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RESUMO 

 

O presente trabalho discute os caminhos que levaram Portugal e Brasil a adotarem o 

regime monárquico-constitucional como sistema político no século XIX com base nas 

influências das teorias do pacto social, das invasões francesas e das teorias de Sieyès e 

Benjamin Constant. Debruçamo-nos sobre as suas experiências constitucionais 

buscando perceber como os modelos de representação e cidadania presentes nas 

Constituições de 1824 e 1826 influenciaram nas práticas e nas disputas políticas nesses 

dois países. A partir daí, buscamos compreender de que maneira as reformas feitas no 

Sistema Eleitoral do Império do Brasil, nos anos de 1855, 1860, 1875 e 1881, afetaram 

a província de Minas Gerais, sobretudo no que diz respeito à sua representação política 

nos âmbitos nacional, regional e local, tomando como lócus de análise a cidade de Juiz 

de Fora, situada na Zona da Mata Sul mineira, entre 1853 e 1889. Partindo do 

pressuposto que o regime representativo estava em funcionamento no Brasil 

oitocentista, procuramos demonstrar como as três esferas de poder dialogavam entre si. 

Para tanto, acompanhamos os debates no Parlamento sobre eleições, privilegiando os 

posicionamentos da bancada mineira; analisamos os relatórios produzidos pelo 

Ministério do Império e pelos presidentes desta província e cruzamos variadas fontes 

sobre os seus representantes/representados.  

 

Palavras-chave: Representação política; Sistema Eleitoral no Império; Reformas 

Eleitorais; Eleições; Minas Gerais; Juiz de Fora. 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

This study discusses the paths taken by Brazil and Portugal to adopt the monarchical-

constitutional regime as a political system in the XIX century, based on the influences 

of the social pact theory, the French invasions and Sieyés’ and Benjamin Constant’s 

theories. We look on the constitutional experiences in order to realize how the model of 

representation and citizenship on the Constitutions of 1824 and 1826 influenced the 

political disputes and practices in these two countries. From there, we tried to 

understand how the Electoral System’s reforms of Brazilian Empire, on the 1855, 1860, 

1875 and 1881, affected Minas Gerais province, especially in what concerns the 

political representation on the national, regional and local scope, having as an analysis 

locus, the city of Juiz de Fora (placed on the South Zona da Mata) between 1853 and 

1889. Presuming that the representative regime was functioning in Brazil during the 

XIX, we tried to show how the three power spheres related to each other. For that, we 

have followed the debates on the Parliament about election, highlighting the perspective 

of the politicians from Minas Gerais, analysing the reports produced by the Empire 

Ministry and by the province presidents, co-relating several sources about its 

representatives/represented. 

 

Keywords: Political Representation, Electoral System on the Brazilian Empire; 

Electoral Reforms; Elections; Minas Gerais; Juiz de Fora. 
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Introdução 

 

 

Desde os “acontecimentos de junho”, conforme denominação dada pelo 

professor e cientista político André Singer1 às manifestações iniciadas em São Paulo no 

ano de 2013 contra o aumento da passagem de ônibus e que se espalharam pelo país 

com a ampliação da pauta de reivindicações de uma forma bastante confusa e difusa, 

cujos pedidos iam desde a prisão de alguns parlamentares envolvidos em escândalos de 

corrupção, revogação de PEC’s (Projetos de Emendas Constitucionais) polêmicos e até 

mesmo o pedido de uma Constituinte exclusiva para a reforma política submetida a um 

plebiscito popular, o Brasil está imerso numa crise política e representativa. Crise que 

parecia ter tido o seu ponto alto em 31 de agosto de 2016, quando 61 dos 81senadores 

da República votaram a favor do impeachment de Dilma Roussef, a primeira mulher 

eleita (e reeleita) presidente do país, com a alegação de que ela teria incorrido em crime 

fiscal, num processo cheio de controvérsias e muito criticado, sobretudo, porque logo 

após cassarem o seu mandato, na mesma sessão, os senadores realizaram uma segunda 

votação sobre a inabilitação da presidente para o exercício de funções públicas pelo 

período de oito anos, que não obteve a maioria necessária de votos. Desse modo, a ex-

presidente Dilma pode ocupar qualquer função pública e inclusive, caso queira, poderá 

concorrer às próximas eleições em 2018.  

Entretanto, com a retirada da presidente do Governo, assumiu o vice-presidente 

e desde então o que se tem visto é o aprofundamento da crise política, representativa, 

econômica e social no país. Manifestantes e diversos setores da sociedade pedem a 

retirada do vice-presidente e clamam por eleições diretas; outros pedem eleições 

indiretas onde o Congresso Nacional escolheria um novo chefe para o Executivo 

nacional; há ainda os que defendem a permanência do Governo até as próximas eleições 

presidenciais, em outubro de 2018. 

Todos esses acontecimentos recentes da história do país e a profunda crise 

política em que ele se encontra reforçam a necessidade de uma reforma dos sistemas 

político, eleitoral e partidário e remetem a uma demanda do estudo do processo de 

formação desses sistemas, desde as suas origens no século XIX até os dias atuais. Tudo 

isso, por sua vez, reforça também a importância e a atualidade do nosso trabalho que 

                                                             
1
 SINGER, André. Brasil, junho de 2013: classes e ideologias cruzadas. In: Novos Estudos – CEBRAP, 

n. 97, São Paulo, Nov. 2013. 



14 
 

discute a questão da representação política a partir das reformas feitas no sistema 

eleitoral brasileiro na segunda metade do século XIX. Nos debates em torno da 

construção nacional após a Independência em 1822, as temáticas das eleições, da 

cidadania, da representação e da participação política eram recorrentes e, nesse sentido, 

os deputados e os senadores do Império do Brasil usavam a tribuna para denunciar as 

práticas eleitorais fraudulentas, as imperfeições na legislação sobre eleições que abriam 

brechas à corrupção e às fraudes e acusar o governo de interferir no processo eleitoral, 

fazendo com que os pleitos, antes de refletirem a vontade do povo, atendessem à suas 

próprias aspirações.  

Nosso recorte espacial é a cidade de Juiz de Fora, localizada na Zona da Mata 

mineira da província de Minas Gerais.  A origem do município está relacionada com o 

próprio processo de ocupação da região da Zona da Mata, que remonta ao século XVII 

com a abertura do chamado “Caminho Novo”, responsável por estabelecer uma ligação 

mais rápida e mais segura entre as regiões mineradoras e a Corte no Rio de Janeiro, uma 

vez que o “Caminho Velho”, que ligava Minas ao Rio passando por Paraty era mais 

demorado e reservava riscos e perigos àqueles que necessitavam transitar por ela. A 

ocupação da região, inicialmente proibida pela Coroa portuguesa, foi estimulada anos 

depois através da política de doação de sesmarias.  

Na primeira metade do século XIX, Juiz de Fora se destacava por abrigar em 

seus ranchos os viajantes e os tropeiros que circulavam pelo Caminho Novo, contudo, 

na segunda metade, com a expansão do plantio do café, o município passou por uma 

transformação socioeconômica e se tornou um importante centro econômico, político e 

cultural. O rápido crescimento observado nos anos finais do século XIX e nos primeiros 

do século XX fez com que se destacasse tanto no setor industrial, como no de serviços, 

chegando a ser considerada, do ponto de vista econômico, a mais importante cidade da 

província/estado de Minas Gerais e recebendo o apelido de “Manchester Mineira”.  

Elegemos para marco inicial deste trabalho a década de 1850, mais precisamente 

os anos de 1853, quando foi instalada a Câmara Municipal de Juiz de Fora, e de 1855, 

quando foi aprovada a primeira lei de reforma do sistema eleitoral no Império, mais 

conhecida como Primeira Lei dos Círculos, que introduziu o voto distrital de um 

deputado no país e as incompatibilidades eleitorais. As balizas seguintes também são 

dadas pelas importantes reformas eleitorais de 1860, que ampliou os círculos de um 

para três deputados; de 1875, que estabeleceu a eleição por paróquia e introduziu o 

critério do terço; e a reforma de 1881, que instituiu o voto direto no país. Por fim, a 
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nossa fronteira final é o ano de 1889, quando o sistema político brasileiro deixou de ser 

monárquico do tipo constitucional com a proclamação da República, em 15 de 

novembro. 

Com o objetivo de analisar as dimensões concernentes ao processo eleitoral no 

Brasil Império, sobretudo a representação e a participação política dos representantes 

eleitos pela zona da Mata na província de Minas Gerais nas três esferas de poder: 

nacional (Câmara de Deputados e Senado); regional, (Assembleia Provincial de Minas 

Gerais); e local (Câmara Municipal de Juiz de Fora), percorremos os caminhos que 

levaram o país a adotar como sistema político, em 1824, o regime monárquico-

constitucional; debruçamo-nos sobre a experiência constitucional brasileira buscando 

entender como os modelos de representação e cidadania presentes na Constituição de 

1824 influenciaram tanto as práticas, como as disputas políticas em solo nacional e, a 

partir daí, buscamos compreender de que maneira as reformas feitas no sistema eleitoral 

nos anos de 1855, 1860, 1875 e 1881 afetaram a província de Minas Gerais no que diz 

respeito à representação dos seus representantes nas sobreditas esferas de poder que, 

conforme defendemos, dialogavam entre si, uma vez que o sistema representativo 

estava em funcionamento no Brasil do século XIX.  

Além disso, buscamos problematizar a máxima recorrente na historiografia 

sobre Minas Gerais que considera a região da Zona da Mata na segunda metade do 

século XIX como um todo coeso do ponto de vista dos poderes econômico e político, 

cuja base se apoia na expansão da monocultura cafeeira. Ao contrário, coadunamos as 

hipóteses suscitadas por Angelo Carrara em sua dissertação de mestrado e defendemos a 

existência de diferenças intrarregionais significativas que nos permite dividir a Mata em 

três sub-regiões: Juiz de fora, Mar de Espanha e Leopoldina compondo a sub-região Sul 

caracterizada pelas propriedades fundiárias maiores, com grande número de escravos e 

poucos pequenos proprietários; Rio Pomba, Ubá, Viçosa e Muriaé integrando a sub-

região Central, cuja estrutura fundiária era muito parcelada, o número de escravos era 

comparativamente bem menor e a diversificação das atividades econômicas era 

acentuada; e formando a sub-região Norte da Mata os municípios de Ponte Nova e 

Manhuaçu, com característica fundiária e demográfica próxima à parte central e que 

tardiamente veio a participar da cafeicultura de exportação. Todavia, enquanto Carrara 

elegeu Ubá para seu estudo de caso, tendo em vista que esta cidade concentrava os 

políticos da Mata melhor articulados nas esferas local, regional e nacional durante o 

Império e República Velha, o presente estudo, como dito acima, tem como lócus de 
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análise o município de Juiz de Fora. Além das razões apresentadas anteriormente, a 

escolha de Juiz de Fora também está relacionada com a minha pesquisa de mestrado 

sobre o processo de qualificação de votantes do seu distrito sede entre os anos de 1872-

1876, quando comecei a perceber que a associação feita pela historiografia mineira 

sobre o poder político e o poder econômico na Zona da Mata talvez não se desse de 

forma tão direta. Apesar de Juiz de Fora, em termos econômicos, aparecer como a 

principal cidade da região nos anos finais do Império, em termos políticos, as fontes 

analisadas apontavam que sua representatividade nos âmbitos regional e nacional era 

tímida e que os “políticos da Mata” advinham, em sua grande maioria, de outras cidades 

e não de Juiz de Fora. Todavia, por não fazer parte dos objetivos daquela pesquisa, não 

adentrei no mérito desta questão que só agora retomo. 

No intuito de cumprir com os objetivos propostos, embasamos nossa análise nas 

informações extraídas das seguintes fontes: 

 

Relação dos deputados eleitos à Assembleia Provincial de Minas Gerais, desde a 1ª 

legislatura (1835-1837) até a 27ª legislatura (1888-1889) 

A partir da relação dos deputados provinciais eleitos em Minas Gerais desde a 

criação da Assembleia Provincial em 1835, até o ocaso do Império em 1889 que nos foi 

passada pela Gerência Geral de Documentação e Informação da Assembleia Legislativa 

do Estado de Minas Gerais, via correio eletrônico, com base nas seguintes publicações: 

1) Revista do Archivo Público Mineiro, Ouro Preto: Imprensa Official de Minas Geraes, 

v. 1, n.1, p. 97-127, jan./mar. 1896; e 2) Revista do Arquivo Público Mineiro, Belo 

Horizonte: Imprensa Oficial, v. 27, p.11-60, dez. 1976, elaboramos uma planilha em 

Excel, em ordem alfabética, e assinalamos os deputados eleitos e as respectivas 

legislaturas em que atuaram. Com isso, chegamos ao total de 534 membros eleitos, 

distribuídos ao longo de vinte e sete legislaturas. 

 

Relação dos vereadores da Câmara Municipal de Juiz de Fora, desde a 1ª legislatura 

(1853-1856) até a 10ª legislatura (1887-1889) 

A partir das informações disponíveis no site da Câmara Municipal de Juiz de 

Fora (http://www.camarajf.mg.gov.br/), na seção “Vereadores”, subseção “Legislaturas 

Antigas”; das informações contidas na obra “Álbum do Município de Juiz de Fora”, de 

Albino Esteves (1915/2008) e dos dados apresentados por Patrícia Falco Genovez em 

sua dissertação de mestrado intitulada “As malhas do poder: uma análise da elite de Juiz 
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de Fora na segunda metade do século XIX” (1996), elaboramos uma planilha em Excel, 

também em ordem alfabética, e assinalamos os vereadores/suplentes eleitos para o 

legislativo local e chegamos ao total de 115 membros distribuídos por dez legislaturas. 

 

“Organizações e Programas Ministeriais – regime parlamentar no Império”, Barão de 

Javari (1962)  

A partir das informações contidas nesta obra verificamos quais os representantes 

de Minas Gerais ocuparam cargos parlamentares no Império (deputado geral, senador, 

ministro, regente, conselheiro de Estado, presidente da província de MG e presidente de 

outras províncias). 

 

Quadro Eleitoral do Império, de 1869  

 Este quadro, publicado em 1870 pelo Ministério do Império (relatório de 1829, 

anexo C) traz a divisão eleitoral do Império a partir das mudanças introduzidas pela lei 

eleitoral de 1860 (decreto 1.082, de 18 de agosto). 

 

Recenseamento do Brasil (1872) 

O primeiro Censo oficial realizado no Brasil traz informações sobre a população 

nacional. Em relação ao município de Juiz de Fora, a freguesia de N. Sr.ª da Glória em 

São Pedro de Alcântara (Simão Pereira) não foi recenseada. 

 

Mapa dos eleitores que tem de dar a província de Minas Gerais, de conformidade com 

a última reforma (1875) 

Publicado pela Diretoria Geral de Estatística em 31 de janeiro de 1876, este 

mapa traz o número de eleitores por habitantes de cada paróquia da província de Minas 

Gerais, conforme as determinações da lei eleitoral de 1875. Traz também a informação 

sobre o número de eleitores antes da reforma e as diferenças – para mais e para menos – 

em cada paróquia. Igualmente, o decreto nº 6.241, de 5 de julho de 1876, apresenta a 

mesma relação, que também consta em uma planilha Excel elaborada por nós. 

 

Listas de qualificação de votantes do distrito sede de Juiz de Fora (1872-1876) 

A partir das listas produzidas pelo processo de qualificação de votantes em Juiz 

de Fora, conforme determinação das leis eleitorais de 1860 e 1875, elaboramos uma 

planilha em Excel com as informações coletadas nesta fonte e que dizem respeito ao 
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quarteirão em que pertenciam os votantes, sua idade, estado civil e a profissão. A partir 

de 1876 as listas também passam a informar sobre a instrução dos votantes qualificados, 

sua filiação, domicílio, renda (conhecida, provada ou presumida) e a notação de ser 

elegível para eleitor ou não.  

 

Leis e decretos imperiais  

(http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/publicacoes/doimperio)  

A partir da Coleção das Leis do Império, disponibilizada pelo portal da Câmara 

dos Deputados nos foi possível ter acesso às decisões dos poderes Legislativo e 

Executivo no que diz respeito às eleições. 

 

Anais da Câmara dos Deputados e do Senado (1855-1889) 

A partir da leitura dos Anais da Câmara e do Senado nos foi acompanhar os 

representantes eleitos por Minas Gerais no Parlamento brasileiro no período que vai de 

1855 a 1889, sobretudo nas questões relativas às eleições no Segundo Reinado.  

 

Relatórios dos Presidentes da Província de Minas Gerais (1855-1889) 

Acompanhamos os posicionamentos dos presidentes da província de Minas 

Gerais em relação às eleições ocorridas em toda a província para preenchimento das 

vagas nos âmbitos local, regional e nacional. 

 

Relatório do Ministro do Império (1855-1889) 

Da mesma forma, nos detivemos às falas sobre eleições dos ministros que 

ocuparam a Pasta do Império no período de 1855 a 1889.  

 

Atas do Conselho de Estado 

Buscamos informações acerca das eleições no Império nas Atas do Conselho de 

Estado e constatamos que há poucas referências ao tema nesta fonte. 

 

Listadas as principais fontes que dão suporte a esta pesquisa, passamos a 

explicar a metodologia por nós empregada. Em relação aos Anais do Senado e da 

Câmara, acompanhamos os debates no Parlamento sobre eleições e buscamos 

privilegiar os posicionamentos dos membros da bancada mineira, destacando os seus 

argumentos contra ou a favor das reformas eleitorais. Na análise dos relatórios 
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produzidos pelo Ministério do Império e pelos presidentes da província de Minas 

Gerais, igualmente nos atemos nos seus posicionamentos em relação às questões 

eleitorais e de que forma as demandas apresentadas de uma esfera de poder para outra 

eram atendidas.   

Para falar da experiência parlamentar e das ocupações profissionais dos 

membros eleitos para a Assembleia Provincial mineira no período de 1855 a 1889, 

tomamos como referência a relação dos deputados provinciais eleitos em Minas Gerais 

e cruzamos esta lista com os dados coletados junto à Assembleia Legislativa do Estado 

de Minas Gerais (ALEMG) e com as informações contidas na obra do Barão de Javari. 

Desta forma, conseguimos quantificar os eleitos apenas para o legislativo provincial 

(uma ou mais vezes); os que se elegeram para outros cargos legislativos, como deputado 

geral e senador; e os que ocuparam outras funções, fosse na presidência da província de 

Minas e/ou outras províncias, fosse no Ministério, fosse no Conselho de Estado. Além 

disso, o cruzamento dos dados nos permitiu traçar o perfil profissional desses 

representantes. 

Para verificar a representação dos políticos da Zona da Mata no Império, 

tomamos como ponto de partida a lista dos vereadores eleitos para a CMJF no período 

que se estende de 1853 a 1889. A partir do cruzamento desta lista com as informações 

contidas nas obras de Barão de Javari e de Albino Esteves e também com os dados 

apresentados na pesquisa de mestrado desenvolvida por Patrícia Falco Genovez, nos foi 

possível verificar a experiência parlamentar, as ocupações profissionais, os laços 

familiares e a filiação partidária dos vereadores do município.  Assim, traçamos as 

carreiras políticas de alguns representantes da Zona da Mata Sul e constatamos que a 

presença de políticos de Juiz de Fora no âmbito dos poderes provincial e nacional é 

bastante reduzida quando comparada com outras cidades da região da Zona da Mata. 

Além disso, identificamos as principais famílias e agrupamentos políticos que 

dominavam a política local. As listas de qualificação de votantes, por sua vez, nos 

informam sobre aqueles que compõem o outro lado da moeda do processo eleitoral: os 

representados.  

A maior dificuldade, no entanto, diz respeito às divisões das regiões de Minas 

Gerais. Devido à fluidez das fronteiras, é difícil dividir com precisão a província de 

Minas no século XIX.  Nas palavras de Angelo Carrara, “uma mesma região pode 

abranger subdivisões que, comparadas internamente, excluem aquela que não se 
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enquadre nos critérios de caracterização mais geral da região”.2 Desta maneira, adotar 

uma divisão por Comarcas, por exemplo, critério geralmente utilizado em estudos de 

cunho econômico, parece-nos um tanto artificial tendo em vista os objetivos desta 

pesquisa, uma vez que essa escolha acaba por não contemplar as questões de cunho 

político. Tomando de empréstimo o exemplo da Zona da Mata, a divisão por Comarcas 

no período do Império acaba antes por confundir que esclarecer os limites desta região, 

já que nunca se definiu de forma clara quais os municípios que a compõem. Sem a 

pretensão de enveredar pelos caminhos da regionalização em Minas no século XIX, 

optamos por respeitar a forma de divisão político-eleitoral adotada pelos 

contemporâneos à época, ou seja, a divisão por distritos. 

Entre as perspectivas teóricas que nos auxiliam a problematizar as questões 

inerentes a esta pesquisa e que dão norte a este trabalho, destacamos a história do 

político proposta por Pierre Rosanvallon. Para este autor, o político só pode ser 

verdadeiramente apreendido através do que ele chama de “situações-problema” o que, 

por sua vez, nos ajuda a lançar luz para compreender os sistemas representativos e a 

forma como estes foram pensados e difundidos socialmente.3 Neste sentido, com tal 

perspectiva procuramos compreender o modelo representativo adotado no Brasil 

Império, refletindo sobre as questões que levaram a escolha de um tipo de modelo de 

governo em detrimento de outro e como isso afetou/moldou o Sistema Eleitoral 

brasileiro no Oitocentos (capítulos 1 e 2). Rosanvallon define a história como um 

“laboratório ativo do presente” e não só como uma porta para “lancar luz no passado”. 

Segundo ele, não existe um único modelo de democracia a ser aplicado em todo mundo, 

antes “o que existe são experiências e testes os quais precisam ser meticulosamente e 

lucidamente avaliado por todos”.4  

Enquanto Rosanvallon nos ajuda a entender as “situações-problema” que 

levaram Brasil e Portugal a aderirem ao modelo monárquico-constitucional na primeira 

metade do século XIX, a história das linguagens políticas proposta por Pocock nos 

fornece subsídios para um melhor entendimento dos discursos proferidos pelos 

representes eleitos à Câmara dos Deputados e ao Senado na monarquia constitucional 
                                                             
2 CARRARA, Angelo Alves. A zona da Mata mineira: diversidade econômica e continuísmo (1839-
1909). Niterói: ICHF/Universidade Federal Fluminense, 1993. (Dissertação de Mestrado). 
3 Cf. ROSANVALLON, Pierre. Por uma História Conceitual do Político. In: Por uma História do 
Político. São Paulo: Alameda, 2010. 
4 ALMEIDA. Débora Cristina Rezende de. Repensando representação política e legitimidade 
democrática: entre a unidade e a pluralidade. Belo Horizonte: FAFICH/Universidade Federal de 
Minas Gerais, 2011, p. 33. (Tese de Doutorado). CF. ROSANVALLON, Pierre. La legitimidad 
democrática: imparcialidad, reflexividad, proximidad. Buenos Aires: Manantial, 2009. 
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brasileira. Uma vez que “para cada coisa a ser dita, escrita ou impressa deve haver uma 

linguagem na qual ela possa ser expressa”5, a análise através da perspectiva teórica 

proposta por Pocock facilitará a percepção e a compreensão da retórica e da linguagem 

empregada nos “discursos institucionalizados” e sua apropriação pelos atores 

envolvidos nas esferas de observação alvitradas nesse estudo (capítulos 3 ao 5).  

Nesse sentido, o conceito principal que norteará esta pesquisa é o conceito de 

representação. Todavia, conceituar representação é uma tarefa extremamente complexa, 

isso porque, conforme Maria D’Alva Kinzo, “o conceito de representação política tem 

sido usado nos mais diferentes sentidos, assumindo tão ampla conotação que tem 

servido para justificar o poder em regimes das mais diferentes matizes”.6 Segundo a 

autora:  

 

A representação política possui vários sentidos dados por políticos e teóricos 
políticos. O primeiro modo de se entender o conceito de representação foi 
dada pela visão de Hobbes, numa concepção centrada na ideia de autoridade. 
O Segundo enfoque é aquele que desenvolve a ideia da representação como 
reflexo de alguma coisa ou alguém. E a terceira centraliza a discussão na 

propria atividade de representar.
7
  

 

O conceito de representação baseado na ideia de autoridade de Hobbes entendia 

que, tendo um homem o direito de executar uma ação, poderia ele mesmo executá-la ou 

poderia autorizar outrem a fazê-la. Como Hobbes apresenta o estado de natureza como 

um estado de guerra de todos contra todos, grosso modo, um pacto social entre os 

homens surge como uma necessidade para “administrar” os interesses conflitantes. 

Assim, através de um pacto os homens criam um Estado autorizado a representá-los.8 

Ainda sobre a dificuldade de se definir o conceito de representação política, 

Débora Almeida, em sua tese de doutorado, também chama a atenção para existência de 

“uma variedade impressionante de adjetivos”, os quais, segundo Johannes Pollak, 

“contribuem mais para esconder do que esclarecer o conceito”9:  

                                                             
5 POCOCK, J. G. A. Linguagens do Ideário Político. São Paulo: Edusp, 2003. 
6 KENZO, Maria D’Alva Gil. Representação política e sistema eleitoral no Brasil. São Paulo: Símbolo, 
1980, p. 21. 
7 KENZO, Maria D’Alva Gil. Representação política e sistema eleitoral no Brasil. São Paulo: Símbolo, 
1980, p. 21. 
8 HOBBES, Thomas. (1588-1679). Leviatã: ou a matéria, forma e poder de um estado eclesiástico e 
civil. Trad. Rosina D’Angina. 3 ed. São Paulo: Ícone, 2008. 
9 ALMEIDA. Débora Cristina Rezende de. Repensando representação política e legitimidade 
democrática: entre a unidade e a pluralidade. Belo Horizonte: FAFICH/Universidade Federal de 
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Alguns adjetivos utilizados pela teoria são: virtual (BURKE, 1987; 
LAVALLE et al, 2006), substantiva, descritiva e simbólica (PITKIN, 1967), 
promissória, antecipatória, giroscópica e substituta “surrogate” 
(MANSBRIDGE, 2003), discursiva (KECK, 2003; DRYZEK e NIEMEYER, 
2006a), por afinidade (AVRITZER, 2007a) e auto-autorizada (URBINATI e 
WARREN, 2008). Esses adjetivos são utilizados para denotar diferentes 
aspectos e dimensões da representação, o que prova a complexidade e 
arbitrariedade do conceito.10  

 

Tendo em vista as inúmeras formas de representação privilegiamos neste 

trabalho como instrumento legítimo da política representativa a forma eleitoral e 

destacamos a influência da tradição liberal-contratualista que, buscando solucionar a 

questão relativa à soberania, atrelou a noção de legitimidade ao ato de consentimento 

pela via eleitoral.   

De acordo com o Dicionário Luiz Maria da Silva Pinto (1832) representação é 

“ação de representar ou de ser representado. O ato de figurar na sociedade pelos seus 

cargos, riquezas etc.”. Assim, entendendo o governo representativo na forma como foi 

idealizado e implementado no século XIX, alinhamos este estudo com a hipótese 

sugerida por Mirim Dolhnikoff de que “no Brasil do século XIX vigorou sim um 

governo representativo, considerando o que eram os governos representativos no século 

XIX”. Com isso, novas possibilidades de investigação são abertas; por exemplo, a de 

entender as especificidades da representação no Brasil Império comparado com os 

governos europeu e norte-americano, ou ainda com nossos vizinhos latinos recém-

independentes.  

Nessa perspectiva é possível ainda trabalhar com a ideia de apropriação para 

compreender que o Império brasileiro combinou características dos governos 

representativos inglês, francês e norte-americano sem, contudo, copiá-los. Assim, o 

processo de formação do governo representativo brasileiro “foi marcado por 

apropriações, por formulações próprias tendo em vista a realidade brasileira concreta, 

sem que isto significasse abandonar os princípios gerais”.11 Isso nos permite, por 

exemplo, perceber o papel desempenhado pelos representantes da nação no exercício 

                                                                                                                                                                                   
Minas Gerais, 2011, p. 22. (Tese de Doutorado). POLLAK, J. Contested meanings of representation. In: 
Comparative European Politics. V. 5, n. 1, PP. 87-103, Apr. 2007. 
10 ALMEIDA. Débora Cristina Rezende de. Repensando representação política e legitimidade 
democrática: entre a unidade e a pluralidade. Belo Horizonte: FAFICH/Universidade Federal de 
Minas Gerais, 2011, p. 22. (Tese de Doutorado).  
11 Miriam Dolhnikoff. A monarquia constitucional brasileira e o modo de governo representativo dos 
oitocentos. In: XXIX Semana de História da UFJF. Texto especial para a mesa de debates, 18 de maio 
de 2012. 
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das funções legislativas e a relação entre deputados e ministros, verificando o quanto 

havia de autonomia e/ou subordinação nas decisões tomadas. 

O presente trabalho se organiza da seguinte maneira: 

No capítulo 1, intitulado “A constitucionalização das monarquias no mundo 

luso-brasileiro”, analisamos os caminhos que levaram Portugal e Brasil a adotarem, no 

século XIX, o regime monárquico-constitucional como sistema político. Para tanto, 

dividimos o capítulo em três subitens: no primeiro falamos das “origens” 

revolucionárias do constitucionalismo português no século XVIII, discutindo as 

influências das teorias do pacto social e das invasões francesas em solo português; no 

segundo discutimos a circulação destas ideias no mundo luso-brasileiro desde finais do 

Setecentos e suas influências nas Cortes de Lisboa e no processo Constituinte; no 

terceiro buscamos perceber como a teoria rousseauniana do contrato social e a questão 

da definição da soberania, da representação, da cidadania (numa aproximação com as 

teorias de Sieyès, Benjamin Constant e Edmund Burke) deram forma às primeiras 

Constituições Políticas do Brasil e de Portugal. 

No capítulo 2 intitulado “A experiência monárquica-constitucional no Brasil e 

em Portugal”, a partir dos modelos de representação e cidadania adotados, discutimos as 

experiências constitucionais desses dois países buscando perceber como esses modelos 

influenciaram e moldaram as práticas, as disputas políticas e a formação dos primeiros 

partidos. 

Por sua vez, no capítulo 3, cujo título é “Sistema Eleitoral, reformas e o 

Parlamento brasileiro no século XIX”, apresentamos, na subseção 3.1 as principais 

informações sobre o Sistema Eleitoral no Império e na subseção 3.2 apresentamos o 

contexto da primeira reforma eleitoral feita no Brasil oitocentista. 

No capítulo 4, “As reformas eleitorais do Império e a província de Minas 

Gerais”, continuamos com a discussão iniciada no capítulo anterior e, partindo dos 

representantes eleitos por Minas para deputados gerais e senadores, nas quatro 

subseções que compõem o capítulo acompanhamos os debates em torno das reformas 

eleitorais na segunda metade do século XIX e os seus reflexos na província de Minas.  

Por fim, no quinto e último capítulo intitulado “A Zona da Mata Sul mineira: 

representação e experiência eleitoral em Juiz de Fora (1853-1889)” adentramos na 

esfera de poder local no intuito de verificar a representatividade da região da Zona da 

Mata mineira ao longo da segunda metade do século XIX. Neste sentido, o capítulo foi 

subdividido em três seções: na primeira falamos da formação da Zona da Mata de Minas 
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Gerais e a dividimos em três sub-regiões: Sul, Central e Norte; na segunda seção 

destacamos a sub-região Sul da Mata a partir da análise da sua principal cidade – Juiz de 

Fora –, destacando as principais famílias, atividades econômicas e mão de obra; já na 

terceira e última seção falamos da representação da Zona da Mata Sul a partir da cidade 

de Juiz de Fora, destacando os representantes eleitos para o poder local, isto é, para a 

Câmara Municipal, e sua inserção na política regional e nacional. Por fim, apresentamos 

alguns dados referentes aos representados do distrito sede da cidade de Juiz de Fora 

entre os anos de 1872 e 1876. 
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1 A CONSTITUCIONALIZAÇÃO DAS MONARQUIAS NO MUNDO LUSO-

BRASILEIRO 

 

Neste capítulo analisamos os caminhos que levaram Portugal e Brasil a 

adotarem, no século XIX, o regime monárquico-constitucional como sistema político. 

Falamos das origens revolucionárias do constitucionalismo português no século XVIII, 

discutindo as influências das teorias do pacto social e das invasões francesas em solo 

português, bem como a circulação destas ideias no mundo luso-brasileiro desde finais 

do Setecentos. Em seguida, buscamos perceber como a teoria rousseauniana do contrato 

social e a questão da definição da soberania, da representação, da cidadania (numa 

aproximação com as teorias de Sieyès, Benjamin Constant e Edmund Burke) deram 

forma às primeiras Constituições Políticas do Brasil e de Portugal. 

 

 

1.1 As origens revolucionárias do constitucionalismo português 

Nos anos finais do século XVIII e nos primórdios do século XIX a estrutura 

absolutista do Antigo Regime começou a ruir e os princípios e ideais iluministas 

fomentaram o caminho à modernidade. Em Portugal, a “semente da mudança”, segundo 

Maria de Fátima Bonifácio, veio com entrada das tropas napoleônicas no ano de 1807 

que desencadeou importantes acontecimentos, como a transferência da família real para 

o Brasil, a entrega da tutela do reino à Inglaterra, a elevação do Brasil a Reino Unido de 

Portugal e Algarve e a decisão do rei de manter a Corte nos trópicos. Para Bonifácio, a 

invasão francesa foi responsável por criar as circunstâncias internas para as mudanças 

em Portugal e a elas se somaram os fatores externos, como o contágio internacional e 

peninsular. A autora pontua que, a exceção das cidades mais urbanizadas à época, como 

Lisboa, Coimbra, Porto e Braga, e de alguns círculos muito restritos, o país era 

majoritariamente rural e a população era muito pobre e analfabeta quando as tropas do 

general Junot chegaram e, portanto, não parecia ser possível à existência de uma opinião 

iluminada portuguesa anterior à invasão que fosse capaz de abrir, por si só e em nome 

dos princípios da soberania e da igualdade cívica, uma crise de legitimidade do 

absolutismo.12 

                                                             
12 BONIFÁCIO, Maria de Fátima. A monarquia constitucional, 1807-1910. Lisboa: Texto Editores, 
2010, pp.13-14. 
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Parece haver concordância entre diversos autores portugueses que o debate 

político no Portugal Oitocentista e a opção pelo constitucionalismo do tipo monárquico 

têm ligação direta com os acontecimentos de 1808. Há, no entanto, autores que 

defendem que a circulação das ideias reformistas de cunho constitucionalista no país é 

anterior à chegada das tropas francesas. Antônio Manuel Hespanha e Ana Cristina 

Araújo, por exemplo, defendem que os ideais reformistas adentraram o território 

português no final do século XVIII quando a rainha D. Maria I, através do decreto de 31 

de março de 1778, criou uma Junta de Ministros responsável pelo projeto de reforma 

das Ordenações Filipinas, objetivando a redução e a sistematização do corpo legislativo 

português, a exemplo do que fizeram outros reinos europeus à época, recompondo o que 

havia de “volumoso, disperso e extravagante” na legislação e atualizando as Ordenações 

ao novo contexto europeu de finais do Setecentos.13 

Conforme Hespanha, paralelo aos acontecimentos em França no ano de 1789, os 

juristas portugueses que compunham a Junta de Ministros levantaram a questão relativa 

à definição das “Leis Fundamentais do Reino” e se elas deveriam constar ou não no 

“Livro de Direito Público” do Novo Código. Todavia, o projeto de reforma das 

Ordenações não se concretizou, porém, ele gerou uma acalorada polêmica à época e 

contribuiu para que as ideias reformistas, bem como os seus propositores ganhassem 

cada vez mais espaço nos círculos acadêmico e governamental portugueses.  

Na mesma direção, Ana Cristina Araújo destaca que a influência da experiência 

revolucionária francesa em Portugal foi se intensificando nos anos finais do Setecentos 

e no início do século XIX já havia atingido importantes setores da elite portuguesa, 

tendo como principais canais de propagação as vias negocial e diplomática e também a 

intensificação de campanhas noticiosas e propagandísticas agenciadas a partir do 

exterior.14 Dessa maneira, quando as tropas francesas entraram em Portugal e a Corte 

foi transferida para o Brasil, as ideias constitucionais que circulavam no reino desde 

finais do século XVIII ganharam um novo gás reformista. 

                                                             
13HESPANHA, António Manuel. O Constitucionalismo monárquico português. Breve síntese. In: 
História Constitucional, n. 13, 2012. Disponível em: <http://www.historiaconstitucional.com>, pp. 477-
526. Acesso em 27 Out. 2015. ARAÚJO, Ana Cristina. Napoleão Bonaparte e Portugal. Patriotismo, 
revolução e memória política da resistência. In: Carnets, Invasions & Évasions. La France et nous; 
nous et la France, numéro spécial automne-hiver 2011-2012, pp. 13-28. Disponível em: 
<http://carnets.web.ua.pt/>. Acesso em 27 Out. 2015 
14ARAÚJO, Ana Cristina. Napoleão Bonaparte e Portugal. Patriotismo, revolução e memória política da 
resistência. In: Carnets, Invasions & Évasions. La France et nous; nous et la France, numéro spécial 
automne-hiver 2011-2012, p. 14. Disponível em: <http://carnets.web.ua.pt/>. Acesso em 27 Out. 2015 
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Com a proclamação do Império francês em 1804 e os sucessivos êxitos em sua 

política expansionista, com frentes de batalhas em diversos pontos do continente 

europeu, o exército de Napoleão tornou-se uma força quase imbatível à época. Na 

Península Ibérica, a frente militar aberta em 1807 foi cuidadosa e diplomaticamente 

preparada, como atesta as “Instruções” dadas pelo regente D. João alguns dias depois da 

entrada das tropas napoleônicas em Portugal, ordenando que seus súditos recebessem os 

franceses como amigos e protetores do Reino.15 Assim, as autoridades locais e os 

agentes do poder central não chegaram a organizar nenhuma resistência armada contra 

os invasores.  

Neste contexto, um grupo de cidadãos portugueses fez chegar ao imperador 

francês uma súplica pedindo a outorga de uma constituição, num episódio que Ana 

Cristina Araújo chamou de o “momento Napoleão” de Portugal.16 De acordo a “Súplica 

dirigida a Napoleão”, o modelo de constituição a servir de inspiração para Portugal seria 

a Constituição do Grão-Ducado de Varsóvia que, por sua vez, tinha inspiração na 

Constituição francesa do Ano VIII, de 13 de dezembro de 1799.17 

Em linhas gerais, a constituição que os “notáveis”18 suplicavam deveria ser 

semelhante à de Varsóvia, com a diferença de que os representantes da nação fossem 

eleitos pelas câmaras municipais conforme os antigos usos portugueses, e não como 

previsto na constituição polaca.19 A súplica feita por este grupo específico ao governo 

francês sobre a outorga de uma constituição nos remete à observação feita por Ana 

Cristina Araújo a respeito do “envolvimento histórico-constitucional dos concelhos na 

construção do Estado de direito” em Portugal: 

                                                             
15Biblioteca Nacional Digital. A França no Brasil. Disponível em: 
https://bndigital.bn.gov.br/francebr/napoleao.htm. Acesso em: 06 abr. 2017. 
16 A expressão “momento Napoleão” diz respeito “a um modus civis cosmopolita e ilustrado que se 
consubstancia numa precisa aspiração de mudança constitucional, portadora de valores antigos e 
modernos, formulada em oposição ao Antigo Regime e marcada pelo horizonte de expectativa próximo 
de integração de Portugal no império continental napoleônico”. ARAÚJO, Ana Cristina. Napoleão 
Bonaparte e Portugal. Patriotismo, revolução e memória política da resistência. In: Carnets, Invasions 
& Évasions. La France et nous; nous et la France, numéro spécial automne-hiver 2011-2012, p. 14. 
Disponível em: <http://carnets.web.ua.pt/>. Acesso em 27 Out. 2015 
17 Sobre a “Súplica dirigida a Napoleão, em 24.de maio de.1808”, e o “Estatuto Constitucional do Ducado 
de Varsóvia”, ver: HESPANHA, António Manuel. Sob o signo de Napoleão. A súplica constitucional de 
1808. In: Almanack Braziliense, nº 7, maio 2008. pp. 80-101 – Anexos 1 e 2. Disponível em: 
<http://www.revistas.usp.br/alb/article/viewFile/11683/13454>. Acesso em: 27 Out. 2015.  
18Alguns autores, como Fernando Catroga, denominam esse grupo de peticionários portugueses como 
“notáveis”. 
19 A constituição de Varsóvia de 1808 estabelecia uma Câmara Baixa composta por sessenta núncios 
nomeados pelas dietinas, ou assembleias de distrito – compostas pelos nobres do distrito –, na proporção 
de um núncio por distrito; e por quarenta deputados eleitos nas assembleias comunais (na proporção de 
um deputado por comuna), compostas por cidadãos proprietários não nobres.  
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[…] a renúncia da via revolucionária assentava no pressuposto de que as 
mudanças em curso deveriam ser conduzidas pela elite afrancesada. Esta 
tentativa de precipitar a mudança por meio da adoção de um 
constitucionalismo moderado, imposto a partir de cima, punha em causa as 
estruturas do Antigo Regime e as bases tradicionais da monarquia 
portuguesa, mas não a concepção orgânica de nação. Partindo do modelo de 
constitucionalização assente num ato de outorga que, na ordem política, se 
sobrepunha ao direito de conquista, os afrancesados constitucionais 
alavancavam o princípio da representação na organização concelhia, ou seja, 
no poder de representação dos concelhos que, de acordo com a tradição, 
tinham assento em Cortes.20 

 

A respeito do epíteto “afrancesado” que Ana Cristina Araújo dá aos 

peticionários portugueses, Fernando Catroga diz que qualificá-los desta maneira é 

reduzir em demasia o seu significado, uma vez que, se entre eles havia aqueles que 

“gostariam de ver confirmada a extinção do domínio da Casa de Bragança […] e a 

destruição das estruturas sociais e políticas do Antigo Regime”, por sua vez, havia 

também os que “somente estariam dispostos a colaborar para se ganhar tempo e, 

sobretudo, para se evitar males maiores, mormente à integração prevista, no Tratado de 

Fontainebleau, de Portugal na Espanha”.21 

Apesar de os suplicantes assinalarem uma única modificação a ser feita ao 

modelo polonês e que se referia à eleição dos representantes da nação, António Manuel 

Hespanha aponta para outros pontos específicos do texto em que os peticionários 

deixam sobressair o interesse em uma reforma de cunho mais liberalizante para 

Portugal, como a reforma da administração e do funcionalismo; a criação de um 

ministério de Instrução Pública e a liberdade de imprensa.22 Também é interessante e 

instigante notar que o modelo constitucional escolhido pelos suplicantes dava liberdade 

religiosa e de culto público e abolia a escravidão, dando igualdade legal a todos os 

cidadãos (Art. 2º e 4º). Ou seja, o Estatuto Polaco escolhido para servir de modelo 

versava sobre temas polêmicos e delicados ao Império português. Temas esses que num 

                                                             
20 ARAÚJO, Ana Cristina. Napoleão Bonaparte e Portugal. Patriotismo, revolução e memória política da 
resistência. In: Carnets, Invasions & Évasions. La France et nous; nous et la France, numéro spécial 
automne-hiver 2011-2012, p. 22. Disponível em: <http://carnets.web.ua.pt/>. Acesso em 27 Out. 2015.  
21CATROGA, Fernando. Em nome da nação. In: CATROGA, Fernando e ALMEIDA, Pedro Tavares de 
(coords.). RES PUBLICA. Cidadania e representação política em Portugal, 1820-1926. Lisboa: 
Assembleia da República/Biblioteca Nacional de Portugal, 2010, p. 36. 
22 HESPANHA, António Manuel. Sob o signo de Napoleão. A súplica constitucional de 1808. In: 
Almanack Braziliense, nº 7, maio 2008. p. 84. Disponível em: 
<http://www.revistas.usp.br/alb/article/viewFile/11683/13454>. Acesso em: 27 Out. 2015. 
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futuro liberal próximo iriam dominar o debate político em Portugal.23 Entretanto, a 

respeito da escravidão, Hespanha entende que essa talvez não fosse uma questão tão 

relevante para o Reino, mas com certeza era altamente relevante para suas colônias. 

Contudo, continua o autor, “os peticionários não tinham em mente um espaço tão vasto, 

tanto mais que o Brasil estava, tinha, nessa altura, um governo separado e dificilmente 

recuperável neste contexto”.24 

Ressaltando o caráter moderno e ao mesmo tempo antigo da Súplica 

Constitucional feita ao imperador francês pelos “notáveis que simbolizavam as 

instituições tradicionais como a Regência, a Universidade, a Inquisição e o poder 

municipal”, Fernando Catroga afirma que o conteúdo do documento foi negociado em 

vista dos acontecimentos de 1º de fevereiro de 1808, quando Napoleão extinguiu a Casa 

dos Bragança e lançou o imposto de guerra.25 De novembro de 1807 a junho de 1808, 

mesmo após a extinção do Conselho de Regência que destituiu a Casa dos Bragança e 

colocou Napoleão à frente do reino português, as manifestações contrárias aos franceses 

que se fizeram ouvir vinham, sobretudo, dos segmentos mais baixos da sociedade 

portuguesa. Contudo, esse clima “colaborativo” por parte da elite começou a mudar a 

partir de junho de 1808 com a notícia de que a Espanha havia se rebelado contra o 

domínio francês e com a tomada de conhecimento do “Manifesto da Corte portuguesa 

justificando à Europa e aos seus vassalos a decisão da sua transferência para o Brasil, 

expondo a conduta de Napoleão e declarando guerra à França”, escrito por D. João em 

1º de maio de 1808, na cidade do Rio de Janeiro, autorizando a ofensiva portuguesa por 

terra ou por mar contra os franceses e confirmando a aliança com os ingleses.26 A partir 

de então, os setores mais altos passaram a combater os invasores ao lado dos setores 

mais baixos. Em 30 de agosto de 1808, durante a realização da Convenção de Sintra, os 

                                                             
23Uma síntese dos pedidos feitos pelos “notáveis” portugueses na “Súplica a Napoleão” pode ser vista em: 
CATROGA, Fernando. Em nome da nação. In: CATROGA, Fernando e ALMEIDA, Pedro Tavares de 
(coords.). RES PUBLICA. Cidadania e representação política em Portugal, 1820-1926. Lisboa: 
Assembleia da República/Biblioteca Nacional de Portugal, 2010, pp. 36-38.  
24 HESPANHA, António Manuel. Sob o signo de Napoleão. A súplica constitucional de 1808. In: 
Almanack Braziliense, nº 7, maio 2008. p. 83 [nota 18]. Disponível em: 
<http://www.revistas.usp.br/alb/article/viewFile/11683/13454>. Acesso em: 27 Out. 2015. 
25CATROGA, Fernando. Em nome da nação. In: CATROGA, Fernando e ALMEIDA, Pedro Tavares de 
(coords.). RES PUBLICA. Cidadania e representação política em Portugal, 1820-1926. Lisboa: 
Assembleia da República/Biblioteca Nacional de Portugal, 2010, p. 36. 
26Disponível em: http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_obrasraras/or2169/or2169.pdf Acesso em: 07 
Abr. 2017. 



30 
 

notáveis retiraram de si a responsabilização de sua conduta política durante o domínio 

estrangeiro.27 

Partilhamos da opinião de Fernando Catroga a respeito da importância desse 

episódio para a história política de Portugal: ainda que a Súplica Constitucional não 

tenha logrado sucesso, ela foi responsável “por abrir portas ao recurso à modalidade da 

outorga, ao bicameralismo e à necessidade de se demolir a estrutura social, política e 

cultural do Antigo Regime, meta que as décadas posteriores se encarregarão de 

cumprir”.28 Comungamos também da perspectiva de Ana Cristina Araújo que diz que, 

apesar das ideias defendidas em 1808 terem carecido de uma base representativa liberal, 

é possível verificar nelas um caráter patriótico e revolucionário. Por fim, reiteramos a 

afirmativa de António Manuel Hespanha de que a “Súplica”, apesar de não ter logrado 

sucesso “por não se adequar à política pessoal de Junot” e pela “forte reação anti-

francesa” que se verificou depois da expulsão do exército francês do território 

português, é reveladora da circulação “das ideias constitucionalistas no princípio do 

século XIX”.29 

 

1.2 As Cortes de Lisboa e o processo constituinte em Portugal e no Brasil 

 

As ideias liberalizantes que circulavam em Portugal desde finais do século 

XVIII, com efeito, foram ganhando mais força à medida que o volume de informações e 

os espaços de discussão foram crescendo no decorrer das primeiras décadas do 

Oitocentos nos países Ibéricos e nas suas colônias na América. A respeito disso, Andréa 

Slemian também defende que a circulação das ideias revolucionárias e a subsequente 

politização da sociedade são observadas desde finais dos Setecentos no Império 

português e, após 1821, “com a forçada adesão do governo joanino ao movimento do 

Porto”, essa crescente politização irá ganhar “contornos mais evidentes”, sobretudo pela 

                                                             
27A “Convenção de Sintra” foi um acordo assinado entre os comandantes dos exércitos inglês e francês 
tratando da rendição e evacuação das forças de ocupação francesas em território português. 
28 CATROGA, Fernando. Em nome da nação. In: CATROGA, Fernando e ALMEIDA, Pedro Tavares de 
(coords.). RES PUBLICA. Cidadania e representação política em Portugal, 1820-1926. Lisboa: 
Assembleia da República/Biblioteca Nacional de Portugal, 2010, pp 37-38. 
29 ARAÚJO, Ana Cristina. Napoleão Bonaparte e Portugal. Patriotismo, revolução e memória política 
da resistência. In: Carnets, Invasions & Évasions. La France et nous; nous et la France, numéro spécial 
automne-hiver 2011-2012, p. 22. Disponível em: <http://carnets.web.ua.pt/>. Acesso em 27 Out. 2015. 
HESPANHA, António Manuel. Sob o signo de Napoleão. A súplica constitucional de 1808. In: 
Almanack Braziliense, nº 7, maio 2008. pp. 84-85. Disponível em: 
<http://www.revistas.usp.br/alb/article/viewFile/11683/13454>. Acesso em: 27 Out. 2015. 
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atuação intensa da imprensa panfletária e periodista, responsáveis pela “gestação de um 

espaço de debate público e consolidação de novas formas de sociabilidades políticas”.30 

Sobre os novos espaços de sociabilidade no Rio de Janeiro na primeira metade 

do século XIX, após ter inventariado e analisado 73 associações (filantrópicas, 

maçônicas, políticas, econômicas etc.), Marco Morel observou que entre os assuntos do 

dia estavam àqueles sobre a independência do Brasil e da construção de um Estado 

imperial31, confirmando que a circulação dessas ideias nesses novos espaços de 

sociabilidade no início do Oitocentos foi de extrema importância à pedagogia política.32 

Com efeito, no decorrer desse período o significado de “constituição” também foi sendo 

modificado e gradativamente passou a ser entendido como uma necessidade, “deixando 

de significar uma ideia descritiva, ligada a normas que regulamentassem o ‘exercício do 

domínio’, para tornar-se um ‘conceito-objetivo’ prescritivo que transportava 

expectativas definidas na construção de um novo ordenamento político”.33 

Em 20 de agosto de 1820, combinando tradição e modernidade, o liberalismo 

chegou a Portugal pela via revolucionária com a eclosão da Revolução do Porto. Entre 

as ações que tomaram, os revolucionários formaram uma Junta de Governo em 24 de 

agosto do mesmo ano, convocaram para o ano seguinte a reunião das Cortes Gerais com 

o propósito de redigir a Lei Fundamental da monarquia portuguesa, exigiram que o rei 

retornasse imediatamente para Portugal e que o monopólio comercial sobre o Brasil 

fosse reestabelecido. O rei determinou a ida do príncipe real a Portugal, convocou os 

procuradores das cidades e vilas do Brasil para tratarem das leis constitucionais e 

mandou criar uma Comissão responsável por preparar e averiguar os trabalhos 

realizados pelos procuradores e evitar a demora da convocação de províncias distantes 

da Corte, cujos membros foram nomeados por meio do decreto de 23 de fevereiro de 

1821. Todavia, a determinação real acabou por ficar sem efeito quando em 24 de 

fevereiro do referido ano o rei decidiu aprovar o texto constitucional que estava sendo 

preparado em Lisboa e deu ordens para que fosse recebido no Brasil e demais domínios. 

