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OS 23 DIAS QUE ESTREMECERAM A TERRA DA GAROA. A CAM-
PANHA NO PARANÁ E A COLUNA MIGUEL COSTA-PRESTES

1924
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Sérgio Marques

05 de julho de 1924, sábado de uma ma-
nhã fria e nebulosa, despontou o Movimento 
Revolucionário de 1924, hoje conhecido pelo 
termo “Revolução Esquecida”.

O cenário político brasileiro da segunda 
década do século passado era de uma Repú-
blica retrógrada, em ciclo perverso, encerran-
do-se em si mesmo os objetivos do Estado, 
preservando uma estrutura viciante. A popu-
lação era um mero ator coadjuvante na es-
trutura estatal. 

Reinava a famigerada política do “Café 
com Leite”, com alternância do Executivo Fe-
deral (Presidência da República) apenas por 
representantes das oligarquias dos entes eco-
nomicamente majoritários, ou seja, São Pau-
lo e Minas Gerais. 

As eleições eram manchadas pelo incrédu-
lo voto aberto, o malicioso voto de cabresto, 
com o povo “exercendo cidadania” de acor-
do com o pensamento dos poderosos “co-
ronés”, como eram chamados os chefes po-
líticos locais. Tais práticas absurdas cobriam 
nossos sertões. O Presidente da República na 
ocasião era o também oligarca mineiro Ar-
thur Bernardes, que representava a ordem 

vigente, arcaica, carcomida e corrompida da 
sociedade, em triste continuísmo político...

Assim começava a se desenhar a  Revolu-
ção. 

O intuito do Movimento de 1924 era a 
derrubada do Presidente da República. A 
União Federal deveria transmitir os poderes a 
um Governo Provisório, composto de nomes 
de reconhecida probidade, que, após, con-
vocariam uma Constituinte. Outras pautas: 
ensino gratuito e obrigatório, voto secreto e 
uma Justiça independente. Em resumo, “Re-
publicanizar a República”, retroagindo-se aos 
princípios políticos de 1889, ano da Procla-
mação da República.

A espoleta da rebeldia teve origem no 
Exército, no Quartel de Santana, o tradicio-
nal 4º BC- Batalhão de Caçadores, Quartel do 
“Solar dos Andradas”, na Rua Alfredo Pujol 
(hoje, Centro Preparatório de Ofi ciais da Re-
serva- CPOR/SP), espalhando-se através dos 
Quartéis da Força Pública da área central de 
São Paulo, ao longo da Av. Tiradentes.

O Quartel da Luz, no atual Regimento de Ca-
valaria e o 1º Batalhão da Força Pública (hoje, 

É Major da PMESP, graduado em Ciências Policiais de Segurança e 
Ordem Pública pela APMBB, em 1996. Graduado em Direito pela UNI-
BAN. Pós-graduado em Política e Relações Internacionais pela FESP/
SP. Mestre em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública pelo 
CAES, da PMESP, em 2013. Licenciado em História pela Faculdade 
Sumaré. CEPE- Ciclo de Estudos de Política e Estratégia pela ADESG – 
Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra.
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1º BPChq/ROTA), sob o comando do major Fis-
cal do Regimento de Cavalaria1 da Força Pública 
Miguel Costa e inúmeros outros colaboradores 
(destacando-se o tenente, da Força, João Ca-
banas, autor do livro “A Coluna da Morte”2), 
dominaram a cidade de São Paulo. O Quartel 
da Luz foi à sede Revolucionária até ser atingi-
da por obuses legalistas, durante a dominação 
da cidade. Com isso, a Sede foi deslocada para 
a Estação da Luz, a menos de 800 metros da 
“Casa Amarela”.3 

O 2º Batalhão de Infantaria, no “Quartel de 
Santo Agostinho” (instalações do atual 2º BP-
Chq), na Rua Dr. Jorge Miranda, paralelo ao 1º 

1 A função de major Fiscal equivaleria hoje, para o 
mesmo posto, a função de subcomandante de um Ba-
talhão/Regimento.
2 O termo era utilizado, pois, em regra, suas missões 
eram mais perigosas, com poucas possibilidades de 
concluí-las com vida. Foi a partir de ações em Espírito 
Santo do Pinhal, cidade do interior de São Paulo, que 
o grupamento de Cabanas recebeu tal denominação.
3 O Quartel da Luz também possuía essa denominação 
decorrente da cor predominante do Quartel. 

Batalhão/Cavalaria também foi dominado pelos 
rebeldes.

Por fi m, na esquina da Rua Ribeiro de Lima 
com Avenida Tiradentes os revolucionários con-
quistaram o Corpo-Escola4. A região atualmen-
te é ocupada pelo COPOM/SP. 

Ofi ciais do Exército, o general Isidoro Dias 
Lopes, comandante do Movimento, os ir-
mãos capitão Joaquim e tenente Juarez Tá-
vora, tenentes Eduardo Gomes, Asdrúbal 
Gwyer de Azevedo e Luiz Cordeiro Castro 
Afi lhado, capitão Newton Estillac Leal, ma-
jor Cabral Velho (do 6º RI, de Caçapava- SP), 
tenentes- coronéis Olyntho de Mesquita 
Vasconcellos (comandante do 2º GAM, de 
Jundiaí-SP) e Bernardo de Araújo Padilha (co-
mandante do 5º BC, de Rio Claro- SP), dentre 
outros, assumiram relevância no Levante. 

4 O Corpo-Escola é nos dias atuais a APMBB- Academia 
de Polícia Militar do Barro Branco. 

Jornal O Malho, 23 de agosto de 1924, p. 35, Edição 

Grupo de revoltosos de sentinelas sobre o telhado do 1º Batalhão da Força Pública (hoje 1º BPChq/
ROTA), no dia do estouro da Revolução, 05 de julho de 1924.
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Pela Força Pública, além 
de Miguel Costa e Caba-
nas, os tenentes Tales do 
Prado Marcondes, Ota-
viano Gonçalves da Silvei-
ra, João Batista Nitrini e 
Arlindo de Oliveira, todos 
do Regimento de Cavala-
ria, além do capitão Índio 
do Brasil, do 4º Batalhão 
de Infantaria da Força.

Do interior Paulista ou-
tras Unidades do Exército 
se sublevaram, chegando 
à Capital, apoiando o Mo-
vimento Revolucionário, 
Batalhões esses de Qui-
taúna (região de Osasco), 
Itu, Rio Claro, Jundiaí e 
Caçapava. 

Uma resistência na For-
ça Pública, em pleno Bair-
ro da Luz, inicialmente 
tomada pelos Revolucio-
nários, em 05 de julho, 
e, logo após, retomada 
pelos legalistas: o 4º BI- 
Batalhão de Infantaria, 
também situado no cen-
tro nervoso da Revolução, 
na Avenida Tiradentes, a 
500 metros do Quartel da 
Luz. O 4º BI se transfor-
mou, segundo o tenente 
Benito Serpa, um de seus valentes soldados, “A Verdun Paulista” (tema do livro de sua 
lavra)5, bastião legalista, resistindo a fúria rebelde até a fuga do Presidente do Estado6 
para Guaiaúna, em 09 de julho de 1924. 

5 Verdun é uma referência à resistência francesa durante a I Guerra Mundial contra os soldados alemães. Caso 
perdessem aquela batalha, na região abrangida pela cidade gaulesa, o caminho estaria aberto para o Império 
alemão conquistar Paris, a capital francesa. 
6 Termo pelo qual era conhecido o Governador do Estado.

Arquivo

General Miguel Costa, durante a Revolução era major Fiscal do Regi-
mento de Cavalaria da Força Pública Paulista, um dos principais líde-
res do Movimento de 1924.
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Surgiram outras resistências legalistas, nos seguintes redutos:
· Palácio Campos Elíseos7, no bairro de mesmo nome, 
· Sede do antigo Quartel do Corpo de Bombeiros, da Força Pública, na Rua Anita 

Garibaldi8, ao lado da atual Praça da Sé, 
· Guarda Cívica, da Força Pública, no Quartel da Várzea do Carmo9, com seus dois 

Batalhões, o 1ª e 2º Corpos da Guarda Cívica,
· 3º Batalhão de Infantaria, da Força Pública, em seu Quartel, no bairro de Cambuci,
· 5º Batalhão de Infantaria, da Força Pública, em seu Quartel, no bairro de Vergueiro/

Liberdade10, 
· Polícia Central, no Largo do Palácio11, 
· Quartel General do Exército, na Rua Conselheiro Crispiniano12, próximo ao Teatro 

Municipal, e
· Estação Transformadora de energia elétrica da “Light”, na Rua Paula Souza13.

Quartel do 4º Batalhão de Infantaria da 
Força Pública (hoje, 4º BPM/I, com sede 
em Bauru- SP). Localizava-se na Av. Tira-
dentes, esquina com a Rua dos Bandei-
rantes. Com 40 homens e seu coman-
dante, capitão Pedro de Moraes Pinto, 
auxiliado pelo tenente Antônio Pietscher, 
resistiram por quatro dias ao ataque e 
cerco revolucionário. As marcas da fuzi-
laria deixaram marcas na antiga instala-
ção, não mais existente. Hoje, no local, 
há uma unidade de saúde do Município.

O chefe do Executivo Paulista, 
Carlos de Campos, não suportan-
do os ataques lançados contra o 

7 Antiga sede do Governo Paulista e residência do Presidente do Estado (Governador do Estado). A edifi cação, 
ainda existente, localiza-se na esquina da Avenida Rio Branco x Praça Princesa Isabel e é ocupada pelo SEBRAE-
-SP.
8 Outra edifi cação da PMESP se ergue no mesmo local, sendo sede do Corpo de Bombeiros da PMESP. 
9  Próximo do Parque Dom Pedro II, o Quartel foi tombado pelo Patrimônio Histórico. Encontra-se em péssimo 
estado de conservação, aguardando verba do Estado para a restauração. Sem condições de utilização, está sob 
a administração da PMESP. 
10 Outra edifi cação da PMESP se ergue no mesmo local, abrangendo a sede do CPA-M/1 e do 11º BPM/M. 
11 Atualmente Pátio do Colégio, onde se localizava a Secretaria de Justiça e o Palácio do Governo, edifi cações 
não mais existentes. 
12 O Comando Militar do Sudeste localiza-se hoje na Avenida Sargento Mário Kozel Filho, no bairro do Ibira-
puera.
13 Lideradas pelos da Força capitães Joaquim da Silva Braga e Júlio Marcondes Salgado, com 70 praças, resisti-
ram às investidas revolucionárias até 09 de julho de 1924. Marcondes Salgado, nomeado, em 1932, Coman-
dante Geral da Força, morreu em 23 de julho do mesmo ano, em plena Revolução de 1932, em decorrência de 
explosão acidental de arma em teste.

Jornal O MALHO, 23 de agosto de 1924, p. 31, edição 1145.
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Palácio Campos Elíseos, destino das granadas 
rebeldes de 105 mm, em 08 de julho refu-
giou-se inicialmente na Secretaria de Justiça, 
no Largo do Palácio. 

Todavia, a Secretaria da Justiça e prédios 
governamentais também atingidos por gra-
nadas da artilharia revolucionária. O Presi-
dente do Estado, seguindo conselhos, aban-
donou a cidade, abrigando-se na vilazinha 
de Guaiaúna, no longínquo bairro da Penha, 
na Capital (no presente, arredores da estação 
Penha do Metrô). Carlos de Campos objeti-
vava um novo ponto de concentração gover-
nista para o contra-ataque. A localidade era 
ponto terminal dos trens oriundos do Rio de 
Janeiro e Vale do Paraíba. Ali recebeu muitos 
reforços. Os redutos legalistas permanece-
ram em luta até a fuga de Carlos de Campos, 
rendendo-se em 09 de julho de 192414. 

