2011). A Casa dos representantes do povo 

gaúcho recebeu delegações de deputados de outras Assembleias Legislativas do 

país, que vieram trazer seu apoio aos deputados estaduais e ao Movimento da 

Legalidade (NOLL, 2011). 

A Rádio Gaúcha foi transformada em órgão oficial da Assembleia Legislativa, 

para transmitir os discursos dos deputados estaduais e as ações e movimentos da 

ALRS durante a Campanha da Legalidade. Com quadro Ronda das Câmaras de 

vereadores, a emissora abria espaço da programação aos Edis no interior do estado 

(FELIZARDO, 1985). 

Segundo a pesquisadora Carla Brandalise, essa programação possibilitou e 

incentivou os parlamentos municipais a aderir ao Movimento da Legalidade. Os 

vereadores do interior do estado realizavam visitas a ALRS para levar a solidariedade 

de suas respectivas Câmaras e o apoio ao Movimento da Legalidade. O Presidente 

da assembleia legislativa do Rio Grande do Sul, deputado Hélio Carlo Magno fazia o 

contato com o interior do estado, viajava para cidades gaúchas para acompanhar as 

manifestações em defesa da Legalidade, dirigia-se aos populares em nome da Casa 

Legislativa e do governador Leonel Brizola (NOLL, 2011). 

Os deputados estaduais cumpriam seus expedientes internos na assembleia 

gaúcha e se organizavam em comissões para representar a Casa legislativa em ações 

externas; como visitas, reuniões e viagens entre outras ações (ALRS, 1961). ALRS 

organizou uma comissão de parlamentares para deslocar-se até Brasília para 

negociar e articular uma saída junto ao Congresso Nacional na crise, mantendo os 

preceitos democráticos e constitucionais. 

Ao chegarem na capital do país, os deputados gaúchos foram detidos pelas 

tropas da Aeronáutica, mas essa detenção se deu por algumas horas, sendo depois 

liberados (SILVEIRA, 1991).  
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Os deputados também se mobilizaram em busca de mais armas: uma comitiva 

de parlamentares foi até a fábrica de armamento da Rossi, pedindo revólveres; a 

empresa forneceu e a comitiva levou e distribuiu para os colegas (NOLL, 2011). Assim 

como os integrantes do Palácio Piratini, os integrantes da assembleia também 

andavam armados e dispostos a atirar se fosse necessário.  

Segundo Sereno Chaise, não houve discurso contrário à posse de Jango, pois 

de início alguns deputados preferiram a neutralidade e aguardaram a posição de seu 

partido em nível nacional. A opinião pública foi fator predominante para os deputados 

que ainda não tinham se manifestado assumirem uma posição em favor da Legalidade 

(NOLL, 2011), assim formou-se unanimidade na ALRS. De acordo com Paulo 

Riccordi, o movimento pela posse uniu os adversários políticos do Rio Grande do Sul. 

Na verdade, todos os deputados estaduais gaúchos entenderam que o 
sucessor legal do presidente renunciante era o vice-presidente eleito. Coisa 
diferente eram os oposicionistas na assembleia serem entusiastas dos 
movimentos do governador Brizola, a quem se opunham (PEREIRA, 2011, p. 
29). 
 

Enquanto o Congresso nacional discutia a Emenda Constitucional que 

programava o Parlamentarismo como forma de governo, os parlamentares gaúchos 

usavam a tribuna para criticar ou apoiar o novo sistema. No dia 4 de setembro os 

deputados estaduais em suas oratórias parabenizaram João Goulart pelo seu espirito 

democrático, por ter aceitado assumir o governo de forma Parlamentarista, para 

pacificar a nação brasileira (ALRS, 1961). 