                                                             
30SLEMIAN, Andréa. Os canais de representação política nos primórdios do Império: apontamentos 
para um estudo da relação entre Estado e sociedade no Brasil (c. 1822-1834). In: Locus, Revista de 
História, Juiz de Fora, v. 13, n. 1, 2007, p. 36. 
31Cf. MOREL, Marco. As tranformações dos espaços públicos: imprensa, atores políticos e 
sociabilidades na cidade imperial, 1820-1840.São Paulo: Hucitec, 2005. 
32BERNALDO, Pilar Gonzalez. Pedagogia societaria y aprendizaje de la nácion en el Rio de la Plata. In: 
ANNINO, António e GUERRA, François-Xavier (coord.). Inventando la nación: Iberoamérica, siglo 
XIX. México: FCE, 2003, p. 565. 
33SLEMIAN, Andréa. Os canais de representação política nos primórdios do Império: apontamentos 
para um estudo da relação entre Estado e sociedade no Brasil (c. 1822-1834). In: Locus, Revista de 
História, Juiz de Fora, v. 13, n. 1, 2007, pp. 35-36. 
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 Por meio da Decisão nº 9, de 28 de fevereiro de 1821, declarou jurada à 

Constituição que estava sendo elaborada pelas Cortes e noticiou a sua partida para 

Lisboa: “[...] Sendo por este modo chegada a feliz época, marcada por Sua Majestade, 

do momento da sua saída dessa cidade, para o desempenho da sua real palavra, de que 

voltaria a felicitar com sua augusta presença a antiga capital da Monarquia [...]; tem Sua 

Majestade resolvido partir para essa Corte [...]”. O regresso do rei também foi o tema 

das Decisões de nº 13 e 14, de 13 e 27 de março de 1821, respectivamente. Além de 

comunicarem o regresso do monarca para Portugal, nelas tratou-se também de 

determinar a feitura das eleições para os Deputados às Cortes Nacionais, conforme as 

Instruções de 7 de março e informar sobre a permanência do “Augusto Herdeiro da 

Monarquia para organizar o governo deste vasto império segundo a Constituição de que 

se ocupam as Cortes Nacionais e Extraordinárias de Lisboa”.34 Em abril de 1821 D. 

João regressou para Portugal. 

Tendo em vista esses acontecimentos, foram realizadas as primeiras eleições 

gerais para a escolha dos deputados que iriam representar o país nas Cortes Portuguesas. 

Os representantes brasileiros foram escolhidos seguindo as Instruções que acompanham 

o decreto de 7 de março de 1821 e que se baseavam no método estabelecido pela 

Constituição de Cádis de 1812, especificamente os artigos 27 ao 103, com algumas 

modificações e adições em decorrência das especificidades do Reino do Brasil, como 

veremos a seguir.35 A “La Pepa”, como também é conhecido a Carta constitucional 

espanhola, apesar de sua efêmera duração (1812-1814), foi de importante influência 

para o constitucionalismo luso-brasileiro e as ideias liberais contidas no texto gaditano 

serviram de inspiração à Constituição de 1822 em Portugal e de 1824 no Brasil e, entre 

outros aspectos, inaugurou “o chamamento de territórios situados fora da Europa para 

comporem Cortes Constituintes”.36 

O capítulo I – Das Instruções – orienta sobre a formação das Cortes, compostas 

pela reunião de todos os deputados nomeados pelos cidadãos para representar a Nação, 

                                                             
34BRASIL. Câmara dos Deputados. Coleção das Leis do Império. Decisões (1821). Decisão nº 9, de 28 
de fevereiro de 1821; Decisão nº 13, de 23 de março de 1821; Decisão nº 14, de 27 de março de 1821.  
35BRASIL. Câmara dos Deputados. Coleção das Leis do Império. Decretos, Cartas Régias e Alvarás 
(1821). Decreto de 7 de março de 1821. Disponível em: http://www2.camara.leg.br/atividade-
legislativa/legislacao/publicacoes/doimperio/colecao2.html. Acesso em: 12/05/2016.  
36BEZERRA, Helga Maria Saboia. A Constituição de Cádiz de 1812. In: Revista de Informação 
Legislativa. Ano 50, Número 198, abr/jun. 2013, p. 100. Disponível em: 
http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/496957/000983396.pdf?sequence=1 Acesso em: 10 
de maio de 2016. Ver também: BERBEL, Márcia e OLIVEIRA, Cecília de S. A experiência 
constitucional de Cádis: Espanha, Portugal e Brasil. São Paulo: Alameda, 2012. 
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e determina que o número de representantes eleitos não seja inferior a cem. Diz também 

que a representação nacional reside na população composta por indivíduos de ambos os 

hemisférios. O segundo capítulo, por sua vez, versa sobre a nomeação dos deputados 

através das eleições feitas pelas juntas de freguesia, pelas juntas de comarca e pelas 

juntas de província. Dessa forma, nos capítulos seguintes são dadas as instruções sobre 

a composição e as atribuições dessas juntas.  

As juntas de freguesia, ou assembleias paroquiais, nomeavam os 

compromissários, que por sua vez, elegiam o eleitor paroquial. A proporção se dava da 

seguinte forma: eram escolhidos 11 (onze) compromissários no caso de a paróquia dar 1 

(um) eleitor; 21 (vinte e um) compromissários caso a paróquia tenha que eleger 2 (dois) 

eleitores e 32 (trinta e um) compromissários no caso de 3(três) eleitores paroquiais. Se 

por ventura existir mais eleitores que três eleitores na paróquia, não se devia exceder o 

número de compromissários a fim de se evitar confusão. Em tempo, por 

compromissário se entende aquele que é “eleito por compromisso; árbitro; juiz 

compromissário e nisto se opõe ao ordinário”, segundo a definição encontrada no 

Dicionário Antônio de Moraes Silva (1789). 

Em relação ao número de eleitores, as Instruções determinavam que a cada 

duzentos fogos a paróquia faria um eleitor, que devia ser cidadão maior de vinte e cinco 

anos, residente na freguesia e somar mais da metade dos votos. Escolhidos os eleitores 

paroquiais, estes deviam se reunir na cabeça de cada comarca para comporem as juntas 

eleitorais de comarcas que eram presididas pelos corregedores e para votarem nos 

eleitores de província. Por fim, eleitos estes últimos, dirigiam-se à capital da província 

para formar as juntas eleitorais de província sob a presidência da autoridade civil mais 

graduada e votar nos deputados que representariam o Brasil nas Cortes. O número de 

candidatos à deputação devia ser o triplo do número de deputados a eleger. Somente os 

cidadãos maiores de 25 anos, em posse dos seus direitos, nascido na província ou nela 

domiciliado por pelo menos sete anos, fosse do estado secular ou do Eclesiástico 

secular, poderiam ser deputados em Cortes. Estavam excluídos para serem eleitos 

deputados os conselheiros de Estado e demais cidadãos que ocupavam empregos na 

Casa Real, bem como os estrangeiros e os funcionários públicos nomeados pelo 

governo. O cálculo da população brasileira tinha como base o recenseamento de 1801, 

já o número de eleitores de comarca e o número de deputados por província foram 

indicados no mapa que acompanha as Instruções. Contudo, não nos foi possível 

localizar o mesmo nas fontes disponíveis. 
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Em 13 de julho de 1821, os constituintes portugueses redigiram uma 

Proclamação aos habitantes do Brasil na qual manifestavam sua satisfação em relação o 

juramento feito à Constituição Política e, consequentemente, a aceitação e adoção das 

suas bases, tais como a religião; a Monarquia Constitucional; o direito de sucessão ao 

trono; os poderes soberanos, distintos e separados do rei para com o povo e do povo 

para com o rei.37 Também enfatizavam os sentimentos patrióticos e liberais dos 

brasileiros e os benefícios de se adotar o regime monárquico-constitucional em 

detrimento de outros, como o republicano: 

 

[...] Brasileiros! O Congresso não duvidava de vossos sentimentos 
patrióticos, e liberais, mas ele respeitava o direito que só a vós pertencia de 
manifestar completamente vossos desejos. Decretou por isso, que vós fareis 
parte da grande família portuguesa, logo que tivésseis declarado vossa adesão 
ao novo pacto social, que ela acabava de fazer. [...]. Conhecereis, então, por 
uma feliz experiência, quais são as vantagens, que hão de resultar-vos da 
vossa adesão à Constituição que as Cortes estão fazendo, e vereis quanto é 
belo e magnífico o futuro que ela vos apresenta e afiança. [...]. Este governo 
existe já. Cada dia se vai melhorando o sistema administrativo: cada dia 
aumenta a força da opinião, que reconhece a necessidade de manter a nova 
ordem das coisas, porque ela já dá em resultado verdadeiros bens de que não 
tínhamos gozado nunca. Esta é hoje a convicção de todos os portugueses: os 
que não a adquiriram ainda perderam já este nome. El-Rei acaba de chegar a 
este Reino [...] e, no meio da maior ordem e tranquilidade, foi geral a 
satisfação e alegria da capital ao tornar a ver o seu monarca constitucional. O 
juramento solene, que Sua Majestade deu na presença das Cortes, 
prometendo observar e fazer observar as Bases da Constituição pôs o último 
selo à confiança pública e acabou por sossegar aqueles que se lembravam de 
duvidar de seus sentimentos [...]. É mantida a nossa liberdade; protegida a 
nossa segurança e respeitada a nossa propriedade; que maiores ou que mais 
sólidas vantagens oferecerá, portanto, qualquer outra forma de governo? [...]. 
As luzes do século registram hoje tão arriscados como indiscretos desejos e 
uma desgraçada experiência tem convencido os homens de que devem viver 
livres, mas que essa liberdade deve também ser exercitada de modo que se 
previna as revoluções violentas e se mantenha a maior harmonia entre a 
legislação e os conhecimentos úteis à humanidade e necessária à felicidade 
dos povos. É preciso respeitar o voto geral das nações. [...]. Habitantes do 
Brasil, continuai a imitar a moderação que nesta época memorável tem 
manifestado vossos irmãos. [...]. Brasileiros! Nossos destinos estão ligados: 
vossos irmãos não se reputarão livres sem que vós o sejais também: vivei 
certos disso; e convencei-vos de que os seus deputados, como representantes 
de toda a nação, estão prontos a sacrificar até a sua própria existência para 
que ela seja tão livre e tão feliz, quanto pode e o merece ser.38 

 

Em outro trecho da Proclamação, os deputados em Cortes falam das medidas 

tomadas sobre temas variados e que são objetos de diferentes decretos e fazem a 

                                                             
37As bases da Constituição Política da Monarquia Portuguesa foram dadas pelo decreto de 10 de março de 
1821. 
38BRASIL. Câmara dos Deputados. Coleção das Leis do Império. Leis das Cortes Gerais Extraordinárias 
e Constituinte da Nação Portuguesa. (1821). Proclamação de 13 de julho de 1821 – As Cortes Geraes e 
Extraordinárias da Nação Portugueza aos habitantes do Brazil. 
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ressalva de que há de se levar em consideração o elemento tempo para que as reformas 

sejam executadas e ganhem consistência e estabilidade. Afirmam, todavia, que se os 

governos das províncias brasileiras forem entregues, de imediato, a homens probos e 

verdadeiramente adeptos à causa constitucional, parte dos males do Brasil será 

remediado.39 

Neste sentido, o decreto de 1º de outubro de 1821, das Cortes Gerais e 

Extraordinárias, tratou de organizar provisoriamente a administração política e militar 

das províncias, através do estabelecimento das juntas provisórias e Governo das Armas. 

As juntas contavam com sete membros nas províncias até então governadas por 

capitães-gerais: Pará, Maranhão, Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio 

Grande do Sul, Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás, com gratificação anual de 

1:000$000 (Um conto de réis). Já nas províncias onde só havia governadores, seriam 

eleitos cinco membros com gratificação anual de 600$000 (seiscentos mil réis). Cabia 

aos eleitores de paróquia eleger os membros das juntas provisórias das suas respectivas 

províncias e estes deveriam se destacar por seu conhecimento, probidade e aderência ao 

sistema constitucional; ser maiores de idade; gozar dos direitos políticos e possuir meios 

de subsistência conhecidos e reconhecidos. Pelo mesmo decreto, as juntas provisórias 

de província passaram a ter autoridade e jurisdição na parte civil, administrativa, 

econômica e de polícia e a fiscalizar os empregados públicos civis. As denominações de 

governadores e capitães-gerais foram extintas e em seu lugar colocados os generais 

encarregados do Governo das Armas (governadores e/ou comandantes das Armas), 

submissos ao governo do Reino e às Cortes e independentes das juntas provisórias. 

Ainda no intuito de regular a administração pública no Brasil, as Cortes, por 

meio da Lei de 13 de janeiro de 1822, determinaram, entre outras coisas, que caberia as 

juntas provinciais administrativas inspecionar os melhoramentos da agricultura, 

comércio, fábricas e navegação e propor as alterações e reformas que julgassem 

necessárias.40 

Também em janeiro de 1822, atendendo a várias representações enviadas ao 

Senado da Câmara pedindo que Sua Alteza Real “suspenda a sua saída para Portugal 

por assim o exigir a salvação da Pátria que está ameaçada do iminente perigo de divisão 

                                                             
39BRASIL. Câmara dos Deputados. Coleção das Leis do Império. Leis das Cortes Gerais Extraordinárias 
e Constituinte da Nação Portuguesa. (1821). Proclamação de 13 de julho de 1821 – As Cortes Geraes e 
Extraordinárias da Nação Portugueza aos habitantes do Brazil. 
40BRASIL. Câmara dos Deputados. Coleção das Leis do Império. Leis das Cortes Gerais Extraordinárias 
e Constituinte da Nação Portuguesa. (1821-1822). Decreto de 1 de outubro de 1821; Lei de 13 de janeiro 
de 1822. 
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pelos partidos [...]”, D. Pedro declarou que permaneceria em terras brasileiras, no ato 

que passou à História como o Dia do Fico.41 Na sequência desse ato que informalmente 

separou Brasil e Portugal, um novo ministério foi formado apenas por brasileiros, sob a 

liderança de José Bonifácio de Andrada e Silva, que desde logo opôs-se às medidas 

recolonizadoras vindas das Cortes de Lisboa e esforçou-se para a consolidação da 

regência de D. Pedro. Este, por sua vez, fez uma proclamação pedindo aos habitantes do 

Rio de Janeiro união e tranquilidade, condenando a desconfiança excitada pelas tropas 

nacionais e afirmando que a decisão do dia 9 de janeiro, longe de ser um princípio de 

separação, foi tomada visando unir com laços indissolúveis o Brasil e Portugal, dando 

ciência aos governos das províncias da suspensão da sua viagem de volta ao reino 

luso.42 

Atendendo as representações das províncias do Rio de Janeiro, São Paulo e 

Minas Gerais de conservar a regência do reino até que lhe fosse dada uma “organização 

sábia, justa e adequada pela Constituição”, o príncipe regente, por meio do decreto de 

16 de fevereiro de 1822, criou o Conselho de Procuradores Gerais das Províncias do 

Brasil, que funcionaria como “um centro de meios e de fins para sustentar e defender a 

integridade e liberdade” brasileira. Os procuradores seriam nomeados pelos eleitores de 

paróquia, conforme as Instruções de 7 de março de 1821, para representar interinamente 

as suas províncias de origem.43 O Conselho, sempre que convocado por D. Pedro, 

deveria se reunir em uma sala do Paço Imperial, sob a presidência do monarca e com 

assento e voto tanto dos ministros, como dos secretários de Estado. Tão logo estivessem 

reunidos pelo menos três procuradores de província, os membros do Conselho dariam 

início às suas atribuições de aconselhar o príncipe regente, propor medidas e planos 

vantajosos ao bem do Reino Unido e à prosperidade do Brasil e advogar e zelar pelas 

suas províncias, assim, no que se refere às funções, o Conselho de Procuradores era 

similar ao Conselho de Estado no reino de Portugal. 

                                                             
41BRASIL. Câmara dos Deputados. Coleção das Leis do Império. Decretos, Cartas Régias e Alvarás 
(1822). Senado da Câmara da cidade do Rio de Janeiro – Termo de Vereação do Senado, de 9 de janeiro 
de 1822. 
42BRASIL. Câmara dos Deputados. Coleção das Leis do Império. Decretos, Cartas Régias e Alvarás 
(1822). Proclamações e Manifestos – Proclamação de 12 de janeiro de 1822; Decisões (1822) – Decisão 
nº 7, de 17 de janeiro de 1822. 
43Tendo surgido uma dúvida na Câmara da cidade de Olinda a respeito dos eleitores de paróquia (se era 
necessário eleger novos eleitores, ou se poderia ser os que participaram da eleição dos deputados para as 
Cortes de Lisboa), a Secretaria de Estado dos Negócios do Reino emitiu a Decisão nº 71, de 11 de julho 
de 1822, afirmando que o Decreto de 16 de fevereiro do mesmo ano não determinava os eleitores, 
deixando a decisão, se eleitores antigos ou novos, ao “arbítrio dos povos da maneira que julgarem mais a 
propósito”.  
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Questionado pela junta do governo provisório da província de Pernambuco sobre 

a necessidade e as atribuições de um Conselho desse tipo (Ofício de 16/03/1822), D. 

Pedro respondeu, por meio da Decisão nº 53, do Ministério dos Negócios do Reino, de 

27 de maio de 1822, que julgou indispensável para o acerto das províncias, que lhe 

cumpre dar como Chefe do Poder Executivo “ter junto de si quem lhes mostrasse as 

necessidades das diferentes províncias e lhe indicasse, segundo as várias circunstâncias 

de cada uma, os remédios mais acomodados à natureza do mal”. Afirmou também que 

as disposições do decreto são distintas das atribuições do Soberano Congresso porque 

não há nele nada de legislativo: 

 

Guiado por este luminoso princípio, decretou a formação do Conselho de 
Procuradores Gerais da Província, não para fazer leis, porque estas são da 
competência exclusiva da Assembleia dos Representantes da Nação, mas 
para julgar das que se fizessem nas Cortes de Lisboa, onde por desgraça 
sobejas vezes se entende que sem distinção pode servir no Brasil a legislação 
acomodada ao terreno de Portugal e para promover dentro dos limites do 
Poder Executivo todas as reformas e melhoramentos de que tanto precisa este 
vasto território, assaz e por longo tempo desprezado pelos que tinham 
rigorosa obrigação de cuidar do seu engrandecimento e prosperidade.44 

 

Dias antes, porém, o príncipe regente havia acabado de ser aclamado protetor e 

defensor perpétuo e constitucional do Reino do Brasil45 quando recebeu a representação 

da Vereação Extraordinária do Senado da Câmara pedindo a convocação de uma 

Assembleia Geral Constituinte e Legislativa, apresentada como único meio de salvar a 

união do Reino Unido, livrá-lo dos males e preservar a união com Portugal. A essa 

representação D. Pedro emitiu a seguinte resposta: “Fico ciente da vontade do povo do 

Rio e, tão depressa saiba as das mais províncias, ou pelas Câmaras, ou pelos 

procuradores gerais, então imediatamente me conformarei com o voto dos povos deste 

grande, fértil e riquíssimo Reino”. A decisão teria sido recebida pelo povo ao som de 

vivas: “Viva a Assembleia Geral do Brasil!”; “Vivas as Cortes de Lisboa!”; “Viva a 

união do Brasil com Portugal!”.46 

No primeiro dia do mês de junho, D. Pedro fez uma proclamação alertando o 

povo contra os inimigos da causa do Brasil, a sua liberdade e independência: 

 

                                                             
44BRASIL. Câmara dos Deputados. Coleção das Leis do Império. Decisões (1822). Decisão nº 53, de 27 
de maio de 1822. 
45BRASIL. Câmara dos Deputados. Coleção das Leis do Império. Decretos, Cartas Régias e Alvarás 
(1822). Termo de Vereação do Senado da Câmara, de 13 de maio de 1822. 
46BRASIL. Câmara dos Deputados. Coleção das Leis do Império. Decretos, Cartas Régias e Alvarás 
(1822). Vereação Extraordinária do Senado, de 25 de maio de 1822. 
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A nossa pátria está ameaçada por facções [...]. Conhecei os terríveis monstros 
que por todas as vossas províncias estão semeados [...] e conhecei-os não 
para os temer, mas para os vigiar. [...] Quem diz – brasileiro – diz – 
português – e prouvera a Deus que quem dissesse – português – dissera – 
brasileiro. Firmeza, constança e intrepidez na grande obra começada. Contai 
com o Vosso Defensor Perpétuo que há de, em desempenho da sua palavra, 
honra e amor do Brasil, dar a sua vida para que o Brasil nunca mais torne a 
ser colônia, nem escravo, e nele exista um sistema liberal ditado pela 
prudência que tanto caracteriza a nossa amável pátria. Viva El-Rei 
Constitucional, o senhor D. João VI e viva à Assembleia Geral Brasiliense, e 
viva à união luso-brasileira. 

Príncipe Regente47 

 

No mesmo dia, emitiu um decreto convocando a primeira reunião do Conselho 

de Estado e na sua fala de abertura relembrou as representações das províncias de São 

Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais pedindo para que ficasse no Brasil e que criasse o 

presente Conselho. Justificou o fato de não poder esperar a reunião de pelo menos três 

procuradores para dar início às atividades porque lhe chegou a notícia de que o povo 

clamava por uma Assembleia Geral Constituinte e Legislativa e, sendo este um motivo 

mais que razoável e de urgente interesse do Brasil e da monarquia, pediu aos 

conselheiros que refletissem juntos sobre a atual situação política: 

 

Eu lhes peço que advoguem à causa do Brasil da forma há pouco jurada, 
ainda que contra mim seja (o que espero nunca acontecerá) porque eu, pela 
minha nação, estou pronto até a sacrificar a própria vida, que a par da 
salvação da nossa pátria é nada. Pelas razões expostas acabais de ver a 
necessidade que houve desta instalação repentina e sabei que dela depende a 
honra, a glória e a salvação da nossa pátria, que está em sumo perigo. [...] 
tudo o que tenho dito é [...] filho do meu amor da pátria, expressado com a 
voz do coração. Acreditai-me. 

Príncipe Regente 

 

Na sequência desses acontecimentos e com a anuência do Conselho, a 

Assembleia Geral Constituinte e Legislativa foi convocada por meio do decreto de 03 

de junho de 1822, composta pelos deputados eleitos pelas províncias do Brasil 

conforme as Instruções de 19 do mesmo mês e ano (Decisão nº 57).48 Ao longo dos seus 

cinco capítulos, as Instruções de 1822 apresentam algumas mudanças em relação à 

anterior. Em primeiro lugar, dizem que cabem aos eleitores de paróquia as nomeações 

dos deputados para a Assembleia Geral Constituinte e que esses eleitores serão 

escolhidos diretamente pelo povo de cada uma das freguesias. Podia ser votante (votar 

                                                             
47BRASIL. Câmara dos Deputados. Coleção das Leis do Império. Decretos, Cartas Régias e Alvarás 
(1822). Proclamação de 1º de junho de 1822. 
48BRASIL. Câmara dos Deputados. Coleção das Leis do Império. Decretos, Cartas Régias e Alvarás 
(1822). Decreto de 3 de junho de 1822; Decisões (1822). Decisão nº 57, de 19 de junho de 1822. 
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para eleitor de paróquia) nas eleições paroquiais o cidadão que fosse casado, ou que 

fosse solteiro e tivesse mais de vinte anos, desde que não fosse filho-família, com 

residência de pelo menos um ano na freguesia onde pretende votar. Em relação ao 

votante/eleitor analfabeto, a Decisão nº 57determinou que este deveria se aproximar da 

mesa e dizer ao secretário os nomes dos candidatos em que desejava votar para que 

fossem lançados em lista competente e assinada com o sinal da cruz.  

Se em 1821 eram necessários duzentos fogos para fazer um eleitor, agora a 

determinação é de que para cada cem fogos existentes na freguesia haverá um eleitor, 

cabendo aos párocos fixarem nas portas de suas igrejas a informação exata do número 

de fogos da paróquia. Para ser nomeado eleitor, o cidadão deveria ter pelo menos vinte e 

cinco anos de idade e, além de cumprir as exigências exigidas para votar nas eleições 

paroquiais, deveria ter domicílio certo na província a pelo menos quatro anos49; ser 

homem probo e honrado, de bom entendimento, sem nenhuma sombra de suspeita e 

inimizade à causa do Brasil e meios decentes de subsistência, fosse por emprego, 

indústria ou bens. Não há, no entanto, exigência de um valor específico de renda para 

ser votante/eleitor. Resumindo, o eleitor de freguesia (votante) votava para a escolha do 

eleitor de paróquia e este, por sua vez, elegia os deputados. Após recolhidas, contadas e 

verificadas as listas; apurados e contados os votos e publicados os eleitores, estes 

deveriam se reunir nas cabeças de distrito que foram designadas unicamente para este 

fim no prazo de quinze dias após sua nomeação (Tabela 1).50 

Além de cumprir as exigências feitas para os eleitores, para ser nomeado 

deputado era necessário ser natural do Brasil, ou de qualquer outra parte da monarquia 

portuguesa desde que tivesse doze anos de residência no Brasil, e, caso fosse 

estrangeiro, deveria ser naturalizado e ter doze anos de estabelecimento com a família; 

deveria também ter maior grau de instrução, reconhecidas virtudes, patriotismo e zelo 

pela causa do Brasil. Para tanto, receberia a quantia anual de seis mil cruzados pagos 

mensalmente por sua respectiva província. Os deputados do Brasil residentes nas Cortes 

de Lisboa, ou os que ainda não tinham partido, poderiam ser reeleitos. Tão logo 

                                                             
49A respeito do Art. 6º do Cap. 2º, ter domicílio certo na província é requisito necessário para eleitor e não 
para deputado. BRASIL. Câmara dos Deputados. Coleção das Leis do Império. Decretos... (1822). 
Decreto de 03 de agosto de 1822. 
50Cabe aos Colégios eleitorais de cada uma das cabeças de distrito remeter à Câmara da Capital da 
Província e a Secretaria de Estado dos Negócios do Reino a lista dos nomes de todos os votados por cada 
eleitor com o número de votos obtidos. A apuração para a deputação é de responsabilidade da Câmara 
Provincial. BRASIL. Câmara dos Deputados. Coleção das Leis do Império. Decretos... (1822). Decreto 
de 03 de agosto de 1822. 
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estivessem reunidos os cinquenta e um deputados, a Assembleia seria instalada e os 

demais deputados tomariam assento conforme fossem chegando.51 

 

Tabela 1: Número de deputados por províncias à Assembleia Geral do Brasil (1822) 
Províncias Nº 

Distritos 
Cabeça Distrito Nº 

Deputados 
Minas Gerais 9 São João del Rei, Princesa de Campanha, 

S. Bento de Tamanduá (Itapecerica), Vila 
Rica (Ouro Preto), Pitangui, Vila do 
Príncipe (Serro), N.S. do Bom Sucesso 
(Minas Novas), Paracatu e Mariana 

20 

Bahia 11 Salvador, Porto Seguro, São Mateus, São 
Jorge, Rio das Contas, Santo Amaro, 
Itapicuru, Vila da Cachoeira, Jacobina, 
Vila de Sergipe e Vila Nova de Santo 
Antônio 

13 

Pernambuco 8 Olinda, Recife, Garanhuns, Vila das 
Flores, Vila da Barra, Carinhanha, Campo 
Largo e Cabrobó 

13 

São Paulo 6 São Paulo, Santos, Itu, Vila de Curitiba, 
Paranaguá e Taubaté 

9 

Rio de Janeiro 4 Capital, Macaé, Vila de São João Marcos e 
Vila de Santo Antônio de Sá 

8 

Ceará 3 Aracati, Sobral e Icó 8 
Alagoas 3 Porto Calvo, Alagoas e Penedo 5 
Paraíba 3 Paraíba, Vila Real e Rainha da Campina 

Grande 
5 

Maranhão 3 São Luiz, Itapicuru-Mirim e Caxias 4 
Pará 9 Belém, Viçosa, Santarém, Barcelos, 

Marajó, Vila Nova da Rainha, Crato, 
Olivença e Cametá 

3 

Rio Grande do Sul 4 Porto Alegre, Rio Grande, Rio Pardo e São 
Luiz 

3 

Cisplatina 3 Montevideo, Maldonado e Colônia 2 
Goiás 3 Goiás, Julgado de Santa Cruz e Julgado de 

Cavalcante 
2 

Santa Catarina 3 Desterro, São Francisco e Laguna 1 
Mato Grosso 3 Vila Bela, Cuiabá e Paraguai Diamantino 1 

Espírito Santo 2 Vitória e Vila de São Salvador 1 
Rio Grande do 

Norte 
2 Natal e Vila Nova da Princesa 1 

Piauí 2 Parnaíba e Oeiras 1 
Total: 18 81 -- 100 

Fonte: BRASIL. Câmara dos Deputados. Coleção das Leis do Império. Decisão nº 57, de 19 de junho de 
1822; BARBOSA, Waldemar de Almeida. Dicionário Histórico-Geográfico de Minas Gerais. Belo 
Horizonte/Rio de Janeiro: Editora Itatiaia, 1985. (Grifos nossos) 

 

 

                                                             
51O indivíduo que fosse nomeado deputado por duas províncias deveria preferir a nomeação daquela onde 
tinha domicílio, ficando como deputado da outra província o seu sucessor em votos. Se fosse eleito algum 
deputado que se encontrava em Cortes, até que regressasse seria substituído interinamente pelo indivíduo 
imediato em votos. BRASIL. Câmara dos Deputados. Coleção das Leis do Império. Decisão nº 57, de 03 
de agosto de 1822. 
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As relações entre Brasil e Portugal iam de mal a pior, como atesta o número de 

decretos, decisões, proclamações e manifestos redigidos ao longo do ano de 1822, 

como: a proibição do desembarque das tropas portuguesas em território brasileiro 

(Decisão nº 19, de 17 de fevereiro de 1822); a determinação de que os decretos das 

Cortes Portuguesas só seriam executados no Brasil após receberem o “Cumpra-se” do 

príncipe regente (Decisão nº 40, de 04 de maio de 1822); a aclamação de D. Pedro como 

“Protetor e Defensor Perpétuo e Constitucional do Reino do Brasil” (Termo de 

Vereação do Senado da Câmara, de 13 de maio de 1822); a declaração das tropas 

portuguesas como sendo inimigas (decreto de 1º de agosto de 1822) e o Manifesto 

dirigido aos povos do Brasil esclarecendo as causas da guerra contra o governo de 

Portugal (Manifesto de 1º de agosto de 1822). No decreto em que declara inimigas as 

tropas portuguesas, o príncipe regente condena a insistência das Cortes de Lisboa “no 

mesmo errado sistema [...] de recolonizar o Brasil, ainda a forças de arma, apesar de o 

mesmo já ter proclamado a sua independência política a ponto de já estar convocada [...] 

uma Assembleia Geral Constituinte e Legislativa [...]”; e afirma que seu pai, o rei D. 

João VI, vive “como um prisioneiro naquele Reino, sem vontade própria e sem aquela 

liberdade de ação que é dada ao Poder Executivo nas Monarquias Constitucionais [...].” 

Também no Manifesto de 1º de agosto, D. Pedro volta a atacar ferozmente as Cortes 

Portuguesas:  

 

A história dos feitos do Congresso de Lisboa a respeito do Brasil é uma 
história de enfiadas injustiças e, sem razões, seus fins eram paralisar a 
prosperidade do Brasil, consumir toda a sua vitalidade e reduzi-lo a tal 
inanição que tornasse infalível a sua ruína e escravidão. 52  

 

Por fim, após expor os fatos que corroboravam a sua enfática afirmação, 

convocava todas as províncias a lutarem contra os portugueses em nome da causa 

nacional. Aos sete do mês de setembro, o príncipe regente estava em viagem pela 

província de São Paulo quando lhe chegou a notícia das ordens emitidas pelas Cortes de 

atacar o Brasil e retirar-lhe a regência, respondendo a mesma com a divisa 

“Independência ou Morte”:  

 

Quando as autoridades vos não administrarem aquela justiça imparcial, que 
delas deve ser inseparável, representai-me, que eu providenciarei. A divisa do 

                                                             
52BRASIL. Câmara dos Deputados. Coleção das Leis do Império. Decretos, Cartas Régias e Alvarás 
(1822). Decreto de 01 de agosto de 1822; Manifesto de 01 de agosto de 1822. 
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Brasil deve ser – Independência ou Morte –. Sabei que, quando trato da coisa 
pública, não tenho amigos e validos em ocasião alguma”.53 

 

Após proclamar a independência, o príncipe regente foi solenemente aclamado 

imperador do Brasil em 12 de outubro e sagrado e coroado com o título de D. Pedro I 

em 1º de dezembro de 182254. Enquanto isso, em 23 de setembro de 1822, as Cortes de 

Lisboa promulgaram a Constituição Política da Monarquia Portuguesa, marcando o 

início do liberalismo constitucional em Portugal. Ao longo dos seus 240 artigos, ela 

afirmava que “a soberania reside em exclusivo na Nação, exercendo-se em Cortes por 

representantes legalmente eleitos” e que “a Nação é livre e independente e não pode ser 

patrimônio de ninguém. A ela somente pertence fazer pelos seus deputados juntos em 

Cortes a sua Constituição ou Lei Fundamental, sem dependência de sanção do rei”. O 

texto também diz que “o governo da Nação portuguesa é a monarquia constitucional 

hereditária, com leis fundamentais que regulam o exercício dos três poderes políticos 

independentes entre si”: o Legislativo Unicameral, com os deputados eleitos em Cortes 

(a Câmara Alta, ou Senado, ou ainda Pares do Reino, não teve lugar no texto 

constitucional); o Executivo, cujo exercício estava a cargo do rei juntamente com os 

Secretários de Estado; e o Poder Judicial, aos tribunais. Mantinha-se, desta maneira, o 

sistema monárquico, entretanto, o alcance do seu poder era limitado pela divisão dos 

poderes e pela consagração do princípio de soberania nacional. 

A Constituição de 1822 tinha as leis fundamentais francesas de 1791 e de 1795 

como inspiração e era, de fato, muito próxima da Constituição de Cádiz de 1812, o que 

lhe conferia um caráter muito avançado para a época:  

 
Ao consagrar a soberania nacional, constitucionalizar a garantia de direitos, 
reduzir o poder do monarca, excluir os Grandes da representação política e 
autorizar o livre debate da religião, as bases da futura Constituição alteraram 
profundamente a ideia de monarquia, contrapondo ao regime absoluto um 
regime constitucional representativo de forte cunho parlamentarista situado 
no campo avançado do liberalismo.55 

 

                                                             
53BRASIL. Câmara dos Deputados. Coleção das Leis do Império. Decretos, Cartas Régias e Alvarás 
(1822). Proclamação de 08 de agosto de 1822. 
54 Sobre o processo e os debates acerca da Independência do Brasil, ver: NEVES, Lúcia Maria Bastos 
Pereira das. Cidadania e participação política na época da Independência do Brasil. In: Cad. CEDES 
[online], 2002, vol. 22, n. 58, PP. 47-64; NEVES, Lúcia Maria Bastos Pereira das. Corcundas e 
Constitucionais – A cultura política da Independência (1820-1822). Rio de Janeiro: FAPERJ/Revan, 
2003, OLIVEIRA, Cecília Helena de Salles. 7 de Setembro de 1822- a Independência do Brasil. São 
Paulo: Editora Nacional, 2005. 
55 BRANCO, Rui. A vida Política. In: PINTO, António Costa; MONTEIRO, Nuno Gonçalo (dir.). 
História Contemporânea de Portugal, 1808-2010, Vol. 2, A Construção Nacional, 1834-1890. Madri: 
MAPFRE/Objetiva, 2013, p. 31. (Grifos do autor) 
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Contudo, a tentativa de conciliar os princípios democrático e monárquico sob a 

bandeira do liberalismo, reservando ao monarca um papel secundário desagradou não só 

os defensores da antiga ordem absolutista, como também despertou a desconfiança dos 

partidários de um liberalismo mais moderado. A dificuldade da coexistência desses dois 

princípios no texto constitucional ficou patente com a eclosão da Revolução de 

Vilafrancada no ano de 1823, um levantamento militar de cunho contrarrevolucionário 

comandado pelo infante D. Miguel, filho caçula de D. João VI. Em decorrência da 

contrarrevolução, a Constituição de 1822 foi suspensa, o trabalho das Cortes 

interrompido e as Guardas Nacionais e as Câmaras Municipais foram dissolvidas.56 É 

válido ressaltar, no entanto, que a Vilafrancada, para além de ter passado à história 

como um pronunciamento militar contrarrevolucionário, “tratou-se de um golpe 

ambíguo no qual se sobrepuseram dois golpes de Estado (o de D. Miguel e o de D. João 

VI) e acabou por se transformar numa coalizão de liberais moderados e partidários da 

monarquia tradicional”.57 

Em resposta ao levantamento contrarrevolucionário e numa atitude que alguns 

autores entendem como sendo de condescendência para com seu filho mais moço, D. 

João VI prometeu dar à Nação portuguesa uma nova constituição, mais moderada, que 

salvaguardasse o direito de veto absoluto ao monarca, que desse assento à aristocracia 

na Câmara dos Pares e que criasse um complemento à Câmara Baixa.58 Se foi por 

condescendência ou não, parte dos autores portugueses é consoante em considerar 

                                                             
56 BRANCO, Rui. A vida Política. In: PINTO, António Costa; MONTEIRO, Nuno Gonçalo (dir.). 
História Contemporânea de Portugal, 1808-2010, Vol. 2, A Construção Nacional, 1834-1890. Madri: 
MAPFRE/Objetiva, 2013, p. 32; FERNANDES, Paulo Jorge. Os Actos Adicionais à Carta Constitucional 
de 1826.In: História Constitucional, nº 13, 2012, p. 567. Disponível em:   
<http://www.historiaconstitucional.com/index.php/historiaconstitucional/article/viewFile/343/307>. 
Acesso em: 04 Ago. 2015. Sobre a Vilafrancada, ver: LOUSADA, Maria Alexandre e FERREIRA, Maria 
de Fátima Sá e Melo. D. Miguel. Lisboa: Círculo do Livro/Centro de Estudos dos Povos e Culturas de 
Expressão Portuguesa, 2009. p.50. Para mais informações sobre a contrarrevolução na Europa, ver: 
RÚJULA, Pedro. Revolución y contrarrevolución en Europa. In: Contrarrevolución: Realismo y 
Carlismo en Aragón y el Maestrazgo, 1820-1840.Saragoça: Prensas Universitarias de Zaragoza, 1998, 
pp. 5-23. Disponível em: 
<http://bookzz.org/g/Pedro%20Rujula%20Lopez> 
57 LOUSADA, Maria Alexandre; FERREIRA, Maria de Fátima Sá e Melo apud GONÇALVES, Andréa 
Lisly. A luta de brasileiros contra o miguelismo em Portugal (1828-1834): o caso do homem preto 
Luciano Augusto. Revista Brasileira de História. São Paulo, v. 33, nº 65, 2013, p. 233. Disponível em:  
<http://www.scielo.br/pdf/rbh/v33n65/09.pdf>. 
58 BRANCO, Rui. A vida Política. In: PINTO, António Costa; MONTEIRO, Nuno Gonçalo (dir.). 
História Contemporânea de Portugal, 1808-2010, Vol. 2, A Construção Nacional, 1834-1890. Madri: 
MAPFRE/Objetiva, 2013, p. 33. 
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hesitante a atitude do rei português em relação ao levante liderado por D. Miguel.59 A 

Carta prometida por D. João VI, entretanto, nunca foi promulgada em Portugal e não 

localizamos na historiografia portuguesa informações mais detalhadas sobre seu 

conteúdo, permanecendo algumas questões em aberto, como: Caso fosse promulgada, a 

constituição moderada de1824 poderia ter aberto uma via média no constitucionalismo 

português? Teria essa proposta constitucional pontos de contato com a Constituição do 

Brasil outorgada em 1824? Por enquanto, infelizmente essas questões permanecem sem 

respostas. 

De volta ao Brasil, o agora aclamado imperador D. Pedro I mandou convocar 

eleições para a Assembleia Geral Constituinte, cuja primeira sessão preparatória teve 

lugar no dia 17 de abril de 1823, na capital do Império, na Cadeia Velha que fora 

reformada e decorada para este fim, e em 3 de maio a Assembleia Geral Constituinte e 

Legislativa do Brasil foi solenemente instalada: “É hoje o dia maior que o Brasil tem 

tido, dia em que ele, pela primeira vez, começa a mostrar ao mundo que é império, e 

império livre. [...]”. Alguns meses depois, no entanto, a fala enfática com a qual abriu os 

trabalhos da Assembleia Constituinte cedeu lugar às divergências entre os deputados e o 

imperador, sobretudo no que dizia respeito à autonomia e soberania dos poderes 

legislativos, culminando com a dissolução da Assembleia em 12 de novembro de 1823. 

No mesmo dia e pelo mesmo decreto, o imperador mandou convocar uma nova 

Assembleia Constituinte que ficaria encarregada de fazer as observações e os ajustes 

necessários ao novo projeto constitucional. Entretanto, a redação do novo projeto de 

Constituição, entre outras questões, coube ao Conselho de Estado, órgão criado pelo 

decreto de 13 de novembro de 1823, um dia após a dissolução da Constituinte.  

O Conselho de Estado era composto por dez membros, “homens probos e 

amantes da dignidade imperial e da liberdade dos povos”: os seis ministros atuais 

(Marquês de Queluz, Visconde da Cachoeira, Marquês de Nazaré, Marquês de Maricá, 

Marquês de Sabará e Marquês de Paranaguá), três Conselheiros da Fazenda (Marquês 

de Santo Amaro, Marquês de Baependi e Marquês de Caravelas) e o desembargador do 

Paço, Marquês de Inhambuque. O novo texto constitucional seria, de início, submetido 

a uma nova Constituinte eleita, como previa o decreto de 17 de novembro de 1823, 

porém, quando o novo projeto de Constituição ficou pronto, em 11 de dezembro, ao 

                                                             
59 GONÇALVES, Andréa Lisly. A luta de brasileiros contra o miguelismo em Portugal (1828-1834): o 
caso do homem preto Luciano Augusto. Revista Brasileira de História. São Paulo, v. 33, nº 65, 2013, p. 
233. Disponível em:  http://www.scielo.br/pdf/rbh/v33n65/09.pdf. 
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invés de submetê-lo à apreciação de novos constituintes eleitos, o imperador decidiu 

enviá-lo ao Senado da Câmara e às Câmaras das Províncias no dia 17 de dezembro.60 

Por meio do decreto de 11 de março de 1824, D. Pedro I mandou jurar o projeto da 

Constituição Política do Império, uma vez que recebera “representações de tantas 

Câmaras do Império, que formam já a maioria do povo brasileiro, participando que o 

projeto de Constituição que lhes ofereci tem sido aprovado unanimemente”61, e aos 25 

do mesmo mês e ano outorgou a Constituição Política do Império do Brasil, que vigorou 

até o fim do regime monárquico, no ano de 1889.62 

 

1.3 Constituição, soberania, representação e cidadania 

 

A eclosão das revoluções constitucionalistas nas nações do Velho Mundo e em 

suas respectivas colônias na América e que no Brasil resultou na adoção do modelo 

monárquico-constitucional, consagrado com a outorga da Constituição brasileira de 

1824, trouxe para o centro das discussões a questão referente ao princípio de soberania 

que se pretendia consagrar nos textos constitucionais.  

Devido ao seu caráter polissêmico, conceituar soberania é uma tarefa ao mesmo 

tempo difícil e complexa. Neste sentido, é de se destacar a influência dos teóricos do 

contrato social e da separação dos poderes no processo de secularização do princípio da 

soberania, uma vez que suas formulações forneceram as bases para a sua aplicação 

histórica em 1776, nos Estados Unidos da América, e em 1789 na França e, para os 

efeitos deste capítulo, e tendo em vista a forte influência da experiência francesa nos 

processos revolucionários em Portugal e no Brasil, elegemos a visão rousseauniana de 

soberania, posteriormente revista por Sieyès, e de Benjamin Constant. 

A ideia de soberania surgiu na Idade Média e dizia respeito à relação de 

subordinação entre os súditos e o seu soberano na Europa feudal. Todavia, o seu sentido 

foi sendo alterado com o advento dos Estados Nacionais à medida que as disputas entre 

o poder espiritual (Igreja) e o poder real foram se intensificando em decorrência da 

crescente centralização do poder político nas mãos do monarca. Da combinação das 
                                                             
60Sobre a dissolução da Assembleia Constituinte, a criação de um Conselho de Estado e a convocação de 
novas eleições para deputados à Assembleia Geral, ver os respectivos decretos: Decreto de 12 de 
novembro de 1823; Decreto de 13 de novembro de 1823; Decreto de 17 de novembro de 1823; 
Proclamação de 13 de novembro de 1823 e Manifesto de 16 de novembro de 1823. BRASIL. Coleção das 
Leis do Império. Decretos (1823). 
61Exceto as Câmaras de Itu e Recife.  
62BRASIL. Câmara dos Deputados. Coleção das Leis do Império. Decretos... (1824). Decreto de 11 de 
março de 1824. 
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nascentes teorias do Direito Natural (jusnaturalismo) sobre a soberania com as teorias 

do poder absoluto (Jean Bodin, Hobbes), o rei passou a ser entendido como a 

personificação do Estado e o seu poder se estendia por toda a circunscrição nacional. No 

entanto, a soberania assim entendida era limitada pela lei natural, comum a todos os 

povos, e pela lei divina, que lhe é superior e confere fundamento.63 

Todavia, nos finais do século XVII e, sobretudo, no século XVIII, o princípio da 

soberania passou por um processo de secularização quando os ideais iluministas 

defendidos pelos teóricos do contrato social (Locke, Rousseau) e da divisão dos poderes 

(Montesquieu) despojaram-no do seu caráter divino (assente na figura sagrada do rei) e 

em seu lugar colocaram o povo (ou a nação). Desse processo de secularização no campo 

teórico saíram as bases da “cultura res publicana” de matriz francesa e norte-

americana.64 

Para Jean-Jacques Rousseau (O contrato social, 1762), todo o homem nasce 

bom e livre, contudo, a sociedade, saída do estado de natureza com a origem da 

propriedade privada, o corrompe e a corrupção do seu coração, fruto da sua vaidade, o 

torna escravo de si mesmo e de suas vontades. A precariedade do estado de natureza e a 

corrupção da sociedade só seriam superadas pela associação livremente consentida dos 

indivíduos em comunidades políticas. Isto porque, segundo ele, a ausência de 

autoridade levaria ao estado de guerra uma vez que a sociabilidade não era uma 

característica inerente ao homem desde sua origem. Assim, para que nenhum indivíduo 

detivesse uma autoridade natural sobre os outros, era necessário um pacto indissolúvel, 

isto é, um pacto que desnaturalizasse os indivíduos e os sociabilizasse, garantindo, ao 

mesmo tempo, a sua segurança e o bem-estar social. Deste pacto nasceria o Eu comum, 

o Soberano indivisível e inalienável.  

O princípio de soberania popular em Rousseau possui um duplo caráter: 

primeiro, ele é composto por todos os contratantes; segundo, dele resulta a passagem do 

homem da ordem natural para a ordem política. Desta maneira, a soberania da vontade 

coletiva prevalece sobre as vontades individuais por meio da “alienação da liberdade 

absoluta das partes” e o que motiva os indivíduos a anuírem em favor do contrato social 

é a percepção de que isolados eles tenderiam à dissolução e à morte. E para que os 

                                                             
63Para mais detalhes, ver: Francisco Weffort. Os clássicos da política. vol.1. São Paulo: Editora Ática, 
2001; FACCHI, Alessandra. Breve história dos direitos humanos. São Paulo: Loyola, 2007. 
64CATROGA, Fernando. Em nome da nação. In: CATROGA, Fernando e ALMEIDA, Pedro Tavares de 
(coords.). RES PUBLICA. Cidadania e representação política em Portugal, 1820-1926. Lisboa: 
Assembleia da República/Biblioteca Nacional de Portugal, 2010, p. 24. 
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indivíduos passem da ordem natural para a ordem política é indispensável a figura do 

Legislador, que instaura a ordem política e é responsável por renová-la regularmente 

conforme a vontade geral. O Legislador, importante dizer, é posterior ao Soberano, ao 

Eu comum que está em toda parte, e é por meio da legislação – o conjunto de normas e 

regras que ele produz e que não pode se sobrepor ao Soberano – que se exprime a 

vontade geral ou soberana. A partir da obra do Legislador o indivíduo adentra na ordem 

pública como cidadão de uma sociedade não mais regida por princípios privados ou 

particulares, antes por uma vontade e/ou interesse social comum.65 

Entretanto, a soberania assim concebida trazia consigo um problema de 

representação, afinal, “como representar o que, em si mesmo, era irrepresentável, dado 

que estaria sempre para além da representação”? A pergunta feita por Catroga também 

pode ser colocada nos seguintes termos: Como munir o corpo político de mecanismos 

políticos que lhe confiram vontade e movimento através da legislação, uma vez que, 

“em certo sentido, um povo66 que se deixasse representar não seria um povo livre e os 

seus deputados, quando os houvesse, não passariam de comissários da vontade geral”? 