Com a suposta adesão de outras localida-
des, os revoltosos marchariam para o Rio de 
Janeiro (Capital Federal no período) para des-

14 Os Campos Elíseos e a Secretaria de Justiça/Polícia 
Central, no Largo do Palácio, foram abandonados pe-
las tropas legalistas e as autoridades constituídas no 
dia anterior. 

tituir o Presidente Arthur Bernardes. No mes-
mo mês, isoladamente, quarteladas em apoio 
à Revolução ocorreram em Bela Vista-MT (dia 
12), em Aracaju-SE (dia 13), Manaus-AM (dia 
23) e Belém-PA (dia 26), rapidamente domi-
nadas por forças leais ao Governo. Como as 
unidades sublevadas eram distantes e sem 
importância estratégica, a marcha foi invia-
bilizada.

O “5 de Julho de 1924” foi originário 
do “Movimento Tenentista”, grupo essen-
cialmente urbano, representante da classe 
média em crescimento, antagônico ao mo-
vimento ruralista e tradicional, que almejava 
mudanças na sociedade brasileira. Em nada 
se confundia com a ideologia pregada pela 
União das Repúblicas Socialistas Soviéticas 
– URSS, decorrente da Revolução Russa, de 
1917. Aliás, mesmo com a aproximação de 
líderes esquerdistas, que prometiam adesão, 

caso o Movimento adquirisse 
caráter extremista, o general 
Isidoro Dias Lopes, comandan-
te da Revolução, não a aceitou. 
Recusava-se a entregar armas 
ao povo, evitando-se um movi-
mento popular bolchevique15. 

Entretanto, do lado revolu-
cionário formaram-se três Bata-
lhões compostos de voluntários 
estrangeiros: italianos, alemães 
e húngaros. Isidoro promete-
ra, em jornais, após a vitória, a 
concessão de terras para aque-
les que aderissem a Sedição, 
além de um pagamento diário. 
Já o poder situacional permitiu 

a criação dos chamados “Batalhões Patrió-
ticos”, formado por voluntários nacionais, 

15 Diferentemente da Revolução de 1932, em que as 
massas populares participaram ativamente, a Revolu-
ção de 1924  caracterizou-se por ser Movimento es-
sencialmente militar.

Jornal O MALHO, 30 de agosto de 1924, p.34, edição 1146.               
À esquerda o tenente João Cabanas, fardado, entrega ao tenente Olím-
pio as divisas de cabo, para condecorar um soldado, na ocasião em 
que ocuparam o Palácio Campos Elíseos, no centro do Capita Paulista.
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bancados por latifundiários para dar combate os insurretos. 

O “Movimento Tenentista” teve seu batismo de fogo no mesmo dia, porém dois anos antes, 
na cidade do Rio de Janeiro, no episódio conhecido como “Os 18 do Forte de Copacabana”, 
que, com semelhança ao voluntarismo dos “300 de Esparta”, marcharam para a morte e pela 
glória na Praia de Copacabana. 

Ao fi nal da peleja restaram feridos, em destaque, os tenentes Siqueira Campos, que dá 
nome ao Parque Trianon, na Av. Paulista, e Eduardo Gomes, futuro Marechal do Ar de nossa 
Força Aérea Brasileira-FAB.

Os dois já recuperados e eternos rebeldes teriam intensa participação na Revolução de 

1924. Finalizando o ano de 1922, dois outros fatos importantes fecharam a trilogia daquele 
belicoso ano: a Semana de Arte Moderna e fundação do Partido Comunista do Brasil!

Alguns anos antes, em 1917, durante a Greve Geral de São Paulo surgiria para os anais 
da História brasileira a fi gura do então capitão de Cavalaria Miguel Costa. O Cavalariano, em 
determinada ação, recebera ordens governamentais para dissipar os manifestantes. Já na 
atividade policial, recebeu uma pedrada na testa, lançada por um dos grevistas mais exal-
tado. “Segurando sua tropa”, apeou de seu cavalo e se pôs a conversar com os grevistas. 
Recebeu o convite para verifi car as precárias condições em que viviam as pessoas. Aceitou-o. 
Seus olhos constataram o estado de abandono e promiscuidade em que viviam nos cortiços 

     Jornal O Malho, 1924, 23 de agosto de 1924, p. 3, edição 1145.

Trincheira Av. S. João, perto Quartel General do Exército, na Rua Conselheiro Crispiniano.
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os operários, imigrantes, migrantes, crianças, 
mulheres, idosos etc., em condições sub-hu-
manas.

Consequentemente, auxiliou na nego-
ciação da primeira grande greve no Brasil, 
servindo-se como intermediário entre os pa-
redistas e as autoridades. Muitos dos mora-
dores daqueles casebres eram seus soldados 
com suas famílias... Com certeza, aquela 
vistoria de 1917 incrementou sua visão hu-
manista, pois foi testemunha presencial das 
condições adversas de vida no Brasil urbano 
naquele primeiro quarto de século.

Mas, enquanto persistia o “Julho Revolu-
cionário de 1924”, a situação na Cidade, du-
rante o domínio rebelde piorou. 

Por estúpida decisão de Arthur Bernardes, 
apoiada por Carlos de Campos bem como 
do Ministro da Guerra, general Setembrino 
de Carvalho, decidiram bombardear a Cida-

de Aberta, a partir de 11 de julho, mesmo 
sem alvos essencialmente militares, com os 
destruidores canhões de 75 e 105 mm. Era 
o chamado “bombardeio terrifi cante”16, 
tão usado pelos litigiosos durante a I Guer-
ra Mundial. 11 Tanques do Exército, vindos 
do Rio de Janeiro, também desfi laram no 
Belenzinho/Mooca, na zona leste, entrando 
em combate. O Governo situacional, através 
dos canhões e de sua debutante aviação mi-
litar, em total desrespeito à população civil, 
arrasou bairros populares (e operários) como 
Mooca, Brás, Penha, Belém, Centro, Ipiranga, 
Perdizes, Vila Mariana, Paraíso, dentre ou-
tros. Essa ação desastrosa teve um espectro 
ampliado: não só feriu e matou muitos mo-
radores desses bairros como despertou o te-
mor da população, que, por medo de novos 
bombardeios, não saía de casa. Os serviços 

16 As difi culdades encontradas na Campanha de Ca-
nudos, na Bahia, vencida em 1897, a memória estava 
bem aguçada na cabeça dos estrategistas legalistas.

     O Malho, 23 de agosto de 1924, p. 33, edição 1145 

Trincheira revoltosa na Rua 7 de Abril. Ao fundo a Praça da República.
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públicos e comércios locais também foram 
prejudicados, pois temiam saques, fechando 
suas portas. 

Famílias de operários fugindo do Braz, da Mooca e 
do Belenzinho, em decorrência do bombardeamento, 

inclusive aéreo, e da fuzilaria.

A Cidade era habitada por aproximada-
mente 700.000 almas, muitas das quais sim-
patizantes dos rebeldes. Em decorrência das 
“bombas legalistas” ocorreu um gigantesco 
êxodo. Em torno de 300.000 pessoas aban-
donaram-na a pé, de trem, com carroças, bi-
cicletas, veículos, a cavalo etc.. Sempre ela, a 
Guerra, fazendo vítimas civis, similar ao que 
ocorre hoje na Síria e Iêmen, Estados retalha-
dos por concepções políticas, ideológicas e 
religiosas radicais... 

O comando revolucionário, encabeçado 
pelo general Isidoro Dias Lopes, verificou 
que outras partes do país não aderiram ao 
Movimento ou, as que aderiram, foram ra-
pidamente sufocadas. Paralelamente, obser-

vavam o sacrifício da população Paulistana. 
Cientes também sobre o cerco que a lega-
lidade preparava, apoiado com efetivos da 
Marinha17, Exército, Polícias de SP, RS, MG, 
ES, RJ e BA. Com essa análise combinada, os 

revolucionários decidi-
ram abandonar cidade 
de São Paulo. 

Como o comando 
legalista optou por 
bombardear a Cidade, 
evitando o atrito com 
as tropas rebeldes, 
sem o constante con-
tato visual, acabaram 
por facilitar a fuga dos 
rebeldes no dia 28 de 
julho, 23 dias após o 
início do Movimento. 
Os rebeldes foram se-
mear os ideais de mo-

dernidade e justiça por outras bandas.

O maior conflito urbano no país deixou 
um triste e pesado tributo: 503 mortos, em 
sua maioria, civis, 4.846 feridos, além da des-
truição de aproximadamente 2.000 edifícios.

                                                                              

17 Desembarcaram 2.000 marujos em Santos-SP, ca-
pitaneado pelo encouraçado Minas Gerais, sob o 
comando do contra-almirante José Maria Penido, no 
dia seguinte a eclosão do Movimento, 06 de julho de 
1924, domingo. De imediato foi destacado um efetivo 
de 200 praças, comandadas pelo capitão de fragata 
Joaquim Anatocles da Silva Ferreira. Subiram a Serra 
de trem, desembarcando na Capital e logo comba-
tendo no bairro do Ipiranga. No dia seguinte aportou 
também em Santos-SP o restante da flotilha, formada 
pelos contratorpedeiros Mato Grosso, Alagoas, Ama-
zonas e o Rio Grande do Norte. A artilharia desses 
navios foi transportada para São Paulo, estacionada 
no bairro do Ipiranga, atrás do Monumento da Inde-
pendência. Tais peças bombardearam a Capital, sob o 
comando do capitão- tenente Helvécio Coelho Rodri-
gues. 

Jornal O Malho, 30 de agosto de 1924, p. 39, 
edição 1146.
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Série G.P. - Gustavo Prugner /gp28. Revolução 
de 5 de julho de 1924- S. Paulo.

Cotonifício Crespi, na Mooca, na Rua Taquari. Hoje, 
com parte de sua fachada preservada, é ocupada por 
um hipermercado Extra. 

Através da Estação Ferroviária da Luz (que 
hoje também abrange uma Estação do Me-
trô, de mesmo nome), nas proximidades do 
“Quartel da Luz”, 6.000 rebeldes (inclusos 
2.000 civis, que aderiram à Revolução) em-
barcaram nos trens com destino inicial ao 
interior do Estado, passando por Campinas 
e Bauru. Transportaram 7.000 fuzis, 200 
metralhadoras, 26 canhões Krupp de 105 e 
75 mm, 500 animais, de seis a dez milhões 
de cartuchos, alimentos, enfim, tudo o que 
pode ser levado.

Cabanas e sua “Coluna” receberam a mis-
são de deixar o caminho aberto para o inte-
rior. Partindo no dia 18 de julho de São Paulo, 
combateu os legalistas na fronteira mineira, 
impedindo o estrangulamento legalista pelo 
norte do Estado. Com a retirada, em 28 de 
julho, ficou incumbido de proteger a reta-
guarda da tropa em fuga. Combateu em Ja-
guari, Amparo, Itapira, Mogi-Mirim, Espírito 
Santo do Pinhal, São João da Boa, Prata, Rio 
Claro, Itirapina, São Manuel, Bauru, Botuca-
tu, Avaré, Ourinhos, Palmital, Paraguaçu Pau-

lista, Santo Anastásio e Presidente 
Epitácio, no fim da estrada de Fer-
ro Sorocabana, às Margens do Rio 
Paraná.

Os rebeldes, com 800 homens, 
dirigidos pelo tenente Juarez Távo-
ra, em meados de agosto de 1924, 
ainda tentaram uma infeliz invasão 
ao sul do Estado de Mato Grosso 
(ainda uníssono), nas proximidades 
do Campo japonês, em Três Lago-
as, todavia, foram rechaçados, per-
dendo metade da Coluna, muitos 

dos quais pertencentes aos Batalhões estran-
geiros. 