A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul esteve presente desde o início 

da Campanha da legalidade, as Sessões Permanentes começaram no mesmo dia da 

renúncia de Jânio Quadros e foram até o dia 11 de setembro, quando o impasse pela 

posse de Jango já estava totalmente resolvido. A ALRS deu todo apoio politico de 

forma unânime ao governador Brizola para combater a tentativa de golpe, os 

parlamentares deixaram suas divergências de lado e uniram-se em um único 

propósito que era o cumprimento da Constituição do Brasil, assumindo o 

protagonismo dessa campanha junto com o governador. Ao longo dessa monografia 

destacamos a importância dessa instituição durante a Campanha da Legalidade. 
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4 Os vereadores pelotenses em defesa da Constituição  

 

Nesse capítulo escreve-se sobre os vereadores de Pelotas em defesa da 

Legalidade e da posse de João Goulart, usando fontes documentais (atas e registos) 

da Câmara de Municipal de Pelotas e jornais periódicos. 

Após estudar a metodologia a ser desenvolvida e os cuidados com as fontes, 

passamos a discutir a Campanha da Legalidade. 

Os vereadores que faziam parte do Legislativo pelotense durante o Movimento 

da Legalidade foram eleitos em 1959, nas eleições municipais. A cidade de Pelotas 

tinha 178.265 mil habitantes (IBGE, 1961) com um eleitorado de 41.265, 

compareceram às urnas 38.155 pelotenses para eleger seus representantes (TRE-

RS, 1959). 

De acordo com o professor e pesquisador Barreto (2014), os eleitores 

pelotenses escolhiam seus representantes pelo voto direto desde 1947. Nessa eleição 

disputaram duas chapas para a prefeitura de Pelotas e os partidos da cidade se 

organizaram em coligações para disputar o Executivo. O PTB lançou João Carlos 

Gastal para prefeito na coligação com o PSP e o PR. Pela Coligação que uniu os 

partidos PDC, PSD, UDN e PL concorreu Oscar Luiz Osório Rheingantz. As 

coligações em Pelotas não divergiram dos posicionamentos dos partidos em nível 

estadual, no Rio Grande do Sul, o PSD e o PTB disputavam em lados opostos, 

divergindo da aliança PSD-PTB no cenário nacional. 

De acordo com Benevides (1979) o PSD se “udenizava” no estado gaúcho. 

Criou-se no Rio Grande do Sul uma situação político-partidária sui-generis, 
com o distanciamento progressivo entre lideranças do PTB e do PSD. O PSD 
se aproxima da UDN em estilo politico, organização partidária e programática, 
afastando a liderança estadual da nacional do partido, principalmente quanto 
à questão eventuais aliança com o PTB (BENEVIDES, 1979, p. 121). 
 

Podemos observar que esse distanciamento ocorreu em Pelotas na eleição de 

1959, onde o PSD disputou na chapa concorrente do PTB.  

Os dois postulantes ao cargo de prefeito eram duas lideranças importantes na 

cidade. João Carlos Gastal tinha formação em Direito e lecionava para universitários; 

era um politico consolidado, ou seja, já havia exercido mandatos eletivos anteriores e, 

em 1951, disputou uma cadeira no legislativo pelotense, sendo eleito (LEMOS, 2020). 

Em 1958 foi eleito deputado estadual pelo PTB com 11.008 votos, e ocupou a sétima 

cadeira obtida pelo seu partido (FELIZARDO, 1958). 



41 
 

Oscar Luiz Osório Rheingantz era engenheiro agrônomo, um grande 

empresário no ramo de compotas, agricultor e agropecuarista, conhecido na cidade 

pelos altos investimentos nesses ramos, foi fundador e dirigente da Cooperativa de 

Lacticínios de Pelotas e organizador fundador do PDC pelotense (ROCHEFORT, 

2003). 