A solução para Rousseau estava na soberania popular de representação direta, posto que 

“ele [povo] seria, por essência, o único soberano e um legislador sempre sábio e 

incorruptível, embora a execução de sua soberania nem sempre o fosse”.67 

Dessa maneira, com base nas teorias contratualistas e como solução ao problema 

da soberania, a representação passou a ser atrelada a ideia de legitimidade, uma espécie 

de ato de consentimento pela via eleitoral. Conforme Débora Almeida: 

 

Uma das marcas da modernidade e da representação política que lhe é 
peculiar é a separação dos homens de sua capacidade de se governarem a si 
mesmos. O sufrágio, ao permitir à sociedade civil participar do Estado, o faz 
apenas de forma limitada, na medida em que sua influência não pode 
ultrapassar as fronteiras jurídicas e institucionais da cidadania. Desse modo, o 
conceito de representação política funda-se no exclusivismo do Estado no 
exercício do poder político, sustentado por uma soberania do indivíduo 
manifesta por meio do voto. Tal concepção está em consonância com o 

                                                             
65 Cf. CATROGA, Fernando. Em nome da nação. In: CATROGA, Fernando e ALMEIDA, Pedro Tavares 
de (coords.). RES PUBLICA. Cidadania e representação política em Portugal, 1820-1926. Lisboa: 
Assembleia da República/Biblioteca Nacional de Portugal, 2010, pp. 24-27. 
66 Para um melhor entendimento do conceito de povo, ver: PEREIRA, Luísa Rauter. “Substituir a 
revolução dos homens pela revolução do tempo”- Uma história do conceito de povo no Brasil: 
revolução e historicização da linguagem política (1750-1870). Rio de Janeiro: Universidade do Estado 
do Rio de Janeiro, 2011. (Tese de Doutorado). 
67CATROGA, Fernando. Em nome da nação. In: CATROGA, Fernando e ALMEIDA, Pedro Tavares de 
(coords.). RES PUBLICA. Cidadania e representação política em Portugal, 1820-1926. Lisboa: 
Assembleia da República/Biblioteca Nacional de Portugal, 2010, p. 27. 
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significado moderno da palavra representar, como uma espécie de agir no 
lugar do outro.68   

 

O princípio de soberania popular de Rousseau, juntamente com o princípio de 

divisão de poderes de Montesquieu e os de direito e de Estado de Locke, segundo 

Alessandra Facchi, também serviram de fundamento à formulação de um dos grandes 

marcos da história moderna: a Declaração dos Direitos dos Homens e dos Cidadãos, 

que permitiu a “passagem de súditos, titular de deveres, a cidadãos, titular de direitos; 

de povo como sujeito de governo fundamentado em legislações externas (força, 

herança, Deus), a povo com fundamento do próprio governo”.69 Entretanto, importante 

ressalvar que na Declaração, em seu Art. 3º, foi feita a “transubstanciação do povo em 

nação”, cuja teorização foi feita pelo Abade Sieyès.70  Assim, a Nação detinha o poder 

soberano e constituinte expresso numa lei fundamental escrita, cuja representação seria 

regularmente atualizada pelo sufrágio e compreendendo que cada deputado, 

independentemente do círculo que o elegeu, devia representar toda a nação e perseguir a 

felicidade comum.71 

Recorrendo mais uma vez a tese de Débora Almeida,  

 

Apesar de não haver qualquer relação conceitual ou institucional entre a 
transformação da representação na forma principal de operação das 
instituições políticas e sua modificação em autorização na única forma de 
organização do sistema político no interior dos Estados modernos 
(AVRITZER, 2007a, p. 449), a influência do pensamento liberal 
contratualista será decisiva para a definição da teoria da representação ligada 
à noção de soberania e depois de governo. A forma como compatibiliza as 
duas ordens de soberania – pública e privada – será a chave para se justificar 

                                                             
68 ALMEIDA. Débora Cristina Rezende de. Repensando representação política e legitimidade 
democrática: entre a unidade e a pluralidade. Belo Horizonte: FAFICH/Universidade Federal de 
Minas Gerais, 2011, p. 48. (Tese de Doutorado).  
69FACCHI, Alessandra. Breve história dos direitos humanos. São Paulo: Loyola, 2007, pp. 56 e 58. 
Sobre o conceito de povo no Brasil, ver: PEREIRA, Luísa Rauter. “Substituir a revolução dos homens 
pela revolução do tempo”- Uma história do conceito de povo no Brasil: revolução e historicização 
da linguagem política (1750-1870). Rio de Janeiro: Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 2011. 
(Tese de Doutorado). 
70CATROGA, Fernando. Em nome da nação. In: CATROGA, Fernando e ALMEIDA, Pedro Tavares de 
(coords.). In: RES PUBLICA. Cidadania e representação política em Portugal, 1820-1926. Lisboa: 
Assembleia da República/Biblioteca Nacional de Portugal, 2010, p. 27. De acordo com o autor, a 
“transubstanciação” da soberania do povo em soberania nacional se deu quando Sieyes, no ensaio Qu’est-
ce que letiersétat?(1789), fez a identificação do povo com os governados e assentou a vontade 
constituinte na nação inteira. 
71CATROGA, Fernando. Em nome da nação. In: CATROGA, Fernando e ALMEIDA, Pedro Tavares de 
(coords.). In: RES PUBLICA. Cidadania e representação política em Portugal, 1820-1926. Lisboa: 
Assembleia da República/Biblioteca Nacional de Portugal, 2010, p. 28. 
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a legitimidade do poder político e consolidar a unidade em torno do conceito 
de representação.72 

 

A questão referente a quem deveria ser confiada a soberania nacional e como 

seriam os seus respectivos mecanismos institucionais foi amplamente debatida pelos 

deputados brasileiros nas sessões da Assembleia Nacional Constituinte e Legislativa de 

1823 e foi igualmente ponto de conflito entre o imperador e a Assembleia. Os deputados 

constituintes afirmavam que o princípio da soberania deveria residir na Assembleia 

(Poder Legislativo). Por sua vez, D. Pedro e seus ministros defendiam que a soberania 

deveria recair sobre o monarca que fora aclamado defensor perpétuo pela vontade do 

povo. Esse conflito no seio do Parlamento brasileiro rememorava, segundo Christian 

Lynch, o que teve lugar no Parlamento francês, em 1789. De um lado estavam os 

apoiadores da proposta do Abade Sieyès, baseada nas ideias de Rousseau e Mably sobre 

republicanismo e que defendia que a soberania nacional estava na Assembleia 

unicameral, cabendo ao rei apenas a execução das leis: 

 

O conceito de Poder Moderador na Europa difundiu-se em setembro de 1789 
durante a discussão sobre a organização dos poderes e suas relações 
recíprocas na Assembleia Constituinte francesa. A questão do bicameralismo 
e do direito de veto suscitaram, então, vivos debates sobre a função do rei na 
nova ordem constitucional. Na verdade, tratava-se de definir que poder do 
Estado haveria de, prioritariamente, representar a vontade soberana do povo 
e, a partir daí, definir a distribuição do poder político entre as demais 
instituições. Duas propostas constitucionais então se enfrentaram. A primeira, 
tributária do republicanismo de Rousseau e Mably, e encabeçada então por 
Sieyès, dispensava toda a noção de equilíbrio de poderes e de sua 
interconexão por mecanismos de freios e contrapesos. [...] Entendendo que a 
função da representação era a de encarnar, em um órgão do Estado, a unidade 
da soberania absoluta da nação, Sieyès e Le Chapelier defenderam, então, um 
arcabouço constitucional no qual uma assembleia unicameral, eleita por todo 
o país, haveria de enfeixar em suas mãos todas as prerrogativas inerentes à 
soberania, a principal das quais era o monopólio da produção legislativa [...], 
ao rei caberia o subordinado papel de mero comissário, isto é, de simples 
executor das leis determinadas pelo Legislativo, que não poderia portanto 
dissolver, e cujos projetos de lei não poderia vetar. [...]. Como não era 
admitida a hipótese de um poder constituído superior ao Legislativo, era a 
lógica da representação como encarnação da unidade da soberania absoluta 
que impedia nessa proposta a existência de um controle da 
constitucionalidade, isto é, um Poder Moderador.73 

 

                                                             
72 ALMEIDA. Débora Cristina Rezende de. Repensando representação política e legitimidade 
democrática: entre a unidade e a pluralidade. Belo Horizonte: FAFICH/Universidade Federal de 
Minas Gerais, 2011, p. 55. (Tese de Doutorado). Grifos da autora. 
73LYNCH, Cristian Edward Cyril. O discurso político monarquiano e recepção do Poder Moderador no 
Brasil (1822-1824). In: DADOS. Rio de Janeiro, v.48, n. 3, pp. 611-654, 2005, (p. 614). 
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Do outro lado estavam os apoiadores da proposta do “partido monarquiano” que 

advogavam uma soberania assente na Coroa e eram contrários a um Legislativo 

unicameral: 

 

Embora também admitisse a soberania nacional como princípio de 
legitimidade da ordem política, a segunda proposta constitucional negava-se, 
porém, a associá-la à incontrastável supremacia de um Poder Legislativo 
unicameral, preferindo um Estado constitucional em que coubesse, ao 
contrário, à Coroa o papel de guardiã dos interesses nacionais. Os maiores 
defensores dessa proposta achavam-se no chamado partido monarquiano, 
grupo dos patriotas moderados [...].  Tratava-se de inaugurar a modernidade 
política na França, sem, todavia, fazer uma completa tabula rasa do passado 
[...]. Os monarquianos rechaçavam doutrinas que resultassem em demasiada 
fragmentação do poder, seja entre facções de uma mesma assembleia, que 
prejudicariam a ordem administrativa, seja que preconizassem o retorno a um 
regime estamental.74 

 

Tanto na França (1791) como no Brasil (1823), venceram as propostas que 

depositavam a soberania nacional na Assembleia.75 No caso brasileiro, porém, o projeto 

constitucional de 1823 que reservava ao imperador um papel muito menor do que ele 

almejava – talvez uma consequência da sua afirmativa feita quando da Independência de 

que em política, não tinha amigos nem validos – minou ainda mais a conturbada relação 

entre os constituintes e D. Pedro, culminando, como dissemos, com a dissolução da 

Assembleia Constituinte pelo imperador em 12 de novembro.  

Já na Constituição Política do Brasil outorgada em 1824, o termo soberania 

praticamente não aparece no texto constitucional, como observa Evaristo Caixeta 

Pimenta. Para o autor, apesar de não expressar claramente a “entidade em que ela se 

depositava”, é possível afirmar que a soberania foi entregue ao monarca “face à 

natureza autoritária da elaboração da carta constitucional”, podendo ser notada através 

dos poderes atribuídos ao rei, como o poder de veto, a chefia do Poder Executivo, o 

poder de dissolver a Câmara e de escolher os membros do Senado e figurar como o 

“primeiro representante” da nação.76 Para tanto, a Constituição de 1824 baseou-se na 

doutrina ultraliberal de Benjamin Constant que em o Curso de Direito Constitucional 

(1816), versava sobre o governo positivo num contexto pós-revolucionário com o 

                                                             
74LYNCH, Cristian Edward Cyril. O discurso político monarquiano e recepção do Poder Moderador no 
Brasil (1822-1824). In: DADOS. Rio de Janeiro, v.48, n. 3, pp. 611-654, 2005, (p. 615). 
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objetivo de “chegar a sistemas constitucionais realistas para países reais”. Conforme 

Constant, um governo do tipo monárquico-constitucional com um “Poder Real” era o 

único capaz de solucionar os problemas da sociedade recém-saída da experiência 

revolucionária. Por “Poder Real” se depreende o poder privativo dos reis que tinha a ver 

com “servir de ponto de equilíbrio aos outros poderes e que, nomeadamente, pusesse 

freios ao poder do parlamento, por meio das prerrogativas reais de sancionar as leis e de 

dissolver as câmaras”.  

A teoria de Constant previa a divisão dos poderes em quatro: Poder Real; Poder 

Executivo; Poder Legislativo e o Poder Judiciário. O sistema que ele propunha era 

bicameral, composto pela Câmara dos Deputados e pela Câmara do Senado, e postulava 

a descentralização administrativa “para evitar as intenções arbitrárias e mal informadas 

do poder central”.77 Tendo influenciado fortemente as Constituições do Brasil (1824) e 

de Portugal (1826), a manifestação do “Poder Real” nesses países diferenciou-se, 

entretanto, da forma preconizada por Constant no momento em que D. Pedro I (IV) 

afirmou-se “soberano pela graça de Deus” e “representante direto da Nação”.78 

Por sua vez, as ideias de representação de Edmund Burke, político e filósofo 

britânico, em certa medida, também fizeram eco no constitucionalismo brasileiro do 

século XIX, mais precisamente no tocante à representação parlamentar. A respeito do 

caráter independente do representante, se os eleitos deveriam falar em nome da Nação, 

ou em nome da localidade que o elegeu, Burke afirmava em 1774 em seu Discurso aos 

eleitores de Bristol, Inglaterra: 

 

[...] o Parlamento é uma assembleia deliberativa de uma nação, com um 
interesse, o da totalidade – em que nenhum propósito local, nenhum 
preconceito local, deveria guiar, exceto o bem comum, resultante da razão 
geral da totalidade. Você escolhe um membro, de fato; mas quando você 
escolhe-o, ele não é membro de Bristol, mas é um membro do Parlamento. Se 
o representante local deveria ter um interesse ou deveria formar uma opinião 
apressada evidentemente oposta ao bem real do resto da comunidade, o 
membro daquele lugar deveria estar tão distante quanto qualquer outro de 
qualquer empenho para executá-lo.79 

                                                             
77HESPANHA, António Manuel. Guiando a mão invisível: direitos, Estado e lei no liberalismo 
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Conforme Andréa Slemian, a questão de os deputados representarem o “todo” 

ou uma “parte” estava relacionada a uma questão maior da experiência 

constitucionalista e que diz respeito ao papel atribuído ao governo na defesa da ordem 

pública (nacional): 

 

[…] logo após a instalação da Constituinte, em maio de 1823, um outro 
significado de representação […] [propunha] que os eleitos pudessem falar 
em nome da “nação” e não de suas “partes”. Em vários momentos nos 
debates da Assembleia, ambos os significados apareciam em confronto, 
expressando distintos projetos políticos.80 

 

Slemian traz o exemplo do deputado pela província do Ceará, padre José 

Martiniano de Alencar, que na Constituinte de 1823 no Brasil levantou a questão de 

aguardar a chegada dos representantes das localidades ausentes na sessão para dar início 

a discussão relativa à forma de governo das províncias, no que não encontrou apoio da 

maioria parlamentar que julgava que “todos os que ali estavam [deputados] deveriam 

falar em nome da ‘nação’ e não de uma ‘localidade’”.81
 

Sobre a mesma questão, António Manuel Hespanha afirma que: 

 

A partir dos inícios do séc. XIX, os defensores da soberania nacional passam 
a distinguir um conceito individualista da nação, para a qual esta consistia no 
conjunto dos indivíduos vivos em cada momento [...], de um conceito 
organicista, segundo o qual a nação era um corpo vivo, evoluindo na história, 
e que se manifestava nos dados objetivos (costumes, relações de poder e 
lideranças naturais, instituições) que, sucessivamente, tinham vindo a formar 
o espírito daquela nação.82 

 

Por sua vez, no contexto da Revolução Liberal do Porto em 1820, a soberania 

que se apregoava residia essencialmente na Nação e dela não poderia ser separada nem 

partilhada e cabia somente a ela “fazer a sua Constituição ou Lei fundamental, por meio 

dos seus representantes legitimamente [isto é, de acordo com a lei eleitoral] eleitos”. Ao 

                                                             
80SLEMIAN, Andréa. Os canais de representação política nos primórdios do Império: apontamentos 
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atribuir um caráter indivisível e inseparável à soberania, buscava-se afirmar que os 

direitos políticos não pertenciam a Deus e nem exclusivamente ao monarca. Também 

não pertenciam ao rei e ao reino, como dizia a fórmula mista do Antigo Regime; 

tampouco pertenciam apenas a uma geração. Os direitos políticos pertenciam ao povo 

“entendido no sentido político, isto é, como uma comunidade organizada, e não como 

uma multidão inorgânica”.83 

Tema de igual importância nos processos constituintes luso-brasileiros é o da 

cidadania. Se por um lado a escravidão não era um empecilho à existência do governo 

representativo na sociedade oitocentista brasileira, pertencendo o escravo ao mundo da 

propriedade e sem sequer ser contabilizado no cálculo da população que determinava o 

número de deputados que cada província devia dar, diferentemente dos Estados Unidos 

onde o escravo entrava no cálculo eleitoral; por outro lado, as pressões por 

reconhecimento de direitos civis por parte de diversos setores da sociedade brasileira, 

sobretudo daqueles direta ou indiretamente ligadas à experiência do cativeiro, 

aumentaram após a independência do Brasil em 1822.84 

Entretanto, quando a Constituição foi outorgada em 1824, a representatividade 

dizia respeito ao universo dos homens livres e com renda determinada, conforme as 

determinações expressas no Capítulo VI – Das Eleições: os pleitos eleitorais indiretos e 

em dois graus em todo o território nacional, introduziu o critério censitário (renda) e 

estabeleceu a diferença entre os cidadãos passivos, ou seja, indivíduos que gozavam 

apenas de direitos civis, e os cidadãos ativos que desfrutavam dos direitos civis e 

políticos e, portanto, tinham o direito de votar. 

O voto censitário exigia do cidadão ativo uma renda mínima anual de 100$000 

(cem mil réis) para qualificar-se como votante, e renda de 200$000 (duzentos mil réis) 

para qualificar-se como eleitor. Contudo, a renda mínima exigida foi alterada pela Lei 

nº 387, de 19 de agosto de 1846, passando a ser exigidos 200$000 para votante e 

400$000 para eleitor. Eram considerados cidadãos ativos e com direito a voto nas 

eleições primárias os cidadãos brasileiros que estavam no gozo de seus direitos políticos 

e os estrangeiros naturalizados, excetuando-se: a) os menores de vinte e cinco anos – 

salvo os que eram casados –, os oficiais militares maiores de vinte e um anos, os 
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bacharéis formados e os clérigos de ordens sacras; b) os filhos famílias, que estavam na 

companhia de seus pais, à exceção de servirem ofícios públicos; c) os criados de servir, 

cuja classe não entra os guarda-livros e primeiros caixeiros das casas de comércio, os 

criados da Casa Imperial (que não são de galão branco) e os administradores das 

fazendas rurais e fábricas; d) os religiosos e quaisquer que vivessem em comunidade 

claustral; e) os que não tinham renda líquida anual de cem mil réis (duzentos mil réis a 

partir de 1846) por bens de raiz, indústria, comércio ou emprego.85 

O decreto Imperial de 26 de março de 1824 determinou o número de deputados 

do Império e deu instruções sobre o modo prático que se procederiam as eleições para a 

Câmara, o Senado e os Conselhos Gerais de Província até o ano de 1842. Sobre a 

eleição de eleitores, ficou determinado que em cada província do Império fosse 

realizada uma assembleia eleitoral sob a presidência do Juiz de Fora ou Ordinário nas 

freguesias principais e pelos vereadores nas demais freguesias. Estabeleceu-se que a 

cada cem fogos existentes a paróquia daria um eleitor. Os cidadãos que não podiam 

votar nas eleições primárias, consequentemente estavam proibidos de votar para a 

nomeação de qualquer autoridade eletiva local ou nacional. 

Observadas estas exigências, no dia e hora aprazados o povo se reunia na Igreja 

Matriz onde uma missa seria celebrada e, logo após, a mesa paroquial era instalada. O 

presidente da mesa e o pároco tomavam assento e indicavam entre os cidadãos 

presentes, dois secretários e dois escrutinadores. Em ato subsequente, o presidente 

perguntava à assembleia se havia alguma denúncia ou queixa e, em caso afirmativo, 

tomava as devidas providências previstas no § 4º, Capítulo II das Instruções. Feito isso, 

tinha início a votação para eleitores, onde todos os habilitados, a começar pela mesa, 

lançavam suas relações em uma urna. Essa relação era assinada e continha a mesma 

quantidade de nomes que o número de eleitores que a paróquia devia dar. Terminada a 

votação, todas as relações, ou listas de votos, eram retiradas da urna, contadas, 

publicadas e o número total lançado em Ata. Em seguida, era feita uma lista geral com o 

nome de todas as pessoas e o número de votos que obtiveram, do maior para o menor. 

Os que receberam a maioria dos votos, ou pluralidade relativa, eram declarados eleitores 

de paróquia. Todas as listas eram fechadas, lacradas e enviadas ao presidente da Câmara 

da cabeça do distrito junto com o livro de Atas e um ofício do secretário da mesa. Feito 

isso, a mesa paroquial era dissolvida. Todos os cidadãos habilitados a votar nas eleições 
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primárias podiam ser votados para eleitores, exceto os que não tivessem renda líquida 

anual por bens, comércio, indústria ou emprego no total de duzentos mil réis; os libertos 

e os criminosos denunciados em querelas ou devassa.  

As Instruções de 26 de março de 1824 mantiveram as mesmas cabeças dos 

distritos, salvo algumas exceções, e determinaram o número de senadores e o número de 

membros dos Conselhos de Província (Tabela 2). Em 1824 foram listadas dezenove 

províncias com a inclusão da província de Sergipe e algumas províncias tiveram o 

número de cabeças de distrito alterado para mais, como Minas Gerais, que subiu de 

nove para onze com a inclusão de Sabará e Julgado de São Romão, atual São Romão; 

outras, como a província da Bahia, teve o número alterado para menos, passando de 

onze para dez cabeças de distritos. No total, foram acrescidos dez distritos eleitorais em 

relação a 1822. (Tabelas 1 e 2). 

O Senado era composto por membros vitalícios eleitos da mesma forma que os 

deputados (por eleição provincial), mas em listas tríplices, ficando a escolha do terço a 

cargo do Imperador e, em caso de morte, uma nova eleição deveria ser feita na sua 

província de origem, nos mesmos moldes. Para concorrer ao cargo de senador, o 

cidadão brasileiro no gozo de seus direitos políticos deveria ter idade igual ou superior a 

quarenta anos, possuir renda líquida anual igual ou superior a oitocentos mil réis, ser 

pessoa de saber, capacidade e virtudes e que tenha, preferencialmente, servido à Pátria. 

Em relação ao número de senadores, as Instruções de 1826 determinaram que fosse 

igual a metade do número de deputados e, quando este fosse ímpar, o número de 

senadores seria a metade do número imediatamente menor e a província que desse 

apenas um deputado, igualmente daria um senador. 

Em relação à deputação, o cargo era eletivo e temporário, sendo considerados 

elegíveis todos os eleitores, exceto os que não tinham renda líquida anual igual ou 

superior a quatrocentos mil réis, os estrangeiros mesmo que naturalizados e aqueles que 

não professarem a fé do Estado (católica apostólica romana). Conforme o § 4º, Capítulo 

VI das Instruções, os mesmos indivíduos que receberam votos para senadores podiam 

receber votos para deputados O número de deputados à Assembleia Legislativa do 

Império foi alterado de cem para cento e dois após a inclusão da província de Sergipe. 

Para as demais províncias foram mantidos os números estabelecidos na Decisão nº 57, 

de 1822 (Tabelas 1 e 2).  

Já as exigências feitas aos cidadãos ativos que pleiteavam um cargo nos 

Conselhos eram: ter a idade mínima de 25 anos, serem probos e possuir meios decentes 
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de subsistência. Nem a Constituição, nem as Instruções estabeleceram uma renda 

específica para o exercício do cargo, ficando subentendido o valor exigido para ser 

eleitor de segundo grau, ou seja, duzentos mil réis. O Art. 73 da Constituição de 1824 

estabeleceu que as províncias mais populosas tivessem vinte e um membros e as 

demais, treze membros (Tabela 2). 

Uma vez reunidos os eleitores nos colégios eleitorais (cabeças de distritos) tinha 

início a eleição secundária onde os eleitores escolhiam os senadores que iriam compor a 

lista tríplice, os deputados e os membros dos Conselhos de Província, respectivamente. 

Após todos os eleitores depositarem os seus votos (listas de nomes) nas urnas, os 

mesmos eram contados, publicados e lançados em Ata e, na sequência, feita uma lista 

geral em ordem decrescente com o nome de todas as pessoas e os respectivos votos 

recebidos para constar na Ata da eleição que era assinada pela mesa e pelo colégio 

eleitoral. As listas eram então queimadas e a Ata mantida sob a guarda da Câmara da 

cabeça do distrito para que fossem extraídas duas cópias que eram encaminhadas 

juntamente com o ofício do secretário do colégio eleitoral para a Secretaria de Estado 

dos Negócios do Império e para a Câmara da Capital, onde os votos eram apurados. 

No dia seguinte à eleição de senadores, os eleitores e o colégio eleitoral se 

reuniam para fazerem a eleição de deputados. Terminada a eleição para deputados, a 

Mesa procedia da mesma forma que na eleição de senadores. Por fim, o colégio eleitoral 

e os eleitores se reuniam ainda mais uma vez no dia seguinte ao término das eleições 

para deputados para escolherem os membros dos Conselhos de Província. A eleição 

transcorria da mesma forma que a eleição de deputados, observando o número total de 

membros estabelecido no Art. 73 da Constituição (Quadro 2).  

Realizadas as primeiras eleições para o Senado, para a Câmara dos Deputados e 

para os Conselhos de Província, enviados todos os ofícios de todos os colégios eleitorais 

da província à Câmara da Capital, tinha início a apuração no primeiro domingo ou dia 

santo quando o presidente, com toda a publicidade, abria os ofícios referentes à eleição 

dos senadores, contando e escrevendo o número em Ata. Auxiliado pelos vereadores e 

pelo procurador do Conselho, o presidente passava a apurar os votos que iam sendo 

lançados em Ata geral, em ordem decrescente, conforme a pluralidade relativa. A Ata 

geral era assinada pela Câmara e pelos eleitores presentes e subscrita pelo escrivão, em 

seguida, era remetida juntamente com um ofício da mesma Câmara para a Secretaria de 

Estado de Negócios do Império para que o imperador D. Pedro I escolhesse, dentre a 

totalidade da lista tríplice, o número de senadores que pertenciam àquela província. 
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Tabela 2: Distritos eleitorais, Deputados, Senadores e Conselheiros de Província (1824) 

Províncias Cabeça Distrito Nº  
Distritos 

Nº 
Deputados 

Nº 
Senadores 

Nº 
C.P. 

Minas Gerais Ouro Preto, Mariana, Sabará, 
Pitangui, Paracatu, Julgado de 
São Romão (atual São Romão), 
São João del Rei, Campanha, 
São Bento de Tamanduá (atual 
Itapecerica), Vila do Príncipe 
(Serro) e N.S. do Bom Sucesso 
(Minas Novas) 

11 20 10 21 

Bahia Salvador, Porto Seguro, São 
Mateus, São Jorge, Rio das 
Contas, Santo Amaro, 
Itapicuru, Vila da Cachoeira, 
Jacobina, Vila de Camamu 

10 13 6 21 

Pernambuco Olinda, Goiana, Limoeiro, 
Recife, Sirinhaém, Vila das 
Flores, Vila da Barra, 
Carinhanha, Campo Largo e 
Cabrobó 

10 13 6 21 

São Paulo São Paulo, Santos, Itu, Vila de 
Curitiba, Paranaguá e Taubaté 

6 9 4 21 

Rio de Janeiro Capital, Macaé, Vila de São 
João Marcos e Vila de Santo 
Antônio de Sá 

4 8 4 13 

Ceará Fortaleza, Aracati, Crato, 
Sobral e Icó 

5 8 4 21 

Alagoas Porto Calvo, Alagoas e Penedo 3 5 2 13 
Paraíba Paraíba, Vila Real e Campina 

Grande 
3 5 2 13 

Maranhão São Luiz, Itapicuru-Mirim, 
Alcântara e Caxias 

4 4 2 21 

Pará Belém, Bragança, Viçosa, 
Santarém, Barcelos, Marajó, 
Vila Nova da Rainha, Crato, 
Olivença e Cametá 

10 3 1 21 

Rio Grande do 
Sul 

Porto Alegre, Rio Grande, Rio 
Pardo e São Luiz 

4 3 1 21 

Cisplatina Montevideo, Maldonado e 
Colônia do Sacramento 

3 2 1 13 

Goiás Goiás, 9Santa Cruz e Julgado 
de Cavalcante 

3 2 1 13 

Santa Catarina Desterro, São Francisco e 
Laguna 

3 1 1 13 

Mato Grosso Mato Grosso, Cuiabá e 
Paraguai Diamantino 

3 1 1 13 

Espírito Santo Vitória e Vila de Campos 2 1 1 13 
Rio Grande do 
Norte 

Natal e Vila Nova da Princesa, 
Porto Alegre 

3 1 1 13 

Piauí Parnaíba e Oeiras 2 1 1 13 
Sergipe Sergipe e Vila Nova de Sto. 

Antônio 
2 2 1 13 

Total: 19 -- 91 102 50 311 
Fonte: BRASIL. Câmara dos Deputados. Coleção das Leis do Império. Decreto de 26/03/1824. 
Constituição Política do Império do Brasil, Art. 73; BARBOSA, Waldemar de Almeida. Dicionário 
Histórico-Geográfico de Minas Gerais. Belo Horizonte/Rio de Janeiro: Editora Itatiaia, 1985. Grifos 
nossos. 

 

A Câmara voltava a se reunir no dia seguinte para proceder à apuração dos votos 

para deputados da Assembleia Nacional. Eram declarados deputados os candidatos que 

alcançaram a pluralidade relativa dos votos até o número de representantes que devia 
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dar a província. O termo especial desta apuração era remetido à Secretaria de Estado 

dos Negócios do Império. Finalmente eram apurados os votos para os Conselhos Gerais 

de Província da mesma maneira que eram apurados os votos para deputados. 

Apesar das restrições legais impostas, a legislação brasileira trouxe uma 

importante inovação em relação ao liberto ao permitir a sua participação no processo 

político, mesmo que somente como votante de 1º grau, se não fosse africano. E 

inovação maior ainda se deu em relação ao filho do liberto, que gozaria de direitos 

políticos plenos, desde que cumprisse as exigências legais.86 

A respeito do tema cidadania/escravidão, Rafael Marquese e Márcia Berbel 

apresentam uma discussão bastante enriquecedora ao longo do texto “Ausência de 

Raça” (2007), demonstrando como na virada do século XVIII para o XIX a definição de 

cidadania expressa na Constituição brasileira de 1823 era um das mais inclusivas para 

os descendentes de africanos em comparação com outros países como Inglaterra, 

Estados Unidos, França, Espanha e suas ex-colônias na América. Um dos pontos fortes 

da argumentação foi terem levado em consideração tanto a desagregação do Império 

português, como a definição de cidadania presente na Constituição portuguesa de 1822 

quando foram analisar os debates da Constituinte brasileira de 1823. Sobre a definição 

de cidadania presente na Constituição portuguesa de 1822, os autores destacam que 

“critérios não raciais definiram a concepção liberal da cidadania nessa primeira 

experiência parlamentar portuguesa: ela deveria ser estendida a todos os homens livres, 

produtivos e já inseridos na gestão dos negócios públicos”.87 Por sua vez, na 

Constituinte de 1823 no Brasil: 

 

Por se tratar de uma identidade em construção, a definição de cidadania por 
meio da delimitação do nacional exigiu a contraposição ao estrangeiro. Mas 
ainda assim, a experiência direta das Cortes de Lisboa acabou guiando parte 
dos trabalhos constituintes no Rio de Janeiro. Foi o que ocorreu com os 
critérios de cidadania da Constituição portuguesa de 1822 que ofereceram as 
balizas para a composição do tema no Projeto de Constituição para o Império 
do Brasil, finalizado em 30 de agosto de 1823 e submetido ao plenário no 
mês seguinte.88 

                                                             
86 DOLHNIKOFF, Miriam. A monarquia constitucional brasileira e o modo de governo representativo 
dos oitocentos. In: XXIX Semana de História da UFJF. Texto especial para a mesa de debates, 18 de 
maio de 2012. 
87 MARQUESE, Rafael de Bivar e BERBEL, Márcia Regina. A ausência de raça: escravidão, cidadania 
e ideologia pró-escravista nas Cortes de Lisboa e na Assembleia Constituinte do Rio de Janeiro (1821-
1824). In: CHAVES, Cláudia M. das Graças e SILVEIRA, Marco Antônio (Orgs.). Território, conflito e 
identidade. Belo Horizonte: Argumentum; Brasília: CAPES, 2007, pp. 64, 67, 73. 
88 MARQUESE, Rafael de Bivar e BERBEL, Márcia Regina. A ausência de raça: escravidão, cidadania 
e ideologia pró-escravista nas Cortes de Lisboa e na Assembleia Constituinte do Rio de Janeiro (1821-
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Entretanto, em novembro de 1823, como vimos, D. Pedro I dissolveu a 

Assembleia Constituinte e convocou outra, fazendo aprovar o texto constitucional de 

sua autoria. De acordo com Marquese e Berbel, a outorga da Carta de 1824 “relacionou-

se a uma política de longo prazo para a expansão do escravismo” e afastou da cidadania 

os libertos africanos, com exceção dos crioulos.89 Desta maneira e neste contexto de 

mudanças na forma de organização política e social “venceu o critério de que o governo 

da nação deveria ficar nas mãos daqueles eleitos pelos cidadãos”, afirma Hilda Sábato, 

que em sua análise compara os países latino-americanos recém-independentes de suas 

metrópoles que optaram pelo modelo republicano com a opção pelo sistema 

monárquico-constitucional feita pelo Brasil. Sábato afirma que, em ambos os casos, “as 

eleições ganharam papel central na formação da autoridade legítima”, uma vez que “no 

terreno normativo, a introdução do princípio de representação implicava em definir os 

dois termos da relação: representantes e representados [...]”.90 

A autora também assinala outras semelhanças entre o Brasil e os países vizinhos 

quando a questão era definir quem, entre os considerados cidadãos, tinha o direito de 

eleger e ser eleito: 

 

Se a base eleitoral estava caracterizada pela sua amplitude, o universo dos 
elegíveis era inicialmente mais restrito porque para os representantes eram 
estipuladas condições de propriedade e de capacidade [...] os representantes 
deveriam ser os melhores para encarnar a vontade ou a razão coletiva, e as 
eleições, o método apropriado para selecionar quem era definido como apto. 
[...]. Esses contextos normativos iniciaram o caminho para o funcionamento 
de mecanismos concretos destinados à produção do fato eleitoral, desde a 
definição das candidaturas até a concretização do voto, etapas problemáticas 
para os construtores da nova ordem. [...]. Com relação ao recrutamento e a 
mobilização dos eleitores, as normas também deixavam um amplo campo 
aberto para as incertezas e, em consequência, a produção do sufrágio não foi 
tarefa simples.91 

 

                                                                                                                                                                                   
1824). In: CHAVES, Cláudia M. das Graças e SILVEIRA, Marco Antônio (Orgs.). Território, conflito e 
identidade. Belo Horizonte: Argumentum; Brasília: CAPES, 2007, p. 74. 
89MARQUESE, Rafael de Bivar e BERBEL, Márcia Regina. A ausência de raça: escravidão, cidadania e 
ideologia pró-escravista nas Cortes de Lisboa e na Assembleia Constituinte do Rio de Janeiro (1821-
1824). In: CHAVES, Cláudia M. das Graças e SILVEIRA, Marco Antônio (Orgs.). Território, conflito e 
identidade. Belo Horizonte: Argumentum; Brasília: CAPES, 2007, pp. 67 e 81. 
90 Hilda Sabato. Soberania popular, cidadania e nação na América Hispânica: a experiência 
republicana do século XIX. In: Almanack Braziliense [recurso eletrônico]. – São Paulo: Instituto de 
Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo. Nº 9, maio 2009, p.9.   
91 Hilda Sabato. Soberania popular, cidadania e nação na América Hispânica: a experiência 
republicana do século XIX. In: Almanack Braziliense [recurso eletrônico]. – São Paulo: Instituto de 
Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo. Nº 9, maio 2009, p.10. 
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Na mesma direção, Maria de Fátima Gouvêa diz que com a Lei Fundamental de 

1824 os elementos mais centrais de organização da sociedade brasileira oitocentista 

foram estabelecidos e estes, por sua vez, tornaram viáveis a legalização e a proteção da 

escravidão por parte do governo imperial.92 

Até aqui temos visto que se no Antigo Regime português a representação se 

dava através da organização concelhia e na América portuguesa através das Câmaras 

Municipais por meio dos “homens bons”. Com o advento das nações modernas a 

representação passou a estar assente na nação, exercida por representantes legalmente 

escolhidos pelos cidadãos ativos nos pleitos eleitorais. Neste contexto, as eleições 

passaram a ser forma máxima de expressão dos direitos políticos no Oitocentos e as 

discussões em torno do recrutamento de eleitores, da participação política e da 

representação ocuparam papel de destaque no processo de construção do Estado 

Nacional.  

Na Câmara e no Senado os parlamentares brasileiros usavam a tribuna para 

denunciar as práticas eleitorais fraudulentas e de maneira bastante enfática apontavam 

para a necessidade de reformar a legislação eleitoral a fim de minimizar as brechas 

abertas na lei à corrupção e à fraude. Com efeito, entre as preocupações dos 

parlamentares estava a necessidade de solucionar e superar todas as mazelas que 

acometiam o sistema eleitoral, pois só assim, diziam eles, o processo de escolha dos 

representantes da nação seria imparcial e representativo. A partir daí duas questões se 

sobressaem entre os contemporâneos, ambas referentes às eleições primárias: a primeira 

diz respeito ao processo de qualificação de votantes desde a formação da mesa 

paroquial; a segunda, por sua vez, é referente à eleição de eleitores que “facilitaria” a 

intervenção do governo, os abusos das autoridades locais, as violências, as fraudes e a 

desmoralização do referido sistema, levando, finalmente, à descrença política.93 

As eleições no Império sempre foram tema recorrente na historiografia brasileira 

e diversos são os estudos sobre essa temática, todavia, o foco principal concentra-se em 

tentar explicar o processo eleitoral brasileiro a partir das mazelas que acometiam o 

Sistema e o enfraquecia quanto à representatividade, tomando como referência, entre 

                                                             
92GOUVÊA, Maria de Fátima. O império das províncias – Rio de Janeiro, 1822-1889. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 2008, p. 22. 
93 SOUZA, Francisco Belisário Soares de. Sistema Eleitoral no Império. Com apêndice contendo a 
legislação eleitoral no período 1821-1889. vol. 18.Brasília. Senado Federal, 1979, p. 24. 
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outras, as importantes obras dos contemporâneos José de Alencar, Francisco Belisário 

Soares de Souza e Aureliano Coutinho Tavares Bastos.94 

Em consonância com as transformações teórico-metodológicas da historiografia 

mundial, a partir da década de 1980 no Brasil as pesquisas em História propuseram uma 

revisão nos modelos interpretativos das relações concernentes ao político na sociedade 

brasileira. Desde então e com diferentes enfoques, a historiografia tem colaborado e 

oferecido indícios que propiciam a reflexão sobre a representação política, as questões 

que envolvem o sufrágio e as relações de poder no contexto de construção da nação 

brasileira. Em “Os donos do poder”, por exemplo, Raimundo Faoro defende a tese de 

que foi a “burguesia de segunda linha”, nova elite nascida no pós-Independência, 

revertida a favor da magistratura, que se apropriou “dos meios e dos instrumentos 

eleitorais, domesticando o territorialismo expansivo, afogando a competição num 

arranjo de controle social e governamental”. Já Richard Graham, autor de “Clientelismo 

e Política no Brasil do Século XIX” (1997), afirma que as relações sociais entre 

fazendeiros e trabalhadores nos municípios se faziam refletir nas relações políticas e 

eram fundamentais para a manutenção dos governos centrais, uma vez que estes 

dependiam daqueles para vencer as eleições e garantir uma maioria parlamentar na 

Câmara. Rastreando o modo como o clientelismo vinculava-se às estruturas sociais e 

econômicas, Graham defende que a participação nos atos eleitorais demonstrava 

publicamente a superioridade “natural” de uns sobre os outros, enfatizando como as 

relações de classe no Brasil criaram a dependência pessoal de clientes em relação a 

patrões e, deste modo, modelaram a política interna do país.95 

Destacamos também o trabalho desenvolvido por Maria Odila Leite da Silva 

Dias na obra “Sociabilidades sem História: votantes pobres no Império, 1824-1881” 

(2005). Nele a autora afirma que a política de dominação diz respeito tanto à 

centralização do poder, como à política do governo de controle do mandonismo local, 

através do sistema eleitoral e da estratégia de recrutamento para as forças policiais 

locais, para a Guarda Nacional ou para o exército de primeira linha. Por sua vez, José 

Murilo de Carvalho em “A construção da ordem/Teatro de Sombras” (2006) apresenta o 
                                                             
94 Aureliano Coutinho Tavares Bastos. (1870). A Província. –Ed.fac-sim.- Brasília: Senado Federal, 
1997; Francisco Belisário Soares de Souza. O Sistema Eleitoral no Império.Com apêndice contendo a 
legislação eleitoral no período 1821-1889.vol. 18. Brasília: Senado Federal, 1979; José de Alencar. 
(1868), O Systema Representativo. –Ed. fac-sim.- Brasília: Senado Federal, 1997. Ver Capítulo 2, 
subitens 2.1.1, 2.1.2 e 2.1.3. 
95FAORO, Raimundo. O sistema político do Segundo Reinado. In: Os Donos do Poder: formação do 
patronato político brasileiro.Vol. 1. 10. ed. São Paulo: Editora Globo, 1996; Richard Graham. 
Clientelismo e Política no Brasil do Século XIX. Rio de Janeiro: Ed. UFRJ, 1997. 
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senhoriato rural como clientela do Estado, pois entende que a noção de clientelismo 

implica troca entre atores de poder desigual, e que, no caso do clientelismo político, o 

Estado é a parte mais poderosa, é quem distribui benefícios públicos em troca de votos 

ou de qualquer outro tipo de apoio de que necessite.96 

A respeito da burocracia no Brasil imperial, José Murilo de Carvalho afirma que 

eram várias e dividiam-se tanto verticalmente (funções), quanto horizontalmente 

(estratificação salarial, hierárquica e social) e essas divisões “eram importantes porque 

resultavam em conflitos, quase sempre com consequências políticas”. Diferentemente 

de Raymundo Faoro que fala num “estamento burocrático controlador do Estado”, 

Carvalho entende a burocracia imperial como “uma elite política formada em processo 

bastaste elaborado de treinamento, a cujo seio se chegava por vários caminhos […]” e 

cujo segredo de duração residia, “em parte, exatamente no fato de não ter a estrutura 

rígida de um estamento, de dar a ilusão de acessibilidade, isto é, estava em sua 

capacidade de cooptação de inimigos potenciais”. O autor também destaca a 

distribuição dos funcionários pelos vários níveis de poder (central, provincial e local) 

como uma característica da burocracia imperial brasileira, o que diminuía o poder de 

controle e direção da sociedade. Segundo Carvalho, o aumento da visibilidade do 

Estado com as reformas centralizadoras da década de 1840, responsável pela 

concentração política e administrativa e pelo aumento do funcionalismo no poder 

central, acabou por atestar a “própria incapacidade do Estado brasileiro de estender sua 

ação até a periferia do sistema”.97 Nas palavras do autor, 

 

A burocracia imperial não era estamento. Não estávamos num Estado feudal, 
nem mercantilista. Mas também não era a máquina moderna de administrar, 
pois o sistema industrial de produção que levou a racionalização 
administrativa para dentro dos modernos Estados capitalistas ainda não se 
estabelecera entre nós. Mas ela possuía racionalidade própria, cujo sentido 
era relevante, menos para a administração como tal do que para o sistema 
político como um todo. […]. Vimos que não há base empírica para se falar 
em estamento burocrático. O corpo de funcionários se dividia vertical e 
horizontalmente, não possuía estilo próprio de vida, não tinha privilégios 
legais, não desenvolveu mecanismos de proteção de sua homogeneidade e 
autonomia. Não se estamentalizou a burocracia como um todo, não se 
estamentalizou a Igreja, não se estamentalizaram os militares. Havia, sim, 
setores mais ou menos burocratizados, mais ou menos coesos, como os 
magistrados, os militares, o clero, que disputavam entre si, e em alianças 

                                                             
96DIAS, Maria Odila Leite da Silva. Sociabilidades sem História: votantes pobres no Império, 1824-
1881. In: FREITAS, Marcos Cezar de (org.). Historiografia Brasileira em Perspectiva. São Paulo: 
Contexto, 2005; CARVALHO, José Murilo de. A construção da ordem / Teatro de Sombras. Rio de 
Janeiro: Civilização Brasileira, 2006. 
97 CARVALHO, José Murilo de. A burocracia, vocação de todos. In: A construção da ordem / Teatro 
de Sombras. 2ª ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2006, pp. 146, 151-152. 
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exteriores a eles, maior peso nas decisões políticas e maior parcela dos 

benefícios do poder.
98

 

 

São inegáveis as muitas contribuições dos trabalhos citados para a historiografia 

brasileira, contudo, de uma forma ou de outra, eles acabam por privilegiar ou o poder 

central e a figura do imperador, ou os potentados locais através da ênfase exaustiva na 

prática clientelar e acabam por relegar a um segundo plano tudo o que está entre uma 

ponta e outra. Em certa medida, também compreendem as eleições do século XIX como 

um “falseamento da vontade popular”. O problema dessas linhas argumentativas, 

segundo Miriam Dolhnikoff, está no “fato de que é difícil, quase impossível medir o 

quanto a fraude contaminava as eleições”. Outro problema está na afirmação de que 

apenas um agente era capaz de determinar os resultados eleitorais em todo o país, 

excluindo, assim, vários outros fatores que influenciavam a disputa política. Assim 

como a autora, concordamos que a definição e a distinção dos direitos civis e políticos 

influenciavam as disputas políticas no século XIX, e acreditamos – e buscamos 

demonstrar nos capítulos seguintes – que o tipo de economia predominante em regiões 

distintas, a composição social dessas regiões e a existência ou não de uma figura 

política consolidada também são elementos importantes e que muito têm a acrescentar 

ao debate sobre o sistema político, as disputas pelo poder e a representação no Brasil.99 

Também acreditamos que as tentativas de combate ao falseamento das eleições, 

muito mais que mera formalidade, evidenciam os esforços reais dos representantes da 

nação em normatizar as eleições. Compreendemos, tal como Miriam Dolhnikoff, que as 

fraudes eleitorais não eram exclusividade do Brasil e, portanto, afirmar a sua existência 

para negar a existência do regime representativo na monarquia brasileira implica 

afirmar a inexistência de governos representativos no século XIX. Neste sentido, a 

respeito da atuação da Câmara dos Deputados, diz: 

 

[…] identifiquei nas bancadas dos deputados o empenho em defender os 
interesses das elites provinciais, estabelecendo negociações e conflitos no 
interior da Assembleia. Assumiam assim o papel de representantes e, mais 
importante, participavam efetivamente do centro decisório, na medida em 
que legislavam com autonomia, sem subordinação ao ministério, mesmo 
quando pertenciam ao mesmo partido. […]. Esta constatação colocava a 

                                                             
98CARVALHO, José Murilo de. A burocracia, vocação de todos. In: A construção da ordem / Teatro 
de Sombras. 2ª ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2006, pp. 165-166. 
99DOLHNIKOFF, Miriam. A monarquia constitucional brasileira e o modo de governo representativo 
dos oitocentos. In: XXIX Semana de História da UFJF. Texto especial para a mesa de debates, 18 de 
maio de 2012. 
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necessidade de repensar o papel da Câmara dos Deputados na direção política 
do país […].100 

 

Partindo da ideia de um Legislativo realmente atuante e representativo, nos 

capítulos 3 e 4 desta tese acompanhamos os debates no Senado e na Câmara de 

Deputados no intuito de perceber como os parlamentares mineiros se comportavam e 

quais as ideias e os interesses que defendiam no Parlamento, sobretudo quando a 

temática da reforma do sistema eleitoral esteve em pauta. Nosso objetivo é compreender 

de que forma a atividade política, sobretudo as questões que envolviam o processo de 

escolha dos representantes da nação, desenvolveu-se nesse cenário ímpar que foi o 

século XIX, marcado pelos constantes embates entre o tradicional e o moderno, a partir 

da atuação dos representantes eleitos pela província de Minas Gerais nas três esferas de 

poder: central, regional e local. Antes, porém, dedicamos algumas linhas às experiências 

constitucionais de Brasil e Portugal. 

  

                                                             
100DOLHNIKOFF, Miriam. A monarquia constitucional brasileira e o modo de governo representativo 
dos oitocentos. In: XXIX Semana de História da UFJF. Texto especial para a mesa de debates, 18 de 
maio de 2012. 
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2 A EXPERIÊNCIA MONÁRQUICO-CONSTITUCIONAL NO BRASIL E EM 

PORTUGAL  

 

No capítulo anterior falamos de como as ideias liberais dos séculos XVIII e XIX 

influenciaram Portugal e Brasil, sobretudo na redefinição de seus regimes políticos com 

a adoção do modelo monárquico do tipo constitucional que trouxe para o centro dos 

debates as importantes discussões sobre soberania, representação, cidadania, eleições 

etc. Dando sequência a estas discussões, neste capítulo apresentamos os caminhos, 

problemas e soluções que Brasil e Portugal encontraram para estas questões no período 

em que suas primeiras constituições estiveram em vigor (de 1824 a 1889 no caso 

brasileiro e de 1826 a 1910 no caso português) no intuito de tentar compreender o 

contexto político por trás das reformas feitas no Sistema Eleitoral brasileiro, tema do 

capítulo 3. 

 

2.1 A monarquia constitucional brasileira 

 

A primeira constituição do Brasil outorgada por D. Pedro I em 25 de março de 

1824, como dissemos, foi responsável por estabelecer os direitos civis e políticos à 

população livre do Império. Embora a historiografia tradicional sobre cidadania no 

Brasil oitocentista afirme que estes direitos não foram efetivados na prática e que, 

diferentemente da população de outros países, houve pouca ou quase nenhuma pressão 

por parte da sociedade para adquiri-los, de forma mais recente, os pesquisadores do 

tema estão desconstruído essa máxima através de estudos que demonstram como os 

diversos setores da sociedade brasileira lutaram de maneiras distintas para terem os seus 

direitos de cidadãos reconhecidos. Nas palavras de Keila Grinberg: 

 

Contudo, a historiografia mais recente sobre o Brasil Imperial e a I República 
tem ressaltado que um número sem precedentes de indivíduos pressionou 
pela inclusão no corpo político da nação neste período. A participação, nesse 
caso, deve ser procurada menos em mecanismos formais de representação, 
como as próprias eleições, e mais em outras formas de expressão dos anseios 
e vontades da população. Aqui, podemos incluir tanto revoltas contra 
medidas estatais que, no entender da população, significavam uma afronta 
aos seus direitos tradicionais, como mobilizações populares que tinham como 
motivação a expectativa de seus direitos civis e igualdade efetiva entre os 
cidadãos.101  

                                                             
101 GRINBERG, Keila. Cidadania e representação política no Brasil, 1822-1930. In: CATROGA, 
Fernando e ALMEIDA, Pedro Tavares de (coords.). RES PUBLICA. Cidadania e representação 
política em Portugal, 1820-1926. Lisboa: Assembleia da República/Biblioteca Nacional de Portugal, 
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Para exemplificar a importância desses movimentos, continua a autora:  

 

Referimo-nos, por exemplo, à chamada “revolta dos marimbondos”, ocorrida 
em 1851, em Pernambuco, quando a população local se insurgiu contra a lei 
do censo, que instituída no ano anterior, se destinava a organizar o censo 
geral do Império e a instituir os registros civis de nascimento e óbito. 
Entendendo tal medida como uma possibilidade de reescravização, uma vez 
que grande parte da população local era composta por libertos, e designando 
a medida de “lei do cativeiro”, a revolta estendeu-se por várias regiões da 
província de Pernambuco, impedindo de fato a aprovação da lei. Só se voltou 
a falar do assunto vinte anos depois. [O primeiro recenseamento oficial do 
país data de 1872].102 

 

Grinberg também destaca outra forma de obtenção de direitos que foi muito 

utilizada pelos cativos, o alistamento nas fileiras do Exército: 

 

A expectativa de obtenção de direitos civis também foi o mote para os 
alistamentos em massa de escravos no serviço militar durante o século XIX. 
Pretendendo conseguir a alforria – e com isso adquirindo direitos civis –, eles 
alistavam-se no Exército. Mas, como as tropas eram divididas por “cores”, ou 
categorias raciais, começaram logo os protestos, ou as reivindicações de 
“igualdade entre todas as cores” nas lutas pela independência e nas revoltas 
populares do período regencial. A partir da segunda metade do XIX, o 
crescimento da pressão jurídica contra a escravização ilegal, através de ações 
de liberdade, bem como o próprio movimento abolicionista, configuraram 
importantes movimentos de luta por direitos civis. Neste sentido, não é 
exagero afirmar que, desde a Independência, teria ocorrido uma efetiva 
pressão de distintos setores da sociedade pelo reconhecimento de seu direito 
à cidadania.103 

  

Também dissemos que no pós-independência, os parlamentares brasileiros 

debateram exaustivamente a questão da cidadania, sobretudo porque a população do 

                                                                                                                                                                                   
2010, p. 332. Ver também: MATTOS, Hebe. Escravidão e cidadania no Brasil monárquico. Rio de 
Janeiro: Jorge Zahar, 2000; GRINBERG, Keila. O fiador dos brasileiros: cidadania, escravidão e 
direito civil no tempo de Antônio Pereira Rebouças. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002; 
MARQUESE, Rafael de Bivar e BERBEL, Márcia Regina. A ausência de raça: escravidão, cidadania e 
ideologia pró-escravista nas Cortes de Lisboa e na Assembleia Constituinte do Rio de Janeiro (1821-
1824). In: CHAVES, Cláudia M. das Graças e SILVEIRA, Marco Antônio (Orgs.). Território, conflito e 
identidade. Belo Horizonte: Argumentum; Brasília: CAPES, 2007.   
102 GRINBERG, Keila. Cidadania e representação política no Brasil, 1822-1930. In: CATROGA, 
Fernando e ALMEIDA, Pedro Tavares de (coords.). RES PUBLICA. Cidadania e representação 
política em Portugal, 1820-1926. Lisboa: Assembleia da República/Biblioteca Nacional de Portugal, 
2010, p. 332. (Grifos nossos) 
103 GRINBERG, Keila. Cidadania e representação política no Brasil, 1822-1930. In: CATROGA, 
Fernando e ALMEIDA, Pedro Tavares de (coords.). RES PUBLICA. Cidadania e representação 
política em Portugal, 1820-1926. Lisboa: Assembleia da República/Biblioteca Nacional de Portugal, 
2010, pp. 332-333. Outras estratégias adotadas pelos escravos para a obtenção de direitos podem ser 
verificadas no livro organizado por José Murilo de Carvalho e intitulado Nação e cidadania no Império: 
novos horizontes (2007), sobretudo na Parte II cujo tema é “Escravidão, justiça e cidadania”, que traz 
artigos de renomados estudiosos do tema no Brasil. CARVALHO, José Murilo de (Org.). Nação e 
cidadania no Império: novos horizontes. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007. 
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país, além dos brasileiros livres, era composta por estrangeiros, principalmente 

portugueses, escravos africanos e libertos. Além também dos escravos nascidos em solo 

nacional e os índios. Quais direitos seriam dados aos indivíduos pertencentes a estes 

grupos? E quais seriam negados? Em relação aos escravos, o que se definiu foi que os 

direitos de cidadania não seriam dados aos nascidos no continente africano. Contudo, 

sobre os escravos nascidos em solo brasileiro e alforriados, o Art. 6º inciso I da 

Constituição declarava como cidadãos “os que no Brasil tiverem nascido, quer sejam 

ingênuos, ou libertos, ainda que o pai seja estrangeiro, uma vez que este não resida por 

serviço de sua Nação”.  

Entretanto, o acesso aos direitos civis não significava acesso indistinto aos 

direitos políticos, uma vez que a sociedade brasileira, em termos políticos, foi dividida 

entre os cidadãos ativos e os cidadãos passivos. O sistema eleitoral brasileiro 

determinava que as eleições para deputados provinciais, deputados gerais e senadores 

do Império fossem indiretas e em dois graus. Nas eleições primárias (assembleias 

paroquiais) podiam votar os cidadãos brasileiros que gozassem de direitos políticos – 

incluídos os libertos ou ingênuos, conforme o já mencionado Art. 6º – e os estrangeiros 

naturalizados (Art. 91, I e II). Lembrando que apenas tinham direito ao voto os homens 

(livres ou libertos), que tivessem uma renda mínima de 100$000 (cem mil réis) – valor 

que foi alterado em 1846 – e idade igual ou superior a 25 anos, salvo algumas exceções. 

Os excluídos de votar nas assembleias paroquiais (eleições de primeiro grau) também 

eram excluídos de votar nas eleições secundárias, ou seja, não podiam ser eleitores e, 

consequentemente, não participavam da escolha das autoridades eletivas nacionais ou 

locais. Também eram mantidos de fora das eleições provinciais aqueles que não tinham 

a renda mínima para ser eleitor (200$000 e depois 400$000), os libertos e os criminosos 

pronunciados em querela ou devassa. Os pormenores do sistema eleitoral brasileiro no 

século XIX são tema do terceiro e quarto capítulos. 