Os revolucionários prosseguiram no Le-
vante, agora, sentido sul, margeando o gran-
de Rio Paraná até alcançarem a região pouco 
habitada de Guaíra/Foz do Iguaçu, no Estado 
do Paraná. Antes, porém, conquistaram por-
tos às margens do Paraná, como São João, 
São José e Santa Helena. Era setembro de 
1924, sendo Foz do Iguaçu conquistada no 
dia 24.

Por terra, a partir de Foz do Iguaçu, avan-
çaram Paraná adentro. Fixaram a bandeira 
revolucionária na Serra de Medeiros, o que 
culminaria na “guerra de trincheiras”, cujos 
baluartes eram as cidadelas de Catanduvas/
Belarmino/Santa Cruz, no Alto Paraná, 150 
km distante de Foz do Iguaçu. Um território 
maior do que a Suíça.

Com Isidoro e Miguel Costa, 3.800 guer-
reiros chegaram ao oeste do Paraná. Os re-
beldes permaneceram no aguardo das tropas 
do capitão do Exército Brasileiro Luís Carlos 
Prestes, que se sublevaram no Rio Grande do 
Sul no dia 28 de outubro de 1924. Quase 
seis meses após, alcançaram a tropa Paulista 
em 11 de abril de 1925, na região de Foz do 
Iguaçu, no Paraná, as margens do Rio que 
homenageia o Estado sulino. Prestes alcan-
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çara o Paraná após a queda de Catanduvas, 
ocorrida em 30 de março de 1925. A Coluna 
do capitão Prestes18 era formada por apenas 
800 maltrapilhos, famintos e quase desarma-
dos componentes. A tropa gaúcha foi arma-
da com os materiais apreendidas (armas e 
munições) por Cabanas e sua Coluna de 280 
homens em ataque realizado, no dia 21 de 
janeiro de 1925, no reduto legalista de For-
migas, próximo de Catanduvas. 

As duas colunas unidas (Brigada São Paulo 
e Brigada Rio Grande) originaram a “1ª Divi-
são Revolucionária”, ou, simplesmente, com 
justa revisão histórica, “Coluna Miguel Costa- 
Prestes”.

A queda do reduto rebelde de Catandu-
vas, capítulo triste e heroico, é fato absoluta-
mente desconhecido dos brasileiros. 

Em decorrência da exaustão da guerra de 
trincheiras, falta de munição, cerco, fome 
e doenças, 400 soldados rebeldes, em sua 
maioria membros da Força Pública Paulista, 
renderam-se em Catanduvas. Teriam um fi-
nal horroroso. Após a derrota, com enormes 
caminhadas ainda no Paraná, foram direcio-
nados para a colônia penal de Clevelândia, 
no norte do Amapá, passando antes pelos 
portos paranaenses, embarcando nos “na-
vios das mortes”, que não possuíam mínimas 

18  Segundo Nélson Tabajara de Oliveira, em sua obra, 
p. 132, “é preciso ter-se em conta que se não fosse a 
necessidade de aguardar a Coluna de Prestes os ofi-
ciais da Coluna Paulista nunca teriam procurado o tipo 
de luta defensiva que adotaram no Paraná... Quando 
Nélson de Melo, Tolentino, Afilhado, Alcides, Muller, 
Djalma e Estillac se imobilizaram em Catanduvas, não 
era para vencer, era unicamente para não largar Pres-
tes no meio da mata. Os estoicos defensores do Para-
ná agiam, pode-se dizer, humanitariamente, pois se 
abandonassem seus postos para procurar guerra de 
movimento, os soldados de Prestes seriam acuados 
dentro da picada mandada abrir por Isidoro, como 
animais de caça... Catanduvas foi sacrifício feito em 
nome de Luiz Carlos Prestes, que nunca compreendeu 
tal circunstância.”

condições de higiene, somados aos revolu-
cionários de outros Estados e a prisioneiros 
comuns, totalizando mais de 1000 farrapos 
humanos. O transporte rudimentar foi o pre-
núncio do que os aguardava na colônia pe-
nal...

Série G.P. - Gustavo Prugner /gp08. Revolução 
de 5 de julho de 1924- S. Paulo.

Incêndio resultante de granada - Rua 25 de Março.

Em 1927, com a anistia concedida pelo 
novo Presidente, Washington Luís, dizima-
dos por doenças das trincheiras, malárias, 
fraqueza e a fome somente 7 (sete) daque-
les combatentes de Catanduvas retornariam 
com vida... 

Após a queda de Catanduvas, Miguel Cos-
ta e Prestes decidiram abandonar a região de 
Foz do Iguaçu.
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O Comandante Geral rebelde, general Isi-
doro Dias Lopes, já muito idoso, por limita-
ção física, não conseguiria dar continuidade 
à ”guerra de movimento”. O comando da 
Divisão Revolucionária foi entregue ao militar 
de mais alto posto, Miguel Costa. Prestes tor-
nou-se chefe do Estado-Maior da 1ª Divisão, 
acumulando a função de subcomandante da 
Divisão. Juarez Távora era o subchefe do Es-
tado-Maior. 

Tal Coluna, nos meios Acadêmicos, era 
apenas conhecida pelo termo “Coluna Pres-
tes”, fato militarmente incabível, pois Miguel 
Costa era seu superior hierárquico, no posto 
de Major. 

Para se esquivar do cerco do general le-
galista Cândido Mariano Rondon, decidiram 
invadir o Paraguai. Embarcados, partindo de 
Porto Mendes-PR, no Rio Paraná, atingiram o 
território paraguaio em Puerto Adela, eviden-
temente, sem autorização do país-irmão, o 
que quase gerou um conflito com o pequeno 
destacamento paraguaio, contornado com 
a assinatura de um acordo. Os rebeldes pro-
meteram apenas realizar a travessia do país, 
sem interferir em sua soberania. Em marcha 
forçada, realizado entre 27 e 29 de abril de 
1925, percorreram 125 km do território gua-
rani, até novamente penetrarem no Brasil, 
em 30 de abril, próximo de Ponta Porã, no 
Mato Grosso19. Agrupados, recomeçariam a 
marcha pelo Brasil.

 A “1ª Divisão Revolucionária” foi im-
portante página da Historiografia Nacional, 
pois, com abnegação e heroísmo, anônimos 
percorreram aproximadamente 25.000 km 
do território nacional (alguns autores dizem 
30.000 km), assim divididos: 

1. Saída de São Paulo rumo ao interior, 
Mato Grosso (parte sul) e Paraná- exclusiva-

19 Hoje, no Mato Grosso do Sul.

mente por efetivo Paulista (parte do Exérci-
to, Força Pública Paulista e voluntários civis). 
Neste trecho se destacou o tenente da Força 
Pública Paulista João Cabanas - comandante 
da “Coluna da Morte”, encarregado da de-
fesa da retaguarda da tropa, quando da sa-
ída da Capital. Foi o introdutor da chamada 
“guerra psicológica” no Brasil, exemplificada 
em sua obra “A Coluna da Morte” 20; 

2. Rio Grande do Sul, Santa Catarina e 
Paraná- Tropa gaúcha (Exército e voluntá-
rios civis), liderada pelo capitão Luís Carlos 
Prestes, auxiliado pelos tenentes, da mesma 
Instituição, Mário Portela Fagundes, João Al-
berto Lins de Barros, Siqueira Campos e pelos 
líderes civis Honório de Lemos, Nestor Verís-
simo e Zeca Netto. Prestes, na ocasião, ainda 
não bebera da fonte marxista, assumindo-a 
somente em maio de 1930, bem posterior a 
Marcha; e

3. 1ª Divisão Revolucionária, ou Coluna 
Miguel Costa-Prestes: decorrente da junção 
das duas Colunas, a Paulista e Gaúcha, após 
a queda de Catanduvas, no Paraná. A Co-
luna percorreu, na ida: saindo da região de 
Foz do Iguaçu-PR, “Paraguai”, Mato Grosso 
(e atual Mato Grosso do Sul), Minas Gerais, 
Bahia, Goiás (e atual Tocantins), Maranhão, 
Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, 
Pernambuco. Na volta: Bahia, Pernambuco, 
Piauí, Goiás (e atual Tocantins), Mato Grosso, 

20 Através dos telégrafos dos pontos conquistados 
transmitia, propositadamente, mensagens com in-
formações falsas para a estação do município seguin-
te, supervalorizando seu efetivo e o poder de fogo 
de suas tropas, que intimidava ou mesmo dissuadia 
ações de resistência. Deste modo, as reduzidas tropas 
legalistas das localidades interioranas fugiram antes 
mesmo da chegada de Cabanas. A Coluna, com 95 
homens, parecia muito maior; sua fama também con-
tribuía pelo temor dos seus inimigos. Além de excelen-
te combatente, dizia-se que possuía poderes sobrena-
turais. Vestia uma capa preta e dizia-se que a tornava 
invencível, pois fizera um pacto com o diabo... Com 
tais técnicas, o caminho para a retirada dos revolucio-
nários foi facilitada. 
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Minas Gerais, Mato Grosso e internamento 
na Bolívia (e outra pequena parte no Para-
guai). 

Jornal O Malho, 16 de agosto de 1924, p. 38, 
Edição 1144.

Rua Bresser, prédio atingido por duas granadas.

Foi a maior marcha militar do Planeta, 
ainda não superada (em outro país o fato 
já teria resultado em filme épico...). 

O efetivo da Coluna variava, para fins 
estratégicos, entre 1.200 e 1.500 homens. 

Finalizou-se com o internamento volun-
tário da tropa rebelde na Bolívia, em feve-
reiro de 1927, com 800 homens, por eles 
mesmos denominados “emigrados”. Uma 
minoria, no mês seguinte, liderada por Si-
queira Campos, exilou-se no Paraguai. En-
cerraram esse capítulo também desconhe-
cido para a maioria dos brasileiros...

Interessante destacar outro líder da es-
tirpe do general Miguel Costa (promovido 
a esse posto durante a Campanha), trei-
nado pelos mesmos gauleses das 1ª e 2ª 
Missões Francesas de Instrução da Força 
Pública Paulista (1906-1914 e 1919-1924), 
porém em trincheira distinta: o tenente-co-

ronel da Força Pedro Dias de Campos. No-
meado por Carlos de Campos Comandante 
Geral da Força Pública Paulista durante a 

refrega21, mais tarde, em 
1926, pessoalmente co-
mandou a perseguição 
à Coluna Miguel Costa 
- Prestes pelo interior do 
Brasil, integrada ao Exér-
cito Brasileiro, pelo Esta-
do de Goiás (e área hoje 
abrangida pelo Estado de 
Tocantins), na chamada 
“Campanha de Goiás”22.

Durante a Campanha, a 
Força Pública teve o des-
prazer de ter a primeira 
baixa da Aviação Militar 

Paulista, setembro de 1926, com a morte 
do tenente FP Chantre, em Uberaba- MG, 
após um pouso mal sucedido, em que o 
vitimou mortalmente. O copiloto, tenente 
FP Antônio Pereira Lima, teve ferimentos 
gravíssimos e fora internado na Santa Casa 
local, permanecendo 8 dias em coma, po-
rém resistindo aos ferimentos. Dirigiam-se 
a Goiás, na Campanha de mesmo nome, 
com o intuito de combater a Coluna Mi-

21 No primeiro dia do Movimento, 05 de julho de 
1924, o Comandante Geral da Força, coronel Domin-
gos Quirino Ferreira fora preso pelos rebeldes em sua 
residência. 
22 Os “18 Marcos Históricos” da Instituição são re-
presentados por 18 Estrelas no Brasão de Armas da 
PMESP. A 13º Estrela é dedicada as Campanhas do 
Nordeste e Goiás, em 1926, ambas com participações 
da Força Pública, incorporadas ao Exército Nacional, 
em perseguição à Coluna Miguel Costa - Prestes. 
Como grande parte da tropa Bandeirante estava em 
campanha militar, a segurança pública no Estado ficou 
mitigada. Para compensar tal ausência, o Governo de 
Carlos de Campos criou a Guarda Civil no mesmo ano. 
Era uma Corporação auxiliar da Força Pública, fardada, 
em moldes civis. No ano de 1970, as duas Instituições 
fardadas do Estado foram extintas e seus efetivos uni-
dos (Força Pública e a maioria da Guarda Civil), resul-
tando na criação da PMESP.
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guel Costa- Prestes. 