Nesse pleito foi eleito João Carlos Gastal com 19.226 votos e Oscar Luiz Osório 

Rheingantz obteve 15.179. Na eleição proporcional o PTB conquistou 9 cadeiras, PSD 

5, PL 1, PSP 1, PR 1, PDC 1 e a UDN 1, na busca por assento para Câmara de Pelotas 

o PTB demostrou a força e alcançou número expressivo de representação no 

legislativo (TRE-RS, 1959). O Quadro abaixo demonstra os candidatos eleitos para o 

Parlamento de Pelotas: 

 

Quadro 2 - Vereadores eleitos no pleito de 1959 em Pelotas. 

VEREADOR ELEITO PARTIDO VOTOS 

Paulo Brasil do Amaral PTB 2.178 

Enilton Grill PTB 1.125 

Elberto Madruga PTB 1.018 

José Anélio Saraiva PTB 1.006 

Antonio Curi  PTB 913 

Getúlio Pereira Dias   PTB 858 

José Cheffe Rahal PTB 565 

Francisco Lages dos Santos PTB 493 

Celso Garcia D’Avila Sellas PTB 455 

Pedro Bachini Sobrinho PSD 1.357 

Wolney da Silva Vieira PSD 816 

Darcy Adam PSD 742 

Anoar Mizetti PSD 709 

Jayme Gonçalves Wetzel PSD 706 

Estevão Candido Jorge dos Reis PL 343 

Almiro Buss PSP 558 

Vicente Martins Real  PR 741 

José Pederzolli Sobrinho PDC 565 

Francisco Ribeiro da Silva UDN 492 

Fonte: TRE (1959). 
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O Movimento da Legalidade que mobilizou a população do Rio grande do Sul 

iniciou na capital Porto Alegre e logo se espalhou por diversas cidades do estado. 

O interior gaúcho não ficou alheio à resistência política. Em Caxias do sul, 
sapucaia, Pelotas, São Leopoldo, Soledade, Passo Fundo, Carazinho e em 
muitas outras cidades foram fundados comitês com milhares de voluntários 
(FERREIRA, 2011, p. 237). 
 

A mobilização em defesa da legalidade em Pelotas uniu diversos segmentos 

na cidade, em reunião conjunta que contou com participações da população em geral, 

sindicalistas, trabalhadores e estudantes foi decidido dar apoio ao governador Brizola 

e defender os princípios democráticos e constitucionais (SILVEIRA, 1991). 

Em um ato no dia 28 de agosto foi criado o Comitê Popular Pró Defesa da 

Legalidade, a cerimônia contou com participação do prefeito João Carlos Gastal, 

vereadores, dirigentes de partidos políticos, presidentes de associações e líderes de 

agremiações estudantis (FOLHA DA TARDE, 1961). A primeira ação do comitê foi 

encaminhar mensagem ao governador Brizola. 

Temos a grata satisfação de levar ao conhecimento de vossência que em 
reunião hoje realizada [...] foi fundado o Comitê Popular Pró-Defesa da 
Constituição, programando ato público para amanhã às dezoito horas frente 
à Prefeitura. Esperamos assim, concretizar apoio incondicional à arrojada luta 
de vossência empunhando a bandeira da legalidade constitucional, posse do 
Dr. João Goulart à presidência da República. Saudações Legalistas (FOLHA 

DA TARDE, 1961, s/n). 
 

De acordo com o Historiador Oliveira (2013), os estudantes pelotenses se 

uniram em defesa da Legalidade constitucional, alunos universitários e secundaristas 

mobilizaram-se publicando notas, realizando protestos, greve geral e foram ativos 

participantes nos Comitês de Resistência Democrática. 

Na cidade de Pelotas foram instalados em diversos locais Comitês de 

Resistência para alistamento de voluntários que desejavam defender a posse de 

Jango e estavam dispostos a lutar caso necessário, inclusive profissionais de saúde 

alistaram-se (FOLHA DA TARDE, 1961). De fato, a população pelotense estava se 

organizando para uma possível guerra civil. 

Dessa forma, contata-se que os pelotenses não estão apenas unidos, mas 
em perfeitamente conscientes do grave momento que a nação atravessa na 
angustiante expectativa de que acontecimentos imprevisíveis venham ocorrer 

(FOLHA DA TARDE, 1961 apud SILVEIRA 1991, p. 146). 