Pelo Art. 167 da Constituição foram criadas Câmaras Municipais em todas as 

cidades e vilas, às quais competia o governo econômico e municipal das respectivas 

cidades e vilas, com membros eletivos, cujo número seria determinado por lei. O 

presidente da Câmara seria o candidato com maior número de votos (Art. 168). A 

Constituição previa que tanto o exercício das funções municipais, como a formação das 

Posturas policiais e aplicação das suas rendas seriam decretadas por uma lei 
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regulamentar. Essa Lei foi promulgada em 1º de outubro de 1828104, dando nova forma 

às Câmaras Municipais e determinando quais eram as suas funções e a maneira como os 

seus membros e os juízes de paz seriam eleitos. 

Desta maneira, as Câmaras das cidades seriam compostas por nove membros e 

as das vilas, por sete membros e contariam com um secretário (Art. 1º). As eleições, que 

eram diretas, seriam feitas de quatro em quatro anos, sempre no dia 7 de setembro (Art. 

2º). Tinham direito de voto todos os que votavam na nomeação dos eleitores de 

paróquia (Art. 3º), ou seja, todos os qualificados como votantes, conforme os Art. 91 e 

92 da Constituição. Podiam se candidatar ao cargo de vereador os cidadãos que podiam 

votar nas assembleias paroquiais (eleitor de segundo grau, o que correspondia a ter 

renda igual ou superior a 200 mil réis, valor alterado para 400 mil réis em 1846 – ver 

Tabela 3), desde que residisse pelo menos dois anos dentro do termo (Art. 4º). A lista 

geral das pessoas da paróquia que tinham direito de votar deveria ser elaborada pelo juiz 

de paz da paróquia a partir das listas parciais enviadas por outros juízes de paz dos 

diferentes distritos que compõem a paróquia. No caso da falta de juiz de paz, a 

responsabilidade da feitura da lista geral recaía sobre o pároco e as listas parciais, sobre 

os capelães das filiais. A lista geral seria afixada nas portas da igreja Matriz e das 

capelas filiais (Art. 5º). Sobre o dia da eleição, diz o Art. 7º: 

 

Reunidos os cidadãos no dia decretado e nos lugares que se designarem 
depois que se tiver formado a mesa, na conformidade das instruções que 
regulam as assembleias paroquiais para a eleição dos membros das Câmaras 
Legislativas, cada um dos votantes entregará ao Presidente uma cédula, que 
contenha o número de nomes de pessoas elegíveis, correspondente ao dos 
Vereadores, que se houverem de eleger e que será assinada no verso, ou pelo 
mesmo votante, ou por outro a seu rogo, e fechada com um rotulo dizendo – 
Vereadores para a Câmara da cidade de....... Ou vila de....... –: imediata, e 
sucessivamente entregará outra cédula, que contenha os nomes de duas 
pessoas elegíveis, uma para Juiz de Paz, outra para suplente do distrito onde 
estes houverem de servir, e será do mesmo modo assinada e fechada com 
rótulo, dizendo – juiz de paz e suplente da paróquia de....... Ou da capela 
de....... –. 

 

A apuração das cédulas para o cargo de vereador era feita na Câmara Municipal, 

às portas abertas, e eram eleitos os candidatos que tivessem a maioria dos votos e, de 

acordo com o Art. 168 da Constituição, o candidato mais votado seria o presidente da 

Câmara (Art. 12º). A posse dos membros das Câmaras aconteceria no dia 7 de janeiro 

                                                             
104Brasil. Câmara dos Deputados. Coleção das Leis do Império. Atos do Poder Legislativo (1828). Lei de 
1º de outubro de 1828. Disponível em: http://www2.camara.leg.br/atividade-
legislativa/legislacao/publicacoes/doimperio. 
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(Art. 17º). O Art. 23 da lei de 1828 estabelecia uma restrição/incompatibilidade ao dizer 

que não podiam servir de vereadores conjuntamente no mesmo ano e na mesma cidade 

ou vila, pai e filho, irmãos ou cunhados, devendo, caso fossem nomeados, preferir o que 

tiver maior número de votos. Já a apuração dos votos para juízes de paz e seus suplentes 

ocorria na própria assembleia, antes de ser dissolvida. Separadas as cédulas pelos 

distritos dos votantes e apuradas, eram eleitos aqueles que tivessem maioria de votos 

pelos mesmos distritos (Art. 11). 

A lei estabelecia que as Câmaras, no que diz respeito às suas funções, seriam 

corporações meramente administrativas, cujas competências eram repartir o termo em 

distrito, nomear os seus oficiais e dar-lhes títulos, dar títulos aos juízes de paz e fazer 

publicar, através de editais, os nomes e os empregos desses funcionários (Art. 55). 

Todavia, a Lei nº 261, de 3 de dezembro de 1841, que reformou o Código do Processo 

Criminal105, alterou a lei de 1828 ao transferir para os juízes municipais e delegados de 

polícia – que passaram a ser nomeados pelo imperador ou pelos presidentes de 

província – as atribuições que antes eram da competência dos juízes de paz. De acordo 

com Angelo Carrara: 

 

O regulamento 143 da execução da parte civil desta lei, de 15 de março de 
1843, estabelecia a competência dos juízes de paz como conciliador de 
pequenas demandas (art. 1º). A nomeação desses cargos eram “mimos” que 
eram feitos aos “distintos membros” das sociedades locais filiados em cada 
partido, e a sua substituição tão logo mudava o partido no governo era 
reivindicada de imediato (sessão de 8 de junho de 1878 da Assembleia 
Provincial). Deste ordenamento jurídico provinham as inconstâncias e 
irregularidades nas eleições. O funcionalismo público municipal no Império 
era formado pelo secretário da Câmara, o procurador, o porteiro ou contínuo 
e os fiscais (título V, art. 79 a 88 da lei de 1828).106 

   

Em relação às províncias, a Constituição, em seus Art. 165 e 166, previa a 

nomeação de um presidente em cada província pelo Imperador, cujas atribuições, 

competências e autoridade seriam designadas por lei. Em 12 de outubro de 1832107, foi 

promulgada a lei que ordenava os eleitores de deputados para a legislatura seguinte a 

                                                             
105 Brasil. Câmara dos Deputados. Coleção das Leis do Império. Atos do Poder Legislativo (1841). Lei nº 
261, de 3 de dezembro de 1841. Disponível em: http://www2.camara.leg.br/atividade-
legislativa/legislacao/publicacoes/doimperio. 
106 CARRARA, Angelo Alves. A Zona da Mata mineira: diversidade econômica e continuísmo 
(1839-1909). Niterói: Universidade Federal Fluminense, 1993, pp. 91 e 92. (Dissertação de Mestrado). 
(Grifos do autor). 
107 Brasil. Câmara dos Deputados. Coleção das Leis do Império. Atos do Poder Legislativo (1832). Lei 
de 12 de outubro de 1832. Disponível em: http://www2.camara.leg.br/atividade-
legislativa/legislacao/publicacoes/doimperio. No capítulo 3 falamos de forma mais detida sobre a 
Reforma do Código do Processo Criminal e a interferência do governo nas eleições. 
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entregar uma procuração dando aos representantes eleitos à faculdade de reformar 

alguns artigos da Constituição, entre eles, os Art. 73, 74, 76, 77, 80, 83 §3º, 87, 88 e 89, 

transformando os Conselhos Gerais em Assembleias Legislativas Provinciais, e os Art. 

137, 138, 139, 142, 143 e 144, no intuito de suprimir o Conselho de Estado. 

Em 12 de agosto de 1834 foi promulgada a Lei nº 16 – o primeiro Ato Adicional 

à Constituição108 –, responsável por promover a descentralização do poder e da 

administração pública. Em seu Art. 1º dizia que “o direito reconhecido e garantido pelo 

Art. 71 da Constituição seria exercitado pelas Câmaras dos distritos e pelas Assembleias 

que, substituindo os Conselhos Gerais, se estabelecerão em todas as províncias com o 

título de Assembleias Legislativas Provinciais”. Essas Assembleias seriam compostas 

por 36 membros nas províncias de Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, Minas Gerais e 

São Paulo; de 28 membros nas províncias do Pará, Maranhão, Ceará, Paraíba, Alagoas e 

Rio Grande do Sul; e 20 membros nas demais províncias (Art. 2º). No tocante à eleição 

de seus membros, o Ato Adicional estabeleceu a mesma forma da eleição para 

deputados à Assembleia Geral e pelos mesmos eleitores, todavia, as legislaturas 

provinciais teriam a duração de dois anos, com sessões todos os anos com duração de 

dois meses, sendo permitido aos seus membros se reelegeram para as legislaturas 

seguintes (Art.4º e 7º). A nomeação dos presidentes (que até então era feita pelo 

monarca, de acordo com Art. 165 da Constituição), dos vice-presidentes e secretários, 

bem como a verificação dos poderes dos deputados provinciais, o juramento e sua 

polícia e economia interna seriam feitas na forma dos seus Regimentos (Art. 6º).  

O Art. 10º do Ato Adicional dava poderes legislativos às Assembleias 

Provinciais em alguns casos, por exemplo: §1º: sobre a divisão civil, judiciária e 

eclesiástica da respectiva província e mesmo sobre a mudança da sua capital para o 

lugar que mais convier; §2º: sobre a instrução pública e estabelecimentos próprios, 

exceto as faculdades de Medicina, as Academias existentes e futuros estabelecimentos 

de instrução criados por lei geral; §4º: sobre a polícia e a economia municipal, 

precedendo propostas das Câmaras; §5ª: sobre a fixação de despesas municipais e 

provinciais e os impostos para ela necessários; §11: sobre os casos e a forma por que 

poderão os presidentes das províncias nomear, suspender ou demitir os empregados 

provinciais.   

                                                             
108 Brasil. Câmara dos Deputados. Coleção das Leis do Império. Atos do Poder Legislativo (1834). Lei nº 
16, de 12 de agosto de 1834 (Ato Adicional à Constituição). Disponível em: 
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/publicacoes/doimperio. 



71 
 

Tendo em vista que o imperador D. Pedro I abdicou ao trono brasileiro em 7 de 

abril de 1831, retornando imediatamente à Portugal e deixando seu filho Pedro de 

Alcântara, de apenas seis anos de idade, como príncipe regente do Brasil109, e como a 

Constituição de 1824 determinava que o imperador era menor até a idade de dezoito 

anos completos ( Art. 121) e que, nessas condições, o Império seria governado por uma 

Regência (Art. 122, 123 e 124), o Ato Adicional determinou, através dos Art. 26 e 27, 

que o governo do Brasil ficasse nas mãos de um regente eletivo e temporário, cujo cargo 

teria a duração de quatro anos, sendo renovado de quatro em quatro anos por meio de 

eleições secretas, onde os eleitores da respectiva legislatura votariam em dois nomes, 

ambos brasileiros, e o mais votado seria eleito regente. O primeiro regente eleito após 

essa determinação foi Diogo Antônio Feijó, cuja Regência foi de 12 de outubro de 1835 

a 18 de setembro de 1837, quando foi substituído por Pedro de Araújo Lima, cujo 

governo durou até 22 de julho de 1840. O Ato Adicional também extinguiu o Conselho 

de Estado (Art. 32) que havia sido criado em 1823 por D. Pedro I. O Conselho de 

Estado voltou às atividades em 1842, após ser novamente criado pela Lei nº 234, de 23 

de novembro de 1841.110  

A chamada reação centralizadora contra as medidas liberalizantes teve início em 

1836 e culminou com a aprovação da Lei nº 105, de 12 de maio de 1840, a Lei de 

Interpretação do Ato Adicional.111 Entre as principais alterações feitas pela Lei de 

Interpretação, destacamos o Art. 1º sobre as Câmaras: “A palavra ‘Municipal’ do Art. 

10 §4º do Ato Adicional compreende ambas as anteriores ‘Polícia’ e ‘Economia’ e a 

ambas esta se refere a cláusula final do mesmo Artigo ‘precedendo propostas da 

Câmara’. A palavra ‘Polícia’, compreende a polícia municipal e administrativa somente, 

e não a polícia judiciária”; e o Art. 2º sobre as Assembleias Provinciais: “A faculdade 

de criar e suprimir empregos municipais e provinciais, concedida às Assembleias de 

Província pelo Art. 10 §7º do Ato Adicional somente diz respeito ao número dos 

mesmos empregos, sem alteração da sua natureza e atribuições quando forem 

                                                             
109 Sobre o processo que culminou com a abdicação de D. Pedro I no ano de 1831 e seu retorno para 
Portugal, ver subseção 2.2. 
110 Brasil. Câmara dos Deputados. Coleção das Leis do Império. Atos do Poder Legislativo (1841). Lei nº 
234, de 23 de setembro de 1841. Disponível em: http://www2.camara.leg.br/atividade-
legislativa/legislacao/publicacoes/doimperio. Sobre o Conselho de Estado e a atuação dos conselheiros, 
ver: MARTINS, Maria Fernanda Vieira. A velha arte de governar: um estudo sobre política e elites a 
partir do Conselho de Estado. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2007. 
111 Brasil. Câmara dos Deputados. Coleção das Leis do Império. Atos do Poder Legislativo (1840). Lei nº 
105, de 12 de maio de 1840. Disponível em: http://www2.camara.leg.br/atividade-
legislativa/legislacao/publicacoes/doimperio. 
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estabelecidos por leis gerais relativas a objetos sobre os quais não podem legislar as 

referidas Assembleias”.  

O Regresso foi ganhando força no final do período regencial de Araújo Lima e 

se caracterizava, entre outras coisas, por atribuir às leis descentralizadoras aprovadas 

pelos liberais no começo da década de 1830 à responsabilidade pelo estado alarmante 

em que se encontrava o país, sobretudo com a eclosão de inúmeras revoltas em 

diferentes províncias, de norte a sul. Uma vez no poder, os partidários do regresso se 

dedicaram a frear o avanço liberal com a aprovação da Lei de Interpretação do Ato 

Adicional e da Reforma do Código do Processo Criminal. 

Também em 1840 os liberais criaram o “Clube da Maioridade”, liderado por 

Antônio Carlos de Andrada e Silva, cujo objetivo era antecipar a maioridade política do 

Imperador para que ele pudesse assumir o governo da nação antes de completar dezoito 

anos. O período regencial, marcado por revoltas em diversas províncias do país e pela 

profunda instabilidade política, econômica e social, chegou ao fim quando o Senado 

declarou a maioridade de D. Pedro aos vinte e seis dias do mês de junho de 1840. Com 

o título de Pedro II, o jovem imperador, contando com o apoio do Partido Liberal que 

havia retornado ao poder, assumiu o Governo do país aos 14 anos de idade, dando início 

ao Segundo Reinado, que se estendeu até o ano de 1889.  Sobre a maioridade, Lilia 

Schwarcz diz: 

 

Desde 1835 cogitava-se antecipar a ascensão ao trono de D. Pedro, prevista 
pela Constituição para 1843, quando completaria dezoito anos. O ambiente 
conturbado das Regências e o caráter descentralizador das medidas 
animavam a elite carioca no sentido de apostar na saída monárquica. Em 
1838 os jornais da Corte comentavam à solta a futura coroação do imperador 
e seu caráter obrigatoriamente sagrado [...]. Com efeito, se o projeto de 
antecipar a maioridade não passou, a princípio, de uma manobra política, o 
certo é que aos poucos a medida foi tomando “ares de salvação nacional”. É 
o partido liberal, em 1840, com a criação do Clube da Maioridade, que dá 
forma ao projeto; mas a tarefa não era realmente difícil. Afinal, os próprios 
governistas pareciam favoráveis a pôr fim ao regime eletivo das Regências. 
[...]. Resolvidos então os embates na Câmara e no Senado, constituiu-se uma 
comissão que se dirigiu ao Paço para solicitar formalmente a aquiescência do 
monarca, que contava na época quatorze anos.112 

 

A respeito da formação dos partidos no Brasil imperial, em especial o Partido 

Liberal, Américo Brasilense diz: 

 

                                                             
112 SCHWARCZ, Lilia Moritz. As barbas do Imperador – D. Pedro II, um monarca nos trópicos. São 
Paulo: Companhia das Letras, 2008, pp. 67-68. 
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Os escritores, que têm se ocupado dos acontecimentos políticos do Brasil, 
dizem que feita a revolução de 7 de abril de 1831, tendo sido a sua imediata 
consequência renunciar o primeiro Imperador à coroa em favor de seu filho, 
o Sr. D. Pedro de Alcântara, apareceram na arena do combate os partidos 
restaurador, republicano e liberal. O primeiro pugnava pela volta de D. 
Pedro I ao Brasil, a fim de ocupar o trono ou como regente dirigir os 
negócios do Estado. O segundo pretendia a abolição da monarquia. O terceiro 
sustentava a necessidade de reformas da Carta Constitucional, conservada a 
forma monárquica. Muitos de seus membros as queriam amplas, e outros 
menos restritas. Dividiu-se logo este partido em moderado e exaltado, 
assinalando-se este por vistas mais democráticas e principalmente pela ideia 
de monarquia federativa. Em resultado das lutas que se deram, alcançou o 
partido moderado tornar-se senhor da situação. Mas, para evitar que novas 
desordens nascessem da desarmonia que reinava e dificultassem a realização 
das reformas, o moderado aceitou princípios do exaltado. Em consequência 
deste acordo e para consórcio dos esforços de todos foi desfraldada a 
bandeira liberal.113 

 

Américo Brasiliense, a partir das ideias consagradas no projeto de reforma da 

Constituição aprovado pela Câmara dos Deputados em 13 de outubro de 1831, enumera 

os princípios aceitos pelo Partido Liberal naquele tempo: i. Monarquia Federativa; ii. 

Extinção do Poder Moderador; iii. Eleição bienal da Câmara dos Deputados; iv. Senado 

eletivo e temporário; v. supressão do Conselho de Estado; vi. Assembleias Legislativas 

Provinciais com duas Câmaras; vii. Intendentes nos municípios, sendo nestes o mesmo 

que os presidentes nas províncias.114 

Sobre o Partido Conservador, o autor data o seu aparecimento em 1837: 

 

A luta entre o poder legislativo e o executivo, e a falta de apoio à política de 
Feijó, teve consequência a renúncia deste, em 1837, do cargo de regente do 
Império. Pedro de Araújo Lima o substituiu interinamente: foi organizado 
novo ministério e mudada a situação política. [...]. Dos discursos proferidos 
por membros eminentes desse partido no Parlamento, especialmente em 
1838, das discussões na imprensa, das opiniões emitidas pelo Governo e de 
diversos atos deduz-se que no pensar dos conservadores, o Ato Adicional e as 
deliberações tomadas por várias Assembleias Provinciais ameaçavam a 
integridade do Império. Era preciso fixar as atribuições delas para evitar que 
“com suas variadas interpretações formassem estados no estado”. 
Acreditavam que, além do Ato Adicional, leis anteriores votadas no período 
regencial nulificavam a centralização política, enfraqueciam a autoridade, 
atacavam a unidade e prestígio da ação governamental.115 

 

Quanto às ideias e princípios contidos no programa do Partido Conservador, A. 

Brasiliense destaca: 

                                                             
113 MELO, Américo Brasiliense de Almeida e. Os programas dos partidos e o Segundo Império. 
Brasília/Rio de Janeiro: Senado Federal/Casa de Rui Barbosa, 1979, pp. 17-18. (Grifos do autor) 
114 MELO, Américo Brasiliense de Almeida e. Os programas dos partidos e o Segundo Império. 
Brasília/Rio de Janeiro: Senado Federal/Casa de Rui Barbosa, 1979, pp. 19-20. (Grifos do autor) 
115 MELO, Américo Brasiliense de Almeida e. Os programas dos partidos e o Segundo Império. 
Brasília/Rio de Janeiro: Senado Federal/Casa de Rui Barbosa, 1979, pp. 21-22. (Grifos do autor) 
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Interpretação do Ato Adicional, restringindo as atribuições das Assembleias 
Provinciais. Rigorosa observância dos preceitos da Constituição. Resistência 
às inovações políticas que não fossem maduramente estudadas. 
Restabelecimento do Conselho de Estado. Centralização política, toda força à 
autoridade e leis de compressão contra as aspirações anarquizadoras para que 
se restituísse e restaurasse a paz, a ordem, o progresso pautado e refletido; a 
unidade do Império sob o regímen representativo e monárquico, que 
exclusivamente conseguiria fazer a Nação prosperar e engrandecer-se. 
Posteriormente, a marcha dos acontecimentos e questões atiradas à discussão 
pelo partido liberal a levaram a declarar como princípios de seu programa, 
consagrados pela Carta Constitucional, os seguintes: os atos do Poder 
Moderador são exequíveis sem a referenda e sem a responsabilidade, quer 
legal, quer moral, dos ministros. O imperador impera, governa e 
administra.116 

 

No que diz respeito aos partidos no século XIX, Keila Grinberg pondera que “no 

início do período independente, não houve no Brasil partidos políticos bem definidos”. 

De acordo com a autora, “foi só com a abdicação de D. Pedro I (ou Pedro IV), que 

começaram a ser melhor organizados os Partidos Liberal e Conservador, que 

basicamente se alteraram no poder até o fim do Império”.117 Contudo, acreditamos que 

somente após 1860 é possível afirmar a existência de um alinhamento partidário. 

Por sua vez, José Murilo de Carvalho fez um levantamento a respeito das 

diversas teses e trabalhos que tratam “da origem social e da ideologia dos partidos 

imperiais” e os classifica em três posições “radicalmente distintas”: no primeiro grupo 

estão os autores que negam a existência de qualquer diferença substancial entre os 

partidos imperiais como Caio Prado Jr, Nelson Werneck Sodré, Nestor Duarte, Maria 

Isaura Pereira de Queiroz e Vicente Licínio Cardoso; no segundo grupo estão os autores 

que admitem diferença na origem social dos membros dos partidos imperiais, 

destacando Raymundo Faoro, Azevedo Amaral e Afonso Arinos de Melo Franco; no 

terceiro grupo estão Fernando de Azevedo e João Camilo e Oliveira Torres, que tomam 

por base “concepções totalmente diversas sobre a estrutura social e o sistema de poder 

vigentes no Império”, indo de Caio Prado Jr. a Oliveira Vianna.118  

                                                             
116 MELO, Américo Brasiliense de Almeida e. Os programas dos partidos e o Segundo Império. 
Brasília/Rio de Janeiro: Senado Federal/Casa de Rui Barbosa, 1979, pp. 21-23. (Grifos do autor) 
117 GRINBERG, Keila. Cidadania e representação política no Brasil, 1822-1930. In: CATROGA, 
Fernando e ALMEIDA, Pedro Tavares de (coords.). RES PUBLICA. Cidadania e representação 
política em Portugal, 1820-1926. Lisboa: Assembleia da República/Biblioteca Nacional de Portugal, 
2010, p. 327. 
118 CARVALHO, José Murilo de. Os partidos políticos imperiais: composição e ideologia. In: A 
construção da ordem / Teatro de sombras. Parte I, cap. 8. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2006, 
pp. 202-203. 
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O autor, no entanto, defende a tese de que o Partido Conservador e o Partido 

Liberal, os dois grandes partidos monárquicos, constituíam coalizões distintas: 

 

O Partido Conservador era a aliança da burocracia com o grande comércio e a 
grande lavoura de exportação; o Partido Liberal era aliança de profissionais 
liberais urbanos com a agricultura de mercado interno e de áreas mais 
recentes de colonização. Tal composição dava ao Partido Conservador 
tendência à defesa da centralização política, mas dividia-se quando se tratava 
de reformas sociais. Neste último caso, o setor burocrático, incluindo aí a alta 
cúpula da elite política, tendia a ser mais reformista, sendo freado pelo outro 
lado da coalizão. A questão da escravidão foi o exemplo mais claro de 
divisão. O Partido Liberal padecia de doença semelhante. Os profissionais 
urbanos puxavam a ideologia do partido para a descentralização, de vez que 
dependia menos de medidas do governo central para proteger suas atividades 
econômicas do que o setor exportador, mas opunha-se às reformas sociais. A 
divisão ficou clara nas questões da escravidão, da eleição direta e da 
regulamentação da propriedade da terra.119 

 

Por seu turno, Carvalho também afirma que não se pode falar em partidos 

políticos no Brasil até 1837: 

 

As organizações partidárias ou parapolíticas que existiram antes da 
Independência eram do tipo sociedade secreta, a maioria sob influência 
maçônica. Logo após a Abdicação, formaram-se sociedades mais abertas, tais 
como a Sociedade Defensora, a Sociedade Conservadora e a Sociedade 
Militar. Mas todas elas foram associações ad hoc, girando em torno do 
problema político criado pela Abdicação. Uma vez morto o ex-imperador e 
reformulado o arranjo constitucional pelo Ato Adicional, deixaram de 
existir.120 

 

Segundo o autor, foi no contexto conturbado das Regências que surgiu, no final 

da década de 1830, os dois grandes partidos que irão dominar a vida política do Império 

(Anexo I): 

 

As consequências da descentralização produzida pelo Código de Processo 
Criminal de 1832 e pelo Ato Adicional de 1834 e as rebeliões provinciais da 
Regência é que iriam, ao final da década, possibilitar a formação dos dois 
grandes partidos que, com altos e baixos, dominaram a vida política do 
Império até o final. O Partido Conservador surgiu de uma coalizão de ex-
moderados e ex-restauradores sob a liderança do ex-campeão liberal 
Bernardo Pereira de Vasconcelos e proponha a reforma das leis de 
descentralização, num movimento chamado pelo próprio Vasconcelos de 

                                                             
119 CARVALHO, José Murilo de. Eleições e partidos: o erro de sintaxe política. In: A construção da 
ordem / Teatro de sombras. Parte II, cap. 5. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2006, p. 408. 
120 CARVALHO, José Murilo de. Os partidos políticos imperiais: composição e ideologia. In: A 
construção da ordem / Teatro de sombras. Parte I, cap. 8. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2006, 
p. 204. 
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Regresso. Os defensores das leis descentralizadoras se organizaram então no 
que passou a ser chamado Partido Liberal.121  

 

E mais: 

Os partidos se formaram de maneira espontânea durante o período em que 
vigorava a eleição indireta por província, e em que estava suspensa a 
atribuição do Poder Moderador de dissolver a Câmara. Isto se deu entre 1837 
e 1840, quando o regresso separou os conservadores dos moderados da 
Regência. A seguir, houve várias alterações no sistema partidário. De início 
uma exacerbação da luta partidária terminada em revolta armada dos liberais 
do sul (1842). A derrota no campo de batalha foi seguida, no entanto, quase 
imediatamente, de anistia e da volta dos liberais ao poder (1844). Foi, então, 
a vez dos liberais do Norte se revoltarem, abrindo caminho para o domínio 
total dos conservadores que durou de 1848 a 1862. Seguiu-se um período de 
realinhamento partidário, de formação da Liga ou Partido Progressista, 
composto de liberais históricos e conservadores dissidentes. O realinhamento 
durou até 1868, quando o imperador chamou de volta os conservadores por 
razões que tinham a ver com a condução da guerra contra o Paraguai. 
Históricos e progressistas se reagruparam em novo Partido Liberal; os mais 
radicais formaram em 1870 o Partido Republicano. Esta situação perdurou 
até o final do Império: dois partidos dominantes e um terceiro com baixa 
capacidade de competição.122 

 

De fato, com o golpe da Maioridade os liberais retornaram ao poder, mas foram 

logo substituídos pelos conservadores após a derrota no levante liberal de 1842 nas 

províncias de São Paulo e Minas Gerais. Contudo, o jovem imperador, usando das 

atribuições que o Poder Moderador lhe conferia, iniciou uma política de alternância dos 

partidos políticos no poder, chamando novamente ao centro o Partido Liberal no ano de 

1844. Entretanto, divergências entre os liberais e os conservadores e entre os liberais do 

sul e os liberais do norte culminaram com a eclosão da Praieira (PE) em 1848. Numa 

tentativa de apaziguar os ânimos, o Partido Conservador foi novamente chamado ao 

governo, cujo predomínio se estendeu até 1862. Em 1853 o mineiro Honório Hermeto 

Carneiro Leão, Marquês de Paraná, nomeado senador e conselheiro de Estado em 1842, 

foi então chamado para presidir123 o 12º Gabinete Ministerial, conhecido como Gabinete 

                                                             
121 CARVALHO, José Murilo de. Os partidos políticos imperiais: composição e ideologia. In: A 
construção da ordem / Teatro de sombras. Parte I, cap. 8. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2006, 
p. 204. 
122 CARVALHO, José Murilo de. Eleições e partidos: o erro de sintaxe política. In: A construção da 
ordem / Teatro de sombras. Parte II, cap. 5. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2006, pp. 408-409. 
123 O cargo de presidente do Conselho de Ministros foi criado pelo Poder Executivo por meio do decreto 
nº 523, de 20 de julho de 1847. A criação desse cargo, segundo Keila Grinberg, introduziu no Brasil o 
sistema parlamentarista, inspirado no parlamentarismo inglês, mas com características muito distintas: 
“Neste sentido, embora as diferenças entre os dois partidos [Liberal e Conservador] tenham sido maiores 
do que comumente se pensa, na prática os dois alternaram-se no poder a partir do sistema parlamentarista, 
implantado no Brasil em 1847, quando foi criado o cargo de presidente do Conselho de Ministros (ou 
gabinete), indicado pessoalmente pelo imperador. Inspirado no sistema parlamentarista inglês, no qual o 
Poder Executivo é exercido pelo primeiro-ministro, que governa com apoio do Parlamento e é 
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da Conciliação, que chamou ao poder, simultaneamente, liberais e conservadores sob a 

liderança destes, o que, em certa medida, trouxe um pouco de estabilidade ao país, 

desejada desde os tempos regenciais.  

Na década de 1850 foram aprovadas importantes leis para o país, como o Código 

Comercial (Lei nº 556, de 25 de junho de 1850), a Lei Eusébio de Queiroz (Lei nº 581, 

de 4 de julho de 1850), a Lei de Terras (Lei nº 601, de 18 de setembro de 1850) e a 

Primeira Lei dos Círculos (decreto nº 842, de 19 de setembro de 1855) que alterou a 

primeira lei regulamentar sobre eleições no Império, de 1846. Todavia, sem a força 

unitária do Marquês de Paraná, o seu principal defensor, que faleceu em 1856, a política 

da Conciliação foi difícil de ser mantida. 

Na década de 1860 as questões na região Rio da Prata foram se complicando, 

culminando com a guerra entre o Brasil e o Paraguai (1864-1870). A instabilidade do 

período pode ser exemplificada pelo número de gabinetes que se sucederam de 1860 a 

1870: nove no total. Nesse contexto, em 1860 foi feita uma nova reforma eleitoral que 

ampliou os círculos eleitorais de um para três deputados e, como destacado por José 

Murilo de Carvalho na citação acima, a década de 1860 também foi um período de 

“realinhamento partidário”, com o surgimento da Liga ou Partido Progressista em 1862, 

com a reconfiguração do Partido Liberal e com a criação do Partido Republicano em 

1870. Ainda de acordo com José Murilo de Carvalho, apenas com o surgimento dos 

Partidos Progressista (1864) e Republicano (1870) é que o sistema partidário sofreu 

modificações importantes (Anexo 1): 

 

O Partido Progressista surgiu da Liga Progressista, em torno de 1864, sendo 
ambos produto do movimento de Conciliação iniciado em 1853 pelos 
conservadores. Compunha-se de conservadores dissidentes e liberais 
históricos. O Partido dissolveu-se em 1868 com a queda de Zacarias. Parte 
dos progressistas formou o novo Partido Liberal, parte ingressou no Partido 
Republicano fundado em 1870. Até o fim do Império o sistema partidário 

                                                                                                                                                                                   
responsável pela sua escolha, no parlamentarismo implementado no Brasil do século XIX o Executivo 
subordinava-se a ele e ao poder moderador, sendo, não por acaso, conhecido como ‘parlamentarismo às 
avessas’. Apesar do nome, trata-se, portanto, de um sistema de governo específico do Império brasileiro, 
embora tenha semelhanças superficiais com o adotado em Inglaterra”. GRINBERG, Keila. Cidadania e 
representação política no Brasil, 1822-1930. In: CATROGA, Fernando e ALMEIDA, Pedro Tavares de 
(coords.). RES PUBLICA. Cidadania e representação política em Portugal, 1820-1926. Lisboa: 
Assembleia da República/Biblioteca Nacional de Portugal, 2010, p. 328. Mais detalhes sobre o 
significado da criação do cargo de presidente do Conselho de Ministros para a política imperial podem ser 
obtidos em: BARBOSA, Silvana Mota. O Conselho de Ministros no Império do Brasil. In: Lócus- 
Revista de História, Juiz de Fora, Vol. 13, n. 1, p. 52-62, 2007. 
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permaneceu tripartite, tendo, de um lado, os dois partidos monárquicos e, de 
outro, o Partido Republicano.124 

  

O autor também situa o surgimento dos programas partidários apenas a partir da 

década de 1860, mais precisamente em 1864, elaborado pelo Partido Progressista. Já o 

Partido Republicano apresentou o seu programa em 1870, através do “Manifesto 

Republicano”.125   

As duas últimas décadas do Império propiciaram debates intensos e calorosos 

sobre importantes temas para a sociedade brasileira, como a escravidão e a 

representação política das minorias. No que diz respeito à primeira, em 28 de setembro 

de 1871 foi aprovada a Lei do Ventre Livre, que dava liberdade aos filhos de mulheres 

escravas nascidos a partir da promulgação daquela lei; em 1885, através da Lei nº 3.270, 

de 28 de setembro, mais conhecida como Lei dos Sexagenários, os escravos com 

sessenta anos de idade ou mais teriam direito à liberdade e os seus proprietários seriam 

indenizados; e finalmente a Lei Áurea, de 13 de maio de 1888, que aboliu a escravidão 

no Brasil. Em relação ao sistema eleitoral, em 1875 foi promulgado o decreto nº 2.675 

que, visando à representação das minorias, introduziu o sistema do “terço”; e em 1881, 

pelo decreto nº 3.029, de 9 de janeiro, o voto direto foi finalmente introduzido no país. 

O sistema eleitoral e as reformas eleitorais do Império são tema do terceiro e quarto 

capítulos. Em 15 de novembro de 1889, o sistema monárquico-constitucional brasileiro 

sucumbiu à República. 

 

2.2 A monarquia constitucional portuguesa 

 

Como dissemos, a Constituição portuguesa de 1822 marcou o início do 

liberalismo em Portugal, contudo, ela teve vida curta, sendo posta em desuso no ano 

seguinte pelo movimento contrarrevolucionário que, além de suspender a Lei 

Fundamental, interrompeu o trabalho das Cortes e dissolveu as Guardas Nacionais e as 

Câmaras. Para substituí-la, o rei D. João VI prometeu uma nova constituição de cunho 

mais moderada, mas que nunca foi promulgada tendo em vista o seu falecimento em 10 

de março de 1826. D. Pedro I, imperador do Brasil, foi aclamado rei de Portugal com o 
                                                             
124 CARVALHO, José Murilo de. Os partidos políticos imperiais: composição e ideologia. In: A 
construção da ordem / Teatro de sombras. Parte I, cap. 8. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2006, 
p. 205. 
125 CARVALHO, José Murilo de. Os partidos políticos imperiais: composição e ideologia. In: A 
construção da ordem / Teatro de sombras. Parte I, cap. 8. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2006, 
pp. 205-206. 
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título de D. Pedro IV e cumpriu a promessa de dar aos portugueses uma nova 

constituição. Todavia, ao invés de convocar uma constituinte, D. Pedro IV outorgou a 

Carta Constitucional Portuguesa em 29 de abril de 1826, sendo praticamente uma cópia 

do texto constitucional brasileiro; nomeou trinta Pares do Reino (senadores) e mandou 

proceder às eleições de deputados (Câmara Baixa).  

Para Silvana Mota Barbosa, a morte de D. João VI fez com que o imperador do 

Brasil e sucessor direto ao trono português, após se reunir com o Conselho de Estado 

(uma determinação constitucional) em um ato que “demonstrava claramente que a 

manutenção da união das coroas na pessoa de D. Pedro era uma possibilidade projetada 

inclusive pelo próprio imperador” e, apesar de reforçar a independência do Brasil, 

“deixava implícita sua intenção de talvez assumir o trono de Portugal e governá-lo do 

outro lado do Atlântico, ou seja, preservando a sede política no Rio de Janeiro, 

sugerindo inclusive uma reflexão a respeito dos possíveis benefícios deste união para o 

Brasil”.126 Na mesma direção, Maria de Lourdes Viana Lyra considera a supressão das 

cláusulas “que definiam com precisão os limites do império” e que “proibiam o 

imperador e o ‘herdeiro do Império’ suceder em Coroa estrangeira” como uma “enorme 

brecha pra uma possível reunificação da Coroa portuguesa, indicando a retomada do 

projeto de unidade luso-brasileira”.127 

No entanto, após a outorga da Constituição, o rei abdicou ao trono em favor de 

sua filha, D. Maria da Glória, então com sete anos de idade, que deveria se casar com o 

seu tio, D. Miguel, sob a condição que este jurasse a Carta.128 O casamento de D. Maria 

da Glória com D. Miguel tratava-se, porém, de uma “manobra política e dinástica 

arriscada” do imperador, uma vez que, por um lado, o sucesso dessa empreitada 

dependia do juramento de seu irmão à Carta outorgada e o compromisso de ocupar a 

“regência do Reino até a maioridade da rainha e efetivação do consórcio”; por outro 

lado, a mesma Carta estipulava que D. Miguel só poderia assumir a Regência quando 

chegasse aos 25 anos de idade (o que aconteceria só em finais de 1827). D. Pedro 

buscava, portanto, ganhar tempo tanto para perceber como seria a recepção dos 

                                                             
126 BARBOSA, Silvana. Autoridade e Poder Real: Benjamin Constant e a Carta Constitucional 
Portuguesa de1826. In: Lócus – Revista de História, Juiz de Fora, v.10, n. 2, 2004, p. 7. 
127LYRA, Maria de Lourdes Viana. O Império Em Construção. São Paulo: Atual, p. 37 
128HESPANHA, António Manuel. Guiando a mão invisível: direitos, Estado e lei no liberalismo 
monárquico português. Coimbra: Almedina, 2004. p. 154. 
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portugueses à Carta, como quais eram as pretensões de seu irmão.129 Sobre o juramento 

de D. Miguel, em Viena na Áustria, em 04 de outubro de1826: 

 

Uns dizem que jurou – e é uma realidade que a cerimônia teve lugar. Outros 
dizem que fingiu jurar, ou mesmo que não o chegou a fazer, ou que o 
juramento não era válido: o livro não era a Bíblia, mas um exemplar de Os 
Burros de José Agostinho de Macedo, D. Miguel só movera os lábios sem 
pronunciar as palavras, falara tão baixo que ninguém ouvira [...].130 

 

A Carta de 1826 não só foi inspirada na Constituição do Brasil de 1824, como 

lhe parecia gêmea. Apesar de praticamente idênticas, a análise do impacto da outorga da 

Carta em Portugal deve levar em consideração o fato de que essa não era a primeira 

constituição do Estado português. Enquanto no Brasil a experiência constitucional data 

de 1824, em Portugal esta experiência não está em 1826, antes remonta ao ano de 1822. 

Estes acontecimentos marcam o início da segunda vida do liberalismo lusitano.131 

Em Portugal cada vez mais o campo político foi se dividindo entre os defensores 

da Carta, chamados de liberais ou cartistas, e os defensores da antiga ordem, chamados 

de absolutistas ou miguelistas. No ano de 1828, D. Miguel, mesmo tendo jurado a Carta, 

ordenou a dissolução das Cortes liberais e, em seguida, foi aclamado rei em Cortes 

antigas, inaugurando o período caracterizado como miguelista (ou miguelismo). Os 

anos que se seguiram foram marcados pelas disputas entre os dois grupos, culminando 

em uma Guerra Civil entre 1832 e 1834.  

A figura de D. Pedro I suscitava certa ambiguidade: enquanto em Portugal os 

partidários da causa constitucional (Carta de 1826) se ligaram a D. Pedro durante a 

Guerra Civil (1832-1834); no Brasil, os que desejavam a sua volta após ter abdicado ao 

trono em 7 de abril de 1831 eram considerados “inimigos da liberdade”, defensores do 

absolutismo e designados de restauradores.132 Essa ambiguidade em relação à figura do 

duque de Bragança está presente numa frase escrita em um painel explicativo que se 

encontra no Palácio Nacional de Queluz, no quarto Dom Quixote, em Portugal, o 

mesmo onde D. Pedro nasceu no ano de 1798 e onde veio a falecer aos vinte e quatro 

                                                             
129 BARBOSA, Silvana. Autoridade e Poder Real: Benjamin Constant e a Carta Constitucional 
Portuguesa de1826. In: Lócus – Revista de História, Juiz de Fora, v.10, n. 2, 2004, p. 8. 
130 LOUSADA, Maria Alexandre e FERREIRA, Maria de Fátima Sé e Melo. D. Miguel. Lisboa: Círculo 
de Leitores/Centro de Estudos dos Povos e Culturas de Expressão Portuguesa, 2009, p. 138. 
131 FERNANDES, Paulo Jorge. Os Actos Adicionais à Carta Constitucional de 1826. In: História 
Constitucional, nº 13, 2012, p. 566. Disponível em:   
http://www.historiaconstitucional.com/index.php/historiaconstitucional/article/viewFile/343/307. 
132 GONÇALVES, Andréa Lisly. A luta de brasileiros contra o miguelismo em Portugal (1828-1834): o 
caso do homem preto Luciano Augusto. In: Revista Brasileira de História. São Paulo, v. 33, nº 65, 2013, 
p. 230. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/rbh/v33n65/09.pdf. 
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dias de setembro de 1834: “Primeiro Imperador do Brasil (1822) e Rei de Portugal 

(1826), abdica das duas Coroas: em Portugal era tido como estrangeiro, no Brasil era 

demasiado português”.133 Ao afirmar durante o ato em que proclamou o Brasil 

independente de Portugal que, em se tratando da coisa pública, não tinha amigos e nem 

validos, D. Pedro talvez tenha assinado a sua sentença de morte política em ambas as 

margens do Atlântico. 

Em Portugal, parte dos liberais que lutaram ao lado de D. Pedro na Guerra Civil 

contra as forças absolutistas lideradas por ser irmão mais moço, o fizeram não 

totalmente pela defesa da causa da Carta Constitucional de 1826, que suscitava opiniões 

divergentes entre os próprios liberais, mas antes pela defesa do trono à dinastia dos 

Bragança, por fidelidade à D. Maria II, herdeira legítima. 

A Guerra Civil entre os absolutistas e os liberais só chegou ao fim em 1834 com 

a vitória destes sobre aqueles. Apesar de vitoriosos, o confronto deixou claro para os 

liberais que o arranjo constitucional de 1826 estava em descompasso com a realidade 

portuguesa, sobretudo quando a ala dos liberais progressistas, que havia lutado contra as 

forças absolutistas de D. Miguel, começou a exigir que os poderes não eletivos (Pares 

do Reino) e os poderes concedidos ao monarca fossem reduzidos, de modo que o 

governo ficasse subordinado ao Parlamento e como os seus anseios não foram atendidos 

pela ala liberal moderada que estava à frente do governo, deram início à Revolução 

Setembrista, em de 9 de setembro de 1836, que restaurou provisoriamente a 

Constituição de 1822 e fez aprovar uma nova Constituição em 1838 (que vigorará até 

1842).134 Antes mesmo da vitória liberal em 1834, a fissura do grupo já era tida como 

certa, pois o principal fator de união era a defesa do trono de D. Maria II, e não 

totalmente a causa constitucional. Como veremos adiante, o modelo constitucional será 

a grande questão política em Portugal. 

Os liberais progressistas que haviam feito a Revolução Setembrista cindiram-se 

novamente durante a Constituinte de 1837-1838 entre os que desejavam o 

restabelecimento da Constituição de 1822 em sua totalidade e os que propunham uma 

nova Constituição. Para os partidários da Lei Fundamental de 1822, a nova Constituição 

(1838) era uma tentativa de mascarar, através de uma fraca retórica popular, a quase 

                                                             
133 Anotação feita durante a visita ao Palácio Nacional e Jardins de Queluz, Portugal, em 22 de Agosto de 
2015. 
134 FERNANDES, Paulo Jorge. Os Actos Adicionais à Carta Constitucional de 1826. História 
Constitucional, nº 13, 2012, p. 567. Disponível em:   
<http://www.historiaconstitucional.com/index.php/historiaconstitucional/article/viewFile/343/307>. 
Acesso em: 04 Ago. 2015. 
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completa exclusão do princípio de soberania popular em nome de uma pretensiosa 

conciliação entre os deputados setembristas e a soberania régia. Era, portanto, uma 

cópia malfeita da Carta de 1826 e que substituía a dimensão reformadora da ação 

setembrista por um “progressivismo” mais moderado.135 Por seu lado, os 

“setembristas”, grupo formado pelos liberais mais moderados, afirmavam que era 

preciso governar o país com pulso forte e de forma ordeira e criticavam o radicalismo 

dos progressistas. A nova Constituição foi aprovada em 24 de abril de 1838, porém, não 

aliviou a crise política, ao contrário, no final deste ano teve lugar uma grave crise 

ministerial envolvendo progressistas e setembristas, cujos ecos foram sentidos nos anos 

seguintes, em especial, com a reposição em vigor, e em definitivo, da Carta 

Constitucional de 1826 no ano de 1842.  

De acordo com Hespanha (2004): 

 

O primeiro cartismo desenvolveu-se no terreno intermédio entre a luta contra 
o restauracionismo absolutista e a nostalgia democrática do vintismo. Contra 
o absolutismo, a Carta apresentava-se com um documento que instituía uma 
monarquia, senão representativa, pelo menos constitucional. Contra o 
constitucionalismo democrático radical, ela constituía-se como a salvaguarda 
da prerrogativa régia, a garantia contra o governo de um só e de uma só 
câmara, como o modelo capaz de combinar os diversos interesses presentes 
no corpo da Nação, sob a égide da religião, da ordem e da autoridade social 
estabelecidas. Nesta altura, a Carta oferecia: aos democráticos, uma câmara 
representativa, eleições e uma razoável garantia de direitos; aos 
conservadores, a prerrogativa régia, a câmara alta hereditária, vitalícia e de 
nomeação régia, eleições censitárias, religião católica de Estado e garantia da 
propriedade.136 

 

A arena política portuguesa ganhava mais um elemento para somar ao clima de 

instabilidade presente desde a década de 1820 e que se entenderia até o início da década 

de 1850: as disputas pelos canais de representação do poder no campo constitucional 

entre as principais facções liberais (a “setembrista” e a “cartista”). 

                                                             
135 Cf. BONIFÁCIO, Maria de Fátima. Costa Cabral no contexto do liberalismo doutrinário. Análise 
Social, vol.XXVIII (123-124), 1993 (4ª-5ª), pp. 1080-1081. Disponível em: 
<http://analisesocial.ics.ul.pt/documentos/1223293925Y4yLV9qn0Jh45UO2.pdf>. Acesso em: 7 Abr. 15; 
BRANCO, Rui. A vida Política. In: PINTO, António Costa; MONTEIRO, Nuno Gonçalo (dir.). História 
Contemporânea de Portugal, 1808-2010, Vol. 2, A Construção Nacional, 1834-1890. Madri: 
MAPFRE/Objetiva, 2013, p. 37.  Sobre a Constituição de 1838, Maria de Fátima Bonifácio diz, na página 
1081: “Sabia-se o que era o cartismo: um compromisso entre a soberania popular e a soberania régia, e 
desse compromisso fazia parte a preponderância da segunda, desde logo expressa no reconhecimento de 
que a outorga da Carta era uma dádiva voluntária do monarca. A Constituição de 1838 não se sabia bem o 
que era. Era uma carta disfarçada de constituição; era um segundo compromisso acrescentado ao 
primeiro; era uma contradição de princípios suplementar […]”. 
136HESPANHA, António Manuel. Guiando a mão invisível: direitos, Estado e lei no liberalismo 
monárquico português. Coimbra: Almedina, 2004. p. 365. 
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Com a reposição em vigor da Carta de 1826, o desenho do novo governo 

“cartista” baseava-se na tríade “Carta, Ordem e Progresso” e, após garantir a maioria 

governamental nas últimas eleições, governaram com toda a robusteza que julgavam ser 

necessária. A oposição, entretanto, não tardou em acusá-los de exercerem um governo 

tirânico, centralizador e oligárquico, onde sobressaíam a burocracia, a riqueza e o 

exército.137 

As decisões do governo no campo das políticas públicas e econômica levaram, 

em 1846, ao aumento da dívida pública, a um crescente déficit orçamental e divisões 

políticas no seio do próprio governo.138 Temendo os rumos do país, a rainha D. Maria II 

demitiu o gabinete “cartista” em 1847 para que o governo seguisse “moderado” e 

“apartidário”, conforme os termos da Convenção do Gramido, selada no final do mês de 

junho de 1847, com a Inglaterra e a Espanha.139 Todavia, os “cartistas” voltaram ao jogo 

político em finais de 1847 pela via eleitoral deixando o cenário político novamente 

convulsionado, culminando no Golpe da Regeneração de 1851, um golpe militar 

liderado pelo duque de Saldanha.140 

Após o “Golpe da Regeneração” o constitucionalismo monárquico português 

experimentou um período de estabilidade política sem precedentes e o governo exerceu 

considerável protagonismo ao lado dos ministros da Fazenda e do Reino com políticas 

que visavam promover o crescimento do Estado e garantir sua estabilidade. Parecia que 

as conturbadas décadas de 1820, 1830 e 1840, em que as disputas pelo poder no país 

levaram à eclosão de várias revoltas, além de sucessivas crises econômicas e ao uso 

indiscriminado dos exércitos, tinha ficado para trás e que finalmente podiam desfrutar 

da pax regeneradora, nome dado ao período de relativa paz inaugurado em 1851 em 

Portugal. Há um consenso entre os historiadores portugueses de que essa estabilidade 
                                                             
137 Cf. BRANCO, Rui. A vida Política. In: PINTO, António Costa; MONTEIRO, Nuno Gonçalo (dir.). 
História Contemporânea de Portugal, 1808-2010, Vol. 2 (A Construção Nacional, 1834-1890). Madri: 
MAPFRE/Objetiva, 2013, p. 39.  
138 Para mais informações sobre as finanças em Portugal no século XIX ver: PEDREIRA, Jorge. O 
Processo econômico. In: PINTO, António Costa; MONTEIRO, Nuno Gonçalo (dir.). História 
Contemporânea de Portugal, 1808-2010, Vol. 2. (A Construção Nacional, 1834-1890). Madri: 
MAPFRE/Objetiva, 2013, pp. 311-157. 
139 BRANCO, Rui. A vida Política. In: PINTO, António Costa; MONTEIRO, Nuno Gonçalo (dir.). 
História Contemporânea de Portugal, 1808-2010, Vol. 2. (A Construção Nacional, 1834-1890). Madri: 
MAPFRE/Objetiva, 2013, p. 40.  
140 “O duque de Saldanha, João Carlos Gregório Domingos Vicente Francisco de Saldanha Oliveira e 
Daun, destacou-se como chefe militar na sua participação nas guerras napoleônicas e nas lutas liberais. O 
seu percurso político inclui os cargos de Ministro dos Negócios da Guerra, dos Eclesiásticos e Justiça, da 
Fazenda, da Marinha e Ultramar, dos Estrangeiros e das Obras Públicas, Comércio e Indústria. Foi 
também Ministro do Reino e Presidente do Conselho no 2.º, 16.º, 17.º, 20.º, 21.º e 31.º Governos 
Constitucionais”. Disponível em: 
(https://www.parlamento.pt/VisitaParlamento/Paginas/BiogDuqueSaldanha.aspx). 
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estava relacionada ao enfrentamento de três grandes questões que comprometiam a ação 

governativa desde a instituição do regime monárquico: o exército, as finanças e a 

política.  

Sobre a questão militar, o duque de Saldanha unificou os exércitos em um só 

(havia à época pelo menos três exércitos em exercício e independentes entre si) sob o 

seu comando e fez a “promoção-monstro” que elevou à patente superior todos os 

oficiais, solucionando a querela das preterições que até então imperava nas fileiras do 

exército. Não temos a pretensão, por ora, de adentrar no campo das discussões sobre a 

formação do exército, ou das mudanças experimentadas pela instituição, principalmente 

na passagem do Antigo Regime para o liberalismo, que são bastante complexas. 

