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A Sala da Memória da JFPR possui 57 processos históricos que têm
por fundamento algum aspecto da Revolução Federalista.

 

Mas o que foi a

Revolução Federalista?

https://memoriaonline.jfpr.jus.br/index.php/revolucao-federalista-1893-1895


A Revolução Federalista (1893-1895), ocorrida durante o governo de Floriano
Peixoto, no período denominado “República da Espada”, foi uma guerra civil
gaúcha disputada entre os federalistas (maragatos) e os republicanos (pica-
paus), mas que envolveu também os Estados do Paraná e de Santa Catarina, uma
vez que muitas batalhas ocorreram nestes Estados, com a participação de líderes
locais. Representa uma das mais violentas e sangrentas revoltas travadas no sul do
Brasil.

A revolução durou dois anos e meio, de fevereiro de 1893 a agosto de 1895.

O estopim foi a tentativa de tomar a cidade de Bagé (RS) pelos Maragatos, devido a
sua posição estratégica.



Os Federalistas foram chamados de “Maragatos” pelos republicanos. "Maragato" é
um termo usado no Uruguai para indicar os espanhóis oriundos da localidade de
Maragataria, na província de Léon, Espanha.
 
Os maragatos faziam parte do Partido Federalista do Rio Grande do Sul, fundado
em 1892. Eles estavam insatisfeitos com a ascensão de Floriano Peixoto à
presidência, após a renúncia de Deodoro, e eram contrários ao sistema de
governo presidencialista centralizado.
 
Também exigiam a deposição do republicano Júlio de Castilho (eleito Presidente
do Estado do Rio Grande do Sul), cargo hoje similar ao de Governador), e
ansiavam por um governo federalista, com a descentralização do poder. Foram
liderados por Gaspar da Silveira Martins (1835-1901) e Gumercindo Saraiva
(1852-1894).

FEDERALISTAS X REPUBLICANOS
Maragatos x Pica-paus



Por sua vez, os Republicanos ou “Pica-Paus”, foram apelidados assim devido à vestimenta composta de roupa azul
e quepe vermelho, que lembravam os pássaros. Também eram chamados de "Legalistas", "Chimangos" (nome de
uma ave do Rio Grande do Sul) ou "Castilhistas" (referente ao líder Júlio de Castilhos) e estavam ao lado do
presidente Floriano Peixoto.
 
Os pica-paus acreditavam na consolidação do sistema republicano instalado em 1889, na centralização do poder
e na modernização do país. Estavam reunidos no Partido Republicano Rio-Grandense (PRR) e seu principal líder
foi o jornalista e político positivista, na época Presidente do Estado, Júlio de Castilhos (1860-1903).

A revolução terminou em 1895, no governo de Prudente de
Moraes, que recebeu a alcunha de “Pacificador”. A solução
para o conflito, entretanto, acabou sendo política e não militar.
Em 23 de agosto de 1895 selou-se um acordo de paz na cidade
de Pelotas, em que os maragatos reconheciam sua derrota,
com a concessão de anistia aos envolvidos. Júlio de Castilhos
saiu vitorioso do episódio e o castilhismo consolidou-se como
uma corrente política influente no Estado por cerca de quatro
décadas.



Um dos episódios mais sangrentos e
trágicos da Revolução Federalista ficou
conhecido como o “Cerco da Lapa”, ocorrido
no Município da Lapa, no Estado do Paraná.
Durante 26 dias, de 14 de janeiro a 11 de
fevereiro de 1894, enfrentaram-se os
maragatos (liderados por Silveira Martins) e
pica-paus (liderados pelo General Carneiro).
A cidade foi praticamente destruída durante
as batalhas.

O Cerco da Lapa

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%B4nio_Ernesto_Gomes_Carneiro


Porém, a coragem e a determinação em não se render mostrada pelos lapeanos não era
privilégio dos militares. Em 15 de janeiro de 1894, o General Carneiro chegou a convidar
todas as famílias a retirarem-se da cidade num trem que mantinha preparado. As
mulheres da cidade, impossibilitadas de levar seus maridos, irmãos e filhos, resolveram
não embarcar, correndo os mesmos riscos durante o período de luta. Na época a Lapa
tinha aproximadamente 200 casas dispostas ao longo de apenas 4 ou 5 ruas. Os
combatentes formaram uma legião de 639 homens, entre militares e civis. Número
pequeno, todavia, para combater cerca de três mil maragatos.



Depois de muitas batalhas, em que os federalistas tomaram vários pontos da cidade,
inclusive o próprio cemitério, as vítimas da guerra estavam sendo sepultadas em uma
vala comum, embaixo do assoalho da igreja.

A Lapa caiu apenas com a morte do General Carneiro. Na
noite de 6 para 7 de fevereiro, Carneiro tentou socorrer o
tenente Henrique dos Santos, porém também foi atingido
por uma bala que atravessou o estômago e o fígado. O
general foi socorrido, mas às 18h30 de 9 de fevereiro de
1894 veio a falecer. Em reunião entre os oficiais,
considerando a impossibilidade de resistência, a precária
situação da tropa e da população da cidade, já sem
alimentos, os pica-paus aceitaram discutir as cláusulas da
capitulação. Na mesma tarde, a força legal foi desarmada e
a praça ocupada pelos maragatos.