 

Percebe-se, através da informação contida no jornal Folha da Tarde, que os 

munícipes da cidade de Pelotas estavam engajados no Movimento da Legalidade. Em 

matéria no mesmo dia, o periódico de Porto Alegre noticia que os docentes também 
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estavam em defesa da posse de Jango e aprovaram moções em defesa do vice-

presidente. 

O Magistério de Pelotas reunido em Assembleia Geral no auditório do 
Conservatório de Música, com a presença de centenas de professoras e 
professores de todos os graus de ensino, para se definir a respeito da crise 
politica que afeta a Nação atualmente, deliberou proclamar que considera 
essencial, agora, como sempre, o mais rigoroso respeito á Constituição, a 
posição do magistério pelotense ,nas graves circunstancia em que nos 
encontramos, é de firme e constante oposição a qualquer ato que signifique 
violação dos preceitos constitucionais. Aos poderes legalmente constituídos 
o magistério pelotense se manifesta a esperança de que seja o Governo da 
República entregue, nos termos da Constituição, ao vice-presidente João 
Goulart. Pelotas, 28 de agosto de 1961 (FOLHA DA TARDE, 1961, s/n). 
 

O poder legislativo de Pelotas esteve em mobilização e em Sessão Permanente 

em defesa da Legalidade. No dia 25 de agosto de 1961 o Presidente da Câmara 

Municipal de Pelotas, após ser noticiado da renúncia de Quadros, convocou os 

vereadores para sessão extraordinária. A Câmara de Pelotas colocou-se em Sessão 

Permanente antes da ALRS (FOLHA DA TARDE, 1961). 

[...] Damos por aberta a sessão extraordinária, que tem como finalidade 
manifestar a vigilância desta Casa a renúncia do Sr. Presidente Jânio da Silva 
Quadros, hoje verificada (CÂMARA MUNICIPAL, 1961, p. 1). 
 

A primeira Sessão Permanente foi transmitida por uma emissora de rádio da 

cidade, os parlamentares aproveitaram para fazer seus discursos que foram ouvidos 

por uma parcela expressiva da população de Pelotas. 

O vereador Wolney da Vieira, presidente da Casa Legislativa, comunicou que 

o Parlamento de Pelotas estaria em Sessão Permanente até que tudo voltasse à 

normalidade. Entendendo a gravidade do momento, os parlamentares usaram a 

tribuna da Câmara para externar suas preocupações.  

Elberto Madruga, vereador pelo PTB, foi o primeiro a fazer seu pronunciamento 

na Sessão Permanente: 

Sr. Presidente e nobres vereadores. Este plenário está reunido hoje tendo em 
vista os acontecimentos desta tarde, que motivaram a renúncia do Presidente 
da República, Sr. Jânio da Silva Quadros. De todos os quadrantes da Nação, 
Sr. Presidente e Srs. Vereadores, tem surgido os mais veementes 
pronunciamentos, no sentido de que nesta hora dramática, neste momento 
difícil vivido pela Nação, se preserve, antes e acima de tudo os preceitos 
constitucionais. Porque embora colhido de surpresa, pelos acontecimentos 
que geraram a renúncia do Presidente Jânio Quadros, desconhecidos alguns 
fatores, mas entrevistos outros, através dos acontecimentos que vêm se 
desenrolando, nestes últimos dias, nós sentimos Sr. Presidente e Srs. 
Vereadores que as instituições se encontram ameaçadas. E porque sentimos 
isto, nós estaremos reunidos, aqui nesta Sessão Permanente, para que essa 
Casa parta um pronunciamento que vá até aos altos poderes da República, 
desta República que periclita, desta República que esta ameaçada, para que 
os altos escolões do poder, sintam que os legisladores por menores que 
sejam estão vigilantes, nesta hora crucial e prontos a cumprirem os seus 
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deveres democráticos. O povo que aqui nos trouxe, Sr. Presidente, este povo 
acompanha minuto por minuto, na ansiosa expectativa dos acontecimentos 
que se desenrolaram. E este tem em nós a sua defesa, a defesa das suas 
prerrogativas, pode ter a certeza absoluta de que estaremos aqui vigilantes e 
estaremos convictos, de que deveremos defender, acima de tudo aos 
postulados democráticos [...] (CÂMARA MUNICIPAL DE PELOTAS, 1961, p. 
2). 
 