Ressaltamos, porém, que o exército não resume a organização militar, que se 

profissionaliza ao longo do tempo, passando de uma força baseada em laços 

clientelísticos para outros mais especializados. Assim, o objetivo é ressaltar a 

importância da promoção do oficialato para a estabilidade política do regime nos inícios 

da década de 1850: 

 

A oportuna promoção de todos os oficiais à patente superior sanou 
descontentamentos de anos e anos de promoções e despromoções políticas. 
Desligar os civis e os partidos de um movimento apenas militar e a 
“promoção-monstro” permitiram extinguir a existência prática de vários 
exércitos (pelo menos, o cartista e o setembrista), substituídos por um único, 
liderado por Saldanha. A prazo, tal teve o efeito de estabelecer a política 
como o domínio dos civis, remeter o exército para os quarteis e rejeitar a 

violência como forma de ação política.
141

 

 

Parece-nos interessante observar que até meados do século XIX os portugueses 

já estavam de certa forma “habituados” aos pronunciamentos militares. Todavia, o 

pronunciamento militar de abril de 1851 distinguiu-se dos demais por não contar com a 

participação de civis, fosse colaborando com as tropas regulares, fosse na direção 

política do movimento, isso porque, no entender do duque de Saldanha, para unificar o 

exército em um só e fazer a revolução era necessário neutralizá-lo politicamente142, 

pois, desta forma, “apoiado num exército unificado [graças à ‘promoção-monstro’] e 

nada devendo aos partidos, […] estaria em condições de ditar o destino do país”.143 

                                                             
141BRANCO, Rui. A vida Política. In: PINTO, António Costa; MONTEIRO, Nuno Gonçalo (dir.). 
História Contemporânea de Portugal, 1808-2010, Vol. 2. (A Construção Nacional, 1834-1890). Madri: 
MAPFRE/Objetiva, 2013, p. 51.  
142RAMOS, Rui (coord.). História de Portugal. 6ª ed. Lisboa: A Esfera dos Livros, 2010, p. 518. 
143BONIFÁCIO, Maria de Fátima. A monarquia constitucional, 1807-1910. Lisboa: Texto Editores, 
2010, p. 62. 
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A segunda questão dizia respeito às finanças e foi solucionada com a nomeação 

de Fontes Pereira de Melo para ocupar duas Pastas Ministeriais – a da Fazenda e a de 

Obras Públicas, esta última recém-criada em 1852. O novo ministro implementou, 

então, o programa político dos “melhoramentos materiais” que tinha na construção de 

infraestruturas viárias a sua pedra angular. O programa consistia em reduzir os juros da 

dívida pública, aumentar os impostos e arrecadar recursos para a construção de estradas 

e de caminhos de ferro por meio de vultuosos empréstimos junto a credores 

estrangeiros. Além disso, o ministro mesclava o programa econômico com uma 

plataforma política ao convocar a todos, independentemente da filiação partidária, a se 

unirem em prol do país. A política de “melhoramentos materiais” vigorou em Portugal 

de 1852 até finais da década de 1880 e a esse período a historiografia portuguesa deu a 

alcunha de “fontismo”.144 

Por fim, a questão política foi acalmada com a aprovação do I Ato Adicional à 

Carta de 1826 sancionado em 05 de julho de1852 e que institucionalizou o conflito 

entre os liberais moderados (que irão compor o Partido Regenerador) e os liberais 

progressistas (que irão compor o Partido Histórico), através de um consenso normativo 

entre as elites no poder que fez com que a Carta fosse finalmente aceita pela maioria dos 

parlamentares, inclusive os de esquerda, com a adoção do voto direto para deputados de 

forma definitiva145; a manutenção do critério censitário fixando o censo em cem mil réis 

para eleitores e em quatrocentos mil réis para elegíveis; o estabelecimento da 

maioridade legal de 25 anos para o cidadão ativo, exceto os clérigos das ordens sacras, 

os casados, os oficiais do Exército e da Armada e os cidadãos habilitados por títulos 

literários, estando os últimos liberados de prova censitária; a abolição da pena capital 

para crimes políticos.146 

Neste contexto nasceram os primeiros “partidos” portugueses: o Partido 

Regenerador, que agregou os liberais conservadores; e o Partido Histórico, formado 

pelos liberais progressistas: os chamados “partidos dinásticos”. A respeito da atuação 

dos “partidos dinásticos” nos anos que se seguiram à “Regeneração”, Paulo Fernandes 

                                                             
144Para mais informações sobre a política econômica da Regeneração ver: PEDREIRA. Jorge M. O 
processo econômico. In: PINTO, António Costa; MONTEIRO, Nuno Gonçalo (dir.). História 
Contemporânea de Portugal, 1808-2010, Vol. 2. (A Construção Nacional, 1834-1890). Madri: 
MAPFRE/Objetiva, 2013, pp. 111-157. 
145No caso monárquico brasileiro, a eleição direta só foi implementada pela Lei Saraiva de 1881, tendo 
vigorado no período que se entende de 1824 a 1881 o sufrágio de tipo indireto e em dois graus. 
146Sobre o I Ato Adicional de 1852, ver: NAMORADO, Maria; PINHEIRO, Alexandre Sousa. 
Legislação eleitoral portuguesa – textos históricos (1820-1974). Tomo I. Lisboa: Comissão Nacional de 
Eleições, 1998, pp.317-319.  
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diz que “ainda que o regime se continuasse a caracterizar pela ausência de partidos 

estruturados, passou a existir uma maior correspondência entre os chefes do executivo e 

o comando das formações de onde eram originários”.147 

Para Pedro Tavares de Almeida, os partidos à época da Regeneração portuguesa 

devem ser entendidos como “coligações mais ou menos coesas de redes dispersas de 

notáveis locais, agregadas segundo uma lógica de cooperação vertical e orientadas para 

o controle e a distribuição particularista dos recursos do centro político”, ou seja, devem 

ser entendidos como “partidos de notáveis”.148 

Sobre a formação dos partidos no século XIX e a terminologia “partido de 

notáveis”, Sardica diz:  

 

Do cruzamento dos pressupostos teóricos estabelecidos pela ciência política 
para a definição ideal-típica dos partidos políticos do século XIX apura-se, de 
um modo geral, que as formações partidárias do liberalismo monárquico 
oitocentista reproduziam o clássico modelo weberiano do ‘partido de 
notáveis’. Entre as suas características mais genéricas conta-se a prioridade 
da ação centrada na luta eleitoral e parlamentar, e não na mediação entre o 
coletivo da sociedade e a esfera do governo, a organização interna geralmente 
‘amadorística’, rudimentar e informal, a fluidez dos conteúdos 
programáticos, a disciplina e unidade internas tênues e a aposta numa lógica 
personalista e fechada de caciquismo, com o fito de autopreservar no restrito 
círculo do poder uma também restrita elite de notabilidades.149 

 

E conclui: 

 

Em rigor, até ao advento da democracia de massas, na transição para o século 
XX, os agrupamentos de ação política não passavam de ‘partidos’ 
rudimentares ou ‘protopartidos’, testemunhos de uma época de construção do 
constitucionalismo ainda muito marcada por alguns vetores culturais que 
dificultavam a estruturação e aceitação de clivagens partidárias. Na realidade, 
fosse a fundamentação filosófica iluminista ‘unitária’ do primeiro 
liberalismo, fossem os traumas da pulverização sócio-política vividos na era 
das revoluções, o fato é que o imaginário liberal só a custo se libertou de uma 
difusa repulsa pela ideia de partido.150 

 

                                                             
147FERNANDES, Paulo Jorge. O sistema político na monarquia constitucional, 1834-1910. In: FREIRE, 
André (dir.). O sistema político português, séculos XIX-XXI: continuidades e rupturas. Coimbra: 
Almedina, 2012, p. 31. 
148ALMEIDA, Pedro Tavares de. Eleições e caciquismo no Portugal oitocentista. Lisboa: Difel, 1991, 
p.122. 
149 SARDICA, José Miguel. Os partidos políticos no Portugal Oitocentista: discursos historiográficos e 
opiniões contemporâneas. In: Análise Social, vol. XXXII (142), 1997 (3ª), pp. 558-559. Grifos do autor. 
Disponível em:  
http://analisesocial.ics.ul.pt/documentos/1221841749J5fQJ6qo5Ov81JL8.pdf.  
150 SARDICA, José Miguel. Os partidos políticos no Portugal Oitocentista: discursos historiográficos e 
opiniões contemporâneas. In: Análise Social, vol. XXXII (142), 1997 (3ª). 
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Os referidos autores defendem que desde a introdução da doutrina liberal em 

Portugal na década de 1820, o país passou a conviver com o surgimento e o embate de 

diversas forças políticas, cuja organização era ainda muito incipiente: 

 

A generalidade dos pensadores liberais do século passado [XIX] não convivia 
bem com a fragmentação partidária dos sistemas políticos e só a custo 
entrevia que substanciais diferenças poderiam existir entre a realidade dos 
partidos, enquanto partes constitutivas de um todo, e a realidade, 
unanimemente condenada, das facções, enquanto fragmentos dissolventes 
desse mesmo todo. Por conseguinte, a persistente indiferenciação entre 
partido e facção atrasou consideravelmente o reconhecimento histórico do 
primeiro, fazendo da realidade partidária do Oitocentos algo sempre olhado 
de viés, quanto mais não fosse em virtude da sua origem 

“extraconstitucional”.
151

 

 

Através do decreto de 25 de maio de 1851 e sob a liderança do duque de 

Saldanha, o “notável” Partido Regenerador dotou de poderes constituintes a deputação 

que viria a se eleger nas próximas eleições à Câmara de Deputados e entre novembro de 

1851 e janeiro de 1852, o projeto de reforma constitucional, prometido desde a 

restauração definitiva da Carta em 1842, deu entrada no plenário e em 4 de março de 

1852 iniciaram os debates.  

Os únicos protestos feitos ao projeto reformista diziam respeito a forma como o 

governo propôs que fosse feito e não ao seu conteúdo. Consideravam-no 

inconstitucional por não obedecer à formalidade exigida na própria Carta em seus 

artigos 139º: “as Cortes Gerais no princípio das suas Sessões examinarão se a 

Constituição do Reino tem sido exatamente observada, para prover como for justo”; 

140º: “Se, passados quatro anos depois de jurada a Constituição do Reino, se conhecer 

que algum dos seus artigos merece reforma, se fará a proposição por escrito, a qual deve 

ter origem na Câmara dos Deputados, e ser apoiada pela terça parte deles”; 141º: “A 

proposição será lida por três vezes com intervalos de seis dias de uma a outra leitura e 

depois da terceira deliberará a Câmara dos Deputados se poderá ser admitida a 

discussão, seguindo-se tudo o mais que é preciso para formação de uma Lei”; 142º: 

“Admitida a discussão e vencida a necessidade da reforma do artigo Constitucional, se 

                                                             
151José Miguel Sardica chama a atenção para o fato de haver na historiografia portuguesa poucos estudos 
sobre o sistema partidário português no século XIX e que as poucas abordagens feitas até então apenas 
tangenciam esta questão, sem que haja especificamente um estudo sobre os partidos políticos dentro do 
campo da História. SARDICA, José Miguel. Os partidos políticos no Portugal Oitocentista: discursos 
historiográficos e opiniões contemporâneas. In: Análise Social, vol. XXXII (142), 1997 (3ª), pp. 558-559. 
Grifos do autor. Disponível em:  
http://analisesocial.ics.ul.pt/documentos/1221841749J5fQJ6qo5Ov81JL8.pdf. 
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expedirá a Lei, que será sancionada, e promulgada pelo Rei em forma ordinária, e na 

qual se ordenará aos eleitores dos Deputados para a seguinte legislatura, que nas 

procurações lhes confiram especial faculdade para a pretendida alteração, ou reforma”; 

143º: “na seguinte legislatura, e na primeira Sessão será a matéria proposta e discutida 

e, o que se vencer, prevalecerá para a mudança, ou adição à Lei fundamental, e 

juntando-se à Constituição será solenemente promulgada”; 144º: “é só Constitucional o 

que diz respeito aos limites e atribuições respectivas dos poderes políticos, e aos direitos 

políticos e individuais dos cidadãos. Tudo o que não é Constitucional pode ser alterado 

sem as formalidades referidas pelas legislaturas ordinárias”.152 

A questão que se colocava era que os poderes constituintes só poderiam ser 

atribuídos a uma nova Câmara por decisão da Câmara anterior (Art. 142º), todavia, o 

governo fez o contrário, muniu a Câmara eleita de poderes constituintes.153Apesar dos 

protestos, o projeto foi votado e aprovado pela Câmara dos Deputados em 2 de julho de 

1852 e em 4 do mesmo mês a Câmara dos Pares do Reino decidiu pela sua 

constitucionalidade. Mas, por que reformar a Carta? Segundo José Miguel Sardica: 

 

Os tempos tinham mudado e a via média de 1826 – o meio-termo entre o 
restauracionismo absolutista e o radicalismo vintista – tinha agora de dar 
lugar a uma outra via média, mais plástica e menos “doutrinária”, de 
reconciliação pragmática entre a parte da direita e a parte da esquerda que 
aceitassem uma plataforma de entendimento e cooperação. Era esse o 
programa da Regeneração, que Saldanha fez triunfar contra Costa Cabral na 
Primavera de 1851. A bandeira da Carta reformada foi assim um dos 
pretextos do movimento regenerador, por ser assunto que se arrastava há 

anos.
154

 

 

Sardica diz ainda que o próprio nome dado a reforma – Ato Adicional – revela 

que ela teve como inspiração e influência a reforma constitucional brasileira de 1834 e 

também “o conjunto de adições à Carta francesa de 1814”, conhecido como 

“Benjamine”, redigido por Benjamin Constant em 181 e, citando José Liberato Freire de 

Carvalho (1848), afirma que os males advindos da Carta eram fruto das “disposições 

                                                             
152 A respeito dos supracitados artigos139º, 140º, 141º, 142º, 143º e 144º da Carta Constitucional 
Portuguesa de 1826, ver: Constituições Portuguesas - 1822|1826|1838|1933. Lisboa: Assembleia da 
República, 2009, pp. 138-139. 
153 Sobre o Art. 142º Hespanha diz que o dispositivo era um tanto “paradoxal”, pois, tendo em vista a 
Carta outorgada, reservava “para o legislativo a prerrogativa de promover a reforma da Carta” e privava o 
poder moderador da “iniciativa de suscitar a reforma da sua dádiva”. HESPANHA, António Manuel. 
Guiando a mão invisível: direitos, Estado e lei no liberalismo monárquico português. Coimbra: 
Almedina, 2004. p.404. 
154 SARDICA, José Miguel. A Carta Constitucional Portuguesa de 1826. In: História Constitucional, n. 
13, 2012, pp. 555-556. Disponível em:  
http://www.historiaconstitucional.com/index.php/historiaconstitucional/article/viewFile/342/306.  
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incompatíveis com as ideias do século” presentes nela. Assim, tinha-se que 

“nacionalizar, naturalizar a Carta e dar-lhe o direito de cidade [...] reformando-a 

segundo os desejos que a nação tem mostrado e já se lhe tem prometido [porque] na 

Carta [...] existem todos os princípios que podem dar uma verdadeira liberdade”. 

Reformá-la, por fim, faria com que deixasse “de ser uma pura outorga régia, para passar 

a ser uma constituição ‘pactícia’, partilhada pela realeza, de onde viera, e pela nação, 

que parlamentarmente dela se apropriava [...]”.155 

A reforma constitucional devia contemplar as reclamações dos progressistas e 

manter o essencial das prerrogativas dos conservadores. As seguintes questões foram 

colocadas em debate: o sufrágio direto; a concessão de voto aos funcionários públicos; a 

incapacitação eleitoral do liberto; a. concessão ao executivo de capacidades legislativas 

para as colônias.156  

Sobre a primeira questão, ficou estabelecido o sistema de eleição direta com 

baixo censo exigido para eleitores (reduzido de duzentos mil réis para cem mil réis) e 

manteve o censo para elegíveis em quatrocentos mil réis. A redução do censo suscitou 

manifestações contrárias por parte da direita dinástica que via o voto como “uma 

função, mais do que um direito pessoal” e temia que o eleitor pobre ficasse à mercê dos 

“caciques” ou poderosos locais. Quanto ao segundo ponto, o universo eleitoral foi 

alargado aos cidadãos casados, aos oficiais do exército e aos titulares de graus 

acadêmicos e aos sacerdotes. O direito de voto aos funcionários públicos, por sua vez, 

suscitou a oposição da esquerda dinástica, afirmando que o Estado ficaria à mercê dos 

funcionários do Tesouro.157 

De acordo com a Carta Constitucional de Portugal de 1826, a administração do 

Estado português ficava a cargo do Poder Executivo, exercido pelo rei e seus ministros 

sob a autoridade daquele. Dessa forma, as ações administrativas do governo liberal 

passaram a ser controladas pelo regime ministerial, através das Secretarias de Estado, ou 

Pastas Ministeriais, uma vez que a unidade do Estado passava pela uniformidade da 

                                                             
155 SARDICA, José Miguel. A Carta Constitucional Portuguesa de 1826. In: História Constitucional, n. 
13, 2012, pp. 555-557. Disponível em:  
http://www.historiaconstitucional.com/index.php/historiaconstitucional/article/viewFile/342/306.  
156 As principais informações acerca do Sistema Eleitoral Português no Século XIX estão compiladas e 
disponíveis em: BNP. Biblioteca Nacional Digital. Materiais para a história eleitoral e parlamentar 
portuguesa, 1820-1926. Monarquia Constitucional – Sinopse da Legislação Eleitoral. Disponível em: 
http://purl.pt/5854/2/legislacao.html   
157 Cf. HESPANHA, António Manuel. Guiando a mão invisível – Direito, Estado e Lei no liberalismo 
monárquico português. Lisboa: Almedina, pp.406-407. 
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organização administrativa.158 Neste sentido, até mesmo a figura institucional do 

“oficial” foi substituída pela figura do “funcionário público”:  

 

A própria substituição da designação de “oficial” – que remetia para a ideia 
de um titular de direitos, embora vinculados a uma função (direitos-deveres, 
officia) – pela de “funcionário público” – que destaca a sua natureza de mero 
suporte, de longa manus, de uma função pública, logo estatal – é significativa 
da mudança de concepção. Assim, mesmo que não mudem os seus 
componentes institucionais e orgânicos, o aparelho de Estado, como um todo, 
muda, pois se modifica fundamentalmente a imagem das relações entre ele e 
os seus agentes. Por outro lado, é o próprio sistema de legitimação dos 
funcionários que se transforma. Embora se debata muito qual o princípio 
ideal de designação dos empregados do Estado, o princípio da eleição – que 
decorria da ideia de uma legitimação de funcionários a partir de baixo, 
gerando uma correspondente responsabilidade em relação à base – é 
geralmente preterido pelo princípio da nomeação – exprimindo uma 
legitimação a partir de cima, por delegação de poderes dos órgãos de 

soberania.
159

 

 

Nesta nova ordem liberal oitocentista, o funcionário não era mais detentor do 

“direito ao lugar” e podia muito bem ser demitido de suas funções, fosse por 

necessidades do serviço, por arbitrariedade ou mesmo por punição. Isso porque, no 

regime monárquico-constitucional liberal, “o princípio construtivo é o da 

delegação/hierarquia, o que permite aos órgãos superiores comandar (e não apenas 

vigiar) a ação dos inferiores e, eventualmente, substituir-se a estes (poder de direção e 

avocação)”.160 

Quanto ao terceiro ponto, em relação ao liberto, foi mantida a interdição eleitoral 

do Art. 67º, §2º da Carta de 1826, uma vez que “a incapacidade dos libertos evocava a 

incômoda questão da escravatura [...] [que] mesmo redimida, deixava marcas 

permanentes, desmentindo a esperança progressista de uma futura era de igualdade”.161 

A última questão dizia respeito ao ultramar e decidiu-se pela instituição de instituição 

de poderes normativos autônomos nas colônias. 

O Ato Adicional de 1852 traduziu-se, portanto, num “novo consenso normativo, 

um pacto entre as elites” que abriu caminho à estabilidade política ao institucionalizar o 

                                                             
158 António Manuel Hespanha defende que na nação moderna “a uniformização administrativa é 
apresentada como um objetivo estratégico, não apenas em termos de racionalização dos métodos, mas 
também como meio de por termo a particularismos”. HESPANHA, António Manuel. Guiando a mão 
invisível – Direito, Estado e Lei no liberalismo monárquico português. Lisboa: Almedina, p. 296. 
159 HESPANHA, António Manuel. Guiando a mão invisível – Direito, Estado e Lei no liberalismo 
monárquico português. Lisboa: Almedina, p. 298. (Grifos do autor). 
160 HESPANHA, António Manuel. Guiando a mão invisível – Direito, Estado e Lei no liberalismo 
monárquico português. Lisboa: Almedina, pp. 309 e 330. 
161 Cf. HESPANHA, António Manuel. Guiando a mão invisível – Direito, Estado e Lei no liberalismo 
monárquico português. Lisboa: Almedina, p.407. 
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conflito entre os liberais moderados e os liberais progressistas.162 Fossem conservadores 

ou radicais, a Carta passou a ser aceita pela maioria dos políticos e a esquerda liberal 

viu algumas das suas mais importantes reivindicações serem atendidas: o sufrágio direto 

à deputação foi definitivamente consagrado; o censo eleitoral foi reduzido à nível do 

eleitor de paróquia; a pena capital para os crimes políticos foi abolida.163 Entretanto:  

 

A prudência e o sentido de oportunidade das elites políticas afastaram da 
polêmica tudo o que dissesse respeito a privilégios da Coroa, à organização e 
recrutamento da Câmara dos Pares, às relações entre o Estado e a Igreja, ou 
aos direitos e garantias dos cidadãos, matéria considerada por todos 
intocável.164 

 

Desta maneira, apenas na década de 1870, “num contexto político e social já 

diferente do vivido na primeira metade do século XIX”, é que as pressões sobre a 

reforma constitucional voltarão a ocupar o cenário político português.  

Em 1856, o primeiro governo regenerador chegou ao fim quando Fontes Pereira 

de Melo, o “executor” dos fomentos materiais, foi demitido pelo rei D. Pedro V. 

Contudo, as suas ideias sobreviveram no novo governo (1856-1859), uma vez que os 

membros do Partido Histórico perfilharam para si o programa da Regeneração.Para que 

possamos compreender melhor as consequências dessa ação é necessário esclarecer 

algumas questões: 

Quando Saldanha formou o primeiro governo regenerador, a esquerda radical 

ficou de fora e acabou por se avolumar na chamada “dissidência progressista”, que mais 

tarde deu origem ao Partido Histórico. Em 1856, o rei D. Pedro V demitiu o governo 

regenerador e fez subir ao poder os históricos. Para uma parcela da “dissidência 

progressista”, a adoção do programa regenerador não foi bem recebida, o que suscitou 

grande polêmica no seio do Partido Histórico que acabou por cindir-se em dois grupos: 

os “unhas brancas”, que defendiam a colaboração com os regeneradores, e os “unhas 

                                                             
162 BRANCO, Rui. A vida Política. In: PINTO, António Costa; MONTEIRO, Nuno Gonçalo (dir.). 
História Contemporânea de Portugal, 1808-2010, Vol. 2. (A Construção Nacional, 1834-1890). Madri: 
MAPFRE/Objetiva, 2013, p. 52. 
163 BRANCO, Rui. A vida Política. In: PINTO, António Costa; MONTEIRO, Nuno Gonçalo (dir.). 
História Contemporânea de Portugal, 1808-2010, Vol. 2. (A Construção Nacional, 1834-1890). Madri: 
MAPFRE/Objetiva, 2013, p. 52. Sobre as eleições diretas para deputação, redução do censo e abolição da 
pena de morte para crimes políticos, ver, respectivamente, os arts. 4º, 5º (I) e 16º do Acto Adicional à 
Carta Constitucional da Monarquia de Julho de 1852. Disponível em:  
http://www.parlamento.pt/Parlamento/Documents/ACTOADICIONAL5JULHO1852.htm.  
164 FERNANDES, Paulo Jorge. Os Actos Adicionais à Carta Constitucional de 1826. In: História 
Constitucional, nº 13, 2012, p. 568-569. Disponível em:   
http://www.historiaconstitucional.com/index.php/historiaconstitucional/article/viewFile/343/307.  
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negras”, defensores da afirmação da autonomia da esquerda.165 Essa tensão foi 

aumentando e misturando-se com as agitações que tomavam conta do país em meados 

da década de 1860 e que diziam respeito à contestação dos privilégios dados às irmãs de 

caridade, à contestação do direito hereditário da Câmara dos Pares e à contestação do 

Artigo 6º da Carta de 1826 que dava privilégio de culto aos católicos.  

Já muito se tinha debatido sobre a questão religiosa em Portugal, desde o 

antijesuitismo presente nas reformas de Marquês de Pombal (1759), e muito se debaterá 

no decorrer do século XIX e começo do XX, passando pelo anticongreganismo liberal 

característico do início do Oitocentos até o anticlericalismo que foi se desenvolvendo 

nas quatro últimas décadas do século XIX e início do XX. Entre os fatores 

desencadeadores dessas agitações estavam à contestação da concordata com Roma a 

respeito do padroado que levou parte da bancada histórica (unha negra) a votar contra a 

proposta do seu próprio governo histórico; à contestação do Art. 6º da Carta 

Constitucional Portuguesa de 1826 que dava privilégio de culto aos católicos em 

detrimento de outras manifestações religiões. Com efeito, os mais radicais passaram a 

criticar mais incisivamente a permanência deste artigo na Carta Constitucional 

portuguesa e a denunciar os privilégios dados pela monarquia à Igreja Católica, 

hostilizando a ambas. Desta forma, a “unha negra” dos históricos iniciou uma sucessão 

de contestações ao regime monárquico, sobretudo contra o referido Art. 6ºe também 

contra o direito hereditário da Câmara dos Pares, equivalente ao Senado no Brasil. A 

estratégia adotada pela ala mais radical do Partido Histórico consistia em pressionar o 

regime a partir de dentro e para isso começaram a se infiltrar nas clientelas da “unha 

branca” do Partido Histórico.166 

Outro fator desencadeador das agitações políticas dizia respeito à contestação 

dos privilégios ou benefícios concedidos às irmãs de caridade que ameaçavam trazer de 

volta as ordens religiosas que tinham sido legalmente banidas do país pelas reformas 

pombalinas do século XVIII. De acordo com Maria de Fátima Bonifácio, a querela 

envolvendo as irmãs de caridade não só acirrou as disputas dentro do Partido Histórico 

(entre a “unha negra” e a “unha branca”), como também acabou por fazer com que a 
                                                             
165BONIFÁCIO, Maria de Fátima. A monarquia constitucional, 1807-1910. Lisboa: Texto Editores, 
2010, p. 68. 
 
166No contexto da virada da década de 1850 para 1860, Portugal viu nascer as chamadas associações de 
política popular responsáveis pela organização de encontros (meetings) populares anticlericais que, 
segundo Maria de Fátima Bonifácio, chegaram mesmo a representar uma ameaça ao regime monárquico 
constitucional, com o “povo entregue a si mesmo, dirigido pelos próprios populares”. Cf. BONIFÁCIO, 
Maria de Fátima. A monarquia constitucional, 1807-1910. Lisboa: Texto Editores, 2010, p. 82. 



93 
 

esquerda e a direita dinásticas (Partido Histórico e Partido Regenerador) delimitassem 

de forma mais nítida os seus lados na arena das disputas políticas, fazendo emergir em 

Portugal duas grandes correntes de opinião. A autora defende que a questão envolvendo 

os benefícios dados às irmãs de caridade e a forte contestação que ela gerou no âmbito 

parlamentar marcou o início da proto-história do republicanismo em Portugal que, por 

sua vez, já conteria em si o germe da republicanização da monarquia que: 

 

[…] consistia em democratizar as suas instituições [monárquicas] até 
esvaziar o trono de relevância política, em carcomer a sua legitimidade, 
demolindo o princípio hereditário; e em laicizar as consciências através da 
educação, substituindo a fé católica pela devoção patriótica e a disciplina 
religiosa pela virtude republicana.167 

 

Fernando Catroga (1988) é mais cauteloso no que diz respeito a relacionar o 

crescente anticlericalismo em Portugal exclusivamente com o republicanismo nascente 

porque: 

 

Compartilhavam-no, igualmente, muitos setores que não punham em causa o 
regime monárquico. […] E, quando se avança no tempo […] é ainda a 
mesma intenção que encontramos presente: defender a legislação 
anticongrenanista anterior e concitar a mobilização da opinião pública à volta 
de valores que eram apresentados como sendo fundamentais para a 
sobrevivência do sistema representativo e, por isso, passíveis de serem 
partilhados por várias tendências político-ideológicas.168 

 

O sentimento anticlerical em Portugal foi crescendo paulatinamente em finais do 

século XIX com base em três motivos:1) o motivo nacionalista, cuja razão, no caso das 

irmãs de caridade, residia no fato delas serem estrangeiras e, portanto, não estarem sob a 

autoridade do braço português da igreja Católica; 2) o segundo motivo de fundo 

filosófico que colocava em choque os direitos fundamentais do homem do pacto social 

com os votos perpétuos feitos pelas irmãs de caridade; por fim, 3) motivo político-social 

que via com maus olhos a influência que as irmãs de caridade poderiam exercer sobre 

os estabelecimentos de ensino e sobre as mentes dos educandos, doutrinando-os para os 

setores mais reacionários da sociedade.169 

                                                             
167BONIFÁCIO, Maria de Fátima. A monarquia constitucional, 1807-1910. Lisboa: Texto Editores, 
2010, pp. 69-79 – Grifos da autora. 
168CATROGA, Fernando. O laicismo e a questão religiosa em Portugal (1865-1911). In: Análise Social, 
vol. XXIV (100),1988(1.°), 212-214. Disponível em: 
http://analisesocial.ics.ul.pt/documentos/1223029596W8bRF8ng3Ap22XN2.pdf. 
169Cf. CATROGA, Fernando. O laicismo e a questão religiosa em Portugal (1865-1911). In: Análise 
Social, vol. XXIV (100),1988(1.°). Disponível em: 
http://analisesocial.ics.ul.pt/documentos/1223029596W8bRF8ng3Ap22XN2.pdf. 
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Para tentar apaziguar os ânimos e aquietar as agitações políticas e sociais, um 

novo ministério histórico, com representantes da “unha branca” e da “unha negra”, foi 

formado. Contudo, essa aliança “radical” fracassou e em meados de 1865, um novo 

governo uniu regeneradores e históricos moderados (a “unha branca”) no ministério que 

se caracterizou por excluir do governo qualquer tipo de “radicalismo”, leia-se “unha 

negra”.  

A “Fusão”, nome pelo qual esta aliança entrou para os Anais da história 

portuguesa, teve a curta duração de dois anos e se caracterizou como um período onde 

todo e qualquer tipo de radicalismo foi excluído do governo e onde uma situação dúbia 

se instalou: o “clima” de falsa estabilidade governamental provocado pela neutralização 

da esquerda contrastava com o quadro de instabilidade social e financeira. 

Em seus dois anos de vigência, os parlamentares da “Fusão” tiveram de lidar 

com uma crise financeira que vinha se agravando desde 1865, criando um novo imposto 

de consumo em 1867 e aprovando um novo Código Administrativo em 10 de dezembro, 

que determinava uma nova divisão do território português com a supressão de quatro 

distritos e 178 concelhos. Porém, essas medidas só fizeram crescer os muitos 

movimentos contrários ao governo e em 1º de janeiro de 1868, como protesto, os 

comerciantes fecharam as portas nas principais cidades do norte do país, como Porto e 

Braga, e também na capital Lisboa. A “Janeirinha”, nome pelo qual o movimento 

contestatório ficou conhecido, fez cair o governo em 4 de janeiro do mesmo ano e 

colocou em desuso a Lei de dezembro 1867. Entre janeiro de 1868 e de maio de 1870, 

três ministérios subiram ao poder e sucumbiram incapazes que foram de estabilizar o 

governo e aquietar os ânimos exaltados pela conjuntura econômica e pela insistência em 

manter o conteúdo programático da Regeneração, que visava o desenvolvimento 

econômico do país sem democratizar o regime: uma fórmula que não resolvia a questão 

dos déficits públicos que só faziam subir desde que as remessas dos imigrantes 

portugueses no Brasil foram drasticamente reduzidas com a eclosão da Guerra do 

Paraguai (1864-1870), mas que era infalível para derrubar governos.170 

Agitação política, crise econômica, reorganização partidária, golpe militar da 

“Saldanhada” e a entrada em cena de uma “massa urbana politizada e militante” 

marcaram a virada da década de 1860 para 1870. Quando Fontes Pereira de Melo voltou 

ao poder em 1871 num governo que se estendeu até 1877, os tempos começavam a 

                                                             
170Cf. BONIFÁCIO, Maria de Fátima. A monarquia constitucional, 1807-1910. Lisboa: Texto Editores, 
2010, pp. 67- 89. 
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mudar novamente, só que agora favoravelmente: o fim da Guerra do Paraguai no Brasil, 

em 1870, fez com que nos anos seguintes as remessas dos imigrantes portugueses para 

Portugal se normalizassem; os déficits públicos foram reduzidos, em 1874, a níveis há 

muito não vistos e os fundos portugueses em Londres obtiveram uma valorização na 

casa dos 75%. Neste contexto favorável e de relativa “bonança”, Fontes de Melo deu 

nova vida ao programa dos fomentos materiais, ao mesmo tempo em que buscou um 

novo equilíbrio político.  

Entretanto, no ano de 1876 uma nova crise financeira se avistava e “o atomizado 

movimento republicano, que fazia também do sufrágio universal uma das suas mais 

importantes bandeiras de propaganda, começou a alargar a sua implantação e a 

estruturar-se como partido”.171 Além disso, o recém-criado Partido Progressista agregou 

o Partido Histórico e o Partido Reformista, iniciando uma forte campanha contra o 

governo regenerador que caiu em março de 1877. Com a vacância do governo, o Partido 

Progressista nutria a esperança de ser chamado ao poder, no entanto, as suas 

expectativas foram desfeitas pelo rei D. Luís I, dando início a uma batalha política não 

só entre o Partido Progressista e o governo do novo ministério, mas também uma 

batalha entre os progressistas e o rei. Como resultado, findou-se mais um governo em 

janeiro de 1878 e Fontes Pereira de Melo foi recolocado mais uma vez no poder. 

Apelidado de o “valido do rei” pelos membros do Partido Progressista, apostou as 

fichas que lhe restavam para fazer aprovar importantes reformas políticas no ano de 

1878, como, por exemplo, a Lei de 16 de abril de 1878 sobre a reforma da Câmara dos 

Pares do Reino, limitando, em certa medida, as prerrogativas régias ao estabelecer que 

parte dos seus membros (50 Pares) seria escolhida em eleições diretas.  

Interessante notar que a Carta de 1826 sendo praticamente uma cópia da 

Constituição do Brasil de 1824, apresenta uma importante diferença em relação a 

Câmara Alta. A Lei Fundamental brasileira, ao mesmo tempo que manteve a “essência 

da concepção de Câmara Alta do século XIX”, com senadores indicados pelo imperador 

e cargo vitalício, mas não hereditário, concedeu certo poder aos eleitores, uma vez que 

os senadores brasileiros eram escolhidos pelo imperador a partir de uma lista tríplice, 

oriunda de eleições realizadas para o Senado nos mesmos moldes que ocorriam as 

eleições para deputados. Os três nomes que compunham a lista tríplice correspondiam 

                                                             
171 ALMEIDA, Pedro Tavares de. Reformas eleitorais e dinâmica política no Portugal Liberal (1852-
1910). In: FREIRE, André (dir.). O sistema político português, séculos XIX-XXI: continuidades e 
rupturas. Coimbra: Almedina, 2012, p. 54. 
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aos três candidatos ao senado mais votados pelos eleitores. O número de senadores era 

fixo e correspondia a metade do número de deputados e só poderia ser alterado se 

houvesse alteração prévia na Câmara de Deputados.  

Diferentemente, a escolha dos Pares do Reino (senadores) em Portugal, seguia o 

modelo que vigorava na Europa, ou seja, era composta por nobres diretamente 

escolhidos pelo rei para o cargo vitalício e hereditário e não havia número fixo de 

pares.172 Pode-se argumentar que a diferença se deve ao fato de no Brasil não haver uma 

nobreza aos moldes europeus. Contudo, como a constituição brasileira é anterior à Carta 

portuguesa e essa, na maioria dos artigos, é uma cópia daquela, chama a atenção a 

opção feita por D. Pedro para o caso português. 

Outra reforma importante foi a eleitoral. Como dissemos anteriormente, o I Ato 

Adicional à Carta de 1826, no que diz respeito às eleições, estabeleceu, o voto direto 

para deputados de forma definitiva; manteve o critério censitário fixando o censo em 

cem mil réis e em quatrocentos mil réis para elegíveis e estabeleceu também a 

maioridade legal de 25 anos para o cidadão ativo, exceto os clérigos das ordens sacras, 

os casados, os oficiais do Exército e da Armada e também os cidadãos habilitados por 

títulos literários. Estes dispositivos foram alterados pela reforma eleitoral de 8 de maio 

de 1878, responsável pelo alargamento do corpo eleitoral, dando direito a voto aos 

“chefes de família”, alfabetizados ou não. Com efeito, observou-se o alargamento do 

voto e um abalo nas estruturas tradicionais de enquadramento clientelista. A ampliação 

do acesso ao voto quase que a um sufrágio universal masculino não agradou muito a 

“opinião mais ilustrada do país” e uma nova reforma eleitoral foi feita em 1895, 

reduzindo drasticamente o eleitorado ao excluir do direito ao voto a categoria “chefes de 

família”. Numa tentativa de compensação, o censo exigido por esta lei foi reduzido à 

metade (quinhentos réis) o que, todavia, não impediu o declínio do eleitorado, sobretudo 

nas circunscrições rurais.173 

                                                             
172Cf. DOLHNIKOFF, Miriam. A monarquia constitucional brasileira e o modo de governo 
representativo dos oitocentos. In: XXIX Semana de História da UFJF. Texto especial para a mesa de 
debates, 18 de maio de 2012. 
173 De fato, o eleitorado quase duplicou em Portugal em 1878, afetando especialmente as circunscrições 
rurais e as pequenas cidades. Contudo, nos grandes centros urbanos, sobretudo Lisboa e Porto, o número 
do eleitorado não sofreu grandes alterações. Para mais detalhes, ver: ALMEIDA, Pedro Tavares de. 
Reformas eleitorais e dinâmica política no Portugal liberal (1852-1910). In: FREIRE, André (dir.). O 
sistema político português, séculos XIX-XXI: continuidades e rupturas. Coimbra: Almedina, 2012, 
pp. 55-56. Nas páginas seguintes, o autor apresenta um resumo com as características das principais 
reformas eleitorais efetuadas em Portugal, da Regeneração até 1910. BONIFÁCIO, Maria de Fátima. A 
monarquia constitucional, 1807-1910. Lisboa: Texto Editores,2010, p. 99. 
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 Segundo Maria de Fátima Bonifácio, a intenção por trás da estratégia de Fontes 

Pereira de Melo com a reforma eleitoral de 1878 era, por um lado, privar tanto os 

republicanos como os progressistas de uma pauta importante das suas propagandas 

políticas e, por outro lado, reforçar a legitimidade do regime com o alargamento do 

sufrágio (masculino) a um nível quase de universalidade ao permitir o voto dos chefes-

família. Por seu turno, a oposição reforçou os ataques ao governo e ao rei, tanto na 

imprensa, como na tribuna, e não excluiu a via revolucionária como uma possibilidade 

válida e real para derrubar o governo. Todavia, Fontes de Melo deixou o governo antes. 

Com o caminho livre, o Partido Progressista chegou finalmente ao poder. Contudo, uma 

vez no governo, acabou por contrariar e, em certa medida, decepcionar a todos aqueles 

que lhe deram apoio. A década de 1870 terminava, assim, com um partido da esquerda 

dinástica no poder, porém, vestindo uma “nova” casaca conservadora e monárquica. 

Os progressistas, alijados do poder em 1881, trocaram a bandeira da economia 

pela bandeira das reformas políticas, num acordo firmado com os regeneradores e que 

representava “um seguro de vida” àqueles. Juntos aprovaram a reforma eleitoral em 

1884 durante a primeira fase do chamado rotativismo monárquico que visava, grosso 

modo, garantir o revezamento no poder entre o Partido Progressista e o Partido 

Regenerador.  

A reforma eleitoral tinha dois objetivos: aumentar o poder dos chefes partidários 

e diminuir a influência dos caciques locais – que foram beneficiados com a introdução 

dos círculos uninominais em 1859. A solução encontrada foi a reintrodução parcial dos 

grandes círculos plurinominais e, com isso, a decisão sobre a escolha dos candidatos 

ficaria nas mãos dos chefes dos partidos. A intenção era “garantir que, em vez de 

representarem caprichosos interesses locais, os deputados formariam no Parlamento um 

exército compacto e obediente”.174 O segundo objetivo era garantir um número aceitável 

de deputados à oposição através da introdução da representação das minorias, evitando 

que o partido da oposição vivesse uma situação de “morte parlamentar”. Somados os 

dois objetivos e suas respectivas soluções, o resultado que se almejava obter era uma 

rotação partidária, “regrada e consensual”.175 

Feita a reforma eleitoral em 1884 era chegada à vez de reformar novamente a 

Carta Constitucional. Levado a cabo pelo Partido Regenerador, o II Ato Adicional à 

                                                             
174BONIFÁCIO, Maria de Fátima. A monarquia constitucional, 1807-1910. Lisboa: Texto Editores, 
2010, p. 109. 
175BONIFÁCIO, Maria de Fátima. A monarquia constitucional, 1807-1910. Lisboa: Texto Editores, 
2010, p. 109. 
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Carta de 1826 foi aprovado em 1885 e tratou de reformar os dispositivos constitucionais 

referentes à Câmara dos Pares. Entre as principais mudanças introduzidas pelo Ato 

Adicional de 1885 está o fim da hereditariedade dos Pares do Reino e a fixação do 

número de cento e cinquenta Pares “selecionados” segundo uma fórmula mista: cem 

pares passariam a ser nomeados vitaliciamente pelo rei e os outros cinquenta pares 

seriam eleitos por escrutínio indireto, para um período de seis anos , cabendo a eleição 

de 45 (quarenta e cinco) aos distritos administrativos e a eleição dos 5 (cinco) Pares 

restantes aos estabelecimentos científicos. Havia também os Pares por direito próprio, 

como o patriarca de Lisboa, os bispos e arcebispos do Portugal continental. Como em 

Portugal havia um número de Pares do Reino superior a 150, até que se chegasse aos 

cem assentos vitalícios previstos, a reforma determinava que o rei somente nomeasse 

um novo Par do Reino quando da vacância de três lugares vitalícios na Câmara Alta.  

Com efeito, as “fornadas” reais do pariato chegavam ao fim e os Pares eleitos 

por voto indireto só poderiam ser eleitos se pertencessem a determinadas categorias 

profissionais. O controle da Câmara Alta pelo Executivo ficou mais restrito, ao passo 

que aumentava a exposição dos governos ao controle parlamentar. Além do pariato, a 

reforma de 1885 também estabeleceu que as legislaturas passassem de 4 para 3 anos e 

submeteu alguns atos do monarca e que eram exclusivos do Quarto Poder ao Ministério, 

restringindo, ainda que timidamente, o seu uso.176 

Quem se beneficiou com o vira-casaca progressista foi o Partido Republicano, 

que passou a ter maior representatividade a partir da década de 1880, sobretudo em 

Lisboa. Também nesta década tornaram-se comuns os meetings promovidos pelo 

Partido Republicano, que introduziram em Portugal, mesmo que de forma ainda muito 

incipiente, a novidade da política de massas. Na tentativa de se adaptarem a essa nova 

forma de fazer política e dar uma resposta aos republicanos, os progressistas 

organizaram o “contrameeting”.177 Assim, outro “padrão de organização política” foi se 

estabelecendo em Portugal e com ele uma “nova dinâmica burocrática e partidária” foi 

                                                             
176 Cf. HESPANHA, António Manuel. Guiando a mão invisível – Direito, Estado e Lei no liberalismo 
monárquico português. Lisboa: Almedina, pp.416-421; FERNANDES, Paulo Jorge. Os Actos 
Adicionais à Carta Constitucional de 1826. In: História Constitucional, nº 13, 2012, p. 580. Disponível 
em:  
http://www.historiaconstitucional.com/index.php/historiaconstitucional/article/viewFile/343/307. 
177 BONIFÁCIO, Maria de Fátima. A monarquia constitucional, 1807-1910. Lisboa: Texto Editores, 
2010, pp. 103-104. 
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tomando a forma de um “bipartidarismo”, com o reforço dos partidos dinásticos ao 

centro.178 

 

Até 1890, o acordo entre os partidos dinásticos que institui o rotativismo 
funcionou de forma a permitir regeneradores e progressistas o acesso regular 
e previsível ao poder: de 1878 a 1890 aqueles estiveram no governo 81 
meses, estes 69 meses, de modo semelhante ao turno pacífico espanhol e ao 
transformismo italiano. Por outro lado, foi possível canalizar a oposição 
republicana para o terreno parlamentar, ao assegurar-lhe pelo menos a 
conquista da “minoria” em Lisboa.179 

 

Com as mortes dos líderes progressista e regenerador, em 1885 e 1887 

respectivamente, abriram-se os caminhos para que os membros destes partidos 

contestassem os rumos tomados até então e promovessem significativas mudanças 

internas e que foram sentidas na condução política do país, abrindo a partir daí “uma 

vaga fragmentária” que, por sua vez, trouxe consigo “o tempo das dissidências” em 

Portugal.180 Parece mesmo haver um consenso entre os historiadores portugueses de que 

a morte dos líderes dos principais partidos do regime monárquico-constitucional pôs fim 

a um ciclo na história política do país e abriu, a partir da década de 1890 até 1910, uma 

nova fase que culminaria com o advento da República.  

Apesar da origem comum, é interessante notar como a Constituição brasileira de 

1824 e a Constituição portuguesa de 1826, ambas outorgadas por D. Pedro, sofreram 

mudanças no decorrer do regime monárquico que levaram os dois países a terem 

experiências constitucionais tão distintas. O fato é que no século XIX o 

constitucionalismo estava em plena fase de testes mesmo em países como os Estados 

Unidos, França e Inglaterra. E com leis fundamentais tão peculiares, sobretudo pela 

instituição do quarto poder, Brasil e Portugal procuravam, à luz da experiência dos 

países supracitados, reformar e atualizar as suas leis. Essas reformas, ora 

reaproximavam as constituições nascidas gêmeas, ora as tornavam ainda mais distantes. 

No que diz respeito às eleições e à representação política no Brasil oitocentista, veremos 

                                                             
178 ALMEIDA, Pedro Tavares de. Reformas eleitorais e dinâmica política no Portugal Liberal (1852-
1910). In: FREIRE, André (dir.). O sistema político português, séculos XIX-XXI: continuidades e 
rupturas. Coimbra: Almedina, 2012, pp. 52-53; BRANCO, Rui. A vida Política. In: PINTO, António 
Costa; MONTEIRO, Nuno Gonçalo (dir.). História Contemporânea de Portugal, 1808-2010, Vol. 2. (A 
Construção Nacional, 1834-1890). Madri: MAPFRE/Objetiva, 2013, p. 63. 
179 BRANCO, Rui. A vida Política. In: PINTO, António Costa; MONTEIRO, Nuno Gonçalo (dir.). 
História Contemporânea de Portugal, 1808-2010, Vol. 2. (A Construção Nacional, 1834-1890). Madri: 
MAPFRE/Objetiva, 2013, p. 64. (Grifos do autor). 
180 FERNANDES, Paulo Jorge. O sistema político na monarquia constitucional, 1834-1910. In: FREIRE, 
André (dir.). In: O sistema político português, séculos XIX-XXI: continuidades e rupturas. Coimbra: 
Almedina, 2012, p. 42. 
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no capítulo a seguir que os parlamentares brasileiros dedicaram parte considerável do 

seu tempo na tribuna discutindo maneiras de tornar o Sistema Eleitoral menos confuso, 

menos aberto à fraude e à corrupção.  
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3 SISTEMA ELEITORAL, REFORMAS E O PARLAMENTO BRASILEIRO 

NO SÉCULO XIX 

 

As eleições no Império sempre foram tema recorrente na historiografia brasileira 

e no século XIX os nossos representantes se debruçavam sobre elas, travando calorosos 

debates, fosse no âmbito da imprensa, do parlamento ou da literatura política. Como 

veremos, os contemporâneos tentavam compreender e explicar o processo eleitoral 

brasileiro buscando, através das reformas eleitorais, superar os “males” que acometiam 

o sistema e o enfraquecia quanto à representatividade.  

No Capítulo 1 mencionamos as duas primeiras normas relativas às eleições: a 

Decisão nº 57, de 19 de junho de 1822 e as Instruções de 26 de março de 1824. No 

capítulo que segue, discutimos as reformas na legislação ao longo do Segundo Reinado, 

sobretudo as de 1855, 1860, 1875 e 1881 por promoverem expressivas modificações no 

processo eleitoral. No intuito de apreendermos um pouco mais sobre o contexto dessas 

reformas, recorremos aos debates no parlamento brasileiro, privilegiando os 

posicionamentos da bancada mineira para compreendermos de que maneira as reformas 

afetaram a província de Minas Gerais no tocante a sua representação política, buscando 

entender como funcionava o sistema político e, mais especificamente, o sistema 

eleitoral. Partimos do pressuposto que o regime representativo estava em funcionamento 

no Brasil oitocentista e que os membros da Assembleia Geral, da Assembleia 

Legislativa Provincial e das Câmaras Municipais dialogavam entre si, o que, por sua 

vez, nos ajudará a compreender a ação dos governos representativos nas suas 

respectivas esferas de atuação e as formas como se relacionavam, além de possibilitar 

verificar o quanto havia de autonomia e/ou subordinação nas decisões tomadas. 