Coincidentemen-
te, o vitimado so-
brevivente, tenente 
Pereira Lima, no ano 
anterior realizou um 
salto de paraque-
das, o primeiro no 
Brasil, ocorrido no 
Campo de Marte, na 
Capital Bandeirante 
(História disponí-
vel em: encurtador.
com.br/acxDN).

Os fundos arre-
cadados, decorrentes da demonstração 
aérea, também auxiliaram na Construção 
do Hospital Cruz Azul, destinado aos fa-
miliares dos membros da Força Pública. A 
vida de caserna os obrigava a se ausentar 
de suas famílias por longos períodos, pois 
constantemente eram acionados em cam-
panhas militares. A Cruz Azul era (e o é) 
um porto seguro para as esposas e filhos 
dos guerreiros de ontem, hoje e sempre...

Deve-se a “5 de Julho de 1924” o iní-
cio efetivo de derrubada das pilastras, que 
sustentavam a Primeira República, rom-
pidas definitivamente no ano de 1930, 
com a “Revolução Outubrista”. Também, o 
oeste paranaense foi redescoberto. Infor-
malmente, não pertencia ao Brasil, pois as 
línguas dominantes eram o guarani ou o 
espanhol. O peso argentino era a moeda 
corrente. O trabalho semiescravo impera-
va naquelas bandas. A região finalmente 
seria integrada ao Brasil, após a queda de 
Catanduvas. Outro aspecto, as eleições no 
Brasil são realizadas no mês de outubro em 
decorrência daquele evento.

Com a ruptura de 1930, iniciaram-se os 
tímidos primeiros passos para o avanço das 

instituições políticas, culminando na Consti-
tuição Cidadã de 1988, na liberdade de ex-
pressão e manifestação do povo brasileiro.

Contudo, o poder às vezes pode cegar. O 
que era para ser temporário, em 1930, com 
os ideais dos “Tenentes” perpetuou-se no 
tempo, com a figura de Getúlio Vargas. Mui-
tos dos “Tenentes” sofreram de tal mal... São 
Paulo cobrou... E caro!

Mais uma vez, sangue brasileiro de nasci-
mento e/ou adoção escoou durante a Revo-
lução Constitucionalista, dois anos depois... 
Os Soldados da Lei foram imortalizados no 
Mausoléu ao Soldado Constitucionalista de 
1932, chamado popularmente de Obelisco 
do Ibirapuera, na Capital.

A coragem e o sacrifício daquela geração, 
que pegaram em armas foram louváveis.

O Malho, 23 de agosto de 1924, p. 32, edição 
1145.

Prédios da Rua Florêncio de Abreu, completamente 
danificadas pelos efeitos das metralhadoras. No cen-
tro, foi uma das vias mais castigadas.
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Jornal O Malho, 16 de agosto de 1924, p. 37, 
edição 1144. 

Guarnição de uma metralhadora pesada em trinchei-
ra revoltosa, em frente ao Quartel da Luz (atual 1º 
BPChq/Rota), sede do Estado- Maior dos Revolucio-
nários.

Hoje, felizmente, outras 
armas, como por exemplo, o 
voto (direto, secreto, univer-
sal, e periódico, hoje cláusulas 
pétreas, conforme reza artigo 
60, parágrafo 4º, inciso II, da 
CF/88), pode derrubar qual-
quer trincheira de intolerância 
e injustiça. Mas jamais nos es-
queçamos daqueles valentes...

Para os críticos do gene-
ral Miguel Costa, em conver-
sa informal com o coronel 
PMESP Mário Ventura (http://
ventura-memriasdoventura.blogspot.com.
br/), eterno comandante, estudioso dos fei-
tos da Instituição, revelou-me fato marcante. 
Quando ainda Cadete da Força Pública, em 
1959, entrevistou o grande Comandante. O 
Generalíssimo confessara a ele que uma de 
suas grandes tristezas era não ter participa-
do da Revolução de 1932 ao lado das Tropas 
Constitucionalistas. Já estava rompido politi-
camente com Vargas. Por ter sido membro 
atuante do movimento “Tenentista”, foi apri-
sionado em São Paulo durante a Guerra pela 

Constitucionalidade.

Por fim, presto também reverência 
aos soldados legalistas, que perse-
guiram a Coluna, pois cumpriram o 
dever militar, sofrendo das mesmas 
adversidades de seus homólogos nos 
tempos de guerra como saudades, fa-
diga, fome, medo, doenças, ferimen-
tos, morte... 

Bravos de outrora, que hoje habi-
tam o infinito, o sangue jorrado não 
foi derramado em vão... Nossa eterna 
gratidão aos que fizeram História na-

queles conturbados anos de 1920 e 1930.

Interior do Quartel da Luz (1º BPChq/ROTA), depois da 
vitória das tropas legalistas, vendo-se 2 carros blindados, 
que os rebeldes fizeram, mas não saíram do Quartel.
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PALAVRAS CHAVE: Academia de Polícia Mili-
tar do Barro Branco, Escola Superior de Sol-
dados da Polícia Militar do Estado de São 
Paulo, disciplina, hierarquia, Organizações 
Militares, Forças Auxiliares, farda, uniforme, 
deontologia, patriotismo e civismo.

INTRODUÇÃO

Confesso que muito tenho aprendido com 
a experiência de lecionar para os jovens can-
didatos que se preparam para o concurso de 
ingresso na Escola de Ofi ciais da Polícia Mi-
litar do Estado de São Paulo (Academia de 
Polícia Militar do Barro Branco) e na Escola 
Superior de Soldados.

São jovens de todos os extratos da socie-
dade e com os mais variados níveis de letra-
mento e informação. Todos trazem consigo o 
mesmo sonho: o de serem militares profi ssio-
nais de segurança pública, ávidos por atua-
rem nos mais diversos meios de emprego da 
Polícia Militar.

Não é diferente com relação àqueles que 
se preparam para ingressar numa das Escolas 
de Ofi ciais das Forças Armadas ou das Escolas 
de Formação de Sargentos. Parecem sonhar 
acordados já vestindo o uniforme de gala da 
respectiva Força e saudando seus superiores 
com uma caprichada continência, o mais co-
nhecido cumprimento entre os militares.

Mas, em meio a todo esse glamour, há 
uma dúvida que às vezes nos assola: será que 
todo jovem que sonha ingressar nas fi leiras 
das Forças Armadas ou das Forças Auxiliares 
tem a exata dimensão do que é ensinado nos 
quartéis? Sabe exatamente o que signifi ca ser 
“militar”?

Pois bem, são essas as questões que nos 
levaram a refl etir sobre antigas lições que ain-
da ensinam nos quartéis em contraste com 
a notória irreverência que marca a maneira 
pela qual os mais moços se dirigem às auto-

ridades e às pessoas mais velhas.

I – NOS QUARTÉIS AINDA 
ENSINAM O RESPEITO ÀS 
AUTORIDADES CONSTITUÍDAS

Já escrevemos em outra oportunidade que 
há diferenças profundas que extremam ci-
vis e militares. Aqueles convivem dentro de 
relações de horizontalidade, estes integram 
organizações cujas bases são a hierarquia e 
a disciplina, ou seja, a verticalidade relacio-
nal e o primado do pronto cumprimento do 
dever.1

Sobre esse assunto, são sempre oportunas 
as palavras de Mario Pimentel Albuquerque, 
Procurador da República, em alentado pare-
cer ofertado nos autos de uma ação de ha-
beas corpus, ao afi rmar que “Princípios de-
mocráticos são muito bons onde há relações 
sociais de coordenação, mas não são em si-
tuações específi cas, onde a subordinação e 
a obediência são exigidas daqueles que, por 
imperativo moral, jurídico ou religioso, as 
devem aos seus superiores, sejam aqueles, 
fi lhos, soldados ou monges. [...] Da mesma 
forma que a vocação religiosa implica o sa-
crifício pessoal e do amor próprio – e pou-
cos são os que a têm por temperamento – a 
militar requer a obediência incontestada e a 
subordinação confi ante às determinações su-
periores, sem o que vã será a hierarquia, e 
inócuo o espírito castrense. Seu um indivíduo 
não está vocacionado á carreira das armas, 
com o despojamento que ela exige, que pro-
cure seus objetivos no amplo domínio da vida 
civil, onde a liberdade e a livre-iniciativa cons-
tituem virtudes.2

1 ROCHA, Abelardo Julio da. O Princípio da Colegiali-
dade e o Imperativo de Sessão Pública no Julgamento 
dos Conselhos de Disciplina. Florianópolis: AMAJME, 
2016, nov/dez, pp. 23/26.
2 Parecer lançado nos autos do HC 2.217/RJ – TRF/2ª 
Região – Rel. Des. Federal Sérgio Correa Feltrin – j. em 
25.04.2001.
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É necessário dizer, todavia, que mesmo na 
vida civil o acatamento à autoridade legal-
mente constituída é conduta exigível de todo 
cidadão; caso contrário, o Código Penal não 
puniria a desobediência.

Um dado absolutamente incontestável 
que aponta para o desapego das novas gera-
ções à reverência e ao tratamento solene das 
autoridades é a dificuldade de os professores 
manterem a disciplina em sala de aula, onde, 
não raras vezes, são agredidos durante o tra-
balho, até mesmo no ensino fundamental. 
Se nas escolas a disciplina está cada vez mais 
ausente, na maioria dos lares não é diferen-
te a situação. Filhos desobedientes fazem o 
que bem entendem diante do olhar atônito 
e incrédulo de pais,  que há muito não têm a 
obediência de sua prole.

Nos quartéis a história é outra. A autorida-
de conferida ao superior hierárquico lhe per-
mite mandar e ser obedecido. Simples assim.

Nesse caminhar, procuraremos perfilar, 
com a pertinência que julgarmos adequada, 
lições da vida de caserna que fariam muito 
bem às relações interpessoais que se desen-
volvem na vida civil.

Também, nesse mesmo sentido, todos os 
Estatutos de Servidores Públicos Civis no país, 
sem dissenso, estabelecem a necessidade de 
observância da disciplina no padrão de com-
portamento exigido.

Em outras palavras, ainda que na vida civil 
a disciplina não assuma os mesmos contor-
nos que ostenta na vida de caserna, afigura-
-se impensável uma sociedade em que não 
haja autoridades constituídas, e estas não se-
jam obedecidas.

Até mesmo o Cristianismo se ocupou da 
defesa da autoridade constituída, e o Após-
tolo Paulo chega a determinar que “todos de-

vem sujeitar-se às autoridades governamen-
tais, pois não há autoridade que não venha 
de Deus; as autoridades que existem foram 
por ele estabelecidas” e continua, divina-
mente inspirado, “Portanto, quem se recusa 
a submeter-se à autoridade está se colocan-
do contra o que Deus instituiu, e aqueles que 
assim procedem trazem condenação sobre si 
mesmos.” (Romanos 13:1-2)

Nos quartéis, o acatamento à autoridade é 
lição diuturnamente ensinada e praticada por 
todos os escalões, uma vez que nas Organi-
zações Militares uma autoridade constituída 
sempre estará subordinada a outra superior.