O Líder da Bancada do PTB continuou: 

[..] Sr. Presidente que dêste plenário uma moção! Que esta moção seja e vá 
de encontro àquilo que todos os plenários legislativos estão surgindo, para a 
defesa da democracia! (CÂMARA MUNICIPAL DE PELOTAS, 1961, p. 3). 
 

Finalizou: 

[...] estaremos Sr. Presidente e Srs. Vereadores vigilantes nesta Sessão 
Permanente, porque nessa hora o Brasil está vigilante. O povo há de saber 
defender sua soberania nacional! O povo há de defender os postulados 
democráticos (CÂMARA MUNICIPAL DE PELOTAS 1961, p. 3). 
 

Embora sem saber dos reais motivos da renúncia de Quadros, o vereador 

Madruga deixa exposto em seu discurso que havia elementos para uma possível 

“interferência” na renúncia do então presidente, externando de forma clara a 

preocupação com a sucessão presidencial, e defende que o único caminho para esse 

momento é a constituição. Sua fala deixa evidente a defesa pela posse de Jango, 

antes mesmo de haver o veto do Militares ao retorno de Goulart. 

Nesta mesma oratória, baseada no texto da Carta da Renúncia, o parlamentar 

relacionou a morte de Getúlio com a renúncia de Jânio Quadros, acusando que as 

mesmas forças que levaram Vargas ao suicídio levaram Quadros à renúncia. 

Os vereadores do PTB usaram a Tribuna do Parlamento para comentar o 

momento atual da política brasileira, em suas falas lembravam a morte de Getúlio 

Vargas, que naquela semana completava 7 anos, denunciaram e apontaram as 

possíveis “forças” que levaram Jânio a deixar o cargo presidencial. 

A maioria dos vereadores acreditavam que Quadros foi forçado a renunciar e a 

preocupação dos representantes dos pelotenses era manter as instituições 

democráticas e exigiam o cumprimento do texto constitucional (CÂMARA MUNICIPAL DE 

PELOTAS, 1961, Ata n. 83). O parlamentar Celso Salles apesar de relacionar a saída 

de Jânio por pressões desconhecidas desconfiava de tais fatos e deixa a dúvida em 

seu discurso. 

[...] no momento, aliás desde que assumiu a Presidência da República s. exa. 
Dr. Jânio da Silva Quadros não mais pertencia a Partido político algum, 
pertencia a Nação Brasileira, e o seu Presidente é o seu maior magistrado. 
Este homem, com sua cultura e com seu prestígio, pois se assim não fôra 
não poderia ser guindado a mais alta curul presidencial, chegou à situação 
de renunciar em expressiva carta, embora não possamos afiançar ainda bem 
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sobre sua autenticidade, em virtude de que as noticias que nos estão vindo, 
tem sido de um modo muito precipitado e manda o bom senso esperar mais 
tempo para saber da situação verdadeira (CÂMARA MUNICIPAL DE 
PELOTAS, 1961, p. 6). 
 

O representante do Partido Republicano, Francisco de Paula de Moraes, falou 

da proposição que o legislativo deveria aprovar e encaminhar às altas autoridades do 

país e enfatizou a importância das Casas Legislativas nesse momento (CÂMARA 

MUNICIPAL DE PELOTAS, 1961). 