 

3.1 O sistema eleitoral no Brasil Império 

 

A Constituição Política do Império do Brasil, de 25 de março de 1824, reservou 

os artigos 90 a 97 às eleições, estabelecendo o sistema de eleição indireto e em dois 

graus para as nomeações dos deputados e senadores para a Assembleia Geral e dos 

membros dos Conselhos Gerais das Províncias.181 Tinha voto nas eleições primárias 

                                                             
181Importante ressaltar que a lei promulgada em outubro de 1828 relativa às Câmaras Municipais, como 
dissemos no capítulo 2, foi responsável por regulamentar as eleições locais de vereadores e juízes de paz. 
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(assembleias paroquiais) os cidadãos brasileiros ativos, isto é, que gozavam de direitos 

políticos, e os estrangeiros naturalizados. Não podiam ser eleitores de primeiro grau 

(chamados de votantes) os menores de vinte e cinco anos – exceto os que se fossem 

casados e oficiais militares maiores de vinte e um anos, os bacharéis formados e os 

clérigos de ordens sacras –; os filhos família – exceto os que servissem aos ofícios 

públicos –; os criados de servir – exceto os guarda-livros – e primeiros caixeiros das 

casas de comércio; os criados da Casa Imperial – exceto os e galão branco –; os 

administradores das fazendas rurais e fábricas; os religiosos que vivam em comunidade 

claustral; os cidadãos que não tivessem renda líquida anual de cem mil réis. Todos os 

excluídos de votar nas eleições primárias também não podiam ser membros dos cargos 

legislativos e nem podiam votar na nomeação das autoridades eletivas, fosse em nível 

nacional ou local (eleições secundárias).182 

Por sua vez, para ser eleitor de segundo grau, isto é, ter o direito de votar para 

deputados, senadores e membros dos Conselhos de Província era necessário cumprir 

todos os requisitos necessários para ser votante, além de ter uma renda líquida anual de 

duzentos mil réis; não ser liberto; nem ser criminoso pronunciado em querela ou 

devassa. O cidadão ativo apto a ser eleitor também poderia ser nomeado deputado, 

desde que tivesse renda líquida anual de quatrocentos mil réis, não fosse estrangeiro 

naturalizado e professasse a religião oficial do Estado, a Católica Apostólica Romana. A 

Constituição também permitia aos cidadãos brasileiros serem eleitos deputados e/ou 

senadores por quaisquer distritos eleitorais, independentes de serem nascidos, 

domiciliados ou residentes nos mesmos.183 

A Lei Fundamental determinou que o número de deputados e o modo prático de 

se fazer as eleições seria dado por uma lei regulamentar (Art. 97) e, para o primeiro 

pleito, foram dadas Instruções por meio de um decreto do Poder Executivo, assinado 

pelo Imperador e datado de 26 de março de 1824. Apesar de a própria Constituição, em 

seu Art. 97, afirmar ser da competência do Legislativo a feitura da lei regulamentar – e 

não do Executivo –, o fato de as primeiras eleições gerais terem sido regidas por um 

decreto do Poder Executivo, segundo Francisco Belisário de Souza, não era uma 
                                                                                                                                                                                   
Com isso, diferentemente do âmbito nacional, na esfera local as eleições seguiram o sistema de eleições 
diretas.  
182BRASIL. Câmara dos Deputados. Coleção das Leis do Império. Constituição Política do Império do 
Brasil, de 25 de março de 1824. (Art. 90-96). Disponível em: http://www2.camara.leg.br/atividade-
legislativa/legislacao/publicacoes/doimperio 
183BRASIL. Câmara dos Deputados. Coleção das Leis do Império. Constituição Política do Império do 
Brasil, de 25 de março de 1824. (Art. 90-96). Disponível em: http://www2.camara.leg.br/atividade-
legislativa/legislacao/publicacoes/doimperio 
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contradição, uma vez “que as primeiras instruções precederam a reunião da primeira 

assembleia legislativa, e não podia o governo, única autoridade então existente, deixar 

sem execução essa parte da constituição”.184 

No entanto, a primeira lei regulamentar de eleições só foi promulgada pelo corpo 

legislativo no ano de 1846, através do decreto nº 357, de 19 de agosto. Dessa forma, as 

quatro primeiras legislaturas da Assembleia Geral – 1826-1829; 1830-1833; 1834-1837; 

1838-1841 – que perpassam o Primeiro Reinado e todo o período Regencial foram 

eleitas conforme as Instruções de 1824. Dada a maneira como as eleições eram feitas, 

não era incomum as denúncias de fraude e violência, sobretudo em relação à formação 

das Mesas Paroquiais (eleições primárias). De acordo com Francisco Belisário Soares 

de Sousa: 

 

[...] As instruções de 26 de março nada garantiam, antes facilitavam o furor 
pouco escrupuloso das facções e dos partidos em conquistar o poder. O 
resultado da eleição paroquial dependia absolutamente da mesa eleitoral: seu 
poder e arbítrio não conheciam limites; sua formação era mais irregular e 
filha sempre das inauditas desordens e demasias. [...] no dia da eleição o 
presidente da assembleia eleitoral [...], de acordo com o pároco, propunha à 
assembleia eleitoral [...] dois cidadãos secretários e dois para escrutinadores, 
que fossem de confiança pública. Estes quatro cidadãos, sendo aprovados ou 
rejeitados por aclamação do povo, com o presidente e o pároco, formavam a 
mesa eleitoral. A esta mesa assim composta, a lei entregava um poder 
ilimitado. [...] O poder da mesa ia até o ponto de ser ela quem marcava o 
número dos eleitores da paróquia, em que funcionava. Para a designação 
deste número a lei estabelecia condições; porém era ela de tal modo 
executada, que dava frequentemente lugar a abusos [...].185 

 

Francisco Belisário de Souza cita como exemplo dos abusos eleitorais as 

eleições ocorridas nas províncias de Sergipe e Paraíba e que constam do relatório 

ministerial do Império do ano de 1836 (publicado em 1837). A fraude na eleição de 

deputados na província da Paraíba foi tão escandalosa que o pleito foi anulado pelo 

decreto nº 126, de 06 de março de 1837, que também mandou que se procedesse à nova 

eleição de eleitores e deputados.186 Também nas primeiras páginas dos relatórios 

                                                             
184SOUZA, Francisco Belisário Soares de. Sistema Eleitoral no Império(Com apêndice contendo a 
legislação eleitoral no período 1821-1889) Vol. 18. Brasília: Senado Federal, 1979, p. 57.  
185SOUZA, Francisco Belisário Soares de. Sistema Eleitoral no Império(Com apêndice contendo a 
legislação eleitoral no período 1821-1889) Vol. 18. Brasília: Senado Federal, 1979, pp. 53-54; Brasil. 
Câmara dos Deputados. Coleção das Leis do Império. Decisões (1837). Decreto nº 126, de 06 de março 
de 1837. Disponível em: http://www2.camara.leg.br/atividade-
legislativa/legislacao/publicacoes/doimperio; EUA. The University of Chicago. Center for Research 
Libraries. Brazilian Government Documents – Ministerial Reports (1821-1960): Império. (1836; 1837 e 
1838). Disponível em: http://www-apps.crl.edu/brazil/ministerial.  
186SOUZA, Francisco Belisário Soares de. Sistema Eleitoral no Império(Com apêndice contendo a 
legislação eleitoral no período 1821-1889) Vol. 18. Brasília: Senado Federal, 1979, pp. 53-54; Brasil. 
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ministeriais dos anos de 1837 e 1838, apresentados à Assembleia Geral Legislativa nos 

anos de 1838 e 1839, respectivamente, é possível perceber como as agitações políticas e 

as fraudes abalavam os pleitos eleitorais e colocavam em cheque a representação. No 

relatório de 1837, o ministro interino, Bernardo Pereira de Vasconcelos diz:  

 

Tendo o Governo trazido ao conhecimento da Assembleia Geral, [...] os fatos 
escandalosos que em algumas províncias se praticaram nas próximas 
passadas eleições gerais, e que deram lugar a sua anulação, não cansarei a 
vossa paciência com a repetição do que então se disse; cumprindo-me, 
portanto, remeter-vos ao referido Relatório, e aos documentos, que existem 
em poder do Corpo Legislativo, de quem o Governo espera o conveniente 
remédio em assunto de tamanha importância, no qual a experiência tem 
mostrado a necessidade de providências vigorosas, para que não se repitam 
os abusos que se tem cometido. Nem as disposições das Leis eleitorais, nem 
as do Código Criminal são bastantes para conter dentro dos limites do lícito e 
do honesto, as paixões que nestas ocasiões de desencadeiam [...]. É 
necessário, Senhores, que vos penetreis bem da persuasão de que a falta de 
adequadas e vigorosas providências sobre esta matéria trará consigo a 
gradual, mas infalível destruição do Sistema Representativo.187 

 

Já no relatório do ano seguinte, o então ministro interino do Império, Francisco 

de Paula de Almeida e Albuquerque, acerca das eleições:  

 

Principiarei por este importante artigo. Por vezes tem sido trazido ao vosso 
conhecimento os abusos praticados no ato das eleições, e é com inexplicável 
pesar que eu reconheço quanto se acha adulterado esse princípio de liberdade 
Política, que a Constituição reconhece e a ambição tanto prostitui. [...].188 

 

Buscando melhorar o Sistema Eleitoral, na sessão de 26 de maio de 1838 do 

Senado foi feita a leitura de um projeto de lei189 que previa dar nova forma às eleições 

                                                                                                                                                                                   
Câmara dos Deputados. Coleção das Leis do Império. Decisões (1837). Decreto nº 126, de 06 de março 
de 1837. Disponível em: http://www2.camara.leg.br/atividade-
legislativa/legislacao/publicacoes/doimperio; EUA. The University of Chicago. Center for Research 
Libraries. Brazilian Government Documents – Ministerial Reports (1821-1960): Império. (1836). 
Disponível em: http://www-apps.crl.edu/brazil/ministerial.  
187EUA. The University of Chicago. Center for Research Libraries. Brazilian Government Documents – 
Ministerial Reports (1821-1960): Império. (1837). Disponível em: http://www-
apps.crl.edu/brazil/ministerial.  
188EUA. The University of Chicago. Center for Research Libraries. Brazilian Government Documents – 
Ministerial Reports (1821-1960): Império. (1838). Disponível em: http://www-
apps.crl.edu/brazil/ministerial. 
189Apesar da menção da leitura do projeto de reforma eleitoral na referida sessão, não há nos Anais do 
Senado do ano de 1838 qualquer referência ao conteúdo textual do projeto. Todavia, Francisco Belisário 
de Souza afirma que o projeto apresentado em maio era assinado pelos senadores Cassiano, Marquês de 
Paranaguá, Marquês de Palma e Marquês de Maricá para regular as eleições primárias e secundárias. 
Entre os pontos a serem reformados estavam a definição da renda líquida, a qualificação dos votantes por 
uma junta formada pelo pároco e pelo juiz de paz, reservando ao governo o recurso final nas 
qualificações. Cf. SOUZA, Francisco Belisário Soares de. Sistema Eleitoral no Império(Com apêndice 
contendo a legislação eleitoral no período 1821-1889) Vol. 18. Brasília: Senado Federal, 1979, p. 59. 
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dos senadores, deputados gerais e provinciais, juízes de paz e Câmaras Municipais e na 

sessão de 02 de julho, o senador Nicolau Pereira de Campos Vergueiro apresentou à 

mesa um requerimento para que fosse instalada uma comissão especial para alterar ou 

emendar o projeto de lei. A mesa aprovou o requerimento e foram eleitos para a 

comissão os senhores Francisco de Paula Souza e Melo (18 votos), Nicolau Pereira de 

Campos Vergueiro (14 votos) e Cassiano Espiridião de Melo Matos (11 votos). 

Entretanto, não há notícias dos trabalhos da referida comissão nos Anais do Senado e, 

de acordo com Francisco Belisário, o projeto não teve andamento.190 Um novo projeto 

de lei sobre eleições foi enviado novamente à mesa do Senado pelo senador Bernardo 

Pereira de Vasconcelos no ano de 1839, na 25ª sessão de 06 de junho de 1839, 

composto por vinte artigos distribuídos em três capítulos.191 

O primeiro capítulo tratava da verificação do número dos cidadãos ativos e de 

fogos de cada paróquia por um comissário nomeado pelo governo para formar duas 

listas, uma constando os nomes dos cidadãos ativos que podiam votar nas assembleias 

paroquiais (eleições primárias) e dos que podiam ser votados para eleitores, deputados e 

senadores (eleições secundárias), conforme as rendas líquidas anuais fixadas: cem mil 

réis para votante, duzentos mil réis para eleitor, quatrocentos mil réis para deputado, e 

oitocentos mil réis para senador (Art. 2º); outra lista com o número de fogos, isto é, a 

casa, ou parte dela, em que habite independentemente um indivíduo ou família (Art. 

16). Depois de formadas, as listas seriam afixadas na porta da paróquia e da capela e 

publicadas na imprensa para que fossem recebidas as reclamações e representações, que 

por sua vez, seriam recebidas e julgadas pelo presidente de província (Art. 3º e 4º).  

Após apuradas as listas, seriam afixados pelo período de dois meses os editais 

contendo as listas gerais dos fogos e dos cidadãos ativos de cada paróquia para que 

fossem novamente recebidas as reclamações e representações. Transcorrido esse prazo e 

realizadas as alterações necessárias, o presidente da província deveria expedir um ofício 

ao Juiz de Paz da paróquia com a lista de fogos e dos cidadãos habilitados a votar e ser 

eleitos nas assembleias paroquiais e com o número de eleitores que cada paróquia 

deveria dar para ser afixada na porta da paróquia quinze dias antes do início das eleições 

(Art. 5º e 6º). Não poderiam ser eleitores os cidadãos pronunciados em crime sustentado 

                                                             
190Brasil. Senado Federal. Anais do Império – 1838 – Livro 1 (Transcrição). Disponível em: 
http://www.senado.leg.br/publicacoes/anais/asp/IP_AnaisImperio.asp; SOUZA, Francisco Belisário 
Soares de. Sistema Eleitoral no Império(Com apêndice contendo a legislação eleitoral no período 1821-
1889) Vol. 18. Brasília: Senado Federal, 1979, p. 59. 
191Brasil. Senado Federal. Anais do Império – 1839 – Livro 1 (Transcrição). 25ª sessão em 06 de junho de 
1839, p. 596 (300). Disponível em: http://www.senado.leg.br/publicacoes/anais/asp/IP_AnaisImperio.asp.  
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por autoridade competente (Art. 7º). Pelo projeto de lei, a escolha dos presidentes das 

assembleias paroquiais (e de seus substitutos) ficaria a cargo do presidente da província 

e para tal cargo, os escolhidos deveriam residir na respectiva paróquia de atuação e 

apresentar as qualidades requeridas para ser senador do Império, conforme o artigo 2º 

do referido projeto, isto é, ter renda líquida anual de oitocentos mil réis. (Art. 6º).  

No segundo capítulo eram dadas as instruções para a formação das mesas das 

assembleias paroquiais, cujos membros seriam nomeados por uma junta composta de 

doze a vinte quatro cidadãos ativos que possuíssem a maior renda (oitocentos mil réis) e 

estivessem presentes e, no caso de não haver doze indivíduos com tal renda, seriam 

chamados os que tivessem quatrocentos mil réis, e não havendo estes, os de duzentos 

mil réis e, na sua ausência, os de cem mil réis (Art. 8º e 10º). Uma vez formada, a junta 

passaria a nomear três escrutinadores e dois secretários (por meio de escrutínio secreto e 

maioria simples) que comporiam a mesa junto com o presidente da assembleia 

paroquial, o pároco e o Juiz de Paz (Art. 11º e 12º).  

Por fim, o terceiro capítulo dava as disposições gerais sobre as eleições: os 

presidentes das assembleias paroquiais e dos colégios eleitorais deveriam regular a 

polícia das sessões (Art.14); na apuração das atas dos colégios eleitorais caberia às 

Câmaras Municipais das capitais das províncias apenas somarem os votos (Art. 15); as 

eleições que não respeitassem as solenidades prescritas nesta lei seriam declaradas nulas 

pelos presidentes de província, se forem eleições municipais, e pelo Governo se forem 

provinciais (Art. 17); os eleitores estariam vetados de votar fora dos seus colégios e por 

procuração (Art. 18); e, finalmente, o projeto de lei autorizava o governo impor multas 

de até duzentos mil réis e prisão de até dois meses aos seus transgressores (Art. 20). 

Nas sessões seguintes dos Anais do Senado de 1840 e 1841192, os senadores, 

entre outros temas, dedicaram-se à reforma do Código do Processo Criminal, à criação 

do Conselho de Estado e assuntos referentes ao orçamento. Em meio às discussões da 

emenda do Senado sobre o orçamento da repartição dos Negócios Estrangeiros, um dos 

oradores, o senhor Antônio Carlos, a respeito do modo que são feitas as eleições no 

Império diz:  

 

[...] Os ricos e quem governa, com suas ameaças, são quem a seu bel-prazer 
fazem as eleições dos deputados. E não sucederá porventura o mesmo com os 
Srs. senadores! Se assim não sucede, como é que se vê terem assento no 
Senado membros eleitos por províncias que não os conheceram nem os 

                                                             
192Não localizamos os Anais do ano de 1842 do Senado. 
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conhecem? Sr. presidente, o nosso estado atual é muito triste, e força é que se 
diga que está tão falseado o sistema constitucional, que é impossível que se 
não reforme; que uma lei eleitoral não corte pela raiz tantos abusos como 
aqueles que atualmente se cometem a fim de evitar-se que os presidentes de 
províncias não deportem cidadãos para estorvarem seus votos, não obriguem 
cidadãos a sentarem praça não estando nas circunstâncias disso, para assim 
obrigá-los a votar como querem (apoiados gerais); e mandarem cidadãos 
eleitores, e até vereadores conduzir a insignificante quantia de 70$ rs. para se 
desfazerem dos seus votos. (Apoiados) 193 

 

Era assunto recorrente entre os parlamentares brasileiros a necessidade de se 

reformar a legislação eleitoral para que o sistema fosse, de fato, o mais representativo da 

vontade do povo. Neste sentido, o imperador D. Pedro II solicitou uma conferência 

junto ao Conselho de Estado para tratar de um projeto de lei de eleições. A discussão 

ocorreu aos vinte e um dias do mês de abril do ano de 1842 e grande parte dos artigos 

do referido projeto foi sustentada pelos senhores conselheiros. Entretanto, houve 

divergência em relação à amplitude do mesmo, alegando os oposicionistas que o projeto 

de lei deveria abranger também as eleições secundárias, “marcando para os Colégios 

Eleitorais o modo prático da eleição dos Deputados tanto à Assembleia Geral 

Legislativa do Império, como às Assembleias Legislativas Provinciais”. Após ouvir os 

apontamentos feitos pelos senhores José Joaquim de Lima e Silva e Honório Hermeto 

Carneiro Leão, D. Pedro colocou a questão em votação e todos os conselheiros, com 

exceção do Marquês de Olinda, votaram pela ampliação do projeto de modo a abranger 

as eleições secundárias.194 

Passados treze dias dessa reunião no Conselho de Estado, um decreto do Poder 

Executivo195, assinado pelo Ministro do Império, Cândido José de Araújo Vianna, 

acrescentou alterações às Instruções de 26 de março de 1824. De acordo com Evaristo 

Caixeta Pimenta, o decreto nº 157, de 04 de maio de 1842 teria sido “uma reação do 

governo conservador às polêmicas que envolveram as primeiras eleições do Segundo 

Reinado”, ocorridas no final de 1840 e que ficaram estigmatizadas como as “eleições do 

cacete”.196 O decreto, por sua vez, trazia algumas mudanças anteriormente propostas no 

                                                             
193Brasil. Senado Federal. Anais do Império – 1840 – Livro 1 (Transcrição). Sessão de 27 de abril de 
1840, p. 123 (121). Disponível em: http://www.senado.leg.br/publicacoes/anais/asp/IP_AnaisImperio.asp.  
194Brasil. Senado Federal. Terceiro Conselho de Estado – 1842-1850. Ata de 21 de abril de 1842; pp. 9-
10. Disponível em: http://www.senado.leg.br/publicacoes/anais/asp/AT_AtasDoConselhoDeEstado.asp 
195Brasil. Câmara dos Deputados. Coleção das Leis do Império. Atos do Poder Executivo (1842). Decreto 
nº 157, de 04 de maio de 1842. Disponível em: http://www2.camara.leg.br/atividade-
legislativa/legislacao/publicacoes/doimperio. 
196PIMENTA, Evaristo Caixeta. As urnas sagradas do Império do Brasil: governo representativo e 
práticas eleitorais em Minas Gerais (1846-1881). Belo Horizonte: Universidade Federal de Minas 
Gerais, 2012, pp. 76-77. (Dissertação de Mestrado). 
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projeto de lei sobre eleições apresentado à mesa do Senado em 1839 e era igualmente 

composto de três capítulos. Continha, no entanto, quatorze artigos a mais que o referido 

projeto.  

Em relação ao alistamento dos cidadãos ativos e número de fogos, o decreto nº 

157 introduziu uma Junta composta pelo presidente, pelo pároco e por um fiscal (Art. 

1º). O presidente da Junta era o Juiz de Paz do distrito onde estava a Matriz – 

diferentemente do proposto em 1839, onde o presidente seria um cidadão nomeado pelo 

presidente da província. O cargo de fiscal era ocupado pelo subdelegado (ou seu 

imediato suplente) residente na paróquia e, inexistindo este, caberia ao Juiz de Paz e ao 

pároco nomear um fiscal entre os seis primeiros suplentes do Juiz de Paz. Ainda era 

dever do fiscal representar o Ministro do Império na Corte e aos presidentes nas 

províncias, contra as ilegalidades e alterações cometidas na formação das listas (Art. 

11º). 

Pelo Art. 1º também ficou determinado que a Junta era responsável por elaborar 

a lista de cidadãos ativos e a lista de fogos. A lista dos cidadãos ativos que podiam votar 

nas eleições primárias e ser votados para eleitores de província deveria trazer diante de 

cada nome a nota votante (isto é, cidadão ativo que tem voto nas eleições primárias, 

conforme os Art. 91 e 92 da Constituição de 1824) ou elegível (ou seja, o cidadão ativo 

que pode ser votado para eleitor, conforme o Art. 94 da Constituição de 1824); seria 

organizada em ordem alfabética por quarteirões e traria o nome dos cidadãos numerados 

sucessivamente, de modo que o último número mostrasse a totalidade dos cidadãos 

ativos da respectiva paróquia (Art. 4º). 

A lista de fogos também seria organizada por quarteirões e em frente a cada fogo 

deveria constar o nome da pessoa, ou chefe de família, que o habitava. Igualmente os 

fogos seriam numerados sucessivamente, de maneira que o último número indicasse a 

totalidade deles (Art. 4º). No intuito de tentar coibir as fraudes, o Art. 5º do decreto nº 

157 determinou que era obrigação dos párocos, dos Juízes de Paz, dos inspetores de 

quarteirão, dos coletores ou administradores de rendas, dos delegados e subdelegados e 

quaisquer outros empregados públicos prestar, sempre que solicitado, todos os 

esclarecimentos à Junta. No projeto apresentado ao Senado em 1839, a formação dessas 

duas listas ficaria a cargo de um comissário nomeado pelo governo. 

Antes da formação da mesa, eram sorteados dezesseis cidadãos entre os notados 

como elegíveis na lista de qualificação para comporem com o pároco e o Juiz de Paz 

uma Comissão para procederem à eleição (por voto secreto e maioria simples) de dois 
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secretários e dois escrutinadores (Art. 14º e 15º). Feita a eleição e lavrada a ata, a 

Comissão era dissolvida e a mesa instalada com as seguintes atribuições: reconhecer a 

identidade dos votantes; receber, numerar e apurar as cédulas; requisitar à autoridade 

competente as medidas necessárias para a manutenção da ordem na Assembleia e fazer 

cumprir as prerrogativas legais (Art. 16º).  

Importante ressaltar que o decreto nº 157, assim como fora proposto em 1839, 

acabou com “escândalo dos votos por procuração”197 ao negar ao eleitor mandar por 

outrem a sua cédula, devendo apresentá-la pessoalmente (Art. 25º), porém, 

diferentemente do projeto de lei de 1839, a norma de 1842 não exigiu que o eleitor 

assinasse a sua cédula. Sobre o processo eleitoral e o decreto nº 157, o ministro do 

Império, no relatório do ano de 1841 publicado em 14 de janeiro de 1843, fez as 

seguintes considerações: 

 

Não será de admirar que entre nós caia em completo descrédito, que chegue a 
tornar-se odioso o Sistema Representativo, se a sabedoria da Assembleia 
Geral não ocorrer com enérgicas, e bem calculadas providências, que 
assegurem a pureza das eleições. [...]. O escândalo tem chegado a tal ponto, 
que passa como princípio inquestionável que, feitas as Mesas Paroquiais, está 
feita a eleição dos Representantes da Nação; e, estabelecido este princípio, 
não há abuso, não há atentado, não há crime, que os partidos desenfreados 
não cometam para instalarem nas Mesas as pessoas da sua facção, e 
afastarem não só as que lhe são hostis, mas ainda aquelas, que lhes não são 
estreitamente aderentes. Era de urgente, e absoluta necessidade coibir tão 
escandalosos abusos; providenciar, para que as novas eleições corressem de 
maneira, que se pudesse realizar a vossa reunião; e para este fim se 
expediram as Instruções de 4 do citado mês de maio. [...].198 

 

É de notar que, frente às acusações de interferência do governo nas eleições, o 

próprio governo tenha dado como resposta essa nova norma, onde a Mesa Paroquial era 

formada por três membros ligados, mais ou menos diretamente, ao Estado. No entanto, 

a leitura que o Governo fazia das Instruções, de acordo com Francisco Belisário, era 

diferente, acreditando que o delegado representaria os seus interesses, o Juiz de Paz 

representaria os interesses do povo e o pároco seria uma espécie de elemento neutro 

entre um e outro, equilibrando, por assim dizer, uma espécie de balança. Conforme o 

autor, o que se observou na prática, porém, foi a transformação das autoridades policiais 

em “agentes eleitorais” e, caso a Lei de 1842 não tivesse englobado as autoridades 

                                                             
197SOUZA, Francisco Belisário Soares de. Sistema Eleitoral no Império(Com apêndice contendo a 
legislação eleitoral no período 1821-1889) Vol. 18. Brasília: Senado Federal, 1979, p. 59. 
198EUA. The University of Chicago. Center for Research Libraries. Brazilian Government Documents – 
Ministerial Reports (1821-1960): Império. (1841), pp. 6-7. Disponível em: http://www-
apps.crl.edu/brazil/ministerial.  
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policiais criadas pela Lei de Reforma do Código de Processo Criminal, de 03 de 

dezembro de 1841, “não teria se desvirtuado na opinião pública e outros teriam sido os 

seus resultados e o modo de considera-la”.199 A mesma leitura foi feita por Raymundo 

Faoro, para quem “em nome da ordem e em proveito do partido no exercício do poder” 

e em detrimento da desordem das agitações populares, impôs-se o silêncio da vigilância 

policial.200 

O decreto de 1842 instruiu as eleições de 1843 e 1845 (5ª e 6ª legislaturas), 

sendo substituído pela Lei nº 387, de 19 de agosto de 1846, a primeira lei eleitoral 

elaborada pelo Legislativo e formulada pelo governo liberal que havia acabado de 

retornar ao poder. O projeto de lei foi assinado pelos deputados Manuel Odorico 

Mendes e Paulo Barbosa e apresentado à Câmara dos Deputados na sessão de 21 de 

janeiro de 1845, quando Odorico Mendes, alegando a incompletude do mesmo, fez uma 

requisição para que fosse remetido à Comissão de Constituição e Poderes.  

O projeto, que contava com quarenta e sete artigos, foi então lido na íntegra e 

seguiu para a referida Comissão, composta pelos deputados Antônio Carlos Ribeiro de 

Andrada Machado e Silva, Urbano Sabino Pessoa de Melo e Teófilo Benedito Ottoni. 

Na sessão de 06 de fevereiro de 1845 coube ao senhor Andrada Machado apresentar os 

trabalhos da Comissão sobre o projeto de eleições, que era composta de quatro títulos – 

Da qualificação de votantes para a eleição primária; Da eleição primária; Da eleição 

secundária; e disposições Gerais –, cada qual contendo um artigo (eram, portanto, 

quatro artigos) e seus respectivos parágrafos. A discussão do artigo 1º e seus parágrafos 

teve lugar na sessão do dia 13 de fevereiro de 1845 e girou em torno do termo suspenso 

usado no § 2º, e que fazia menção ao Juiz de Paz que presidiria a Junta de qualificação, 

das incompatibilidades e da renda.201 Até a redação final do texto do projeto de lei, o 

mesmo foi amplamente discutido e emendado ao longo de onze sessões na Câmara dos 

Deputados202 e de três sessões do Senado203.  

                                                             
199Cf. SOUZA, Francisco Belisário Soares de. Sistema Eleitoral no Império(Com apêndice contendo a 
legislação eleitoral no período 1821-1889) Vol. 18. Brasília: Senado Federal, 1979, pp. 58-59. 
200Cf. FAORO, Raymundo. Os donos do poder: formação do patronato político brasileiro. Vol. 1. 10ª 
ed. São Paulo: Globo / Publifolha, 2000, p.418. 
201BRASIL. Câmara dos Deputados. Anais da Câmara dos Deputados. (1845). Sessão de 21 de janeiro de 
1845; Sessão de 06 de fevereiro de 1845; Sessão de 13 de fevereiro de 1845. Disponível em: 
http://imagem.camara.gov.br/diarios.asp?selCodColecaoCsv=A.  
202Ver: BRASIL. Câmara dos Deputados. Anais da Câmara dos Deputados. (1845). Sessão de 21 de 
janeiro de 1845; Sessão de 06 de fevereiro de 1845; Sessão de 13 de fevereiro de 1845; Sessão de 14 de 
fevereiro de 1845; Sessão de 18 de fevereiro de 1845; Sessão de 06 de março de 1845; Sessão de 18 de 
março de 1845; Sessão de 24 de março de 1845; Sessão de 09 de abril de 1845; Sessão de 27 de abril de 
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A primeira lei eleitoral promulgada pelo Poder Legislativo e sancionada pelo 

Imperador em 19 de agosto de 1846 mudou bastante em relação ao projeto de lei 

apresentado pelos senhores deputados Odorico e Paulo Barbosa no começo do ano de 

1845, que continha apenas quatro capítulos. A Lei nº 387 era composta por cento e vinte 

nove artigos distribuídos por cinco títulos e seus respectivos capítulos, que versavam 

sobre todas as etapas do processo eleitoral, desde a qualificação de votantes, dando 

instruções acerca da formação das juntas, do processo de qualificação e dos recursos 

(Título I, Cap. I, II e III); da eleição de eleitores instruindo sobre a organização das 

Mesas Paroquiais, o recebimento das cédulas dos votantes e a maneira de se apurar os 

votos (Títulos II, Caps. I, II e III); versava também sobre a eleição secundária, dando 

forma aos colégios eleitorais e a eleição de deputados, senadores e membros das 

Assembleias Legislativas Provinciais e a maneira de se proceder a apuração dos 

respectivos votos (Título III, Cap. I, II e III). A norma de 1846, em complemento à lei 

de 1828, também tratou da eleição dos Juízes de Paz e das Câmaras Municipais (Título 

IV). O quinto e último título, por fim, dava as disposições gerais.204 

Com efeito, esta lei “foi um melhoramento no método prático de eleições sobre 

as instruções de 1824 e 1842, principalmente no que dizia respeito à formação das 

mesas eleitorais e às qualificações”205, sobretudo porque buscou tratar dos 

procedimentos eleitorais em seus pormenores, servindo mesmo de base às eleições até o 

fim do Império, uma vez que “todas as subsequentes normas relativas às eleições [sobre 

as quais falamos adiante no texto] foram decretos do Poder Legislativo que inseriram 

modificações à mesma, mas sem revoga-la”.206 

No entanto, a Lei nº 387 suscitou inúmeras dúvidas em diversas autoridades de 

diferentes níveis da esfera representativa e, neste sentido, é de ressaltar o relatório do 

Ministro do Império do ano de 1846, apresentado à Assembleia Geral em 1847. Sobre a 

lei regulamentar das eleições, diz o senhor Joaquim Marcelino de Brito: 

                                                                                                                                                                                   
1845 e, finalmente, Sessão de 27 de julho de 1846. Disponível em: 
http://imagem.camara.gov.br/diarios.asp?selCodColecaoCsv=A.  
203Brasil. Senado Federal. Anais do Império – 1846 – Livro 1 (Transcrição). Sessão de 06 de junho de 
1846; Sessão de 16 de junho de 1846 e Sessão de 04 de julho de 1846. Disponível em: 
http://www.senado.leg.br/publicacoes/anais/asp/IP_AnaisImperio.asp.  
204Brasil. Câmara dos Deputados. Coleção das Leis do Império. Atos do Poder Legislativo (1846). Lei nº 
387, de 19 de agosto de 1846. Disponível em: http://www2.camara.leg.br/atividade-
legislativa/legislacao/publicacoes/doimperio. 
205SOUZA, Francisco Belisário Soares de. Sistema Eleitoral no Império. Com apêndice contendo a 
legislação eleitoral no período 1821-1889. Vol. 18. Brasília: Senado Federal, 1979, p. 68. 
206PIMENTA, Evaristo Caixeta. As urnas sagradas do Império do Brasil: governo representativo e 
práticas eleitorais em Minas Gerais (1846-1881). Belo Horizonte: Universidade Federal de Minas 
Gerais, 2012, p. 80. (Dissertação de Mestrado).  
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Em observância ao disposto no Artigo 120 da Lei nº 387, de 19 de agosto de 
1846, vos apresento apensa a este relatório a coleção das Decisões dadas pelo 
governo sobre as dúvidas, que até aqui tem ocorrido na execução da mesma 
Lei. Tantas foram elas, tal é a gravidade de algumas, e tão transcendente o 
objeto em si mesmo, que eu não posso furta-me ao dever de solicitar do 
vosso patriotismo a pronta revisão desta Lei, ou ao menos que concedais ao 
Governo a faculdade de coligir em um só Ato, como parte integrante dela as 
mencionadas Decisões, uma vez que voz pareçam acertadas. [...]. De outro 
modo, espalhados aqui e ali pelos diversos volumes da nossa Legislação os 
preceitos que regulam o processo eleitoral, necessariamente serão esquecidos, 
e um pouco mais tarde inteiramente ignorados pelas próprias Autoridades, a 
quem toca de mais perto a sua execução.207 

 

Anexada ao relatório de 1846 está a Coleção das Decisões do Governo solvendo 

as dúvidas que têm ocorrido na execução da Lei Regulamentar das Eleições e, de fato, 

são incontáveis as dúvidas apresentadas ao senhor Ministro do Império pelas 

autoridades das mais diversas localidades do país. Uma dessas dúvidas dizia respeito à 

renda exigida do cidadão ativo para votar e ser votado e que foi tema do decreto nº484, 

de 25 de novembro de 1846, do Poder Executivo. Nele o Ministro declarou que a renda 

deveria ser calculada “pelo valor de réis do tempo em que a Constituição foi 

promulgada e que, consequentemente, os cem mil réis da renda do votante, que a Lei 

prescreve se avalie em prata, equivalem a duzentos mil réis”. Pela mesma lógica, as 

rendas para eleitor, deputado e senador seriam computadas “no dobro da moeda atual a 

renda em prata”.208 Dessa maneira, as faixas de renda estabelecidas passaram a ser as 

apresentadas na Tabela 3.  

 

Tabela 3: Rendas exigidas para participar das eleições no Império conforme as leis de 1824 e 1846 

Renda 
(em mil réis) 

 
Exigida para ser: 

1824 1846 
100$000 200$000 Eleitor de primeiro grau (votante) 
200$000 400$000 Eleitor de segundo grau (elegível para eleitor na eleição secundária);  

Juiz de Paz; Vereador. 
400$000 800$000 Deputado 
800$000 1.600$000 Senador 
Fonte: BRASIL. Constituição Política do Império do Brasil de 1824; Câmara dos Deputados. Coleção 
das Leis do Império. Atos do Poder Legislativo (1846). Lei nº 387, de 19 de agosto de 1846; Atos do 
Poder Executivo (1846). Decreto nº 484, de 25 de novembro de 1846. 

 

                                                             
207EUA. The University of Chicago. Center for Research Libraries. Brazilian Government Documents – 
Ministerial Reports (1821-1960): Império. (1846). Pp. 5-6. Disponível em: http://www-
apps.crl.edu/brazil/ministerial.  
208Brasil. Câmara dos Deputados. Coleção das Leis do Império. Atos do Poder Executivo (1846). Decreto 
nº 484, de 25 de novembro de 1846. Disponível em: http://www2.camara.leg.br/atividade-
legislativa/legislacao/publicacoes/doimperio.  
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Para que as exigências legais referentes ao processo eleitoral fossem cumpridas, 

a Lei de 1846 criou as juntas de qualificação de votantes, responsáveis pelo alistamento 

eleitoral e por formar anualmente os livros de votantes que continham as listas gerais 

dos cidadãos com direito a votar na eleição de eleitores, para juízes de paz e para 

vereadores das Câmaras Municipais – eleições primárias. Disse em minha dissertação 

de mestrado e reitero agora que, se, por um lado, Francisco Belisário apontava o 

trabalho das juntas de qualificação de votantes como um mal a ser extirpado do sistema 

eleitoral brasileiro, por outro lado, hoje, um século e meio depois, nós entendemos o 

alistamento eleitoral e todo o material produzido pelas juntas, em especial os livros de 

qualificação de votantes, como uma fonte importante para compreendermos melhor 

como funcionam as eleições no Império, uma vez que as informações permitem que 

sejam feitos estudos mais sólidos sobre o perfil do eleitorado nas diversas paróquias e 

municípios do país.209 

A respeito da Lei de 1846, o senador mineiro Bernardo Pereira de Vasconcelos, 

em sessão do Senado no ano de 1848, afirma em tom de ironia: “Esse mesmo ato 

legislativo de que tanto se jacta, a lei de eleições de 1846, é tão perfeito que o senado o 

tem já emendado, é tão perfeito que o governo tem tomado tantas deliberações sobre 

ele, tem dado tantas decisões, que já a lei desapareceu!”.210 

De fato, apesar de servir de base para as eleições que se realizaram no Império 

desde então e até a queda do regime monárquico em 1889, a primeira lei regulamentar 

de eleições promulgada pelo corpo legislativo sofreu quatro importantes reformas, 

sendo a primeira delas em 1855, com a introdução do voto distrital (os círculos de um 

deputado por distrito eleitoral) e das incompatibilidades eleitorais que proibiram alguns 

funcionários serem eleitos nas localidades que estivessem sob sua jurisdição; a segunda 

no ano de 1860, que aumentou os círculos de um para três deputados; a terceira reforma 

em 1875, responsável por alterar o número de eleitores das assembleias paroquiais com 

base no recenseamento populacional do ano de 1872, pela criação dos títulos de 

qualificação de votantes e pela introdução do terço, isto é, a determinação de que nas 

                                                             
209FARIA, Vanessa Silva de. O processo de qualificação de votantes no Brasil Império: perfil da 
população votante do distrito Sede e Juiz de Fora (1872-1876). Juiz de Fora: Universidade Federal de 
Juiz de Fora, 2012. (Dissertação de Mestrado). Um exemplo de como as listas de qualificação ajudam a 
lançar luzes sobre as eleições e os eleitores no Império do Brasil pode ser visto em NUNES, Neila Ferraz 
Moreira. A experiência eleitoral em Campos dos Goytacazes (1870-1889): frequência eleitoral e perfil da 
população votante. In: DADOS – Revista de Ciências Sociais, Rio de Janeiro, vol. 46, nº 2, 2003, pp.. 
311 a 343. 
210Brasil. Senado Federal. Anais do Império. 1848 – Livro 3 (Transcrição). Sessão em 29 de julho de 
1846, p. 537. Disponível em: http://www.senado.leg.br/publicacoes/anais/asp/IP_AnaisImperio.asp.  
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eleições primárias e secundárias, os votantes e os eleitores, respectivamente, deveriam 

votar em tantos nomes quantos correspondessem a dois terços do número total de 

representantes designados por lei; por fim, a quarta e última grande reforma eleitoral do 

Segundo Reinado feita no ano de 1881, conhecida como Lei Saraiva ou Lei do Censo,  

foi responsável por introduzir o voto direto211 no país – atendendo uma antiga 

reivindicação dos parlamentares brasileiros –, por excluir o analfabeto de participar dos 

pleitos eleitorais e por tornar mais severa a verificação da renda de duzentos mil réis 

exigidas aos cidadãos ativos.  

De acordo com José Murilo de Carvalho, a década mais agitada do Segundo 

Reinado, do ponto de vista do debate político, foi a década de 1860, pois “nela 

culminaram as transformações políticas iniciadas em 1849”.212 Conforme o autor,  

 

Em nenhuma outra [década] se discutiram tanto a Constituição, o Poder 
Moderador, o sistema representativo, as reformas políticas e sociais. 
Discutiu-se em livros, na imprensa, no Parlamento, em panfletos, em cartas, 
em conferências públicas. Mais ainda, foi nessa década que se formularam as 
propostas mais radicais de reforma social e política.213 

 

Para embasar a sua afirmação, Carvalho remonta ao ano de 1849, quando as 

rebeliões do período regencial finalmente chegaram ao fim com a derrota do Partido da 

Praia (PE), assinalando a queda dos liberais e a ascensão dos conservados ao poder por 

cinco anos consecutivos (1849-1853). Essa nova atmosfera da década de 1850, 

politicamente menos conturbada, possibilitou ao 12º gabinete (1853-1857), presidido 

pelo conservador Honório Hermeto Carneiro Leão, o Marquês de Paraná, promover a 

reunião de liberais e conservadores no ministério. Para o chefe do Ministério da 

Conciliação, “o segredo da estabilidade do sistema imperial residia na possibilidade de 

alternância no poder de grupos da elite. A exclusão de um deles afetava a legitimidade 

do governo e, eventualmente, a do próprio regime”.214 Nesse sentido, o “Marquês 

buscou apagar a memória das disputas regenciais, redefinir o sistema partidário, fundar 

                                                             
211O voto direto já era empregado nas eleições locais desde 1828.  
212CARVALHO, José Murilo de. Apresentação. In: ALENCAR, José de. (1829-1877). Cartas de 
Erasmo/José de Alencar. José Murilo de Carvalho (org.). Rio de Janeiro: ABL, 2009, 428 p. (Coleção 
Afrânio Peixoto; v. 90) 
213CARVALHO, José Murilo de. Apresentação. In: ALENCAR, José de. (1829-1877). Cartas de 
Erasmo/José de Alencar. José Murilo de Carvalho (org.). Rio de Janeiro: ABL, 2009, 428 p. (Coleção 
Afrânio Peixoto; v. 90). Grifos nossos. 
214CARVALHO, José Murilo de. Apresentação. In: ALENCAR, José de. (1829-1877). Cartas de 
Erasmo/José de Alencar. José Murilo de Carvalho (org.). Rio de Janeiro: ABL, 2009, 428 p. (Coleção 
Afrânio Peixoto; v. 90) 
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um novo tempo” e, com a reforma do sistema eleitoral de 1855 que introduziu o voto 

distrital no Brasil com os círculos de um deputado, dar mais abertura para os liberais.215 

Pela Primeira Lei dos Círculos foram finalmente introduzidas as chamadas 

incompatibilidades eleitorais – veementemente combatidas por alguns parlamentares 

durante as discussões do projeto que resultou na Lei de 19 agosto de 1846 e também 

durante as sessões no Senado e na Câmara no começo do final da década de 1840 e 

começo da década de 1850– que excluía os presidentes de província, bem como os seus 

secretários, os comandantes em chefe, os chefes de polícia, os juízes entre outros 

funcionários públicos, de serem votados para membros das assembleias paroquiais, para 

a Câmara de Deputados ou para o Senado nos colégios eleitorais dos distritos em que 

exercessem autoridade ou jurisdição e, se porventura recebessem algum voto, o mesmo 

seria anulado.  O voto distrital e as incompatibilidades, segundo Carvalho, causaram 

“estragos nas lideranças políticas nacionais em favor de candidatos menos 

conhecidos”.216 

Todavia, com o falecimento do Marquês de Paraná em setembro de 1856, tanto a 

política da conciliação, como a manutenção do voto distrital de um deputado por círculo 

eleitoral ficaram comprometidas, sobretudo pelo receio de alguns parlamentares que 

haviam sido contrários à reforma por considerar que ela abriria espaço, como de fato 

abriu, para que as “notabilidades de aldeia” ascendessem a cargos do legislativo 

nacional em detrimento das influências provinciais e da mediação dos políticos 

nacionais.217 Dessa forma, em 1860 a legislação eleitoral foi novamente reformada e, 

nas palavras de José Murilo e Carvalho, um novo tempo no cenário político nacional foi 

aberto:  

 

Desde 1861, graças à mudança eleitoral, os liberais começaram a voltar à 
Câmara. [...]. Os novos tempos começaram a tomar forma mais definida 
em1863, quando o velho conservador e antigo regente, Pedro de Araújo 
Lima, Marquês de Olinda, depois de dissolver a Câmara, resolveu intervir nas 
eleições em favor dos dissidentes e dos liberais históricos, fazendo eleger 
uma legislatura dominada por esses dois grupos. Sua atitude enfureceu os 
conservadores, que a consideraram traição, mesquinha vingança por ter ele 
sido substituído em 1849 na presidência do gabinete conservador por causa 
da política brasileira no Prata. A nova Câmara mostrou-se ingrata e não o 
apoiou, subindo Zacarias de Góis e Vasconcelos em 1864, quando se esboçou 

                                                             
215Sobre a reforma de 1855 ver subitem 2.2. 
216CARVALHO, José Murilo de. Apresentação. In: ALENCAR, José de. (1829-1877). Cartas de 
Erasmo/José de Alencar. José Murilo de Carvalho (org.). Rio de Janeiro: ABL, 2009, 428 p. (Coleção 
Afrânio Peixoto; v. 90) 
217 CARVALHO, José Murilo de. Eleições e partidos: o erro de sintaxe política. In: A construção da 
ordem / Teatro de sombras. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2006, p. 399. 



116 
 

um partido novo, a Liga Progressista, composta de dissidentes e históricos. 
Dois anos depois, com Zacarias novamente na presidência do Conselho, a 
Liga se transformou no Partido Progressista, sob a liderança do próprio 
Zacarias e do senador Nabuco de Araújo, um dos homens de Paraná. O novo 
partido foi o primeiro a redigir e publicar um programa. Mas dividiu-se quase 
imediatamente entre os dois grupos que o compunham. Os liberais históricos 
começaram a disputar a hegemonia com os conservadores dissidentes. A 
disputa transformou o período entre 1864 e1868 no de maior instabilidade 
ministerial do Segundo Reinado. Nada menos de quatro ministérios se 
sucederam, em média de um por ano, sistematicamente derrubados por 
votações na Câmara provocadas pelo conflito entre dissidentes e históricos. E 
isto se dava exatamente quando o país se envolvia no mais sério conflito 
internacional de sua história, a Guerra do Paraguai. A guerra começou 
durante o gabinete ligueiro de 31 de agosto de 1864, chefiado por Francisco 
José Furtado. O afastamento dos conservadores históricos revelou-se, então, 
particularmente inconveniente pelo fato de pertencer ao partido o general 
mais experiente do país, o futuro duque de Caxias. O mau andamento da 
guerra, marcado pela derrota de Curupaity em setembro de 1866, forçou o 
governo, já então sob o comando de Zacarias, a nomear Caxias comandante 
das forças brasileiras em outubro desse ano. A convivência do general 
conservador com o presidente do conselho não foi fácil. O conflito entre os 
dois teve que ser levado ao Conselho de Estado.218 

 

Era a terceira vez que Zacarias de Góis e Vasconcelos assumia a chefia do 

Ministério e tinha como principal desafio a questão militar do Paraguai. Após o desastre 

de Curupaiti, o gabinete Zacarias reuniu-se para buscar providências que apontassem 

uma mudança nos rumos da guerra. Os ministros concordavam sobre a necessidade de 

um comando único para as forças de terra e, nesse sentido, o nome do Marquês (futuro 

Duque) de Caxias aparecia quase como unanimidade. Contudo, como assinala Alberto 

Venâncio Filho, além de ser um dos principais líderes do Partido Conservador, o 

Marquês de Caxias também era adversário político e inimigo pessoal do presidente do 

Conselho e do Ministro da Guerra, Ângelo Muniz da Silva Ferraz (Barão de 

Uruguaiana). Zacarias demonstrou-se disposto a deixar de lado as divergências políticas 

e pessoais, aceitando a indicação de Caxias, contudo, faltava a aprovação de Ângelo 

Ferraz, ausente na reunião por achar-se doente. Coube aos ministros Martim Francisco 

Ribeiro de Andrada (Estrangeiros) e Manoel Pinto de Sousa Dantas (Agricultura, 

Comércio e Obras Públicas) irem até a residência do ministro da Guerra onde receberam 

a resposta negativa seguida da sua demissão. Em outubro a Pasta da Guerra foi então 

                                                             
218CARVALHO, José Murilo de. Apresentação. In: ALENCAR, José de. (1829-1877). Cartas de 
Erasmo/José de Alencar. José Murilo de Carvalho (org.). Rio de Janeiro: ABL, 2009, 428 p. (Coleção 
Afrânio Peixoto; v. 90) 



117 
 

ocupada por João Lustosa da Cunha Paranaguá e o Marquês de Caxias assumiu o 

comando do Exército.219 

Em finais de 1866 e durante todo o ano de 1867, apesar da manutenção da 

guerra, os êxitos alcançados por Caxias fazem com que o gabinete lhe preste amplo 

apoio. Entretanto, em fevereiro de 1868 a relação entre o presidente do Conselho e o 

comandante ficou comprometida quando o último enviou um ofício pedindo a sua 

demissão ao ministro Paranaguá, juntamente com uma carta onde explicava os reais 

motivos que o levavam a pedir demissão. Por sua vez, Zacarias levou a questão ao 

conhecimento do Imperador, que a submeteu às considerações do Conselho de Estado. 

Do requerimento de Zacarias destacamos o seguinte trecho: 

 

[...] Quando, em outubro de 1866, o Governo convidou o Marquês de Caxias 
para ir tomar o comando das forças brasileiras no Paraguai e ele aceitou o 
convite sem outra condição que não fosse a de plena e inteira confiança em 
sua pessoa, eu declarei-lhe em conversa que ao Governo parecia tão 
necessária a sua presença no Paraguai que, se ele houvesse recusado a 
comissão, e nos parecesse que a recusa provinha da repugnância de servir 
conosco, estávamos dispostos a deixar o poder, porque para nós a guerra não 
era questão de partido e o essencial era acabá-la honrosamente, estivesse 
quem estivesse no poder. [...]. De acordo com os meus colegas, venho, 
portanto, pedir a Vossa Majestade Imperial a demissão do Gabinete, 
submetendo à apreciação de Vossa Majestade Imperial a carta do Marquês, 
que peço licença para entregar sem ler. Rio, 20 de fevereiro de 1868.220 

 

Os conselheiros Visconde de Abaeté, Visconde de Jequitinhonha, Marquês de 

Sapucaí e Nabuco de Araújo julgam o pedido inoportuno e os dois últimos falam em 

uma proposta de reconciliação com a permanência do general Caxias e do Ministério. O 

Marquês de Olinda também propõe que se redija um ofício de conciliação, entretanto, 

vê como possível a queda do Ministério, no que é replicado pelo Visconde de 

Jequitinhonha: “Assim não haverá mais ministério possível sem o consentimento dele; o 

Marquês de Caxias será, então, o eleito dos Ministros”. Nessa altura o Imperador 

interrompe a discussão e coloca a questão no seguinte termo: quem deve ser demitido, o 

Ministério, ou Caxias? A votação é aberta e o resultado é o empate, com cinco votos 

favoráveis à demissão do Ministério (Nabuco, Paranhos, Torres Homem, Muritiba e 

Bom Sucesso) e cinco votos favoráveis à demissão de Caxias (Olinda, Abaeté, 

Jequitinhonha, São Vicente e Sapucaí). Zacarias também discursou sobre a questão 
                                                             
219FILHO, Alberto Venâncio. Introdução. In: Câmara dos Deputados – Zacarias de Góis e Vasconcelos, 
discursos parlamentares. Sel. e Intr. de Alberto Venâncio Filho. Brasília: Câmara dos Deputados, 1979. 
588 p. (Perfis parlamentares, 9). 
220Brasil. Senado Federal. Terceiro Conselho de Estado – 1867-1868. Ata de 20 de fevereiro de 1868. 
Disponível em: http://www.senado.leg.br/publicacoes/anais/asp/AT_AtasDoConselhoDeEstado.asp 
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Caxias no Senado, na 21ª sessão em 8 de junho de 1868 e na 24ª sessão de 7 de julho de 

1870, onde debate diretamente com Caxias.221 

Apesar do empate no Conselho de Estado, o Gabinete saiu diminuído, 

permaneceu por alguns meses e acabou por sucumbir em julho de 1868, quando 

Zacarias pediu demissão. No entanto, o motivo alegado por ele foram as eleições para o 

Senado pelo Rio Grande do Norte, sendo favorável ao nome de Amaro Bezerra, o 

Imperador, contudo, escolheu Sales Torres Homem, presidente do Banco do Brasil e 

conselheiro de Estado. Zacarias se negou a indicar um sucessor, porém, forçadamente 

indicou o Visconde de Itaboraí (conservador), que assumiu o 23º gabinete em 16 de 

julho de 1868. 