É o que chamamos de hierarquia.

Não é sem razão que a própria Constitui-
ção Federal estabelece que “As Forças Arma-
das, constituídas pela Marinha, pelo Exército 
e pela Aeronáutica, são instituições nacionais 
permanentes e regulares, organizadas com 
base na hierarquia e na disciplina ...” (Art. 
142, CF/88) e também que “Os membros das 
Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Mi-
litares, instituições organizadas com base na 
hierarquia e disciplina, são militares dos Es-
tados, do Distrito Federal e dos Territórios”. 
(Art. 42, CF/88)

Destarte, na ausência da hierarquia, é sim-
plesmente impossível falar-se em estrutura 
militar. Todavia, incorre em crasso erro quem 
imagina que apenas nos quartéis existe hie-
rarquia nas relações funcionais. A sociedade, 
como um todo, cultua e invoca a hierarquia, 
ainda que seja outro o nome dado, sobretu-
do nas instituições civis altamente organiza-
das.

Por conta de um viés puramente ideológi-
co, há uma grande resistência atualmente à 
hierarquia nas organizações militares, como 
se fosse algo desumano e satânico.
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Curiosamente, não se vê a mesma resis-
tência em relação à autoridade de um diretor 
de uma grande empresa, que pode demitir 
e contratar ao seu bel prazer, e por isso é  
prontamente obedecido.

Entrementes, é perfeitamente compreen-
sível a surpresa que a hierarquia militar causa 
nos jovens que ingressam na vida castrense, 
considerando que, a julgar pelo que se vê nos 
outros segmentos da sociedade, as pessoas 
são pouco afetas à obediência.

II – NOS QUARTÉIS AINDA SE 
ENSINA O CULTO À DISCIPLINA

Se a hierarquia é o escalonamento vertical 
da autoridade, a disciplina, por seu turno, é o 
acatamento integral das leis, dos regulamen-
tos, das normas e disposições estabelecidas.

O § 2º do artigo 14 do Estatuto dos Milita-
res conceitua Disciplina da seguinte forma: “É 
a rigorosa observância e o acatamento inte-
gral das leis, regulamentos, normas e disposi-
ções que fundamentam o organismo militar e 
coordenam seu funcionamento regular e har-
mônico, traduzindo-se pelo perfeito cumpri-
mento do dever por parte de todos e de cada 
um dos componentes desse organismo”. 

José Wasth Rodrigues3, em seu “Dicionário 
Histórico-Militar”, ensina que “A Instituição 
do Exército Permanente é mantida pela dis-
ciplina, que nos vem desde a antiguidade 
grega e romana, como a “lei do soldado”, 

3 Poucos paulistanos conhecem José Wasth Rodrigues, 
artista de extremo talento que nasceu na nossa amada 
cidade e deixou algumas marcas que são conhecidas 
até hoje. Embora tenha sido um profissional de primei-
ra linha não é comum que se dê os devidos créditos e 
lembranças ao seu grande trabalho. Wasth nasceu no 
ano de 1891 e foi um talentoso pintor, desenhista, ce-
ramista, ilustrador, historiador e professor. Entre seus 
grandes mestres esteve Oscar Pereira da Silva, compa-
nhia que desfrutou até o ano de 1909.

consistindo na obediência que o inferior deve 
prestar ao superior, ou na integral observân-
cia dos regulamentos militares”.

A disciplina militar tem por natureza a 
coercitividade. Diante disso, às vezes não é 
muito bem compreendida pela sociedade ci-
vil, e não raro julgada desnecessária. 

Há quem defenda uma espécie de “dis-
ciplina consciente”, entendida como aquela 
em que a observância da norma posta parte 
espontaneamente do indivíduo, sem a neces-
sidade da vigilância estatal.

Infelizmente, a história da humanidade 
não nos autoriza crer nessa demanda, e nos 
quartéis a disciplina é fortemente exigida dos 
militares, porque, como já dissemos alhures, 
é um dos pilares das Organizações Militares, 
no dizer da Constituição Federal.

A disciplina militar deita raízes, entre ou-
tras fontes, no preparo profissional do exérci-
to grego de Esparta, na antiguidade clássica. 
Os espartanos, por meio de ferrenha discipli-
na, a célebre “disciplina espartana”, embasa-
da em rígida legislação e inspirada nas divin-
dades gregas, dedicavam-se integralmente a 
um Estado militarizado.

Eles foram protagonistas do grandioso 
momento histórico da humanidade: o memo-
rável episódio do Desfiladeiro das Termópilas, 
ocasião em que morreram o Rei Leônidas e 
todos os seus trezentos melhores guerreiros, 
na defesa de Esparta e do restante da Penín-
sula Helênica, quando da invasão persa.

Esparta ou Lacedemônia, situada na Penín-
sula do Peloponeso, era a capital da Lacônia; 
daí a origem do termo “lacônico” – breve, 
conciso, estilo espartano, sem o desperdício. 
Com essa verve, Esparta criou e desenvolveu, 
durante aproximadamente três séculos, um 
sistema de organização militar diferente de 
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todos os demais povos de então. O treina-
mento militar já contemplava a infância, des-
de os sete anos e mantinha-se até os sessen-
ta.

Dos sete aos treze anos, doutrinava-se por 
intermédio de técnicas para a suplantação 
da dor e do medo, o que muitos hoje cha-
mariam de tortura. Para isso, constavam das 
lições flagelos aplicados inclusive por outras 
crianças, com violentas surras. Eram comuns 
os desmaios, os ossos quebrados e os pro-
longados sangramentos do corpo, que dei-
xavam permanentes cicatrizes. 

A ocorrência de morte entre os “soldados 
infantis” não era incomum.

Aos treze anos, os adolescentes (“efebos”) 
já participavam dos intensos e exigentes trei-
namentos, após a submissão a testes cruéis 
que lhes avaliavam a coragem e a resistência 
à dor. Esse era o núcleo das chamadas “ago-
ges” – conjuntos de pelotões auxiliares-, até 
que completassem vinte anos, quando, efeti-
vamente, se incorporavam às falanges. 

Dos vinte aos trinta anos, eram obrigados 
a dormir nos acampamentos, sempre ao re-
lento, com apenas uma coberta de couro, já 
“senhores da dor, do medo e da morte”. Po-
diam casar aos vinte anos. 

Aliás, há quem diga que entre as mulheres 
espartanas se dizia que apenas uma mulher 
espartana era capaz de dar à luz um homem 
de verdade.

Aos trinta, o espartano era considerado 
cidadão da Cidade-Estado, mas continuava 
obrigado, até os sessenta anos, a tomar a 
frugal refeição que lhe era servida à noite nos 
acampamentos de suas “moras” (fração de 
tropa com cerca de 1.200 homens). 

Até mesmo a mulher espartana era sub-
metida a ferrenho treinamento militar, muito 

semelhante à dos homens. Era-lhes permiti-
do que dormissem com os seus maridos (de 
vinte a trinta anos), sem qualquer regalia, nos 
acampamentos, passando frio, fome e sede, 
quando dos exercícios programados.

Em 480 a.C., o Rei da Pérsia, Xerxes, mon-
tou uma poderosa expedição e colocou à 
prova a máquina de guerra espartana. Inti-
mou Leônidas à rendição e à entrega de suas 
armas. O bravo guerreiro teria respondido: 
“Venham pegá-las”. 

A Aliança Grega havia resistido aos ata-
ques, nos dois primeiros dias, quando um 
traidor informou a Xerxes a existência de uma 
passagem, à retaguarda, o que deixaria Leô-
nidas isolado na estreita garganta das mon-
tanhas. O Rei dispensa, então, as tropas, que 
seguem para a defesa do restante da Grécia 
e decide continuar a resistência com apenas 
300 “Pares” – os seus melhores veteranos. 

A resistência durante sete dias deu tempo 
suficiente para os gregos se organizarem e 
derrotarem os persas no mar e em terra (ba-
talhas de Salamina e Plateia, respectivamen-
te) preservando, assim, a democracia grega 
e a futura civilização greco-romana, da qual 
somos legatários. Todos os espartanos foram 
ali sacrificados. Leônidas, depois de morto, 
decapitado.

A história da humanidade é pródiga de 
exemplos de povos que também praticaram 
férrea disciplina militar, entre eles os roma-
nos, com as suas legiões, os samurais japone-
ses (“bushi”), Gengis Khan e os seus cavalei-
ros mongóis, os turcos, com os janízaros, os 
Cavaleiros das Cruzadas, Frederico II, com as 
tropas prussianas e tantos outros.

Buscamos, por meio deste esboço históri-
co, demonstrar o quanto a disciplina militar 
é útil como ferramenta de condução do ser 
humano ao limite da sua resistência física e 
mental. Sem a disciplina, a voz do medo, da 
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fome, do frio e das necessidades fisiológicas 
prevalecem e frustram o cumprimento da 
missão.

Apenas a disciplina é capaz de levar o ser 
humano a sacrificar sua vida no cumprimen-
to do dever, como fizeram os espartanos na 
estreita passagem das Termópilas. 

III - DA POSTURA EM PÚBLICO 
QUE SE EXIGE DO MILITAR 
FARDADO

Estando fardado em público, o militar, 
homem ou mulher, representa a Instituição 
Militar a que pertence. E isso não é pouco. 
A farda, diferentemente do uniforme, simbo-
liza uma investidura não somente conferida 
pelo Estado, mas também pelo povo. Assim, 
representa uma chancela de retidão, de pun-
donor, de integridade, de honorabilidade, o 
que exige de quem a ostente postura escor-
reita, altivez, brio. E o militar, ao viver sob os 
auspícios dessas exigências, não deve sentir-
-se oprimido. Ao contrário, deve revestir o 
espírito do orgulho dos eleitos.

Nesse diapasão, a conduta excepcional exi-
gida não se trata de um sacrifício, e sim um 
compromisso com a coletividade, represen-
tada tanto pelos cidadãos, quanto pelos seus 
pares que perfilam seu caráter pelas sendas 
da justiça ou que campeiam na eternidade. 

É por isso que um gesto natural permitido 
a qualquer um do povo, como uma carícia 
em público, não é extensivo ao militar far-
dado. E não o é por duas razões: (i) porque 
é dever do militar fardado estar em alerta 
o tempo todo, enquanto estiver em públi-
co, principalmente se for policial militar; (ii) 
porque a sociedade em geral, naturalmente, 
espera dele uma postura de acatamento, do-
mínio próprio e respeito.

Esses preceitos em nada se relacionam 
com a orientação sexual do militar, é bom 
que se diga. Pouco importa se o militar se 
declara homo, hetero ou bissexual, porque 
enquanto estiver fardado e em público deve 
ostentar uma postura austera e pautada na 
decência e moralidade média da sociedade 
em que vive.

O mesmo se aplica a olhares concupiscen-
tes lançados em público. Não são tolerados 
nem mesmo pelos civis que flagrarem tal 
conduta, porque destoam do comportamen-
to ensinado nos quartéis.

Nos quartéis, o militar aprende os princí-
pios de uma vida civilizada, desde as condu-
tas mais comezinhas, como se sentar à mesa 
e usar adequadamente talheres durante as 
refeições. Aprende noções de higiene pessoal 
e asseio próprio. É talhado para tratar com 
respeito as mulheres e urbanidade os idosos 
e as crianças.