Os parlamentares que usaram a tribuna na instalação da Sessão Permanente 

colocaram seus posicionamentos em defesa do cumprimento do texto constitucional, 

mesmo alguns não fazendo uma referência direta a posse de João Goulart, mas o 

intuito era fazer defender a regra legal de sucessão. A primeira Sessão foi levantada 

(suspensa) às 23:55 h. 

No dia 27 de agosto a Sessão Permanente foi reaberta e os legisladores 

voltaram a fazer os debates em defesa da Constituição.  

O vereador Jaime Wetzel apresentou proposição para ser encaminhada aos 

altos comandos da República, solicitando esclarecimento dos motivos que levaram 

Quadros a renunciar, sendo a mesma aprovada por unanimidade da Casa. O vereador 

Joaquim da Francisco da Costa subiu à tribuna para cobrar a manutenção da lei 

constitucional. 

[...] Não podemos de maneira alguma concordar que rasgue a Constituição 
Brasileira. E aqui estamos, justamente por isso, para lutarmos por isto, para 
lutarmos pela manutenção da legalidade e pelo respeito á Constituição 
(CÂMARA MUNICIPAL DE PELOTAS, 1961, p. 39). 
 

Paulo Brasil Amaral discursou no dia 28 de agosto, cumprimentando o general 

Machado Lopes por ter aderido ao Movimento da Legalidade, apresentou um voto de 

louvor assinado por todos os vereadores, encaminhado ao Comandante do III 

Exército, nesse mesmo sentido outros colegas fizeram saudações a Machado Lopes. 

Os diretórios dos municipais dos partidos UDN, PDC, PL, PR publicaram notas 

defendendo a posse de Jango, os legisladores leram as notas de seus respectivos 

partidos na tribuna do Parlamento. O vereador José Anélio Saraiva se colocou à 

disposição da Casa Legislativa para ir conversar com o Ministro da Guerra. 

Outra coisa, Sr. Presidente e nobres Vereadores, se eu pudesse de 
momento, o que é impossível, mas se alguém me ajudar, eu estou pronto, em 
nome dessa Casa, ainda que seja preso, para deixar o Rio Grande do Sul e 
ir a Brasília, fazer um apelo ao Sr. Ministro da Guerra em nome desta Câmara 
e de outras Câmaras, em nome das crianças do Brasil, para que não haja 
derramamento de sangue, para que o art. 79 da nossa Constituição seja 

mantido( CÂMARA DE MUNICIPAL DE PELOTAS, 1961, p. 16). 
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O pronunciamento do vereador José Anélio demonstra o quanto os 

parlamentares estavam dispostos em defender a posse de João Goulart. 

Os vereadores de Pelotas engajaram-se em defesa da posse de Goulart e a 

população da cidade unia-se com seus representantes pela defesa da Constituição. 

A notícia publicada no Jornal Última Hora do dia 30 de agosto de 1961 demostra a 

união dos parlamentares com a população pelotense: 

Logo que eclodiu a crise política com a renúncia do Presidente Jânio 
Quadros, o edifício da Prefeitura Municipal de Pelotas, onde também funciona 
a Câmara de Municipal de Vereadores, transformou-se no “QG” de 
resistência do povo pelotense em prol da legalidade, acompanhando  dali, em 
permanente contacto com o Palácio Piratini, o desenrolar dos graves 
acontecimentos que se sucederam. Assim, na Prefeitura e na Câmara 
concentraram-se, além do prefeito e dos vereadores, lideres sindicais, lideres 
estudantis e grande numero de populares, que a partir daquele instante 
passaram a promover por todos os meios ao seu alcance, manifestações pela 
defesa do regime constitucional [...] (FOLHA DA TARDE, 1961, s/n). 
 

Os parlamentares pelotenses defendiam a posse do Jango como Presidente 

da República brasileira, os representantes das bancadas manifestaram-se em defesa 

do texto constitucional e, contra qualquer tentativa de golpe, assim se pronunciaram 

as bancadas PSD, PTB, PL, UDN, PDC, PSP e PR (FOLHA DA TARDE, 1961).  