A Guerra do Paraguai não abalou apenas a estabilidade dos ministérios e suas 

consequências se fizeram sentir em diversas outras áreas durante o Segundo Reinado, 

como, por exemplo, na questão eleitoral. Em agosto de 1866 foi enviado à apreciação 

do Conselho de Estado o seguinte tema: “Atenta a continuação da guerra com o 

Paraguai e a necessidade de enviar para o Sul esforços, é ou não, indispensável que o 

Governo solicite das Câmaras autorização para o adiamento da próxima eleição de 

Deputados para o princípio do ano vindouro [...]?”. Marquês de Olinda foi da opinião de 

que se devia esperar pelas “notícias do teatro da guerra”, não sendo ainda, portanto, 

“ocasião de se tratar desse objeto”. De igual opinião foi o conselheiro Visconde de 

Jequitinhonha. Já para o Visconde de Abaeté, a solução mais acertada era fazer a eleição 

“no tempo marcado na Lei de 19 de agosto de 1846, revogando-se, [...], a disposição do 

artigo 108 da mesma lei [...] para prevenir, ou uma contradição e um perigo para o 

Império [...], ou a impossibilidade de se reunir a Assembleia Geral [...], o que seria o 

maior dos males.”. Os conselheiros Torres Homem, Queiroz, Visconde de Sapucaí, 

Visconde de Itaboraí, Nabuco de Araújo e Pimenta Bueno votaram pelo adiamento das 

eleições.222 Este último, alegando que a guerra estava longe de acabar, disse: 

 

[...] as eleições devem ser adiadas para fevereiro do ano seguinte [1867], a 
fim de que se possam levantar forças até dezembro deste ano. O expediente 
lembrado [pelo Visconde de Abaeté] de proceder nas eleições não obstante o 
recrutamento não lhe parece admissível. Seriam eleições sem liberdade. Os 
votantes, ou não compareceriam, ou poderiam ser recrutados no entrar ou sair 
da Igreja. Seriam eleições tais que o próprio governo não poderia dirigir no 

                                                             
221Ver Brasil. Senado Federal. Anais do Império. 1868 – Livro 2, pp. 134-150; 1870 – Livro 2, pp. 29-45. 
Disponível em: http://www.senado.leg.br/publicacoes/anais/asp/IP_AnaisImperio_digitalizados.asp 
 
222Brasil. Senado Federal. Terceiro Conselho de Estado – 1865-1867. Ata de 23 de agosto de 1866. 
Disponível em: http://www.senado.leg.br/publicacoes/anais/asp/AT_AtasDoConselhoDeEstado.asp 
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sentido da Lei, nem em qualquer pensamento político. As autoridades 
policiais armadas do arbítrio do recrutamento fariam o que quisessem no 
interesse do partido a que pertencessem. O exemplo de algum outro país não 
procede porque as circunstâncias são diversas, já no modo de levantar força, 
já no sistema eleitoral. Acresce que pode providenciar-se de modo que se 
atendam às necessidades da guerra e, todavia, haja de abrir-se a sessão 
legislativa a três de maio. Para isso, o Governo pedindo para que se adiem as 
eleições para fevereiro, peça demais que se reduzam a dois meses livres de 
recrutamento, devendo precedê-lo somente um mês. Assim durará o 
recrutamento até dezembro, teremos o intervalo livre do mês de janeiro, far-
se-á a eleição primária em fevereiro, a secundária em março, e restará muito 

tempo para a expedição de diplomas.
223

 

 

O conselheiro Paranhos estava de acordo com Pimenta Bueno e igualmente deu 

voto favorável ao adiamento da eleição: 

 

Uma vez que há necessidade reconhecida e indeclinável de fazer novas levas 
de gente para os exércitos em operações, de dois alvitres é preciso adotar um: 
ou solicitar das Câmaras autorização para recrutar durante o período eleitoral, 
ou propor o adiamento da próxima eleição de Deputados. O primeiro destes 
alvitres não convém. Não se podem considerar livres eleições feitas sob a 
ação do recrutamento; não só pelos abusos que na prática se tem observado 
da parte dos recrutadores, mesmo em épocas ordinárias (e as nossas 
circunstâncias atuais são bem extraordinárias), mas também porque o próprio 
Legislador do Brasil julgou indispensável aquela garantia, não reputando 
compatível a liberdade da eleição com o recrutamento, tal qual é ainda 

praticada entre nós [...].
224

 

 

A eleição para a Assembleia Geral que teria lugar em novembro de 1866 foi 

adiada para o primeiro dia do mês de fevereiro de 1867 pela Lei nº 1.355, de 19 de 

setembro de 1866, que também reduziu de sessenta para trinta os dias da suspensão do 

recrutamento antes da eleição primária.225 O adiamento das eleições voltou a ser tema 

de debate no Conselho de Estado em dezembro de 1866 quando o Imperador apresentou 

a nota expedida pelo Presidente do Conselho, Zacarias de Góis e Vasconcelos, com data 

de 13 de dezembro do corrente ano, pedindo que as eleições de deputados nas 

províncias do Rio Grande do Sul e em Mato Grosso fossem proteladas devido à guerra 

do Paraguai.226 Colocada a questão em votação, foram de parecer favorável ao 

                                                             
223Brasil. Senado Federal. Terceiro Conselho de Estado – 1865-1867. Ata de 23 de agosto de 1866. 
Disponível em: http://www.senado.leg.br/publicacoes/anais/asp/AT_AtasDoConselhoDeEstado.asp. 
Grifos nossos.  
224Brasil. Senado Federal. Terceiro Conselho de Estado – 1865-1867. Ata de 23 de agosto de 1866. 
Disponível em: http://www.senado.leg.br/publicacoes/anais/asp/AT_AtasDoConselhoDeEstado.asp 
225Brasil. Câmara dos Deputados. Coleção das Leis do Império. Atos do Poder Legislativo (1866). Lei nº 
1.355, de 19 de setembro de 1866. Disponível em: http://www2.camara.leg.br/atividade-
legislativa/legislacao/publicacoes/doimperio 
226A nota expedida pelo presidente do Conselho dizia: “Achando-se grande o número de cidadãos da 
Província de São Pedro do Rio Grande do Sul empenhados já na Guerra contra o Paraguai, [...], duvida a 
respectiva Presidência que possa em fevereiro celebrar-se regularmente a eleição de deputados, e que 
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adiamento os senhores Visconde de Jequitinhonha, Queiroz, Visconde de Sapucaí e 

Nabuco de Araújo. O conselheiro Sousa Franco votou não com o seguinte argumento: 

“O adiamento das eleições dará ainda lugar a presunção que, deixada para depois do 

vencimento da campanha, se tem em vista fazer pesar sobre o pronunciamento das urnas 

a influência de baionetas vitoriosas [...]”. Por sua vez, Torres Homem votou 

favoravelmente ao Rio Grande do Sul e negativamente para o Mato Grosso. Para o 

conselheiro Paranhos: 

 

[...] Viola-se a lei permanentemente quanto ao regime eleitoral, viola-se a lei 
que o Governo há pouco propôs e obteve das Câmaras, adiando as eleições de 
novembro para fevereiro, e viola-se ainda o princípio da simultaneidade da 
eleição em todo o Império. [...]. O que ocorreu de novo depois da 
apresentação daquela proposta, que hoje é lei? O acontecimento de 
Curupaiti? O desastre de Curupaiti custou aos aliados quatro mil homens fora 
de combate, mas destes pelo menos dois mil poderão voltar brevemente as 
fileiras dos combatentes. [...]. A razão da medida, portanto, não pode ser o 
desastre de Curupaiti. [...]. Pelo que respeita a regularidade das eleições, já se 
ponderou que a razão de estarem na guerra muitos cidadãos ativos, dá-se em 
grau maior ou menor, e proporcionalmente no mesmo grau em outras 
províncias. Suponhamos, porém, que assim seja, que as eleições ali não 
possam exprimir o verdadeiro voto da maioria da população ativa, e que pela 
mesma causa as eleições venham inçadas irregularidades, por que havemos 
de julgá-las e condená-las previamente? O poder competente que as julgue e 

as anule, se com efeito forem tais. [...].
227

 

 

Após tecer as considerações acima, Paranhos ponderou por não aconselhar o 

Governo, em relação ao Rio Grande do Sul, a tomar para si a decisão. Quanto ao Mato 

Grosso, votou negativamente. Por meio do decreto nº 3.754, de 19 de dezembro de 

1866, a eleição para deputado à Assembleia Geral na província do Rio Grande do Sul 

foi adiada para depois de terminada a guerra, ficando a mesma sem representação na 

Câmara de Deputados na 13ª legislatura (1867-1868).228 

                                                                                                                                                                                   
deixe o processo eleitoral de prejudicar o levantamento de forças que se pretende. As circunstâncias da 
Província do Mato Grosso, se bem que não idênticas às do Rio Grande do Sul, embaraçam também ali o 
regular exército do direito de votar. Deseja, pois, o Governo ouvir o Conselho de Estado sobre se é ou não 
de boa política adiar por Decreto a eleição de deputados no Rio Grande do sul e Mato Grosso para depois 
de concluída a guerra contra o Paraguai”. Brasil. Senado Federal. Terceiro Conselho de Estado – 1865-
1867. Ata de 15 de dezembro de 1866. Disponível em: 
http://www.senado.leg.br/publicacoes/anais/asp/AT_AtasDoConselhoDeEstado.asp 
227Brasil. Senado Federal. Terceiro Conselho de Estado – 1865-1867. Ata de 15 de dezembro de 1866. 
Disponível em: http://www.senado.leg.br/publicacoes/anais/asp/AT_AtasDoConselhoDeEstado.asp 
228Brasil. Senado Federal. Terceiro Conselho de Estado – 1865-1867. Ata de 15 de dezembro de 1866. 
Disponível em: http://www.senado.leg.br/publicacoes/anais/asp/AT_AtasDoConselhoDeEstado.asp; 
Brasil. Câmara de Deputados. Coleção das Leis do Império. Atos do Poder Executivo (1866). Decreto nº 
3.754, de 19 de dezembro de 1866. Disponível em: http://www2.camara.leg.br/atividade-
legislativa/legislacao/publicacoes/doimperio; Barão de Javari. Organizações e Programas Ministeriais 
– Regime Parlamentar no Império. Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios Interiores/Arquivo 
Nacional, 1962. 2ª ed. 
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Afora as questões inerentes à guerra, a questão da reforma eleitoral voltava a 

ocupar o pensamento de alguns parlamentares brasileiros, sobretudo ligados ao partido 

Liberal, que queriam a substituição do sistema de eleições indiretas pelo sistema de voto 

direto. Entretanto, a maioria da Câmara e do Senado entendeu que ainda não era o 

momento para uma reforma tão radical e aprovaram uma nova lei eleitoral em 1875, a 

Lei do Terço, que mantinha o voto em dois graus e retomava o princípio das grandes 

circunscrições eleitorais (eleições por província). O terço nada mais era que a 

determinação de que nas eleições primárias e secundárias, os votantes e os eleitores, 

respectivamente, deveriam votar em tantos nomes quantos correspondessem a dois 

terços do número total de representantes designados por lei. Esta lei também alterou o 

número de eleitores das assembleias paroquiais com base no recenseamento 

populacional do ano de 1872 e foi responsável pela criação dos títulos de qualificação 

de votantes. No entanto, foi curto o seu período de duração, sendo substituída em 1881 

pela Lei Saraiva (ou Lei do Censo) que introduziu o voto direto (Tabelas 4 e 5).  

Passemos, então, a tratar de cada uma das mencionadas leis eleitorais e de que 

forma elas afetaram o sistema representativo brasileiro e, em especial, a política mineira 

oitocentista. 

 

Tabela 4: Leis e decretos eleitorais e as respectivas legislaturas da Assembleia Geral Legislativa no 
Império 

Legislatura Dec. Imp. 
26/03/1824 

Dec. nº 157 
04/05/1842 

Lei nº 387 
19/08/1846 

Lei nº 842 
19/09/1855 

Lei nº 1.082 
18/18/1860 

Lei nº 2.675 
20/10/1875 

Lei nº 3.029 
09/01/1881 

1ª (1826-29)        
2ª (1830-33)        
3ª (1834-37)        
4ª (1838-41)        
5ª (1843-44)        
6ª (1845-47)        
7ª (1848)        
8ª (1850-52)        
9ª (1853-56)        
10ª(1857-60)        
11ª(1861-64)        
12ª(1864-66)        
13ª(1867-68)        
14ª(1869-72)        
15ª(1872-75)        
16ª(1878)        
17ª(1878-81)        
18ª(1881-84)        
19ª(1885)        
20ª(1886-89)        

Fonte: Barão de Javari. Organizações e Programas Ministeriais – Regime Parlamentar no Império. Rio 
de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios Interiores/Arquivo Nacional, 1962. 2ª ed. Grifos nossos. 
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Tabela 5: Leis e decretos eleitorais e as respectivas legislaturas da Assembleia Legislativa 
Provincial de MG no Império 

Legislatura Dec. Imp. 
26/03/1824 

Dec. nº 157 
04/05/1842 

Lei nº 387 
19/08/1846 

Lei nº 842 
19/09/1855 

Lei nº 1.082 
18/18/1860 

Lei nº 2.675 
20/10/1875 

Lei nº 3.029 
09/01/1881 

1ª (1835-37)        
2ª (1838-39)        
3ª (1840-41)        
4ª (1842-43)        
5ª (1844-45) 
6º (1846-47) 

       

7ª (1848-49)        
8ª (1850-51)        
9ª (1852-53)        
10ª(1854-55)        
11ª(1856-57)        
12ª(1858-59)        
13ª(1860-61)        
14ª(1862-63)        
15ª(1864-65)        
16ª(1866-67)        
17ª(1868-69)        
18ª(1870-71)        
19ª(1872-73)        
20ª(1874-75)        
21ª(1876-77)        
22ª(1878-79)        
23ª(1880-81)        
24ª(1882-83)        
25ª(1884-85)        
26ª(1886-87)        
27ª(1888-89)        

Fonte: Barão de Javari. Organizações e Programas Ministeriais – Regime Parlamentar no Império. Rio 
de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios Interiores/Arquivo Nacional, 1962. 2ª ed. Grifos nossos. 

 

 

3.2 O contexto da primeira reforma eleitoral do Segundo Reinado: as eleições 

indiretas por círculos de um deputado 

 

Vimos que em 19 de agosto de 1846 foi aprovada a primeira lei regulamentar 

das eleições em cumprimento ao Artigo 97 da Constituição de 1824, cujo texto, apesar 

das quatro grandes reformas feitas na legislação eleitoral, serviu de base até o ano de 

1889, quando o regime monárquico chegou ao fim dando lugar à República. A primeira 

alteração na Lei eleitoral de 1846 foi feita pelo decreto nº 842, de 19 de setembro de 

1855, mais conhecido como Primeira Lei dos Círculos.  

Foi no âmbito da 9ª legislatura (1853-1856), durante o 12º Gabinete Ministerial, 

conhecido como o Ministério da Conciliação, sob a presidência de Honório Hermeto 

Carneiro Leão – o Marquês de Paraná –, que se deu a primeira grande reforma na 

referida Lei de 1846. Entretanto, o projeto de reforma que resultará na Lei dos Círculos 

de 1855 foi apresentado em sua “primeira versão” ainda no ano de 1846, antes mesmo 

da publicação da Lei nº 387, na sessão do 03 de agosto do Senado – mas datado de 27 
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de julho – pelo senador por São Paulo, Francisco de Paula Souza e Melo, com a 

seguinte justificava:  

 

Tendo o Senado rejeitado quase todas as emendas que a comissão propôs à 
lei de eleições que veio da outra Câmara, pela razão, talvez muito acertada, 
de que elas demorariam a passagem dessa lei, que se considerou muito 
urgente, e estando ele orador ainda persuadido de que é indispensável a 
adoção das ideias contidas nessas emendas para que semelhante lei produza 
os bons resultados que se tiveram em vista, torna a apresentá-las, como 
prometeu, formuladas num projeto, para que de novo se tomem em 
consideração.229 

 

O projeto ficou parado na pasta da Comissão de Constituição e Legislação do 

Senado e só entrou na ordem do dia quase dois anos depois, na sessão de 06 de julho de 

1848 –  com o substitutivo da respectiva Comissão. Paula Souza era então presidente do 

9º Gabinete Ministerial (31 de maio de 1848). Os principais pontos do projeto 

apresentado pelo presidente do Conselho eram: i. a eleição por círculos de dois 

deputados e um senador; ii. a eleição especial de suplentes para todos os cargos eletivos; 

iii. a proibição de alguns funcionários serem eleitos nos distritos em que exercessem 

jurisdição – incompatibilidade eleitoral; e iv. apuração da renda.230 Entretanto, com as 

alterações feitas pela Comissão, o projeto “H”, de 1848231, apresentado para a 

apreciação dos senhores senadores do Império, entre outros temas, previa: i. a eleição 

por círculo de um deputado apenas; ii. as incompatibilidades eleitorais; e iii. a eleição 

especial apenas para suplentes de deputados.232 

Iniciado os trabalhos, o propositor do projeto sugeriu que fosse suprimido o 

Artigo 1º para que pudessem se ocupar do essencial, que era fazer “uma reforma radical 

sobre o método eleitoral”, podendo-se, portanto, “dispensar os métodos secundários”. 

Em resposta, o senador por Minas Gerais, Sr. Bernardo Pereira de Vasconcelos, 

questiona sobre qual o melhoramento que o projeto trará ao país sem que sejam tomadas 

outras medidas a respeito e afirma ser o governo o “subordinador-mor” do Império e, 

portanto, antes de se tratar de uma nova lei de eleições é necessário oferecer “garantias 

ao país contra as agressões que o governo lhe tem feito em seus mais importantes 

                                                             
229Brasil. Senado Federal. Anais do Império. 1846 – Livro 1 (Transcrição). Sessão em 03 de agosto de 
1846, p. 352. Disponível em: http://www.senado.leg.br/publicacoes/anais/asp/IP_AnaisImperio.asp.  
230SOUZA, Francisco Belisário Soares de. Sistema Eleitoral no Império. Com apêndice contendo a 
legislação eleitoral no período 1821-1889. Vol. 18. Brasília: Senado Federal, 1979, p. 69. 
231Nome pelo qual os senhores senadores do Império se referiam ao projeto apresentado por Paula Souza 
e revisto pela Comissão de Constituição e Legislação. 
232SOUZA, Francisco Belisário Soares de. Sistema Eleitoral no Império. Com apêndice contendo a 
legislação eleitoral no período 1821-1889. Vol. 18. Brasília: Senado Federal, 1979, pp. 69-70. 
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direitos [...]”.233 Paula Souza replica afirmando que o projeto, em suas disposições, é um 

avanço e, portanto, é de grande utilidade. Concorda com o senador Vasconcelos que são 

necessários outros projetos, mas é do entendimento que não se pode esperar que se 

reforme tudo para, então, se reformar as eleições e sai em defesa da proposta dos 

círculos eleitorais dizendo: “Ora, fazendo-se a eleição por círculos bem se vê que a 

influência do governo diminui, sendo a eleição ultimada em cada círculo evitam-se as 

fraudes que se dão na maior parte das eleições, e [aí] está um importante 

melhoramento”. Não havendo outras manifestações de outros senadores, colocou-se o 

pedido de supressão do Artigo 1º em votação e foi rejeitado.234 

Antes de prosseguirmos com os debates no Senado é importante que 

esclareçamos as principais motivações que levaram parte dos representantes 

contemporâneos a defenderem o voto por círculo eleitoral. Neste sentido, destacamos 

mais uma vez a já citada obra de Francisco Belisário Soares de Souza. Nela o autor 

enumera os nove principais argumentos apresentados pelos defensores do voto distrital 

(voto por círculo): 

 

1º diminuir a influência do governo e as fraudes eleitorais; 2º por o eleito em 
contato com o eleitor; 3º facilitar a fiscalização da eleição por parte das 
câmaras [...]; 4º oferecer menores perigos e abalos à sociedade do que uma 
eleição geral em toda a província [...]; 5º moderar o espírito do 
provincialismo; 6º tiras as grandes deputações o espírito de união e disciplina 
que as tornam preponderantes sobre as pequenas; 7º diminuir as pressões que 
sobre o governo exercem as grandes deputações vinculadas pelos mesmos 
interesses; 8º dar lugar a serem consultados os interesses locais, naturalmente 
melhor conhecidos dos deputados do distrito; 9º [...] impedir que as maiorias 
locais fossem esmagadas e anuladas pelas provinciais, de modo a dar entrada 
no parlamento a todas as opiniões políticas.235 

 

A grande preocupação, no entanto, era a questão relativa à representação das 

minorias. Da maneira como as eleições eram feitas, com o voto por província e maioria 

simples (pluralidade relativa), comumente davam como resultados, ou as câmaras 

unânimes, ou a sub-representação das minorias. Isto acontecia porque, de acordo com o 

exemplo dado por Manoel Rodrigues Ferreira, se em uma dada província de três 

                                                             
233Brasil. Senado Federal. Anais do Império. 1848 – Livro 3 (Transcrição). Sessão em 06 de julho de 
1848, pp. 120,121 e 124. Disponível em: 
http://www.senado.leg.br/publicacoes/anais/asp/IP_AnaisImperio.asp.  
234Brasil. Senado Federal. Anais do Império. 1848 – Livro 3 (Transcrição). Sessão em 06 de julho de 
1848, pp. 120-126. Disponível em: http://www.senado.leg.br/publicacoes/anais/asp/IP_AnaisImperio.asp. 
Grifos nossos. 
235SOUZA, Francisco Belisário Soares de. Sistema Eleitoral no Império. Com apêndice contendo a 
legislação eleitoral no período 1821-1889. Vol. 18. Brasília: Senado Federal, 1979, pp. 70-71. 
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colégios eleitorais com o mesmo número de eleitores, se dois colégios se unissem, 

elegeriam todos representantes à Assembleia Geral e membros das assembleias 

provinciais, ficando o terceiro colégio, em minoria, sem nenhum representante. Como o 

sistema proporcional, que hoje nos é tão familiar, na altura ainda não havia sido 

concebido, o círculo eleitoral – ou voto por distrito – aparecia como uma solução ao 

problema das minorias, uma vez que facilitaria a eleição de políticos locais. Como 

forma de dar credibilidade a este sistema, os parlamentares citavam as experiências 

norte-americana, inglesa e francesa, onde o mesmo fora adotado. Como bem ressaltado 

por Ferreira, à época as organizações políticas não entravam no escopo da legislação 

eleitoral e, dessa maneira, como não havia registro dos partidos, não havia registro 

prévio dos candidatos, cabendo aos colégios eleitores fazerem as eleições e enviarem as 

respectivas atas para que fossem apuradas na capital da província.236 

Voltando ao Senado, na sessão do dia 26 de julho de 1848 teve início a 

discussão sobre os círculos eleitorais, destacando-se as falas de Paula Souza e do 

senador Vasconcelos. Na sessão seguinte, de 27 de julho, os senhores senadores 

continuaram a debater os artigos do projeto “H” de eleições, discutindo sobre a cópia e a 

remessa das atas de eleições às Câmaras Municipais das cabeças dos distritos; sobre a 

designação precisa do edifício para a reunião dos eleitores e sobre a apuração dos votos. 

Sobre este último ponto, os senhores Paula Souza e Carneiro Leão apresentam duas 

emendas sobre as quais, pedindo a palavra, Vasconcelos diz:  

 

A lei de 1846 exige tantas formalidades, que raríssima será a eleição que não 
se possa taxar de ilegal, de nula; esta lei [que se discute] multiplica ao 
infinito as formalidades. O que se deve, pois, fazer nestas emendas? Evitar 
tudo quanto seja aumentar as formalidades, que vão dificultar ainda mais a 
apuração eleitoral.237 

 

O senador mineiro Honório Hermeto Carneiro Leão resolve, então, alterar a 

emenda que havia proposto com as considerações feitas por Vasconcelos e Paula Souza 

decide por retirar a sua. Na discussão do §17 do art. 1º, sobre o número de deputados 

                                                             
236Cf. FERREIRA, Manoel Rodrigues. A evolução do sistema eleitoral brasileiro. 2ª ed. rev. e alt. 
Brasília: TSE/SDI, 2005, p. 150. Disponível em: http://www.tse.jus.br/hotsites/catalogo-
publicacoes/pdf/4_evolucao_sistema_eleitoral.pdf.  
237Brasil. Senado Federal. Anais do Império. 1848 – Livro 3 (Transcrição). Sessão em 27 de julho de 
1848, p. 497. Disponível em: http://www.senado.leg.br/publicacoes/anais/asp/IP_AnaisImperio.asp. 
Grifos nossos. 
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provinciais que cada província devia dar238, mais uma vez o senador Vasconcelos 

apresentou suas ponderações: 

 

Sr. presidente, parece-me que este parágrafo não tem outro objeto senão por 
em harmonia, [...], o número dos distritos com o número dos deputados que 
devem ter as Assembleias Provinciais. Mas eu pela simples leitura do 
parágrafo, acho alguma coisa que não me parece razoável. Diz ele que a 
província da Bahia dará 42 deputados provinciais, elegendo-se 3 em cada um 
dos seus distritos, e que Minas Gerais dará 40 a 2 por distrito. Ora, a 
província de Minas Gerais manda à Assembleia Geral 20 deputados, e dá 40 
deputados provinciais, e a Bahia manda 14 deputados a Assembleia Geral e 
manda à sua Assembleia 42 deputados! Que razão haverá para esta alteração? 
Então altere-se o número dos deputados gerais da Bahia. [...]. Ora, este §17 
combinado com o §18, torna estas disposições muito confusas [...]. Senhores, 
este parágrafo é de mais importância do que parece; nele, além da simetria de 
que falei, não lhe vejo interesse nenhum público. [...]. A minha opinião é que 
se não trate deste objeto, que se declare antes que a eleição provincial seja 
feita por distritos. [...].  Eis o que me parece melhor; se se não julga possível 
fazer-se uma alteração tal e qual as necessidades públicas reclamam, então 
não se toque na disposição do ato adicional.239 

 

Em resposta, o senador Carneiro Leão disse que o “o motivo por que se oferece 

uma alteração no número dos deputados provinciais é para se poder com mais facilidade 

distribuir a sua eleição por distritos” e, para tal, esta medida tomava como razão a 

mesma apresentada pelo Sr. Vasconcelos “quando membro da comissão da reforma 

constitucional para propor um artigo simétrico” – e que consta no Ato Adicional –, que 

é o entendimento de que “a circunstância de ser província dava direito à representação 

provincial, qualquer que fosse o número dos deputados gerais que ela desse” e, no 

intuito de aliviar as províncias de um dispendioso corpo legislativo, “fez-se essa 

representação menos numerosa em algumas províncias”, dando-lhes “um número de 

deputados que pareceu razoável, segundo a população, o número menor foi o de 

20”.Portanto, adotando a mesma lógica é que o projeto “H” em discussão prevê que as 

províncias que tinham 20 deputados provinciais passem a ter 21; as que tinham 21 

passem a ter 22 e mais, e “as outras, ou conservam o seu número, ou são pouco elevadas 

[...]”. Desta maneira, afirma os Sr. Carneiro Leão, “persuado-me de que o que está aí 

proposto harmoniza muito mais a eleição, do que se se não fizesse alteração 
                                                             
238 De acordo com o referido §17, as províncias do Império deveriam dar os seguintes números de 
deputados provinciais: BA (42 – 3 por distrito); MG (40 – 2 por distrito); PE (39 – 3 por distrito); SP (36 
– 4 por distrito); RJ (tantos quantos derem os seus distritos a razão de 4, com exceção do distrito ou 
distritos da Corte e seu município); CE (32 – 4 por distrito; RS, AL e PB (30 – 6 por distrito); SE, GO e 
PI (22 – 11 por distrito); SC, ES, RN e MT (21). Brasil. Senado Federal. Anais do Império. 1848 – Livro 
3 (Transcrição). Sessão em 27 de julho de 1848, p. 502. Disponível em: 
http://www.senado.leg.br/publicacoes/anais/asp/IP_AnaisImperio.asp. 
239Brasil. Senado Federal. Anais do Império. 1848 – Livro 3 (Transcrição). Sessão em 27 de julho de 
1848, pp. 502-504. Disponível em: http://www.senado.leg.br/publicacoes/anais/asp/IP_AnaisImperio.asp.  
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alguma”.240Em decorrência do avançado da hora, a discussão foi adiada para o dia 

seguinte. 

Da sessão de 28 de julho destacamos o amplo debate em torno dos §§17, 18 e 

19241 do projeto e que dizem respeito ao número de deputados à Assembleia Provincial 

e às incompatibilidades, sobretudo as falas do presidente do Conselho de Ministros, o 

Sr. Paula Souza, e dos senadores Vergueiro e Vasconcelos. Iniciada a nova sessão, o 

presidente do Conselho argumenta que o aumento do número de deputados provinciais 

previsto no projeto estava em consonância com a revisão feita pela Comissão que, entre 

outras questões, adotou o sistema de eleição por distrito e determinou que os membros 

das assembleias provinciais fossem eleitos do mesmo modo que os deputados gerais. 

Desta maneira, “era consequência necessária que eles [deputados provinciais] também 

fossem nomeados por distritos”. São suas as palavras a seguir: 

 

Ora, repartidos os deputados gerais por distritos, como a Comissão marcou 
um por cada distrito, precisava designar também quantos deputados 
provinciais deveria dar cada distrito; e sendo assim não podia ligar-se ao 
número dado atualmente em cada província, por isso que esse número não 
podia ser igualmente repartido por todos os distritos, Minas Gerais, por 
exemplo, há de ter vinte distritos; não podia o número dos seus deputados 
provinciais ser de trinta e seis, por isso se designou dois para cada distrito, o 
que dá quarenta. A Bahia há de ter quatorze distritos, se se marcasse dois 
deputados provinciais por distrito, vinha o número destes a ser de vinte e 
oito, oito de menos dos que atualmente tem; foi preciso, pois, elevar esse 
número a quarenta e dois, isto é, a três por distrito. Eis o que a comissão foi 
obrigada a fazer, e que eu entendo que não traz prejuízo algum, e pode ter 
lugar, tanto mais que no ato adicional se diz que o número dos deputados 
provinciais é alterável por lei geral.242 

 

Sobre esta questão o senador Dantas via duas possibilidades: “ou diminuiremos 

o número de deputados provinciais, ou então fiquem os mesmos, e não se faça a eleição 

por círculos, mas sim como ficam sendo as de senadores”.243 Por sua vez, o senador 
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Vasconcelos expressava os motivos que o levavam a ser contra o projeto, destacando, 

principalmente, a inconstitucionalidade das incompatibilidades:  

 

Tanto interesse tenho em perturbar a marcha deste projeto que a falar a 
verdade, nem algum dos seus artigos li: principiei pelas incompatibilidades; 
logo que as achei dobrei folha; não me era preciso para pronunciar-me contra 
ele outra coisa mais do que esta disposição que contém o projeto. Hei de, 
pois, votar contra o projeto por causa do artigo que declara que certos 
empregados públicos não podem ser nomeados deputados; ainda que lá se 
venha com cláusulas, das quais só resulta benefício ao suborno que o governo 
houver de fazer. [...].244 

 

E acerca do número dos deputados provinciais que se pretendia aumentar, 

continua o senador: 

 
Não me parece conveniente, repito, que se aumente o número de deputados 
pela maneira projetada; se se quer alterar este número, seja ele tal que garanta 
ao cidadão o gozo dos seus direitos, a fazenda pública não esteja sempre 
ameaçada [...], a razão porque se não fez este aumento foi porque seria 
interminável a discussão sobre o número de deputados de que devia constar 
cada uma das Assembleias Provinciais [...] e o meio que houve de 
economizar o tempo e de fazer passar alguma reforma, foi redigir o artigo 
como ele está redigido. [...]. Mas, houvesse ou não houvesse erro no ato 
adicional, pergunto ao nobre senador por Minas [Sr. Vergueiro]: – convirá 
alterar esta disposição do ato adicional, só para que haja simetria, ou por 
outra, só para que cada distrito eleitoral de uma província dê certo número de 
deputados? [...].245 

 

Antes de passar a palavra ao mencionado senador mineiro, Vasconcelos reafirma 

a sua preferência para que não se altere o número de deputados às Assembleias 

Paroquiais e apresenta uma emenda ao projeto: 

 

Como, pois, entendo que é preferível a doutrina atual a esta alteração, pois 
que a doutrina atual não aumenta a despesa, e o que propõe a comissão 
aumenta a despesa sem nenhum resultado profícuo, indiquei eu então a 
emenda que eu julgava dever ser adotada [...]. Eis como eu queria que 
passasse o artigo: – A eleição dos deputados provinciais far-se-á da mesma 
maneira por que se fizer a dos deputados da Assembleia Geral Legislativa, e 
pelos mesmos eleitores. Cada distrito em que se dividir a província nomeará 
o mesmo número de deputados. Se houver número tal que um distrito não 
possa nomear tantos deputados quantos o outro distrito, far-se-á a 
distribuição do excesso, de maneira tal que se guarde a maior igualdade 
possível, que haja compensação, nomeando um distrito mais deputados em 
um biênio do que tinha nomeado no biênio antecedente. [...]. Não se pode, 
portanto, entender que minhas palavras têm por fim baralhar o projeto de 
maneira que ele não possa afinal ser aprovado. Já disse que admitiria o 
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projeto se não contivesse o artigo das incompatibilidades; mas, a ter de fazer 
alguma emenda, apresentá-la-ia pela maneira por que acabo de enunciar.246 

 

Na sequência, o senador Vergueiro, sobre a questão da deputação provincial, 

argumenta:  

 

Eu inclino-me a adotar a seguinte ideia: no ato adicional está marcado o 
número dos deputados provinciais que deve ter cada província; está declarado 
que este número pode ser alterado; creio que não pode dar-se dúvida de que a 
legislatura ordinária pode alterar o número dos deputados provinciais, porque 
é isto expresso na constituição. Que este número não está em relação com a 
população, também é uma verdade, por isso mesmo que províncias que têm 
uma população muito grande têm um número de deputados igual ao de outras 
que têm menor população. Podemos, pois, alterar o número dos deputados, e 
alterá-lo mesmo com desigualdade mais ou menos, sem de modo nenhum 
atacar a constituição; mas a questão é da conveniência, se convém fazer-se a 
alteração que está no projeto ou se não convém. Eu desejo ser sóbrio em 
fazer alterações quando delas não resulta utilidade conhecida. Dando-se mais 
alguns deputados ou menos, não vêm nisto grande interesse; aumentar um 
pequeno número como se aumenta pelo projeto, não há interesse; portanto 
inclino-me mais a conservar o que existe.247 

 

E em resposta à pergunta que lhe foi dirigida pelo Sr. Vasconcelos:  

 

Disse o nobre senador que, depois de feita a divisão com igualdade, o resto se 
distribua pelos distritos. Concordo também nisto, nem há outro meio de sair 
do embaraço; mas o que eu quisera era que se marcasse uma regra fixa, que 
não ficasse a arbítrio do governo dizer: – tal distrito dê mais um –. Quisera 
que a fração da divisão coubesse aos distritos de maior população. Por este 
modo concordo em que se suprimam os três parágrafos, substituindo-se por 
esta regra, isto é, conservando o número existente, e fazendo-se a divisão 
pelos distritos, distribuindo-se a fração por aqueles distritos que tiverem 
maior população.248 

 

Sobre as exposições feitas pelos senadores acima citados e a emenda enviada à 

Mesa pelo senador Vergueiro solicitando que na redação do parágrafo em discussão 

conste a decisão de se manter o mesmo número de deputados provinciais, sendo estes 

divididos igualmente pelos distritos, ficando a fração (o excesso) aos distritos de maior 

população, Paula Souza, em relação à emenda, afirmou que ela não era satisfatória para 

atender ao que se discutia nos §§17, 18 e 19:   
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A emenda diz que se distribuam os deputados pelos distritos, e quando 
houver fração se reparta ela pelos distritos mais populosos. Primeiramente 
supõe-se que há distritos mais populosos, quando se determinou que fossem 
iguais. Em segundo lugar, supõe que há sempre frações, quando pode haver 
falta; por exemplo, Minas deve ter 20 distritos, são 36 deputados: logo não há 
fração, antes há diminuição. Ainda há outro motivo, e é que há províncias 
que têm um só distrito, que são aquelas que dão um só deputado; a eleição 
dessas províncias há de ser toda feita em diferentes colégios, e apurada na 
cabeça do distrito. Talvez se pudesse fazer alguma emenda que prevenisse 
todos esses casos; mas não acho que o artigo como está mereça 
modificação.249 

 

E respondendo o argumento do senador Vasconcelos de que o aumento do 

número de deputados provinciais iria onerar a Fazenda: 

 

O que se pretende? Aumentar o número de deputados de algumas províncias: 
que mal faz este aumento? Disse-se que lesa as rendas públicas; mas é tão 
limitada esta lesão, que julgo que não vale a pena. Talvez se aumentem 30 
deputados mais ou menos: tomando o termo médio do que se pratica e todas 
as províncias, cada deputado não gastará mais que 400$ rs., dando 6 ou 
7$000 rs. por dia a cada deputado, e creio que o termo médio há de ser 
menor, porque das províncias que sei é muito menor; por exemplo, o Rio de 
Janeiro dava 6$400; mas pelo que li das discussões da Assembleia Provincial, 
parece-me que se fixou em 1$000 réis.250 

 

Após tecer estas considerações, outro senador, cujo nome não consta da Ata da 

referida sessão dos Anais do Senado, fez uma rápida intervenção sobre o valor referido 

pelo presidente do Conselho, a qual seguiram-se novamente as falas dos senhores Paula 

Souza, Vasconcelos e Carneiro Leão. Ao término das considerações deste último, o 

presidente do Senado deu a matéria por discutida e, colocando-a em votação, deu como 

resultado a aprovação dos §§17, 18 e 19, passando a discutir os parágrafos seguintes. 

Na sessão de 29 de julho, pela ordem do dia, entraria em discussão o projeto 

vindo da Câmara dos Deputados sobre as incompatibilidades, contudo, os senhores 

senadores tiveram um longo debate – que se estendeu pelas sessões do dia 1º e 02 de 

agosto –  para decidir se ele deveria ser adiado, tratado em separado ou conjuntamente 

com o projeto “H”. Sobre esta questão, na sessão de 29 de julho, ironicamente o Sr. 

Vasconcelos tece o seguinte comentário: 

 

[...] V. Exª. me permitirá declarar que ainda não li nem o parecer nem a 
proposta; falo de ouvido; porém a questão não é de adiamento, a questão é se 
deve fazer parte da lei de eleições, que se trata nesta casa, esta famosa 
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proposta, ou se ela deve ser discutida em separado, aprovada tal qual, com 
todos os pontos e vírgulas, para, como disse o nobre senador o Sr. Vergueiro, 
o senado ajudar a patriótica câmara dos deputados a levantar este monumento 
de glória a seu nome, a seu incontestável liberalismo.251 

 

Sobre este “monumento de glória”, continua o senador: 

 
Eu, Sr. presidente, entendo que, se este tigre não for morto logo que aparece 
nesta casa, se formos, permita-se-me [sic] a expressão, tão insensatos que 
consintamos que ele viva muito tempo entre nós, estou que será permitido 
torná-lo menos maléfico, menos atroz; parece-me que o senado há de apoiar 
as emendas que eu oferecerei, as mesmas emendas, os mesmos artigos que 
ele já tem aprovado; pode-se isto negar? Porque havemos, pois, de estar 
gastando tempo? Eu entendo que o melhor é não interrompermos a discussão. 
[...] oferecerei agora como emendas a este outro salvaterio [sic] o projeto que 
está em discussão no senado, para que ao menos gaste um pouco as unhas 
deste tigre. O meu voto está formado, é contra; mas se passar, então hei de 
ver se posso tornar menos pontudas as unhas deste tigre, oferecendo-lhe o 
projeto do Sr. Paula Souza, emendado pela comissão.252 

 

O Sr. Vergueiro, por sua vez, numa longa exposição, emite a sua opinião sobre a 

conveniência de se discutir a questão em separado e é enfático na defesa do projeto de 

incompatibilidades eleitorais elaborado pela Câmara Baixa:  

 

[...] a matéria me pareceu importantíssima; não duvido reconhecê-la e afirmar 
que é como um troféu de glória com que a câmara dos deputados se honrou; 
porque tendo assento nela muitos prejudicados, cortou pelos interesses 
individuais dos seus membros, olhou só para o interesse público e respeitou o 
grito nacional. Se algum objeto há sobre que a opinião pública se tenha 
manifestado com força, é a respeito das incompatibilidades. É desconhecer as 
queixas que há por toda a parte não querer admitir as incompatibilidades. 
Merece, pois, muitos louvores a câmara dos deputados. [...]. Este outro 
projeto que se discute é também de grandíssima importância; mas discuta-se 
em separado, porque de confundir os dois projetos pode acontecer que pela 
grandeza dos objetos se compliquem de tal modo que não venha a passar 
nenhum. [...]. Não sei se algum ministro nomeia presidentes candidatos; mas 
o que é fato é que os presidentes se fazem candidatos. [...].  Também se 
conhece que é um mal, e mal muito grande, que o juiz de direito, que o juiz 
municipal esteja trocando a justiça por votos [...]. É, portanto, o meu parecer 
que a proposta entre quanto antes em discussão; decida-se. Quando se tratar 
da lei de eleições, proceda-se de conformidade com o que se tiver vencido 
nesta; se esta tiver passado, suprima-se o que houver a este respeito nessa 
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outra lei; e se a proposta não passar, é porque o senado não quer as 
incompatibilidades, e então escusado é tratar disto...253 

 

 
O ex-regente Pedro de Araújo Lima, Visconde e depois Marquês de Olinda, é de 

parecer que o projeto da Câmara seja adiado para depois da discussão da mesma matéria 

no projeto do Senado, uma vez que:  

 

A matéria é muito importante; mas pode haver quem entenda que ela tal qual 
se acha concebida na proposta, ou ainda nas emendas da outra câmara, não 
deve passar; e não será prudente para aqueles que assim pensam, que 
acompanhem esta medida outras providências por considerarem a matéria em 
si mesmo prejudicial? Entendendo assim, não deve esta proposta esperar um 
pouco até que passem essas medidas que se julga necessário que 
acompanhem a proposta? De certo; eu pois que assim penso, devo votar pelo 
adiamento até que se discuta a mesma matéria da proposta no projeto do 
senado, por isso que aí está a mesma ideia acompanhada de outras medidas 
que tornam profícua a execução desta, e que tiram o que ela pode ter de 
prejudicial, considerada absolutamente como está na proposta do governo.254 
 

 

Esse longo debate continuou durante as sessões de 1º e 02 de agosto de 1848, 

quando os senadores chegaram ao parecer de que a matéria deveria ser votada 

conjuntamente com o §26 do projeto já em discussão no Senado. Isso deveria acontecer 

na sessão de 18 de agosto, porém, como o presidente do Conselho não estava presente 

por motivos de saúde, a discussão foi suspensa e os senadores passaram a trabalhar nas 

comissões.   

A segunda discussão do §26 do Artigo 1º do projeto “H”, de 1848, sobre 

eleições teve lugar no dia 22 de agosto, concomitantemente com a proposta do governo 

e emenda da Câmara dos Deputados sobre as incompatibilidades, sem a presença de 

Paula Souza, que ainda se encontrava doente. O senador pela província de Minas 

Gerais, Bernardo Pereira de Vasconcelos, foi o primeiro a pedir a palavra. Sendo 

abertamente contrário às incompatibilidades e valendo-se do seu dom de oratória, 

combateu-a incansavelmente no parlamento, alegando que era inconstitucional e que 

restringia os direitos políticos do cidadão que, pela Constituição do Império, em seus 

Art. 95 e 96, os tinha garantido. Talvez para adiar ainda mais a discussão, ou mesmo 

para convencer os seus colegas a abandoná-la, apresentou uma “questão preliminar”, 
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254Brasil. Senado Federal. Anais do Império. 1848 – Livro 3 (Transcrição). Sessão em 29 de julho de 
1848, p. 541. Disponível em: http://www.senado.leg.br/publicacoes/anais/asp/IP_AnaisImperio.asp.  
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questionando a presidência do Senado sobre a legalidade da matéria e sobre a própria 

constitucionalidade daquela Casa em discuti-la, alegando estar “persuadido de que é 

contra a constituição”. Questiona o senador se “compete ao poder legislativo ordinário 

ampliar ou restringir direitos políticos”, e ele próprio respondendo que não, acrescenta: 

“como há de ser aprovado este artigo, que diz que os empregados tais e tais não podem 

ser nomeados deputados e senadores nos distritos em que exercem jurisdição?”. Em 

resposta, o Barão de Monte Santo, presidente do Senado, diz que se for conveniente, 

“pode tratar-se primeiro dessa questão; quando não, cada um no correr dos debates pode 

emitir a sua opinião sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade da matéria em 

discussão”.255 

Para o senador Dantas, o objetivo do projeto é “armar mais o governo” – que só 

faz dizer que o defeito está nas leis –, chamando para formar as Câmaras “os simples 

bacharéis e os empregados da segunda ordem que obedecem ao mais leve aceno do 

governo”. Dantas afirma que, uma vez eleitos os proprietários e os lavradores, estes 

certamente não comparecerão à Assembleia porque não quererão tratar de assuntos que 

não fazem parte do seu métier em detrimento da sorte de seus estabelecimentos e, caso 

compareçam, continua o senador, ter “uma Assembleia composta de ricos proprietários 

e lavradores é como [ter] uma embarcação com grande lastro e sem piloto”. Fica, pois, 

com “a propriedade e a inteligência”. E para “que o povo tenha consciência da justiça 

das leis”, apresenta à Mesa o seguinte parágrafo aditivo – que é lido e apoiado –: “Os 

senadores e deputados não poderão, durante o tempo de sua deputação, pedir, aceitar 

                                                             
255 Sobre a inconstitucionalidade da matéria, nas páginas 428 e 429, o senador Vasconcelos diz: “Como é 
que, depois de tantos anos de existência do governo constitucional em efetividade, havemos de nos julgar 
autorizados para declarar que não podem ser deputados e senadores tais e tais indivíduos, isto é para 
restringir os direitos políticos de que todas essas autoridades têm estado de posse? Terão sido todos os 
legisladores do Brasil tão ignorantes, tão ineptos, tão estúpidos que nunca, até ao presente, reconhecessem 
a inconstitucionalidade destas nomeações? [...]. De duas uma: ou é inconstitucional, ou não; se é, então 
todos aqueles senhores que têm sido nomeados deputados e senadores e têm sido ilegalmente, 
inconstitucionalmente, não podiam ter assento nesta casa, nem na outra. Dir-se-á: – Mas a lei hoje vem 
pedir que sejam nomeados deputados ou senadores os empregados públicos de que trata o artigo –. Mas 
eu respondo: – Deixarão de ser eleitos deputados ou senadores homens cuja elegibilidade é um direito 
político; logo, de duas uma: ou vós ides cercear os direitos do cidadão brasileiro, e então deveis conhecer 
que nem tendes direito para o fazer: ou não cerceais esse direito; e então para que vem isto? Tantos 
objetos há para fazer célebre um ministério, entretanto, no que se ocupa é em declarar que este, aquele e 
aquele outro não podem ser eleitos deputados ou senadores!”. E na discussão da sessão do dia 23 de 
agosto diz: “Senhores, vamos tratar da lei das terras, deixemo-nos de lei de eleições; as eleições serão 
libérrimas quando o governo quiser que o sejam”. Brasil. Senado Federal. Anais do Império. 1848 – 
Livro 4 (Transcrição). Sessão em 22 de agosto de 1848, pp. 427-429 e 437; Sessão em 23 de agosto de 
1848, p. 479. Disponíveis em: http://www.senado.leg.br/publicacoes/anais/asp/IP_AnaisImperio.asp. 
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graças, ou empregos para si ou para outrem, exceto se estes lhe competirem por lei, 

antiguidade ou escala na carreira de suas profissões”.256 

Tomando a palavra, o senador por Minas Gerais, Honório Hermeto Carneiro 

Leão (futuro Marquês de Paraná), diz que, de fato, o parágrafo em discussão tem 

suscitado dúvidas em ambas as Casas no tocante à sua constitucionalidade e confessa 

que durante muito tempo nutriu os mesmos escrúpulos que alguns senhores senadores 

atualmente nutrem, ou seja, de que não se deve mexer na Constituição, optando por 

seguir outras vias. No entanto, agora não hesita “em seguir a opinião contrária” porque 

o seu entendimento é “que a constituição pode ser entendida de uma maneira mais lata 

sem ser ofendida e que alguma concessão se devia fazer para se obter os melhoramentos 

eleitorais” e estes melhoramentos podem mesmo advir do projeto “H” em discussão no 

Senado. Para ele, a eleição por círculos pode ser uma boa solução para os problemas 

eleitorais que saltam aos olhos de todos: 

 

A eleição provincial nas grandes províncias é eminentemente contrária a que 
possa haver boa eleição. É contra as regras que os políticos reconhecem que 
se devam seguir para se fazer uma boa eleição eleger-se, simultaneamente, 
muitos candidatos; é difícil que o eleitor possa formar seu juízo sobre 20 
pessoas, e que este juízo seja consciencioso, e que o representante possa ter a 
presunção de representar os interesses dos eleitores. [...] apresentando-se a 
eleição de duas pessoas, tendo de ser julgada pela câmara, preocupada ela 
com os interesses da mesma eleição e não com fazer prevalecer uma eleição 
que vai dar existência política a muitos de seus membros, naturalmente 
deverá ser mais escrupulosa no exame dessa eleição, garantirá melhor a 
observância das leis eleitorais.257 

 

E fazendo menção às incompatibilidades, diz que considera válido “fazer a 

concessão em um ponto para obtê-la em outro”, ou seja, para que venha a eleição 

distrital não se importa que algumas restrições sejam feitas a “certos funcionários em 

certos lugares”. O fato de tal matéria ter sido proposta pelo Sr. Paula Souza, a quem 

nutre certo respeito e consideração, lhe autoriza a ceder a essa “tentação”. Desta 

maneira, sua resposta à questão levantada por Vasconcelos no começo da sessão é que 

uma interpretação mais larga da lei fundamental “é inteiramente compatível com a 

mesma constituição, que em nada se desvia dela”; sobretudo porque leis anteriores 

abriram este precedente quando inibiram a eleição de parentes: “Quer na lei eleitoral, 
                                                             
256Brasil. Senado Federal. Anais do Império. 1848 – Livro 4 (Transcrição). Sessão em 22 de agosto de 
1848, pp. 431-433 e 440. Disponível em: 
http://www.senado.leg.br/publicacoes/anais/asp/IP_AnaisImperio.asp.  
257Brasil. Senado Federal. Anais do Império. 1848 – Livro 4 (Transcrição). Sessão em 22 de agosto de 
1848, p. 441. Disponível em: 
http://www.senado.leg.br/publicacoes/anais/asp/IP_AnaisImperio.asp.  
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ora em vigor, quer nas instruções de março, se adotaram artigos que os Srs. deputados e 

senadores não podem negar que são da mesma natureza que este; que põem restrições 

ao voto do eleitor”. Afirma o nobre senador que se essa limitação foi introduzida uma 

vez, sem que tenha sido entendida como uma ofensa à constituição, pode-se entender a 

restrição do §26 a certos funcionários do mesmo modo, ainda mais que:  

 

[...] pela grande autoridade que exercem, pela muita influência que podem ter 
sobre o ânimo dos eleitores, podem fazer de algum modo com que os votos 
dos eleitores não seja a expressão da conhecida capacidade para o emprego 
que é chamado a exercer; mas sim a expressão da força empregada. E na 
verdade, senhores, se até certa época os votos obtidos pelos presidentes de 
província, e por certos magistrados, não significavam senão o alto conceito 
que estes funcionários mereciam de seus administrados, hoje é forçoso 
confessar que algumas autoridades têm empregado para esse fim meios que 
não são toleráveis por uma boa administração. [...]. Não se inibe a certos 
funcionários o serem eleitos deputados ou senadores, podem sê-lo, mas não 
nos distritos em que exercerem jurisdição; não há, portanto, uma proibição 
absoluta.258 

 

No entanto, o senador mineiro ressalta que é favor da incompatibilidade desde 

que venha juntamente com a aprovação das eleições por círculos, mas, se porventura o 

voto distrital for rejeitado, a restrição de que trata o §26 “será insignificante é até 

perniciosa”. Neste caso, irá votar contra ela.259 

Após as considerações dos senhores senadores prosseguiu-se, nas sessões de 23 

e 25 de agosto, à discussão do §26 do Art. 1º conjuntamente com a proposta do Governo 

emendada pela Câmara de Deputados e com o artigo aditivo proposto pelo Sr. Dantas. 

Da sessão que teve lugar no dia 23 de agosto destacamos a fala do senador por Minas 

Gerais, Antônio Paulino Limpo de Abreu, Visconde de Abaeté, que entendia que o 

projeto de reforma em discussão atendia a “opinião do país”, elogiando a “calma e 

demora” com que a matéria era tratada e “que devem presidir a todas as reformas”. O 

senador relembra – e afirma – o interesse do governo em melhorar o sistema eleitoral, 

citando como exemplo o fato de diferentes ministérios estarem de acordo de “sobre a 

necessidade de uma medida que obtenha este fim”. Limpo de Abreu disse ainda que era 

da ciência dos senhores senadores as representações feitas por algumas Assembleias 

Provinciais pedindo que os magistrados não fossem afastados dos lugares que 

                                                             
258Brasil. Senado Federal. Anais do Império. 1848 – Livro 4 (Transcrição). Sessão em 22 de agosto de 
1848, pp. 441-443. Disponível em: 
http://www.senado.leg.br/publicacoes/anais/asp/IP_AnaisImperio.asp.  
259Brasil. Senado Federal. Anais do Império. 1848 – Livro 4 (Transcrição). Sessão em 22 de agosto de 
1848, p. 444. Disponível em: 
http://www.senado.leg.br/publicacoes/anais/asp/IP_AnaisImperio.asp.  
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ocupavam, citando como exemplo a representação da província de Minas Gerais, que 

“tem sentido quanto é danosa à administração da justiça a ausência dos juízes de direito 

e magistrados dos lugares”.260 

Em pesquisa aos relatórios provinciais encontramos a fala do vice-presidente da 

província de Minas Gerais, senhor Quintiliano José da Silva, dirigida à Assembleia 

Provincial no ano de 1845, sobre os excessos ocorridos nas eleições da Vila de Araxá. 