A educação militar ministrada nos quartéis 
tem conduzido milhares de brasileiros, du-
rante a prestação do serviço militar obrigató-
rio, ao exercício da verdadeira cidadania. Nas 
Forças Auxiliares, de igual modo, as lições 
ministradas nos quartéis têm sido valiosos 
instrumentos de iniciação à vida acadêmica e 
descoberta de valores intelectuais antes ater-
rados pela falta de acesso à educação.

A postura do militar em público é, so-
bretudo, marcada pela educação e pelo res-
peito. Tanto assim que hoje nos transportes 
públicos sempre superlotados os militares, 
uniformizados ou não, destacam-se pela es-
pontaneidade com que cedem seus assentos 
a gestantes, idosos ou pessoas com mobili-
dade reduzida, conduta rara no público civil, 
em que se percebe, em situação análoga, o 
fingimento de ferrenho sono apenas para es-
quivar-se do exercício da cidadania, lamenta-
velmente.
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IV – NOS QUARTÉIS AINDA 
SE ENSINA PATRIOTISMO E 
CIVISMO

Entre as coisas boas que um Campeona-
to Mundial de Futebol, a Copa do Mundo, 
traz ao nosso país, a cada quatro anos, é o 
patriotismo que a todos contamina. Mesmo 
nos mais céticos em relação ao desempenho 
da Seleção Brasileira, vê-se uma elevada dose 
de orgulho com os símbolos de nosso país. 

Mas só isso? É Claro que não. Patriotismo 
deve significar bem mais. Na verdade, signifi-
ca o amor e respeito que se deve cultivar pela 
terra natal. A nossa terra, o Brasil. Estamos 
falando da terra onde nascemos, onde vivem 
nossos pais e onde viverão nossos filhos e ne-
tos.

Esse amor e essa consideração devem-se 
estender a tudo que representa nossa terra, 
os chamados símbolos nacionais, entre eles, o 
mais conhecido, a Bandeira Nacional. Aquele 
que não ama e não respeita sua terra natal 
desdenha de si mesmo, em última análise.

Essa compreensão nos remete ao esforço 
que deve ser envidado na melhora do nosso 
país, o que é responsabilidade de cada brasi-
leiro. Eis a importância do patriotismo, visto 
que ele se opõe à desonestidade no exercício 
do poder público, aos desmandos na Admi-
nistração Pública e aos atos de corrupção, e 
funciona como uma sinergia capaz de agre-
gar os melhores esforços em prol da nação.

De outro modo, quando autoridades pú-
blicas são expostas presas e condenadas pela 
prática de crimes contra a Administração Pú-
blica, surge a confirmação de que a pátria 
está sendo sistematicamente vilipendiada e  
com ela, a esperança do povo.

Quem passa pelos quartéis é desestimula-
do a esses atos de profanação da nação, pois 

neles se ensina um amor incondicional pela 
pátria, capaz de levar ao sacrifício por ela.

A propósito, a letra do Hino Nacional Bra-
sileiro é desafiadora porque nela declaramos: 
Mas se ergues da justiça a clava forte, Verás 
que um filho teu não foge à luta, Nem 
teme, quem te adora, a própria morte.

Consciente ou inconscientemente, canta-
mos assim quando a seleção brasileira en-
tra em campo para uma partida de futebol 
vestindo sempre as cores representativas do 
Brasil. É exatamente isso que é ensinado nos 
quartéis,  e não viver sem razão, como se a 
defesa do solo brasileiro não fosse razão sufi-
ciente para o sacrifício de nossa vida.

O civismo, de outra banda, é dedicação 
pelo interesse público; educação; respeito 
pelos valores da sociedade e pelas suas ins-
tituições.

Em outras palavras, é dizer que a ausência 
de civismo na vida de uma pessoa significa 
o desinteresse e desprezo aos valores mais 
caros à sociedade a que pertence. Mas é pre-
ciso entender que o civismo, em verdade, é 
produto do conhecimento e da própria edu-
cação a que tiver acesso o indivíduo.

Pessoas alienadas e pouco instruídas terão 
insuperável dificuldade de entender as difi-
culdades pelas quais passa a pátria em que 
vivem e não enxergarão com clareza os ca-
minhos a serem seguidos, bem como as al-
ternativas existentes. São presas fáceis para 
líderes mal-intencionados que, carismatica-
mente, arrastam multidões de pessoas ma-
nietadas intelectualmente ou alienadas poli-
ticamente.

Nos quartéis são ensinadas lições de pro-
fundo civismo e amor pela pátria, daí porque 
o crescente número de militares que ingres-
sam na vida política para se apresentarem 
como alternativa de quadros aptos a imple-
mentarem a decência na política brasileira.



Revista A Força Policial 27

www.revistafpolicial.policiamilitar.sp.gov.br

Aprenderam nos quartéis valores tais como 
a honestidade, probidade, lealdade e cons-
tância, entre outros muitos que compõem a 
deontologia do modo de viver castrense.

V - CONCLUSÃO

Estas são apenas algumas das antigas li-
ções que ainda são ensinadas nos quartéis. 
Quisemos mostrar que nos quartéis não são 
ensinadas coisas erradas ou desvios de con-
duta. Também não são ensinadas ou estimu-
ladas práticas desrespeitosas aos direitos fun-
damentais da pessoa humana.

Os militares são pessoas que vêm da socie-
dade em que vivemos e não de outro planeta, 
como poderiam imaginar alguns. As vicissitu-
des e os defeitos que se vêem na conduta de 
um ou outro militar é produto do que se vê 
na própria sociedade e não é possível diag-
nosticar no processo de seleção. Aliás, nem 
se presta a isso o exame de seleção às carrei-

ras militares.

É preciso reconhecer, de outro giro, que 
os valores mais caros às instituições militares 
são aqueles capazes de tornar o convívio en-
tre os seres humanos mais justo, harmonioso 
e agradável.

Questões puramente ideológicas, às vezes, 
ofuscam essa visão e criam um incompreen-
sível antagonismo em relação a tudo que se 
diga militar, como se a democracia pudesse 
sobreviver sem as Organizações Militares, o 
que, por óbvio, se traduz em pretensão utó-
pica e enganosa.
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 RESUMO

A Constituição Federal apresenta como 
uma cláusula pétrea a proibição do trabalho 
forçado aplicado na forma de pena (sanção), 
mas, nada fala sobre a (im)possibilidade de 
trabalho obrigatório. A Organização Inter-
nacional do Trabalho (OIT) prevê em uma 
de suas Resoluções que não se enquadra na 
concepção de trabalho obrigatório ou for-
çado “qualquer trabalho ou serviço exigido 
de um indivíduo como consequência de 
condenação pronunciada por decisão 
judiciária (grifo nosso), contanto que, esse 
trabalho ou serviço seja executado sob a fis-
calização e o controle das autoridades públi-
cas e que o dito indivíduo não seja posto à 
disposição de particulares, companhias ou 
pessoas privadas”. Neste sentido, o texto dis-
corre acerca da seguinte problemática: é ad-
missível o trabalho obrigatório para presos?

PALAVRAS-CHAVE
Trabalho. Presos. Obrigatório. Forçado. Se-
gurança Pública. Sistema Carcerário. Presos. 
Reeducando. Ressocialização. 

INTRODUÇÃO

Os estudos realizados apontaram que a 
terminologia “trabalho” advém da expressão 
latina “tripalium” que designava um instru-
mento utilizado na lavoura. No entanto, pos-
teriormente, na Roma antiga, o “tripalium” 
passou a referenciar um instrumento de tor-
tura, dessa forma, é possível verificar que a 
expressão “trabalho” não era associada a 
algo prazeroso, notadamente, uma visão di-
ferente daquela que é observada atualmente, 
invariavelmente, associada a uma vida bem-
-sucedida e a um “status” social. 

Muitas pessoas têm se dedicado, nos dias 
atuais, mais ao trabalho do que a qualquer 

outra coisa, por vezes, adiando questões fa-
miliares em detrimento de sua atividade la-
boral, como por exemplo, ter filhos, se casar 
e constituir uma família. 

ORGANIZAÇÃO INTERNACIO-
NAL DO TRABALHO

A Organização Internacional do Trabalho 
(OIT) é uma agência dedicada ao estudo das 
questões afetas ao trabalho, sendo, portan-
to, um ente integrante da Organização das 
Nações Unidas (ONU) e que é estruturada de 
maneira tripartite, ou seja, possui represen-
tantes de governos, patronais e dos trabalha-
dores. No Brasil a OIT possui representação 
desde o ano de 1950.

A OIT foi fundada em 1919 com a finali-
dade de fomentar a justiça social e sua mis-
são precípua é a de promover a igualdade de 
acesso ao trabalho, independentemente de 
qualquer tipo de distinção, pois, o trabalho é 
um elemento fundamental na superação da 
pobreza, na mitigação de desigualdades e no 
atingimento de um desenvolvimento susten-
tável.

A Conferência Internacional do Trabalho, 
ocorrida em 1998, aprovou a Declaração dos 
Princípios e Direitos Fundamentais no Traba-
lho a que todos os integrantes da OIT são 
obrigados a cumprir, são eles:

• liberdade sindical e reconhecimento 
efetivo do direito de negociação cole-
tiva;

• eliminação de todas as formas de tra-
balho forçado (grifo nosso), entretan-
to, nada declara sobre o trabalho obri-
gatório;

• abolição efetiva do trabalho infantil; 

eliminação de todas as formas de dicrimi-
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nação no emprego ou na ocupção.

Dentre as diversas conceituações existen-
tes em relação às questões de trabalho a OIT 
desenvolveu a concepção de “Trabalho De-
cente” como sendo um desiderato a ser al-
cançado em todas as suas políticas e progra-
mas. A perspectiva de “Trabalho Decente”, 
segundo a própria OIT1, compreende:

a promoção de oportunidades para 
mulheres e homens do mundo para 
conseguir um trabalho produtivo, 
adequadamente remunerado, exercido 
em condições de liberdade, equidade e 
segurança e capaz de garantir uma vida 
digna (grifo nosso).

Desta forma, é possível verificar que o “Tra-
balho Decente” é o reconhecimento do direi-
to a um trabalho com remuneração adequa-
da à atividade desenvolvida e em condições 
de segurança e de paridade — sem distinção 
de qualquer natureza — de maneira que por 
meio do desenvolvimento deste trabalho o ci-
dadão possa garantir uma vida digna a toda 
sua família. No ano de 2006, no transcorrer 
da XVI Reunião Regional Americana, em Bra-
sília, o Brasil oficializou a Agenda Nacional de 
Trabalho Decente (ANTD).

Ao longo dos anos a OIT já adotou cente-
nas de Recomendações e diversas Convenções 
Internacionais do Trabalho. Entre as Conven-
ções destaca-se a de nº 29 — que trata do 
trabalho forçado ou obrigatório — aprovada 
na 14ª reunião da Conferência Internacional 
do Trabalho, realizada em Genebra no ano de 
1930, no entanto, entrou em vigor no plano 
internacional somente em 1932.

No Brasil, a Convenção nº 29 da OIT foi 
aprovada pelo Decreto Legislativo nº 24, de 
29 de maio de 1956 e ratificada em 25 de 
abril de 1957, passando a ter vigência nacio-
1 Disponível em:  https://nacoesunidas.org/agencia/
oit/. Acesso em: 13 jun. 2019.

nal em 25 de abril de 1958, ou seja, o país 
é signatário desta Convenção Internacional.

TRABALHO OBRIGATÓRIO E FOR-
ÇADO: VISÃO (INFRA)CONSTITU-
CIONAL E DE NORMAS INTERNA-
CIONAIS

A Convenção nº 29 reza que “todos os 
Membros da Organização Internacional do 
Trabalho que ratificam a presente convenção 
se obrigam a suprimir o emprego do traba-
lho forçado ou obrigatório (grifo nosso) 
sob todas as suas formas no mais curto prazo 
possível”.