Os Edis de Pelotas participavam de ações em defesa da legalidade, realizavam 

visitas aos Comitês de Resistência Democrática, enviavam às autoridades estaduais 

e nacionais mensagens, moções e telegramas declarando suas posições em defesa 

da Carta Magna da República Brasileira. O legislativo pelotense de forma unânime 

encaminhou ao ministro da Guerra Denys, um telegrama, no qual os parlamentares 

pediam o respeito aos preceitos democráticos e à Constituição. A Câmara enviou 

também moção para o general Machado Lopes. 

Nesta Hora grave e histórica da nacionalidade, em que o Rio Grande se 
coloca em pé pelo Brasil e pela constituição, através dos seus órgãos 
representativos e legítimos, alicerçados na confiança popular, a Câmara 
Municipal de pelotas vem testemunhar á V. Exa. o seu reconhecimento e 
aplausos pela atitude gloriosa e intrépida ao lado dos anseios do Rio Grande 
e do Brasil, honrando dessa forma as tradições heroicas de nosso glorioso 
Exército (FOLHA DA TARDE, 1961, s/n). 
 

A moção enviada para o comandante do III Exército foi subscrita por todos os 

vereadores. Esse documento e telegrama enviado ao ministro de Guerra demonstra 

unanimidade do legislativo de Pelotas pela posse de João Goulart, ou seja, todos os 

vereadores estavam em consonância com o Movimento da Legalidade que ocorria no 

Rio Grande do Sul. 
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As Câmaras municipais tiveram participação ativa no Movimento da Legalidade 

e, em reunião extraordinária, o legislativo porto-alegrense declarou apoio ao 

governador do estado; líderes de bancadas defendiam a união de todos os gaúchos 

em torno da Legalidade Constitucional (ULTIMA HORA, 1961). 

Entendendo a gravidade do momento, a Câmara de Porto Alegre colocou-se 

em Sessão Permanente e designou uma comissão de parlamentares para 

acompanhar os acontecimentos, tendo essa comissão acesso ao Palácio do governo 

estadual. O parlamento também divulgou nota à imprensa, declarando que a única 

saída para o grave momento era o respeito à Constituição (ANDRÉ apud FELIZARDO, 

1985). 

No dia 27 de agosto, enquanto alguns vereadores permaneciam na Câmara 

aguardando notícias, outros foram para o Palácio Piratini demonstrar seu apoio ao 

movimento e solidariedade a Brizola (ULTIMA HORA, 1961). 

No município de Rio Grande a Câmara manteve-se em Sessão Permanente e 

estabelecendo contatos com os munícipes. Dentre as ações realizadas pelo 

parlamento rio-grandino se destacou a distribuição de panfletos com o manifesto do 

Marechal Lott. Os vereadores de Rio Grande convocaram o povo de sua cidade para 

greve geral, até Jango assumir o maior cargo da República Federativa do Brasil.  

Vereadores e dirigentes sindicais decidiram, em reunião realizada na sede da 
tradicional União Operária de Rio Grande, atuar objetivando a formação de 
batalhões de Trabalhadores (ULTIMA HORA, 1961 apud SILVEIRA, 1991, p. 
139). 
 

A notícia vinculada na Última Hora (1961) demonstra a participação efetiva dos 

parlamentares rio-grandinos no Movimento da Legalidade em Rio Grande. O povo 

bageense também estava em defesa da Legalidade Constitucional e seus 

representantes se colocaram em Sessão Permanente desde o dia 25 de agosto, logo 

depois de saberem da renúncia do Presidente Jânio Quadros (PASSOS, 1961 apud 

SILVEIRA, 1991, p 149).  

Segundo Brandalise (2011), no interior do estado gaúcho os poderes legislativo 

e executivo se uniam em mobilizações em defesa da Constituição e pela posse de 

João Goulart. 