Mesmo vencida, a Lapa causou discórdia no movimento federalista, que não seguiu para
São Paulo como era previsto. Enquanto a Lapa resistiu, o Marechal Floriano teve tempo
hábil para organizar forças e defender São Paulo. Daí a desistência dos maragatos em
seguir viagem.

Os 26 dias de encarniçada luta
no Cerco da Lapa marcaram o
epílogo dessa jornada. Sem a
opção de levar a revolução às
portas do palácio de Floriano
Peixoto no Rio de Janeiro,
Gumercindo Saraiva retornou
definitivamente ao Rio Grande do
Sul, onde foi morto, e suas tropas
dissolvidas.



Quer ver um vídeo sobre a 

História do Cerco da Lapa?

Clique abaixo!

https://www.youtube.com/watch?v=_h3wT0izlTM
https://www.youtube.com/watch?v=_h3wT0izlTM
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O farmacêutico Westphalen pede indenização 
por gastos com medicamentos durante Cerco da Lapa
Os Autos de Ação Ordinária nº 592 tratam do pedido do farmacêutico Olympio Westphalen contra a Fazenda Nacional,
proposto em agosto de 1898, para a cobrança de sessenta contos de réis (60:000$000) referentes à prestação de serviços e uso
de medicamentos no período de novembro de 1893 a fevereiro de 1894, para as forças federais instaladas na cidade da Lapa, no
episódio conhecido como Cerco da Lapa. Segundo o requerente, enquanto farmacêutico, teria acudido os feridos em batalha. O
prédio que abrigava sua residência e sua farmácia também teriam sofrido sérias avarias em função dos combates.

O Procurador da República alegou que o autor cumpriu nobremente o seu dever de bom cidadão prestando serviços às
forças legais, contudo não teria direito de reclamar uma indenização à Fazenda Nacional, que não obrigou ou autorizou a
prática de tal ato. Argumentou, ainda, que a União não poderia se responsabilizar por todos os estragos causados pelos
revolucionários. 

O Juiz Federal Manoel Ignácio Carvalho de Mendonça julgou a ação parcialmente procedente, condenando a Fazenda
Nacional a pagar apenas os aluguéis do prédio durante o tempo em que as forças o ocuparam. Condenou o autor em três
quartos das custas e a Fazenda no restante. 

O autor apelou da sentença para o Supremo Tribunal Federal, mas não há, nos autos, notícia do resultado do recurso.

https://memoriaonline.jfpr.jus.br/index.php/traslado-da-acao-ordinaria-no-592


Autuada em 13 de março de 1896, esta ação (Apelação Cível nº 253) seria uma simples Ação
Ordinária, proposta pela Baronesa do Serro Azul e seus filhos contra a Fazenda Nacional, requerendo
uma indenização de mil e quinhentos contos de réis (1:500:000$000), devido à declaração de
caducidade e rescisão de contrato que seu marido, Ildefonso Pereira Correia, o célebre Barão do
Serro Azul, mantinha com o Governo Federal.

Mas o aspecto mais curioso dos autos não é, propriamente, a parte jurídico-processual, mas a
narrativa das circunstâncias em que se deu a morte do Barão.

Afirmou a Baronesa que, quando foi restabelecida a ordem no País, em 1894, seu marido foi preso
justamente como suspeito de coparticipação na Revolução Federalista, tendo sido morto na noite do
dia 20 de maio, no quilômetro 65 da Estrada de Ferro Curitiba-Paranaguá.

A morte do Barão do Serro Azul

https://memoriaonline.jfpr.jus.br/index.php/apelacao-civel-no-253
https://memoriaonline.jfpr.jus.br/index.php/apelacao-civel-no-253
https://memoriaonline.jfpr.jus.br/index.php/apelacao-civel-no-253


O Barão nasceu em Paranaguá em 1849. Foi um político
proeminente, mas sua atividade empresarial é que o levou à fama,
como maior produtor de erva-mate do mundo! Com a construção
da Estrada da Graciosa, transferiu suas atividades para Curitiba.
Abolicionista convicto, quando se tornou presidente da Câmara
Municipal de Curitiba, comprometeu-se publicamente a promover
a emancipação dos escravos do município.

Em 8 de agosto de 1888 recebeu da princesa Isabel, então
regente do Brasil, o título de barão do Serro Azul. Foi o primeiro
Presidente da Associação Comercial do Paraná, fundada em 1º de
julho de 1890.





















notícia do jornal "o PAIZ" em 24

de novembro de 1891...



A revolução federalista também ficou
conhecida como a “Revolução da
Degola”, posto que o degolamento era
comum, com o intuito de poupar armas
e munições. Nesse contexto, cerca de 2
mil combatentes, dentre Federalistas e
Republicanos, foram degolados.

Você sabia que...

Numa população de um milhão de pessoas, a Revolução Federalista deixou cerca
de 12 mil mortos, dentre pica-paus e maragatos.
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