O exercício do “trabalho forçado” é, indu-
bitavelmente, uma clara violação aos direitos 
humanos, devendo, no entanto, ser identi-
ficado, evitado, prevenido, mitigado e ain-
da, os Estados devem prestar contas sobre a 
forma como tratam dos riscos do “trabalho 
forçado ou obrigatório” em suas operações, 
conforme consignado em recente atualiza-
ção da Convenção nº 29.

Para as finalidades da Convenção a termi-
nologia “trabalho forçado ou obrigatório” 
considera “todo trabalho ou serviço exigido 
de um indivíduo sob ameaça de qualquer pe-
nalidade e para o qual ele não se ofereceu de 
espontânea vontade”.

Perante este trecho extraído da Convenção 
é possível subsumir que o “trabalho forçado 
ou obrigatório” é vedado pela normatização 
internacional, entretanto, a mesma Conven-
ção ressalva que “trabalho forçado ou obri-
gatório” não compreenderá: 

(...)

qualquer trabalho ou serviço exigido de um 
indivíduo como consequência de conde-
nação pronunciada por decisão judiciá-
ria, contanto que esse trabalho ou ser-
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viço seja executado sob a fiscalização 
e o controle das autoridades públicas 
e que dito indivíduo não seja posto à 
disposição de particulares, companhias 
ou pessoas privadas (grifo nosso);

(...).

Diante do exposto, em uma análise aprio-
rística, é possível notar que o “trabalho for-
çado ou obrigatório” pode ser executado 
mediante algumas circunstâncias. E entre 
as hipóteses excludentes acerca do “traba-
lho obrigatório ou forçado” está o trabalho 
desenvolvido como consequência de con-
denação pronunciada por decisão judiciá-
ria, omitindo-se a norma internacional, se a 
condenação precisa ser transitada em julga-
do.

No mesmo sentido, sobre o “trabalho 
forçado ou obrigatório” reza a Convenção 
Americana de Direitos Humanos (Pacto de 
San José da Costa Rica) — aprovado pelo 
Decreto Legislativo nº 27/92 e promulgado 
pelo Decreto Presidencial nº 678/92 — e em 
seu artigo 6º, nº 2:

Ninguém deve ser constrangido a executar 
trabalho forçado ou obrigatório. Nos 
países em que se prescreve, para certos 
delitos, pena privativa de liberdade 
acompanhada de trabalhos forçados, esta 
disposição não pode ser interpretada 
no sentido de proibir o cumprimento 
da dita pena, imposta por um juiz 
ou tribunal competente. O trabalho 
forçado não deve afetar a dignidade, 
nem a capacidade física e intelectual 
do recluso (grifo nosso).

Mas, assim como na Convenção nº 29 da 
OIT, o Pacto de San José da Costa Rica tam-
bém adverte e ressalva, em seu artigo 6º, nº 
3, alínea ‘a’, que não constituem “trabalhos 
forçados ou obrigatórios” para os efeitos 
deste artigo:

os trabalhos ou serviços normalmente 
exigidos de pessoa reclusa em 
cumprimento de sentença ou resolução 
formal expedida pela autoridade 
judiciária competente (grifo nosso). 
Tais trabalhos ou serviços devem ser 
executados sob a vigilância e controle das 
autoridades públicas, e os indivíduos que 
os executarem não devem ser postos à 
disposição de particulares, companhias ou 
pessoas jurídicas de caráter privado.

Criadas em 1955, após a sua aprovação 
na Assembleia Geral da ONU em outubro 
de 2015, as chamadas “Regras de Mandela” 
são, basicamente, um regramento mínimo 
para o tratamento de presos, no entanto, 
conforme descrevem suas observações pre-
liminares, as regras “não pretendem descre-
ver em detalhes um modelo de sistema pri-
sional. Elas buscam somente, com base no 
consenso geral do pensamento contempo-
râneo e nos elementos essenciais dos mais 
adequados sistemas de hoje, estabelecer 
os bons princípios e práticas no tratamento 
de presos e na gestão prisional”. As regras 
funcionam como um verdadeiro guia para 
estruturar a Justiça e sistema penal de um 
país.

Entre os dizeres consignados nas “Regras 
de Mandela”, no que versa sobre o traba-
lho, verifica-se que a atividade laboral é vista 
como uma forma de “assistência apropriada 
e disponível, inclusive aquelas de natureza 
reparadora, moral, espiritual, social, esporti-
va e de saúde”.

Interessante destacar que no regramento 
de Mandela o trabalho aos presos conde-
nados surge como uma oportunidade par-
ticipar ativamente de sua reabilitação, en-
tretanto, o trabalho a ser desenvolvido pelo 
preso deve ser avalizado por um médico que 
ateste as condições do reeducando.

Dessa forma, o trabalho é apresentado 
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nas “Regras de Mandela”2 como um ins-
trumental útil e que deve ser ofertado aos 
presos para “conservá-los ativos” (regra 96), 
além disso, “o trabalho realizado deve man-
ter ou aumentar a habilidade dos presos para 
que possam viver de maneira digna (grifo 
nosso) após sua liberação” (regra 98). Dian-
te dos argumentos propostos pelas regras 
não há como interpretar de modo diferente 
daquele que compreende o trabalho como 
algo saudável, seja para presos ou não.

A Carta Maior do país, em seu artigo 5, 
XLVII — uma cláusula pétrea — reza que 
não haverá penas de trabalhos força-
dos no Brasil, no entanto, a própria Cons-
tituição se omite quanto à questão de traba-
lho obrigatório. Logo, verifica-se que apesar 
da vedação constitucional ao trabalho for-
çado, a norma maior não proíbe o trabalho 
obrigatório. 

A omissão decorre do fato de que há 
trabalhos que são obrigatórios por força 
Constitucional, à guisa de exemplo tem-se 
a prestação ao serviço militar que, na prá-
tica, é um trabalho obrigatório a que o jo-
vem é submetido por força do artigo 143 
da CF/88. Ainda na Constituição Federal do 
país, o trabalho é um direito social previs-
to no artigo 6º.

A Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/84) 
afirma, respectivamente, em seus artigos 27 
e 28, que o “serviço de assistência social co-
laborará com o egresso para a obtenção de 
trabalho”, e que o “trabalho do condenado, 
como dever social e condição de digni-
dade humana, terá finalidade educati-
va e produtiva (grifo nosso)”.

Trata-se ainda na Lei de Execuções Penais 
(LEP) que o “condenado à pena privativa 
de liberdade está obrigado ao trabalho 

2 Disponível em: http://www.cnj.jus.br/files/conteu-
do/arquivo/2016/05/39ae8bd2085fdbc4a1b02fa6e-
3944ba2.pdf. Acesso em: 14 jun. 2019.

(grifo nosso) na medida de suas aptidões 
e capacidade”. Contudo, adverte a Lei que 
para o “preso provisório (grifo nosso), o 
trabalho não é obrigatório e só poderá ser 
executado no interior do estabelecimento”.

O artigo 39 da LEP diz que constitui de-
ver do preso a execução do trabalho, ta-
refas e das ordens recebidas. Já no artigo 
40 (LEP) o trabalho se constitui como um 
direito do preso.

A concepção do trabalho para presos 
como um direito está prevista também no 
Decreto nº 6.049/07 que aprova o Regu-
lamento Penitenciário Federal como sendo 
um direito (artigo 37) e uma obrigação ao 
afirmar em seu artigo 98 que: “todo preso 
(grifo nosso), salvo as exceções legais, deve-
rá submeter-se ao trabalho, respeitadas suas 
condições individuais, habilidades e restri-
ções de ordem de segurança e disciplina”.

Inclusive o preso que exerce atividade la-
boral tem direito à remição que é um institu-
to que permite dar cumprimento a uma par-
cela da pena imposta ao reeducando para 
abreviar a sentença penal condenatória, ou 
seja, a remição é uma forma de incentivar o 
preso a trabalhar. Na remição o condenado 
que trabalha reduz a sua pena na razão de 
três dias de trabalho para um dia a menos 
de pena (art. 126 da LEP).

Caso o interno que exerça uma ativida-
de laboral e, por acaso venha a sofrer um 
acidente, mesmo assim, continuará a bene-
ficiar-se da remição (art. 126, parágrafo 2º 
da LEP). Contudo, o trabalho do preso não 
está sujeito ao regime da Consolidação das 
Leis do Trabalho (28, § 2º LEP).

Ao preso, por força do artigo 39 do Códi-
go Penal, terá seu trabalho “sempre remune-
rado, sendo-lhe garantidos os benefícios da 
Previdência Social”.
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AS PENAS NO ORDENAMENTO 
JURÍDICO PÁTRIO

As penas são sanções aplicadas pelo le-
gislador em detrimento de uma ação prati-
cada que se subsuma a uma conduta tipifi-
cada nas normas penais. É, portanto, uma 
resposta do Estado que se materializa em 
proibições ou restrições a um bem jurídico 
por parte do autor do delito. 

A finalidade da pena é tríplice, ou seja, 
a aplicação da sanção penal é retributiva, 
preventiva e ressocializadora. No entanto, 
estas finalidades não ocorrem em um mes-
mo instante, havendo, por conseguinte, 
um momento adequado e específico para 
cada uma destas finalidades. No artigo 59 
do Código Penal estão as finalidades retri-
butiva e preventiva e na LEP, em seu artigo 
primeiro, está a finalidade ressocializado-
ra.

A Carta Política do Brasil reza que não 
haverá em nosso país penas de morte — 
salvo em caso de guerra declarada (nos 
termos do artigo 84, XIX, CF/88) — de ca-
ráter perpétuo, de trabalhos forçados, de 
banimento e cruéis. E ainda diz que a lei 
regulará a individualização da pena e ado-
tará, entre outras, as seguintes: privação 
ou restrição da liberdade; perda de bens; 
multa; prestação social alternativa; e de 
suspensão ou interdição de direitos; já no 
ordenamento jurídico ordinário as penas 
são privativas de liberdade, restritivas de 
direito e/ou de multa (artigo 32 do Código 
Penal). 

Destarte, se verifica que no Brasil não 
há uma previsão do trabalho como uma 
forma de pena, ou seja, não existe a pos-
siblidade de alguém ser condenado a uma 
sanção cuja pena é o trabalho, portanto, sua 
realização em concomitância com o cumpri-

mento de uma pena, respeitando entendi-
mentos em contrário, não seria enquadrado 
como bis in idem. 

JURISPRUDÊNCIAS SOBRE O 
TRABALHO OBRIGATÓRIO E 
FORÇADO

Algumas decisões das Cortes Superiores 
do Brasil já se posicionaram a respeito do 
tema e no HC nº 264.989 do Superior Tribu-
nal de Justiça3 (STJ), em decisão proferida em 
2015 decidiram que: 

A pena de trabalho forçado, vedada 
constitucionalmente no art. 5º, inciso 
XLVIII, alínea ‘c’, da Constituição Federal, 
não se confunde com o dever de 
trabalho imposto ao apenado (grifo 
nosso), consubstanciado no art. 39, inciso 
V, da LEP, ante o disposto no art. 6º, 3, 
da Convenção Americana de Direitos 
Humanos. – Habeas Corpus não conhecido.

Prossegue ainda a decisão do STJ reforçan-
do que:

É verdade que ao cidadão comum, 
não condenado por infração penal, o 
trabalho é facultativo, mas ao indivíduo, 
condenado por crime, o trabalho é 
obrigatório. Obrigação de trabalhar é 
muito diferente de trabalho forçado, 
o que no Brasil, não existe (grifo nosso).