Em Pelotas, o Prefeito João Gastal ajudou na organização e participou 

ativamente do Movimento da Legalidade. A união do Legislativo e Executivo de 

Pelotas no Movimento da Legalidade ocorreu em diversos momentos (DIÁRIO 

POPULAR, 1961).  
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Por conseguinte, podemos observar que os vereadores pelotenses tiveram 

relevante participação no Movimento da Legalidade e foram defensores da posse de 

Jango no regramento constitucional. Os parlamentares, junto com a população 

pelotense, foram protagonistas desse movimento em Pelotas, ajudando a derrotar a 

tentativa de golpe que estava em curso no Brasil. 
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5 Considerações finais 

 

A renúncia de Jânio Quadros abalou as estruturas da República brasileira, em 

um momento em que o sucessor imediato se encontrava fora do território nacional. 

Aproveitando-se da ausência de Jango, a cúpula das Forças Armadas tentou evitar o 

seu retorno ao país e a sua posse como Presidente da República. A tentativa de golpe 

colocou o Brasil em momentos de tensão e uma guerra civil prestes a acontecer. 

Para evitar a tentativa de golpe, o povo do Rio Grande do Sul colocara-se em 

grande mobilização em defesa da posse de Goulart e da legalidade Constitucional, o 

estado gaúcho virando solo da resistência democrática. O governador Brizola 

convocou a Brigada Militar do estado para enfrentar as forças golpistas: o Palácio 

Piratini transformou-se no Quartel General da Legalidade, foram montadas barricadas, 

e os soldados da Brigada ficavam com metralhadoras nos prédios vizinhos ao Palácio 

que estava sob ameaça de ser bombardeado. Os populares ficavam em frente à sede 

do governo estadual durante os vários dias do Movimento da Legalidade. Com a 

adesão do III Exército, o movimento ganhou outra proporção: o comandante Machado 

Lopes passou a executar o plano de defesa e ataque das tropas legalistas. Em 

diversas cidades do estado foram organizados Comitês de Resistência Democrática, 

e batalhões de operários alistavam populares para defender a Constituição. 

Os pelotenses participaram ativamente no Movimento da Legalidade, 

organizaram diferentes formas de resistência democrática, foram criados Comitês em 

defesa da legalidade em diversos pontos da cidade. Os munícipes de Pelotas uniram-

se em defesa da posse de Jango, realizaram atos e ações para garantirem que o texto 

constitucional fosse cumprido. 

Os vereadores pelotenses estavam mobilizados junto com a população de 

Pelotas. A Câmara Municipal de Pelotas transformou-se em espaço de resistência 

democrática pela posse de Goulart, durante o Movimento Legalidade. A Casa 

Legislativa se colocando em Sessão Permanente, os vereadores usavam a tribuna 

para se posicionar em defesa da Constituição Brasileira. As participações dos 

representantes de Pelotas não se limitaram à Câmara, os vereadores participavam 

dos atos que eram realizados em defesa da posse de Jango.  

Nessa pesquisa, buscou-se demonstrar a importância do Movimento da 

Legalidade para a posse de João Goulart, evidenciando a participação dos vereadores 

de Pelotas nesse movimento. Tendo relevância para a sociedade, demonstrou-se 
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como foi a mobilização na cidade em um dos momentos importantes na História do 

Brasil, evitando o golpe militar em 1961. 

Esse Trabalho de Conclusão de Curso possibilitou mostrar como os 

parlamentares de Pelotas se colocaram junto com a população da cidade em defesa 

do Texto constitucional brasileiro, e nesse sentido, os questionamentos apresentados 

foram alcançados. 

O trabalho focou nas ações dos vereadores na luta pela posse de João Goulart. 

Acreditamos que outras novas pesquisas poderão ser feitas para analisar o 

Movimento da Legalidade em Pelotas, podendo ser estudadas diversas outras fontes 

e questões sobre o movimento legalista. 
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