Ao decidir neste sentido o STJ buscou dis-
tinguir que o trabalho forçado, vedado pela 
CF/88, não se enleia com o trabalho obriga-
tório, inclusive, destacando o Pacto de San 
José da Costa Rica que não considera como 

3 Disponível em: https://ww2.stj.jus.br/processo/revis-
ta/documento/mediado/?componente=ITA&sequen-
cial=1425601&num_registro=201300427569&da-
ta=20150819&formato=PDF.  Acesso em: 18 jun. 
2019.
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trabalho forçado os trabalhos ou serviços exi-
gidos de pessoa reclusa em cumprimento de 
sentença, o mesmo ocorrendo com a Con-
venção nº 29 da OIT.

Há ainda na Doutrina posicionamentos 
que se ajustam à decisão do STJ. À guisa de 
exemplo tem-se o posicionamento de Cezar 
Roberto Bitencourt (2011):

O trabalho prisional é a melhor forma de 
ocupar o tempo ocioso do condenado e 
diminuir os efeitos criminógenos da prisão 
e, a despeito de ser obrigatório, hoje é um 
direito-dever do apenado e será sempre 
remunerado.

Para o ínclito professor Guilherme de Sou-
za Nucci, ao tratar dos deveres do conde-
nado, reafirma seu entendimento acerca da 
constitucionalidade do trabalho obrigatório 
aos presos, porém, faz a ressalva de que o 
trabalho forçado é vedado pela Constituição 
Federal, como se verifica em seu posiciona-
mento:

O principal é a obrigação de trabalhar, 
que funciona primordialmente como fator 
de recuperação, disciplina e aprendizado 
para a futura vida em liberdade. Não se 
cuida de trabalho forçado, o que é 
constitucionalmente vedado, mas 
de trabalho obrigatório (grifo nosso). 
Se o preso recusar a atividade que lhe foi 
destinada, cometerá falta grave” (art. 50, 
VI LEP).

Ainda tratando das diferenciações pecu-
liares das terminologias entre trabalho obri-
gatório e forçado, o professor Guilherme de 
Souza Nucci4 prossegue seu entendimento 
sobre a diferenciação entre estas expressões, 
quais sejam, trabalho forçado e obrigatório e 
reafirma que:

4 Disponível em: http://www.guilhermenucci.com.br/
dicas/distincao-entre-trabalho-forcado-e-trabalho-
-obrigatorio. Acesso em: 18 jun. 2019.

Este último faz parte da laborterapia 
inerente à execução da pena do condenado 
que necessita de reeducação, e nada melhor 
do que fazê-lo por intermédio do trabalho; 
por outro lado, a Constituição Federal 
veda a pena de trabalhos forçados (art. 
5.º, XLVII, c), o que significa não poder se 
exigir do preso o trabalho sob pena de 
castigos corporais e sem qualquer bene-
fício ou remuneração (grifo nosso). 

Obviamente, há entendimentos em con-
trário, ao qual, claramente são respeitabi-
líssimos, contudo, há de se destacar que o 
trabalho é uma maneira de buscar a resso-
cialização do reeducando, e, certamente, 
trabalho, seja para presos ou não presos é, 
iniludivelmente, salutar.

Com a finalidade de buscar subsídios para 
a aprovação do Projeto de Lei nº 9.646/18, 
que altera a LEP ao instituir que a referida 
norma faça a previsão legal e crie uma “nova 
regulamentação do trabalho obrigatório pres-
tado pelo preso, bem como destinar 25% do 
salário do apenado para fins de ressarcimen-
to do Estado pelas despesas realizadas com 
sua manutenção e dá outras providências”, 
foi lançada uma enquete5 que visava discu-
tir acerca da obrigatoriedade do trabalho do 
reeducando e o resultou apontou que 91% 
(noventa e um por cento) dos participantes 
da enquete aprovaram o trabalho obrigató-
rio para presos. Foram ouvidas6 1.310 pes-
soas entre os dias 16 de fevereiro e 02 de 
março de 2017. 

5 Disponível em: https://www12.senado.leg.br/no-
ticias/materias/2017/03/16/enquete-mostra-que-
-91-sao-favoraveis-a-trabalho-obrigatorio-para-pre-
sos. Acesso em: 27 jun. 2019.
6 Disponível em: https://www.camara.leg.br/
proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessio-
nid=EEEFBC6E0607B1DF96E49BE36630B087.
proposicoesWebExterno2?codteor=1643536&file-
name=Avulso+-PL+9646/2018. Acesso em: 27 jun. 
2019.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Fato é que a CF (artigo 5º, XLVII) proíbe a 
pena de trabalho forçado, contudo, se omi-
te quanto à questão que envolve o trabalho 
obrigatório durante o cumprimento de pena. 

Tratados Internacionais ratificados pelo 
Brasil, entre eles, a Convenção nº 29 da OIT 
e o Pacto de San José da Costa Rica, vedam o 
trabalho obrigatório e o forçado, no entanto, 
fazem a distinção de que não se enquadra 
no entendimento de trabalho obrigatório ou 
forçado aquele que resulta de decisão judi-
ciária proferida por Tribunal competente. 

As “Regras Mínimas das Nações Unidas 
para o Tratamento de Presos”, conhecidas 
como as “Regras de Mandela” indicam que 
o trabalho é uma atividade laboral e vista 
como uma forma de “assistência apropriada 
e disponíveis, inclusive aquelas de natureza 
reparadora, moral, espiritual, social, esportiva 
e de saúde”. Além disso, dissertam ainda as 
“Regras de Mandela” que “o trabalho reali-
zado deve manter ou aumentar a habilidade 
dos presos para que possam viver de manei-
ra digna (grifo nosso) após sua liberação”.

O Decreto nº 6.049/07 que aprova o Re-
gulamento Penitenciário Federal aponta que 
o trabalho é um direito (artigo 37) e uma 
obrigação ao afirmar em seu artigo 98 que: 
“todo preso (grifo nosso), salvo as exceções 
legais, deverá submeter-se ao trabalho, res-
peitadas suas condições individuais, habili-
dades e restrições de ordem de segurança e 
disciplina”.

A Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/84) 
afirma que o “serviço de assistência social co-
laborará com o egresso para a obtenção de 
trabalho”, e que o “trabalho do condenado, 
como dever social e condição de dignida-
de humana, terá finalidade educativa e 
produtiva (grifo nosso)”. Segue a LEP dizen-

Verifica-se que o trabalho e não o ócio, 
nos dias atuais, em face do desemprego, é 
que se tornou um privilégio, pois, a entrega 
à desocupação mais contribui com seu pa-
pel deletério para desalinhamento na socie-
dade do que para o fortalecimento social. É 
claro que o trabalho é algo que enobrece e 
dá maior dignidade para a pessoa humana e 
não lhe tira essa condição, aquele que exer-
ce um trabalho ou ofício sente-se valorizado, 
honrado e útil, enquanto aquele que não tra-
balha sente-se humilhado e desvalorizado, e, 
com o passar do tempo, vai perdendo sua 
dignidade de pessoa humana.

Vale destacar a Teoria da Tipicidade Con-
globante do professor argentino Raul Eugê-
nio Zaffaroni, a qual, resumidamente, diz 
que um fato não pode ser típico (proibido) 
caso seja fomentado ou tolerado pelo Estado 
em outras normas. 

A doutrina costuma discorrer sobre a 
proibição de penetrar em um domicílio sem 
consentimento do morador, sob pena de 
incorrer em crime de violação de domicílio, 
entretanto, outras normas penais e civis per-
mitem que o Oficial de Justiça, no cumpri-
mento de um mandado de busca e apreen-
são, possa adentrar na residência de alguém, 
devidamente munido de ordem judicial, mes-
mo que sem o consentimento do mora-
dor. Neste caso, o Oficial de Justiça não co-
mete o crime previsto no Código Penal, pois, 
além de estar em estrito cumprimento do de-
ver legal, uma excludente de ilicitude, outras 
normas do direito permitem que ele assim 
proceda.  

O Estado não deve proibir algo que ele 
próprio se omite na medida que não há na CF 
a vedação expressa ao trabalho obrigatório, e 
que é tratado de forma permissiva por outras 
normas dentro do Bloco de Constitucionali-
dade na hierarquia das normas. 



Revista A Força Policial36

v.4, n. 14 - 2019

Artigo

do que o “condenado à pena privativa de li-
berdade está obrigado ao trabalho (grifo 
nosso) na medida de suas aptidões e capa-
cidade”. Contudo, adverte a Lei que para o 
“preso provisório (grifo nosso), o trabalho 
não é obrigatório e só poderá ser executado 
no interior do estabelecimento”.

A atividade laborativa não é apenas um 
direito (artigo 41 da LEP) assegurado ao pre-
so, é também um dever (artigo 39 da LEP), 
constituindo falta grave sua recusa injustifi-
cada ao exercício de trabalho interno (artigo 
50, VI da LEP) e, por cometer falta de natu-
reza grave estará o reeducando passível das 
sanções impostas pela LEP em seu artigo 53.

Indiscutivelmente, o trabalho para o preso 
não é um empecilho no cumprimento de sua 
pena, mas, um instrumento de reinserção so-
cial e de ressocialização para que o reeducan-
do, após o cumprimento da pena, possa ser 
reintegrado à sociedade com um ofício redu-
zindo a chance de reincidência. Além disso, 
o trabalho traz sensação de pertencimento e 
de utilidade, além de contribuir com recursos 
financeiros que farão muito bem ao preso e 
a sua família.

Em outras palavras, o trabalho só traz be-
nefícios ao preso e aos seus familiares, bem 
como, a sociedade como um todo, reduzin-
do fugas, rebeliões e a dominância de orga-
nizações criminosas.

O trabalho “obrigatório” é aquele que 
grande parte das pessoas vivenciam em seu 
cotidiano, ou alguém acredita que determi-
nadas profissões as pessoas são vocaciona-
das para executar tal atividade ou o fazem 
em razão de uma “obrigação” que faz com 
que ele possa, ao final do mês, proporcio-
nar uma vida digna a si e a seus familiares. 
Cabe aqui destacar o trabalho imperativo de-
senvolvido por jovens ao ingressar no serviço 
militar obrigatório, este, por sinal, apesar de 

obrigatório, tem previsão e permissão cons-
titucional.

Já o trabalho forçado, proibido de qual-
quer forma, é aquele que afronta e viola di-
reitos fundamentais da pessoa humana, é 
um tipo de trabalho em que não se respeita 
regras mínimas que valem para trabalhado-
res não presos, tais como: trabalhar por ho-
ras excessivas, sem descanso semanal remu-
nerado, sem direito a água, alimento, uma 
remuneração justa e equiparada a prestação 
de um mesmo serviço ou atividade por parte 
de uma pessoa não presa. Portanto, respei-
tando as Regras de Mandela.

Cabe relembrar acerca da concepção da 
teoria da tipicidade conglobante do profes-
sor Raúl Eugenio Zaffaroni, logo, o Estado 
não deve proibir algo (trabalho obrigatório 
de presos) que ele próprio se omite quanto 
a essa vedação na Carta Política, no entan-
to, age permissivamente quanto ao trabalho 
obrigatório para presos na medida há essa 
possibilidade está expressa dentro de outras 
normas do país.

Dessa forma, compreende-se uma clara 
diferenciação constitucional entre trabalho 
forçado, vedado pela CF/88, e o trabalho 
obrigatório para presos que é, em nosso sen-
tir, possível e legal diante de uma análise de 
interpretação sistêmica das normas. Entre-
tanto, é imperioso destacar que no trabalho 
para presos devem ser respeitadas as regras 
mínimas para o tratamento de presos (Regras 
de Mandela) e a obrigatoriedade não deve 
recair ao preso provisório, este, deve mani-
festar sua vontade.
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