Infelizmente, das quatro páginas dedicadas às eleições, a última – de número 9 – está 

ilegível. Contudo, pela transcrição e leitura que fizemos das três primeiras páginas, 

acreditamos que o exemplo citado pelo senador Limpo de Abreu no parágrafo anterior 

possa ter alguma relação com a fala do Sr. Quintiliano à Assembleia mineira. Por esta 

razão, apesar de extensa, decidimos abrir um parêntese para citá-la, destacando os 

trechos que julgamos mais esclarecedores: 

 

Os mineiros, dotados de bom senso e cavalheirismo, viram passar a crise 
eleitoral sem acontecimentos extraordinários, a exceção do que houve nas 
Vilas de Baependi e Araxá. [...]. Antes da eleição geral, quando a Junta 
encarregada pelo decreto de 4 de maio de 1842 de qualificar os votantes e os 
elegíveis, devia terminar pacificamente os seus trabalhos quando foi a Vila de 
Araxá teatro de acontecimentos extraordinários que magoaram os corações 
de todos os mineiros, por isso que o gênio da discórdia, fazendo derramar o 
sangue dos brasileiros, ceifou assim algumas vítimas e sem necessidade 
alguma. O governo provincial [...] ordenou [...] ao chefe de polícia Dr. 
Antônio da Costa Pinto que para ali seguisse a fim de tomar conhecimento 
judicial dos fatos que tinham perturbado a tranquilidade e segurança pública: 
levou este consigo um forte destacamento de 1ª linha, a fim de achar-se 
habilitado para conter as facções. À sua chegada firmou-se a paz e no 
processo que ele instaurou foram pronunciados alguns indivíduos por crimes 
de sedição, resistência, homicídio e ferimentos, os quais posteriormente 
foram despronunciados pelo Dr. Hilário Gomes Nogueira Barbosa, que na 
qualidade de juiz municipal desta cidade substituiu ao digno chefe de polícia, 
por ter este seguido a tomar assento na Câmara temporária como 
representante da nação por esta província: pouco habituado a confiar no 
meu juízo e não tendo examinado os processos, nada posso dizer que seja 
filho do estudo e da análise, mas é claro a todas as luzes que as leis foram 
desacatadas no Araxá com manifesto escândalo e com detrimento da ordem 
pública, porque não era possível que dois grupos contrários, um segundo ao 
Juiz de Direito interino e outro obedecendo ao delegado de polícia, batendo-
se em ataques mortíferos, estivessem ambos escudados pela razão e pela 
justiça, que não tem cara de Jano261. Ao governo não cabe organizar 
processos, nem lícito lhe é perturbar a marcha serena e regular da justiça, mas 
sendo seu rigoroso dever fazer cumprir religiosamente a Lei, ele não se 
afastará desta tarefa, sejam quais forem as considerações que se lhe 
apresente. [...] as justiças do país têm as necessárias atribuições para fazer 
respeitar os direitos individuais, mas nem sempre há uma convicção profunda 

                                                             
260Brasil. Senado Federal. Anais do Império. 1848 – Livro 4 (Transcrição). Sessão em 23 de agosto de 
1848, pp. 469-470. Disponível em: 
http://www.senado.leg.br/publicacoes/anais/asp/IP_AnaisImperio.asp.  
261Em referência ao deus da mitologia romana Janus, representado por uma face dupla; também chamado 
de lanus Geminus (gêmeos Jano).  
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das funestas consequências do crime, cessando com isso o empenho pela 
mantença da ordem e tranquilidade pública; além disto, a morosidade com 
que a Guarda Nacional se presta em alguns lugares menos populosos a fazer 
cumprir os mandados das autoridades policiais e judiciárias tende a 
enfraquecer a ação das Leis... [ilegível a partir daqui].262 

 

De volta ao Senado, Limpo de Abreu reafirma que o projeto em discussão reflete 

a opinião do país e, portanto, está convencido tanto da sua constitucionalidade, como da 

sua necessidade.263 Por sua vez, o senador pela província do Mato Grosso, José 

Saturnino da Costa Pereira, na sessão do dia 25 de agosto, diz que ao propor a exclusão 

dos magistrados do corpo legislativo para que, durante as sessões, não padeça a 

administração da justiça com a sua ausência, o senador Limpo de Abreu estava 

procurando “a causa do mal onde ela não existe”. Afirmava também que se a 

administração judiciária se encontrava prejudicada pela ausência dos magistrados, os 

ministérios deveriam fazer uma mea-culpa, já que era prática comum nomearem 

magistrados para ocuparem as vagas de presidência, de inspetores de tesouraria, entre 

outras. Concluiu, pois, pela inconstitucionalidade e pouca conveniência das 

incompatibilidades.264 

Tomando a palavra, Carneiro Leão confessa estar confuso após ouvir as 

considerações de seu colega senador por Minas Gerais, o Sr. Limpo de Abreu, sobre a 

liberdade do voto, declarando sentir-se como que “desamparado da argumentação de 

que [se] servia para sustentar o artigo em discussão”:  

 

Entendia, portanto, eu, individualmente, que se poderia fazer uma legislação 
semelhante sem ofensa da constituição, dando uma inteligência mais lata ao 
artigo da constituição, que deixa uma lei regulamentar determinar o modo 
prático da eleição. Mas esta exclusão, como dizia, era com o fim de dar mais 
ampla garantia a liberdade do voto [...]. Mas, desde que aquele que milita 
comigo nesta questão mostra a desnecessidade que há de dar mais ampla 
garantia à liberdade do voto, desde que sustenta que as eleições últimas têm 
sido muito livres, em que argumento me hei de fundar para sustentar 
semelhante lei? Portanto, se é a regra que nenhuma legislação se deve fazer 
que seja inútil, esta regra tem ainda dobrada força quando o artigo da 
legislação que se tem de fazer, além de inútil, sofre no conceito de muitos o 
defeito de anticonstitucional.265 

 
                                                             
262EUA. The University of Chicago. Center for Research Libraries. Brazilian Government Documents – 
Provincial Presidential Reports (1830-1930): Minas Gerais. (1845), pp. 6-8. Disponível em: http://www-
apps.crl.edu/brazil/provincial. Acesso em: 28 de maio de 2017. (Grifos nossos). 
263Brasil. Senado Federal. Anais do Império. 1848 – Livro 4 (Transcrição). Sessão em 23 de agosto de 
1848, p. 470. Disponível em: http://www.senado.leg.br/publicacoes/anais/asp/IP_AnaisImperio.asp.  
264Brasil. Senado Federal. Anais do Império. 1848 – Livro 4 (Transcrição). Sessão em 25 de agosto de 
1848, pp. 512-516. Disponível em: http://www.senado.leg.br/publicacoes/anais/asp/IP_AnaisImperio.asp.  
265Brasil. Senado Federal. Anais do Império. 1848 – Livro 4 (Transcrição). Sessão em 25 de agosto de 
1848, pp. 518-520. Disponível em: http://www.senado.leg.br/publicacoes/anais/asp/IP_AnaisImperio.asp.  
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Carneiro Leão diz que o ceticismo de seu colega mineiro faz com que o nobre 

senador coloque em dúvidas todas as proposições de Paula Souza, olvidando-se mesmo 

do principal fundamento do projeto de reforma, que é garantir a mais ampla liberdade 

de voto, ao afirmar na sessão anterior que as eleições se dão de forma livre já pelas leis 

existentes e, portanto, “não há necessidade de nenhuma garantia”. Entretanto, o futuro 

Marquês de Paraná afirma que continuará a votar a favor do projeto, desde que nele 

permaneçam juntos as incompatibilidades, a eleição por círculos e o voto secreto.266 

Em sua defesa, Limpo de Abreu explica que as reflexões que fez acerca das 

últimas eleições no Império, as quais, em sua opinião, tinham ocorrido de forma livre, 

foram motivadas por uma acusação feita por outro senador da província de Minas 

Gerais, o Sr. Vasconcelos, de que ele teria usado da influência dos postos de ouvidor e 

desembargador que ocupava para coagir os eleitores da província de Minas. Também 

chama à memória dos senhores senadores para o primeiro discurso que fez no Senado 

sobre o projeto de reforma eleitoral, sobretudo nas questões relativas aos círculos e às 

incompatibilidades, onde considerou “que todos os direitos deviam ter por fundamento 

e objeto a liberdade, [...] que tudo quanto tendesse a proteger a liberdade do voto não 

era uma limitação ou restrição ao voto, mas antes um desenvolvimento do direito de 

votar e de ser votado”.267 

Para o senador pela Bahia, Manoel Alves Branco, tanto os magistrados, como 

outros empregados de alta categoria devem ser mantidos fora da “tentação das eleições” 

e vem afirmando isso desde 1831 quando, juntamente com os senhores José Bonifácio 

de Andrada e general Cunha Mattos, ofereceu um projeto268 à comissão da câmara dos 

deputados em que era membro. Mesmo sendo juiz de fora à época, apresentou a ideia da 

proposta convicto que estava de “que muitos magistrados e empregados de alta 
                                                             
266Brasil. Senado Federal. Anais do Império. 1848 – Livro 4 (Transcrição). Sessão em 25 de agosto de 
1848, p. 520. Disponível em: http://www.senado.leg.br/publicacoes/anais/asp/IP_AnaisImperio.asp.  
267Brasil. Senado Federal. Anais do Império. 1848 – Livro 4 (Transcrição). Sessão em 25 de agosto de 
1848, p. 520. Disponível em: http://www.senado.leg.br/publicacoes/anais/asp/IP_AnaisImperio.asp.  
268 A esta altura da discussão, Alves Branco apresenta um artigo do referido projeto que formulou em 
1831: “Art. 46 - Não serão recebidos votos para deputados ou senadores em favor:  
1º- Dos juízes de fora, ouvidores, corregedores, ou quaisquer juízes de direito em seus termos ou 
comarcas.  
2º- Dos desembargadores, comandantes de armas, e presidentes em suas províncias.  
3º- Dos bispos e arcebispos em suas dioceses.  
Após terminar a leitura do artigo acima, o senador baiano emenda: “Além deste artigo, no projeto há 
outros a respeito de empregos dados a deputados e senadores, que provam incontestavelmente qual era a 
minha maneira de pensar a respeito da vida judiciária e vida legislativa, que procurei arredar de todas as 
tentações que a pudessem perverter”. Brasil. Senado Federal. Anais do Império. 1848 – Livro 4 
(Transcrição). Sessão em 25 de agosto de 1848, p. 523. Disponível em:  
http://www.senado.leg.br/publicacoes/anais/asp/IP_AnaisImperio.asp. 
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categoria perturbam as eleições procurando desviar violentamente os votos dos cidadãos 

de seu destino legítimo”. Apesar das muitas “provas cabais” que pululavam na imprensa 

e que chegavam de diversas províncias, Alves Branco diz que a comissão decidiu por 

não adotar as ideias e o referido projeto não foi, sequer, discutido. Contudo, continua o 

senador por Minas, com o passar dos anos a sua convicção de que é necessário apartar 

das eleições alguns funcionários só aumenta e para prova-la, caso os senhores senadores 

desejem, pode “apresentar documentos que provam com a mais perfeita evidência o 

ardor com que juízes, desembargadores e outras autoridades procuram perturbar as 

eleições com a influência de sua autoridade”. Finalmente, diz Alves Branco, “foi 

reconhecida a utilidade da medida que lembrei em 1831”, apesar de que, passados 

dezessete anos, podia-se propor a “incompatibilidade completa de diversos empregos, 

mormente os de outros poderes independentes”. Grosso modo, o senador afirma ser 

melhor isso do que nada e vota pelo artigo, sobretudo, por entender que “é um princípio 

de boa política e de moralidade que se firma”.269 

Durante a fala de Alves Branco foram feitos alguns apartes, dos quais 

gostaríamos de destacar o do senador pela província de Minas Gerais, o senhor 

Bernardo Pereira de Vasconcelos, feito quando o senador baiano lembrava o projeto que 

ajudou a elaborar no ano de 1831 e Vasconcelos, em tom de deboche, disse que era o 

mesmo projeto em que o senhor senador propunha a participação das senhoras nas 

eleições, o que gerou risadas na Casa. Em resposta, Alves Branco afirmou que não 

tratou da eleição das senhoras, antes propôs que “as mães de família viúvas que 

tivessem as qualidades exigidas na constituição pudessem mandar o seu voto a eleições 

primárias e nada mais”, argumentando que julgava preferível a participação destas, 

sobretudo as que tivessem filhos e bens, em detrimento dos cidadãos que nada tinham 

além dos cem mil exigidos na lei.270 Na sequência teve lugar este pequeno embate: 

 

Sr. Vasconcelos: – Quis lembrar só o artigo do projeto; quis lembrar esta 
ideia –que V. Exª. tirava os votos dos juízes para dá-los às senhoras.  
 
Sr. Alves Branco: – Não é exato; o projeto não as declara elegíveis; é 
verdade que essa poderia ser a consequência da ideia do projeto; essa 
consequência não ocorreu, e serviria para que na discussão eu mesmo 
rejeitasse o artigo; declaro que só tivemos em vista dar voto ativo nas 
eleições primárias a certa classe de senhoras que podiam bem exercê-lo.  

                                                             
269Brasil. Senado Federal. Anais do Império. 1848 – Livro 4 (Transcrição). Sessão em 25 de agosto de 
1848, pp. 522-527. Disponível em: http://www.senado.leg.br/publicacoes/anais/asp/IP_AnaisImperio.asp.  
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Sr. Visconde de Abrantes: – As matronas.  
 
Sr. Alves Branco: – E não há senhora que não seja matrona no sentido do Sr. 
Honório? Em minha opinião há muitas.  
 
Sr. Carneiro Leão: – Quem falou em matronas?  
 
Sr. Alves Branco: – Eu o ouvi.  
 
Sr. Carneiro Leão: – Não ouviu, não ouviu. Quem falou em matronas foi o 
Sr. visconde de Abrantes.  
 
Sr. Alves Branco: – Pois bem! São réus os meus ouvidos; não tenho também 
grande confiança neles.271 

 

O debate seguiu e colocada a matéria em votação, a proposta do governo com as 

emendas da Câmara dos Deputados foi rejeitada, enquanto que o §26 do Art. 1º do 

projeto do Senado foi aprovado.  Entretanto, no começo da sessão do dia 28 de agosto, 

José da Silva Mafra, primeiro secretário e senador pela província de Santa Catarina, 

levantou uma dúvida sobre o modo de participar à Câmara Baixa a resolução do Senado 

tomada na sessão anterior, a partir da leitura dos Artigos 55 a 59 da Constituição. Após 

ler os respectivos artigos, Mafra apresentou um requerimento que foi discutido e 

rejeitado em votação.272 

Na sessão do dia 30 de agosto, os senadores discutiram o aditivo proposto pelo 

Sr. Limpo de Abreu que, posto em votação na sessão seguinte, foi rejeitado. Aprovou-

se, então, o projeto para seguir para a terceira discussão, com sessão em 09 de setembro 

de 1848. Nela o senador Vasconcelos comenta a ausência do presidente do Conselho, 

Paula Souza, nessa terceira discussão e diz que o 1º Secretário, Sr. Mafra, “fez caso do 

pedido” do presidente. Em resposta, Mafra informa não ter feito caso do pedido e que, 

autorizado pelo presidente do Senado, esteve com Paula Souza e este, frente ao 

debilitado estado de saúde em que ainda se encontrava, afirmou não poder acompanhar 

a terceira discussão – como havia solicitado –, mas era seu desejo que os senhores 

senadores continuassem a discutir o projeto e que o mesmo fosse aprovado. O senador 

pela província do Rio de Janeiro, Sr. Joaquim José Rodrigues Torres, Visconde de 

Itaboraí, apresentou um requerimento para que a discussão fosse adiada, alegando que: 
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O Sr. presidente do conselho, autor do projeto, diz que está doente, que não 
pode vir assistir à 3ª discussão. Já S. Ex. ª não assistiu à maior parte da 2ª 
discussão deste projeto; apesar disto tratou-se da matéria, porque S. Ex. ª 
asseverou-nos que na 3ª discussão se apresentaria e emitiria a sua opinião 
sobre alguns dos artigos. Parece-me mesmo que S. Ex. ª deu a entender nesta 
casa (se é que o não disse expressamente) que a doutrina de alguns artigos 
aprovados pelo senado não estava de acordo com o seu modo de pensar, que 
na 3ª discussão exigiria que esta doutrina fosse modificada ou alterada. S. 
Ex.ª, era mesmo de opinião que a eleição de senador não fosse feita por 
província, mas por círculos; disse expressamente que havia de propor esta 
ideia na 3ª discussão do projeto.273 

 

Além disto, o senador fluminense afirmou não ser elegante prosseguirem sem o 

autor do projeto e chefe do gabinete e, no caso de darem segmento ao debate e aprovado 

o projeto, levantou as questões: “Como é que, sem o governo assistir a uma tal 

discussão, [...], pode haver probabilidade de que o projeto passe na outra câmara? Se ele 

for contra as ideias de S. Ex. ª, pode S. Ex. ª advogar estas ideias na câmara dos 

deputados?”. E respondendo ele mesmo a partir do seu entendimento: “Parece-me que 

não é isto, provável. Se S. Ex. ª, porém, não continuar a ser governo supremo, se se 

organizar definitivamente o ministério, venha o novo ministério emitir seu pensamento 

sobre o projeto em discussão”. E conclui a sua intervenção pedindo o adiamento do 

projeto “até que haja ministério, até que haja governo”.274 

Em vista da aprovação do requerimento do Sr. Rodrigues Torres, a última 

discussão do projeto “H” no Senado no ano de 1848 ocorreu na sessão do dia09 de 

setembro. Não nos foi possível verificar as sessões de 1849, uma vez que os Anais desse 

ano não estão disponíveis no site do Senado e não localizamos referências em outras 

fontes. Acreditamos que o engavetamento do projeto está relacionado com a saída do 

Ministério liberal de 31 de maio e a subida de um novo Gabinete conservador. Segundo 

Joaquim Nabuco, “Paula Souza esteve no ministério apenas tempo indispensável para 

sair”.275 Sobre a ausência do presidente do Conselho em algumas sessões do Senado e a 

situação do Gabinete 31 de maio, Bernardo Pereira de Vasconcelos, na Sessão de 22 de 

agosto, teceu o seguinte comentário: 

 

Sr. presidente, eu lamento a ausência do Sr. presidente do conselho, primeiro 
porque ele está incomodado, e em segundo lugar porque tenho tanta 
confiança em S. Ex. ª que me parece que, se estivesse presente, havia de 

                                                             
273Brasil. Senado Federal. Anais do Império. 1848 – Livro 5 (Transcrição). Sessão em 09 de setembro de 
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142 
 

modificar a sua opinião a respeito desta proposta. O Sr. presidente do 
conselho tem dado provas de que só quer a verdade e a verdade só; talvez que 
por isso alguns dos seus amigos o tenham desamparado, talvez que por isso 
ele esteja gravemente doente; talvez ele já tenha reconhecido a verdade do 
que eu disse nesta casa em outra ocasião, que ele era traído. É impossível que 
o Sr. presidente do conselho, que há 25 anos tem sido sempre um dos 
representantes da nação mais aferrados à lei fundamental do estado, adote 
semelhante proposição, isto é, a proposição das incompatibilidades.276 

 

Em relação à fala de Vasconcelos, o ministro do Império, José Pedro Dias de 

Carvalho, que se achava presente na sessão, respondeu:  

 

O nobre senador por Minas [...], entre outras reflexões que fez, disse que 
havia tempo que ele lhe notara [a Paula Souza] que havia de ser traído. [...]. 
Eu entendo que o Sr. presidente do conselho de ministros não está em relação 
imediata senão com seus colegas, não pode ser traído senão por eles; 
entretanto, a proposição do nobre senador teve alguma coisa de ofensiva ao 
caráter dos colegas do Sr. Paula Souza. Não me parece, pois, que deva deixar 
passar tal proposição sem dar-lhe alguma resposta, e julgo de meu dever 
dizer ao nobre senador e ao Senado que o Sr. Paula Souza tem estado sempre 
na mais perfeita harmonia com todos os seus colegas, que todas as medidas 
que têm aparecido da parte de administração têm nascido do acordo entre 
todos os seus membros, e ninguém poderá com justiça atribuir a um só dos 
colegas do Sr. Paula Souza o caráter de poder traí-lo de qualquer maneira.277 

 

Paula Souza voltou a aparecer na Sessão de 25 de janeiro de 1850, quando os 

senhores senadores discutiam alguns pontos da resposta à fala do trono, sobretudo em 

relação aos abusos ocorridos nas últimas eleições gerais278, à Revolução Praieira em 

Pernambuco e seus desdobramentos políticos e à reforma da Guarda Nacional. O 

senador paulista foi o último a falar nesta sessão e começou o seu longo discurso 

afirmando que a situação do Brasil era muito pior hoje do que anos atrás e que “os 

males que temia vão aparecendo em muito maior escala” e, neste sentido, embora todos 

os epítetos que lhes possam ser atribuídos – visionário e liberal –, continuará “a apontar 

os remédios que convêm aplicar, embora desagrade” a alguns. Sobre ser tachado de 

liberal, diz: 

 

                                                             
276Brasil. Senado Federal. Anais do Império. 1848 – Livro 4 (Transcrição). Sessão em 22 de agosto de 
1848, pp. 427 e 433. Disponível em: 
http://www.senado.leg.br/publicacoes/anais/asp/IP_AnaisImperio.asp. 
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[...] hoje o termo – liberal – na opinião de muitos, mormente aqueles que 
estão no poder, ou o auxiliam, é uma injúria: inculca-se que o homem liberal 
é um anarquista, um malvado, um inimigo da liberdade; apesar disto, declaro 
que fui, sou e desejo ser sempre liberal (Apoiados); porque entendo que o 
liberal é aquele que deseja que predomine no seu país a justiça e o direito, e 
só havendo liberdade serão respeitados a justiça e o direito. (Apoiados). [...]. 
Se sou alguma coisa no meu País, se tenho nele alguma consideração, devo-o 
à liberdade. Não quero, não devo, portanto, abandoná-la: deploro que assim 
não pratiquem tantos outros que foram meus companheiros nas épocas 
anteriores, e com maior entusiasmo; não lhe invejo, entretanto, essa glória.279 

 

Sobre a atual situação do país, o senador diz que alertava para os perigos que ele 

corria desde a época em que fora ministro e que seus opositores o acusavam de querer 

excitar a nação. Asseverava Paula Souza em 1848 que o “único meio de salvar o país” 

era com o governo promovendo as medidas que lhes eram essenciais à felicidade:  

 

E como em minha opinião o nosso País não tem em realidade governo 
representativo, não goza praticamente de liberdade, é um País de tirania 
organizada, queria eu que o governo se pusesse à frente do movimento, 
satisfizesse as necessidades reais da nossa sociedade, para que não tivesse ela 
o desejo de desordens. [...] Entre nós o único mal que existe é termos uma 
forma de governo com o nome de representativo constitucional, mas que não 
dá garantias aos cidadãos e se julgam com direito a elas. Se nós 
procurássemos dar-lhes essas garantias, não haveria motivo algum para a 
desordem; mas eu não tive a fortuna de poder conseguir isto, quando 
ministro.280 

 

Paula Souza comenta, então, a sua retirada do ministério em 1848, alegando que 

não foi bem compreendido à época por alguns parlamentares que entenderam que ele 

desejava uma ditadura pelo fato defender que o governo tomasse a frente em algumas 

medidas: 

 

No Senado a primeira questão que eu como ministro tive de tratar foi a da lei 
das incompatibilidades, e o Senado é testemunha de que fiquei em minoria. 
Tratou-se depois da lei de eleições; também fiquei em minoria; nestas 
circunstâncias o que me restava a fazer? Retirei-me do poder; e note o 
Senado que eu previno a Coroa de que me retirava, logo que vi que o Senado 
rejeitou a lei das incompatibilidades. Eu julguei que era mister que o governo 
do meu País tivesse muita força moral para opor barreiras às desordens que 
pudessem aparecer, porque não há liberdade com desordens, e se eu adoro a 
liberdade é porque só ela pode produzir a ordem, a verdadeira ordem, que 
não é o silêncio dos túmulos. Vendo pois então que eu nada podia fazer, 
resignei-me à sorte.281 
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Após um longo retiro desde a sua saída do gabinete 31 de maio e como atual 

membro da oposição, Paula Souza acusa o governo conservador que o substituiu, 

imputando-lhe culpa por todos os abusos ocorridos nas últimas eleições:  

 

 

Ora, o governo que queria marchar com a Constituição e as leis, dizendo que 
seria justiceiro e tolerante, principiou logo, [...], mandando fazer novas 
qualificações, e que as eleições se fizessem por essas novas qualificações, o 
que é claramente contrário à letra e espírito da lei de 19 agosto de 1846. Este 
primeiro ato do governo foi um golpe na lei, mas não parou nisto: as eleições, 
em todas as partes do Império, foram feitas como todo o mundo sabe, e é 
escusado mais repetir; o governo, por seus agentes, dominou completamente 
as eleições com ameaças, prisões, violências, demissões, remoções, emprego 
da força armada, etc.282 

 

Paula Souza volta a defender a reforma eleitoral com a introdução das eleições 

pelo sistema dos círculos para que se tenha “eleições verdadeiras”283, onde estejam 

“representadas as diferentes opiniões”. Neste sentido, passa a defender também que seja 

reformada a lei da Guarda Nacional e a lei de 03 de dezembro de 1841 (Reforma do 

Código do Processo Criminal). Segundo ele, “o sistema que adotamos, e que eu acho o 

mais apropriado para fazer a felicidade do País, está adulterado, ou antes aniquilado: é 

preciso torná-lo uma realidade, ver onde está a causa do mal, e acabar com ela”. Critica 

o governo por sempre querer uma Câmara unânime e, com isso, sempre intervir no 

resultado dos pleitos eleitorais e questiona sobre qual o princípio que rege a nação 

brasileira, sentenciando que “o que nos perde é a falta de inteligência mútua, de acordo, 

para chegarmos ao fim comum”. Na percepção do senador paulista, “só as ideias 

triunfam e consolidam as coisas”. Apesar das inúmeras críticas, afirma que se o governo 

fizer as reformas que devem ser feitas, “então o país entrará no estado normal; os 

partidos combaterão no campo legal e aquele que mostrar mais inteligência e 

capacidade, obterá o poder”; se o governo se dispor a fazê-las, terá todo o seu apoio, diz 

o Sr. senador por São Paulo.284 Em resposta, o senador pelo Rio de Janeiro Paulino José 

Soares de Souza afirma que os males do país nada têm a ver com a legislação ou com a 

falta de liberdade, antes são frutos da má execução das leis e da impunidade; de se 
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julgar dignos os que se levantam contra as leis e contra as autoridades públicas 

enquanto que aqueles que procuram restabelecer a ordem são taxados de tiranos e 

déspotas.285 

O tema das incompatibilidades eleitorais reaparece nas discussões do Senado do 

final do mês de maio, quando os senhores senadores estavam tratando da primeira 

discussão do projeto sobre a antiguidade dos juízes de direito vindo da Câmara dos 

Deputados.286 Por sua vez, na Sessão do dia 1º de julho de 1850 em meio a discussão de 

um projeto sobre os eleitores de paróquia vindo da Câmara é feita uma referência ao 

projeto “H”, de 1848. Segue o diálogo: 

 

Sr. Mafra: – Esta questão já foi examinada em um projeto que em 1848 aqui 
passou em segunda discussão.  
 
Sr. Holanda Cavalcanti: – E por que não continuou a discussão desse 
projeto?  
 
Sr. Mafra: – Isso é que não sei dizer ao nobre senador.  
 
Sr. Holanda Cavalcanti: – O senado não quer continuar uma obra assim 
adiantada, e agora vem receber outra ainda no começo? Note-se bem que 
houve alguma impugnação contra essa ideia, e por isso é que ela não 
continuou a ser discutida. Pela minha parte, voto contra esta resolução.287 

 

Os dois grandes debatedores da reforma eleitoral nas sessões do Senado do ano 

de 1848, Bernardo Pereira de Vasconcelos e Francisco de Paula Souza e Melo, 

faleceram no começo da década de 1850 – em 1850 e 1851, respectivamente – e, 

portanto, não viram o projeto ser trazido de volta à Câmara Alta pelas mãos do senhor 

Honório Hermeto Carneiro Leão, o marquês de Paraná, chefe do 12º Gabinete, o da 

Conciliação (1853-1856). Na sessão de 18 de junho de 1855, o presidente do Conselho 

recorda ao presidente do Senado que há na Casa um projeto de reforma da lei eleitoral 

datado de 1848, aprovado em 1ª e 2ª discussões, e tendo em vista “que esse projeto está 

manco e convenientemente não pode ser assim discutido”, apresenta uma requisição 

para que a respectiva comissão onde o projeto se encontra possa dar o seu parecer. Por 

sua vez, na sessão do dia 30 do mesmo mês e ano, o senador pela província do Pará 
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Bernardo de Souza Franco pede que a Comissão apresente com urgência o parecer para 

que os senhores senadores possam discutir o tema, alegando que “é uma necessidade do 

país essa reforma eleitoral, e ela deve passar este ano, ao menos para evitar uma câmara 

unânime na legislatura seguinte, como tivemos no princípio da presente legislatura”. 

Nesta mesma sessão, durante a discussão do aumento do número de deputados das 

províncias do Rio de Janeiro, Sergipe, São Paulo e Piauí, o Marquês de Paraná volta a 

apelar ao presidente do Senado para que a Comissão de Constituição e Legislação 

mande logo o seu parecer sobre o projeto “H”, de 1848, sobretudo porque o último 

parecer foi dado há sete anos (lê alguns trechos do referido parecer).288 

Já na sessão de 02 de julho de 1855, o senador pela Bahia Francisco José 

Acaiaba Montezuma – Visconde de Jequitinhonha – falou sobre eleições e, ao final de 

sua fala, o senador pela província do Espírito Santo, Sr. José Martins da Cruz Jobim, 

afirmou que Montezuma “está pregando no deserto; as incompatibilidades não passam”. 

Como resposta, o Visconde de Jequitinhonha afirmou que não podia “deixar de 

sustentar que as incompatibilidades são uma consequência necessária do princípio que 

acabo de definir, uma necessidade absoluta para se sustentar o verdadeiro sistema 

representativo no país”, porém, sugeriu que se deixasse a discussão para outra ocasião. 

Sobre esta questão, o senador por São Paulo, José Antônio Pimenta Bueno (mais tarde 

Visconde e Marquês de São Vicente), disse ser conveniente que se tenha em mãos um 

quadro do número de eleitores que há em cada província do império, sobretudo se 

prevalecer a divisão eleitoral por círculos.289 

Finalmente as Comissões de Constituição e Legislação, na sessão do dia 09 de 

julho de 1855290, apresentaram o seu parecer sobre o projeto “H”, de 1848, acerca das 

eleições por círculos e as incompatibilidades, com os votos em separado dos Srs. 

Pimenta Bueno e Gabriel Mendes dos Santos e na sessão de 16 de julho de 1855teve 
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início à discussão com um prolongado discurso do senador pela província do Rio de 

Janeiro, Sr. Eusébio de Queiroz que, ao longo das cinquenta páginas falou das 

incompatibilidades eleitorais. Após ler os Artigos 174 e 175 da Constituição, explicou 

que as julgava inconstitucionais: “O que é a incompatibilidade senão a restrição de 

direitos políticos eleitorais? Se concedermos que uma lei ordinária a pode decretar, 

deixamos os direitos políticos do cidadão brasileiro à mercê das maiorias parlamentares 

[...]”. Na sequência, o senador explicou que, para ele, existiam três tipos de 

incompatibilidades: 1) a incompatibilidade indireta, isto é, “uma medida que, sem 

proibir o recebimento de votos, tende a afastar ou desviar das Câmaras algumas 

candidaturas”; 2) a incompatibilidade direta e absoluta, ou seja, que diz ao cidadão ativo 

“não podereis receber voto nenhum”; 3) por fim, a incompatibilidade direta e relativa 

que diz ao mesmo cidadão: “não podereis receber votos em tais distritos”. Com isso, 

Eusébio de Queiroz afirma ser totalmente oposto às incompatibilidades diretas e 

também à indireta que tem o caráter penal, contudo, afirma ser favorável às 

incompatibilidades que tenham por finalidade “fazer que os juízes de direito tenham 

mais interesse em estar nas suas comarcas do que em vir ao corpo legislativo”, de forma 

que a Constituição não seja violada e nem os direitos políticos diminuídos.291 

Para exemplificar os “males” que podem advir ao país com a adoção do 

princípio das incompatibilidades, Eusébio de Queiroz cita o Ato Adicional de 1852 de 

Portugal (Art. 2), sobretudo “porque a constituição portuguesa é nesta parte cópia literal 

da nossa”. Para o senador, o erro dos portugueses, através do Ato Adicional, foi deixar 

que uma lei ordinária – Lei de 30 de junho de 1852 (Art. 9, 12, 13, 14 e 15) – regulasse 

o sistema eleitoral, destruindo “o pensamento tão sábio da sua constituição” e excluindo 

não só os magistrados, mas quase todos os funcionários públicos. A esta altura do 

discurso, Queiroz questiona se o parlamento brasileiro deve seguir os exemplos de 

França e Inglaterra, onde os magistrados fazem parte de ambas as câmaras, ou se devem 

seguir o exemplo de Portugal que, segundo o juízo do senador, é “um reino pequeno, e 

que não é lá dos mais adiantados na disseminação das luzes”.292 

Na sessão seguinte, Visconde de Jequitinhonha teceu suas considerações sobre o 

projeto de reforma e respondeu a fala de Eusébio de Queiroz. Conforme o entendimento 

do senador, as incompatibilidades não ferem a letra da constituição, como apregoa o 
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parecer das Comissões. No entanto, acredita que as incompatibilidades indiretas não são 

suficientes, confessando que gostaria mesmo é que as eleições passassem a ser diretas, 

pois acredita que “uma reforma só será útil se acabar com a votação dupla”. Para 

contestar a fala do senador pelo Rio de Janeiro, o Visconde clama ao “espírito da 

Constituição” sobre a divisão, a harmonia e o equilíbrio entre os poderes. Quanto aos 

dois primeiros, recorre ao Artigo 9 da Lei Fundamental que diz que a divisão e a 

harmonia entre os poderes são o princípio conservador dos direitos dos cidadãos e, neste 

sentido, questiona se “não haverá confusão do poder legislativo com o poder judiciário” 

se for reconhecido “legal o exercício das funções legislativas aos membros do poder 

judiciário”. Diz o senhor senador que o que o “espírito da constituição” quer é a 

manutenção do equilíbrio entre os poderes e, para isso, “quer a separação integral do 

poder judiciário de todos os outros”. Portanto, afirma que as incompatibilidades podem 

e devem ser decretadas e que não há pena alguma nisso, pois ao magistrado que quiser 

seguir carreira política, a lei dirá: “Largai a vossa vida, largai o lugar de juiz de direito e 

imediatamente podereis ser deputado ou senador”. Segundo o Visconde de 

Jequitinhonha, todo o sistema político e administrativo tem como base as 

incompatibilidades e “sem elas não é possível, não se pode mesmo conceber a 

existência do sistema representativo”.293 

Por sua vez, Jequitinhonha entende que os círculos dizem respeito ao modo 

prático das eleições e que não fere a Constituição. E isso porque “o círculo não é senão 

uma divisão da província pelo que respeita à eleição e nada mais” e se, portanto, “a 

divisão das províncias está na mente da constituição, está mesmo decretada por ela” e, 

“por consequência podem-se dividir as províncias sem que a constituição se lhe 

oponha”. O senador diz que as províncias já contam com divisões administrativas e 

eclesiásticas e, portanto, o que faz a eleição por círculos “é dividir a província pelo que 

diz respeito à parte política ou eleitoral, ficando todas as outras divisões subsistindo”. 

Assim, entendendo que o círculo é constitucionalmente legal, resta saber se é útil. O 

Visconde de Jequitinhonha emite voto favorável, mas com certo pesar, porque acredita 

que a utilidade dos círculos estará prejudicada enquanto não se reformar a Guarda 

Nacional.294 
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Nas sessões dos dias 18 e 19 de julho de 1855 os senhores senadores 

continuaram as discussões que giraram, como em 1848, em torno da constitucionalidade 

das duas principais matérias – incompatibilidades e círculos. Na sessão do dia 20 de 

julho de 1855, o presidente do Conselho, Marquês de Paraná, diz que quem ler os 

pronunciamentos dos senhores senadores contra as incompatibilidades sem confrontar 

os mesmos com o projeto – e suas emendas – que está em discussão, “sem dúvida 

pensará que se trata de estabelecer incompatibilidades absolutas e que algum artigo 

existe nessas emendas ou no projeto que passou em segunda discussão dispondo que 

nenhum magistrado possa ser eleito deputado ou senador”. Acusa os opositores do 

projeto de não considerarem as incompatibilidades “como disposição regulamentar 

relativa às pessoas que não podem receber votos em certos lugares” e de 

intencionalmente afirmarem que o projeto trata da exclusão dos magistrados de ambas 

as Câmaras, quando, na verdade, “é de conveniência pública que a câmara dos 

deputados e o Senado se componham de todas as classes de cidadãos”.295 

Na questão dos círculos, o senador por minas Gerais, José Ildefonso de Souza 

Ramos – 2º Visconde de Jaguari –, diz que está de acordo com os membros das 

Comissões que o julgaram contrário à Constituição e afiança que a disposição é ineficaz 

ou até mesmo ilusória e que dará em resultado, caso seja aprovada, o agravamento do 

mal que pretende evitar. A respeito da eleição de senadores diz: “Se se quer que o 

Senado represente interesses locais, de momento, então é preciso fazê-lo temporário, 

porque o Senado vitalício não representa, nem pode, nem deve representar as 

necessidades do dia”. No tocante às incompatibilidades, o senador afirma que votaria 

pelas limitações indiretas, mas não pode votar pelas incompatibilidades diretas como 

quer o governo.296 

O Marquês de Paraná volta a falar na sessão do dia 7 de agosto do mesmo ano, 

sobretudo em defesa da eleição por círculos que também é taxada de inconstitucional 

pelos opositores do projeto. O presidente do Conselho questiona os seus colegas:  

 

Quanto ao modo prático, qual é o artigo da constituição que determina que os 
eleitores de cada uma das paróquias de uma província não devem votar senão 
em todos os deputados da mesma província? Onde está a proibição de dividir 
o número total destes eleitores em diferentes colégios, e determinar-se que 
cada um desses colégios procederá à eleição de um deputado? Não vejo na 
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constituição artigo nenhum que isso proíba. A divisão dos colégios eleitorais, 
tendo cada um deles a faculdade de nomear um deputado, não destrói a 
divisão por províncias; os deputados são distribuídos pelas províncias, 
segundo a população de cada uma delas em relação à do império; e a 
nomeação desses deputados, pertencendo ao modo prático, que deve ser 
regularizado por lei, pela faculdade que cabe à assembleia geral, pode ser 
feita ou em cada um dos colégios, ou em todos os colégios da província.297 

 

Paraná ressalva que, apesar de a prática até o momento ser a eleição por 

província onde todos os eleitores votam em todos os deputados que ela tem que dar, a 

sabedoria constitucional admite “outro modo prático diferente desse, isto é, comporta ou 

que os círculos sejam de mais de um deputado, ou somente de um, como quer o projeto 

em discussão”. Neste sentido, continua o Marquês de Paraná: 

 

[...] me parece que ela [Constituição] lhe deixa [ao corpo legislativo] uma 
ampla jurisdição para determinar aquele modo prático que julgar mais 
conveniente, estabelecendo a eleição de dois, três ou quatro, ou a que tiver 
por melhor, contanto que se não possam nunca reunir os eleitores de uma 
paróquia, pertencente a uma província, aos eleitores de paróquia pertencente 
a outra província. A divisão do número dos deputados se há de fazer entre as 
províncias, mas em cada província podem ser nomeados em um, dois ou mais 
colégios, segundo a população que ela tiver, conforme o quadro da população 
geral do império. [...]. Sendo assim, Sr. presidente, não compreendo como é 
que a eleição por círculo possa vir influir para a corrupção dos costumes, 
como ela seja um acoroçoamento para se praticarem delitos. Desde que se 
torna mais fácil e severa a repressão das nulidades praticadas, das violências 
da lei, das fraudes, não compreendendo, digo, como a eleição por círculos 
venha a ser como que uma provocação à corrupção dos costumes. É muito 
provável, Sr. presidente, que se estabeleçam as relações diretas dos 
candidatos com os colégios, é muito provável que haja tabu qual alteração 
nas influências dominantes nas eleições; mas não me parece provável que 
essa alteração traga à corrupção das eleições ou uma representação menos 
conveniente.298 

 

E respondendo o argumento de que a eleição feita pelo sistema dos círculos trará 

como resultado o assento das “notabilidades de aldeia” nas duas Câmaras em detrimento 

das pessoas notáveis e conhecidas da província, o presidente do Conselho corrobora a 

conveniência de os membros do parlamento reunirem “a maior soma de luzes”, todavia, 

adverte que nem todos podem e nem mesmo devem “ser grandes sábios”. Além disso, 

deve-se levar em consideração que nas localidades “há uma massa de homens de bom 

senso capazes de decidir as questões, pendendo para um ou para outro lado, que é 

conveniente que exista nos corpos legislativos”. Portanto, “é necessário que um corpo 
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legislativo reúna a ilustração mais alta, mais subida, mas não é necessário que cada um 

de seus membros reúna uma igual ilustração”. Paraná conclui sua fala a respeito dos 

círculos afirmando que esse sistema não inibirá a influência legítima do governo nas 

eleições, mas certamente inibirá os abusos inerentes às eleições por províncias.299 

O chefe do Gabinete da Conciliação também volta a defender as 

incompatibilidades eleitorais alegando que Brasil é o único país regido pelo sistema 

representativo que ainda não possui lei impondo algumas restrições para que “certos 

cidadãos, principalmente certas classes de empregados sejam eleitos deputados”. A lei 

fundamental, afirma o Marquês de Paraná, impede que sejam decretadas as 

incompatibilidades absolutas, no entanto, tendo em vista “a utilidade pública, a 

liberdade do voto, a sinceridade das eleições”, as regras constitucionais não impedem 

que se regule “o exercício do voto ativo e passivo”.300 O projeto foi finalmente posto em 

votação no Senado na sessão do dia 09 de julho de 1855 e deu como resultado a sua 

aprovação, seguindo para a outra Câmara.  

Em 22 de agosto de 1855 a Comissão de Constituição e Poderes da Câmara dos 

Deputados, formada pelos senhores deputados Zacarias de Góis e Vasconcelos (Bahia – 

lente em Direito), Jerônimo Martiniano Figueira de Melo (Pernambuco – magistrado) e 

Diogo Teixeira de Melo (Rio de Janeiro – magistrado), emitiu o seu parecer sobre o 

projeto de reforma de eleitoral. Já no início a Comissão destaca as duas ideias que 

“reclamam da Câmara o mais escrupuloso exame porque importam uma alteração 

profunda no sistema eleitoral do país e, porventura, sob aparências modestas de lei 

regulamentar das eleições, modificações e ofensas à constituição do Império”. Estas 

ideias constam dos §§3 e 20 do Artigo 1º do projeto de reforma e dizem respeito, 

respectivamente, aos círculos e às incompatibilidades.  

O parecer enumera oito razões que desqualificam os círculos: 1ª) Infringem o 

Art. 90, pois os eleitores e as eleições de província passarão a ser, respectivamente, 

eleitores e eleições de distrito; 2ª) não cumprirão com a sua finalidade – liberdade do 

voto e sinceridade da eleição –, uma vez que dará um poder excessivo e abusivo às 

influências locais; 3ª) não procede a afirmativa de que os círculos facilitarão uma 

fiscalização mais rigorosa; 4ª) não procede a ideia de que todas as opiniões existentes no 

país vão entrar na representação nacional e provincial, sendo antes “uma veleidade de 
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cavalheirismo político do que um plano talhado a conseguir o fim proposto”; 5ª) é um 

equívoco dizer que pela eleição por círculo o candidato vai entrar em contato com o 

eleitor, porque “os candidatos hão de identificar-se não com os eleitores, mas com os 

dominadores das localidades de que esses eleitores, em geral, são dependentes”; 6ª) uma 

vez que os círculos fornecerão representações das necessidades locais, não seria 

prudente discutir os interesses gerais da nação com representantes das necessidades 

locais; 7ª) os Artigos 43 e 73 da Constituição e o Artigo 4º do Ato Adicional dizem que 

as eleições de deputados, senadores e membros das Assembleias Provinciais se façam 

da mesma maneira e os círculos não respeitam esta determinação; 8ª) a última razão 

apresentada pelos pareceristas é que a reforma irá causar “grande embaraço” em realizar 

uma divisão das províncias em distritos eleitorais sem que haja dados estatísticos fiáveis 

sobre a população do Império.301 

Quanto às incompatibilidades, Zacarias, Figueira de Melo e Teixeira de Macedo, 

afirmam que são inconstitucionais e absolutamente ineficazes. Inconstitucionais porque, 

uma vez que a lei fundamental veda a exceção total, também não tolera a parcial (Art. 

96 da Constituição). Ineficazes porque, ao impor uma barreira à ambição dos 

empregados de certa ordem, não leva em conta que nada os “inibe de protegerem cada 

um no seu distrito a candidatura do outro”, ou que “o empregado, abusando de suas 

funções, prepare o terreno para triunfar na urna e na véspera das eleições peça demissão 

ou seja removido de lugar”. Por tudo isso, a Comissão declara que é contra a proposição 

do Senado, contudo, é de parecer que ela seja submetida à discussão da Câmara.302 

O debate sobre o projeto de reforma teve início na sessão de 25 de agosto da 

Câmara de Deputados e, como já foi dito por Francisco Belisário, “conquanto nele 

figurassem oradores de merecimento, a questão estava esgotada”303. Os argumentos 

contrários podem ser resumidos na fala do deputado pelo Rio de Janeiro, Francisco de 

Paula Negreiros Saião Lobato, para quem o projeto era inconstitucional e “a discussão 

no Senado pôs bem patente que com a inovação proposta nada se ganha, por esse lado, 

tudo se prejudica”. Já os deputados a favor encontram-se representados pela fala do 
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deputado pela Bahia, Eduardo Ferreira França, que destaca tanto a utilidade do projeto 

para a liberdade do voto, como a sua constitucionalidade.304 

Na sessão de 27 de agosto de 1855, o presidente do Conselho tomou assento na 

Câmara dos Deputados e declarou a reforma eleitoral uma questão de gabinete: “Tomei 

a palavra simplesmente para declarar que, conquanto não fizesse deste projeto uma 

questão ministerial no Senado, não posso deixar de fazer nesta Casa”. A votação teve 

lugar na sessão do dia 1º de setembro e deu como resultado a aprovação do projeto, com 

cinquenta e quatro votos a favor e trinta e seis votos contra.305 

As alterações foram publicadas no decreto de nº 842, de 19 de setembro de 1855, 

composto de dois artigos e vinte parágrafos que não revogam, antes alteram a Lei 

eleitoral de 1846, mais conhecido como Primeira Lei dos Círculos. Entre as principais 

alterações, destacamos o §1º Art. 1º que diz que estão habilitados para serem membros 

das juntas de qualificação e das mesas das assembleias paroquiais todos os cidadãos que 

possuam as qualidades para eleitor, sendo dois eleitos pelos eleitores e dois pelos 

suplentes; o §3º Art. 1º, que cria os círculos eleitorais ao dividir as províncias do 

Império em tantos distritos eleitorais quantos forem os seus deputados à Assembleia 

Geral. Cabia ao Governo proceder à primeira divisão de que trata o §3º, a mesma só 

poderia ser alterada por lei (§4º), e designar para cabeça de cada distrito eleitoral, a vila 

ou cidade mais central (§5º). Também foi dada a opção ao cidadão eleito por mais de 

um distrito, escolher aquele de sua preferência, sendo substituído pelo respectivo 

suplente (§13) e, pelo §20, foram estabelecidas as incompatibilidades para os 

presidentes de província e seus secretários, os comandantes em armas e generais em 

chefe, os inspetores de Fazenda Geral e Provincial, os chefes de polícia, os delegados e 

subdelegados, os juízes de direito e municipais que ficaram ilegíveis para deputados, 

senadores ou membros das Assembleias Provinciais nos colégios eleitorais dos distritos 

em que exercessem autoridade ou jurisdição, sendo anulados os votos que, porventura, 

recebessem.306   
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4 AS REFORMAS ELEITORAIS DO IMPÉRIO E A PROVÍNCIA DE MINAS 

GERAIS 

 

Dando sequência ao capítulo anterior, neste capítulo apresentamos as quatro 

principais leis eleitorais que nortearam as eleições na segunda metade do século XIX 

destacando os debates no Parlamento, sobretudo as falas dos deputados e senadores 

mineiros, buscando compreender como elas afetaram a representatividade da província 

de Minas Gerais, tendo como base os representantes eleitos à Assembleia Provincial, 

desde a 11ª legislatura (1856-1857) até a 27ª legislatura (188-1889). 

 

4.1 A Primeira Lei dos Círculos e a província de Minas Gerais 

 

O §16 da Primeira Lei dos Círculos alterou o Art. 2º do Ato Adicional de 

1834307, que determinava o número de membros das Assembleias Legislativas 

Provinciais, e juntamente com o decreto nº 1.801, de 07 de agosto de 1856308 

estabeleceu a divisão da província em vinte distritos eleitorais que, por sua vez, eram 

formados por diversas freguesias. Conforme explicado por Manoel Rodrigues Ferreira, 

continuou a vigorar o sistema de eleição indireta e em dois graus, ou seja, os votantes 

em cada freguesia elegiam os eleitores de paróquia e estes, reunidos nas suas respectivas 

cabeças de distrito, elegiam em escrutínio secreto um deputado. Era eleito deputado o 

candidato que obtivesse maioria absoluta de votos e, no caso de nenhum candidato 

alcançar o quantitativo de votos exigidos pela lei, uma nova eleição entre os quatro mais 

votados era feita no dia seguinte. Se nessa eleição também não se chegasse a maioria 

absoluta, uma terceira eleição era feita entre os dois mais votados e, se houvesse 

empate, o resultado seria resolvido pela sorte: o que ganhasse seria eleito deputado e o 

que perdesse seria eleito suplente.309 A evolução dos distritos eleitorais e do número de 

representantes da província de Minas Gerais pode ser verificada nos fluxogramas das 

Figuras 1 e 2 abaixo. 
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publicacoes/pdf/4_evolucao_sistema_eleitoral.pdf. 
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Excel, em ordem alfabética, e chegamos ao total de 534 membros eleitos, considerando 

deputados e suplentes (Anexo A). Cruzamos, então, estes dados com as informações 

contidas na obra do Barão de Javari Organizações e Programas Ministeriais tendo em 

vista a seguinte questão: Quantos membros eleitos (deputados e suplentes) para o 

legislativo provincial exerceram também outros cargos no Legislativo e no Executivo 

nacional - deputado geral à Assembleia Geral, senador, ministro, presidente de 

província (de Minas e de outras) e conselheiro de Estado? Os resultados dessa pergunta 

são apresentados ao longo deste capítulo. Importante dizer que, neste primeiro 

momento, a nossa análise não incluiu as Câmaras Municipais, sobre as quais falamos no 

Capítulo 5. 

Tomando como base de análise os membros eleitos para a Assembleia 

Legislativa Provincial de Minas Gerais no biênio 1856-1857 (11ª legislatura), a primeira 

sob a vigência da Lei dos Círculos, para 10% dos representantes, ou seja, para quatro 

dos quarenta membros nomeados, essa foi a única experiência parlamentar – 

considerando o período de 1822 a 1889. Em relação aos outros trinta e seis membros, 

observamos os seguintes percentuais: 57,5% (23 membros) foram eleitos apenas para 

deputados provinciais – nessa e em outras legislaturas da Assembleia mineira –; 30% 

(12 membros), além de deputados provinciais, foram eleitos representantes à 

Assembleia Geral (como deputados ou suplentes); e um membro (2,5%) exerceu a 

função de deputado provincial, deputado geral, ministro e senador (Gráfico 1).311  

 

                                                                                                                                                                                   
que diz: “Nos primeiros biênios da assembleia provincial, era de 36 o número legal de seus membros, 
depois elevado a 40, afinal, para a última legislatura (1888-1889) a 60. Em diversas legislaturas variou o 
número de deputados que tomaram assento, ora por falta de comparecimento, ora por falecimento, 
comparecendo no segundo ano do biênio o novo eleito, e ora (às vezes na mesma sessão), por comparecer 
o deputado depois, em sua ausência ou impedimento, o respectivo suplente, quando havia suplentes”. 
Brasil. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Assembleia Legislativa Provincial. Relação 
dos cidadãos que foram eleitos e reconhecidos Deputados à Assembleia Legislativa Provincial de Minas 
Gerais, desde a primeira Legislatura (1835 - 1837), com base em Revista do Archivo Público Mineiro, 
Ouro Preto: Imprensa Official de Minas Geraes, v. 1, n.1, p. 97-127, jan./mar. 1896; Revista do Arquivo 
Público Mineiro, Belo Horizonte: Imprensa Oficial, v. 27, p.11-60, dez. 1976 – Arquivo em formato PDF 
recebido via e-mail. 
311 Em relação à experiência parlamentar dos membros eleitos para a Assembleia Provincial de Minas 
Gerais no período de 1855 a 1889 adotamos a seguinte classificação: única experiência parlamentar para 
designar àqueles que foram eleitos uma única vez para o legislativo mineiro e que não ocuparam outros 
cargos na Assembleia Geral, no Senado, no Conselho de Estado, na presidência da província e nos 
ministérios; apenas deputado de província para designar os cidadãos eleitos apenas para o legislativo 
provincial, duas ou mais vezes; deputados de província e deputado geral para designar os eleitos tanto 
para a Assembleia Provincial como para a Assembleia Geral; outros para designar os que tiveram uma 
carreira política mais diversificada, ocupando, além do cargo de deputado provincial, os cargos de 
ministro, senador, conselheiro de Estado, presidente de província. Lembramos que não incluímos nesta 
classificação os cargos de vereador, juiz de paz etc. 
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Gráfico 1: Assembleia Provincial MG - 11ª Legislatura (1856-1857)  

 
Fonte: Brasil. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Assembleia Legislativa Provincial. 
Relação dos cidadãos que foram eleitos e reconhecidos Deputados à Assembleia Legislativa Provincial de 
Minas Gerais, desde a primeira Legislatura (1835 - 1837); Barão de Javari. Organizações e Programas 
ministeriais – Regime Parlamentar no Império. Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios 
Interiores/Arquivo Nacional, 1962. 2ª ed. 

 

Por sua vez, para a 12ª legislatura (1858-1859) da Assembleia Provincial de 

Minas Gerais, a segunda sob a vigência da Primeira Lei dos Círculos, chegamos aos 

seguintes resultados (Gráfico 2): para quatorze (26%) dos cinquenta e três membros 

eleitos para o biênio 1858-1859 essa foi a única experiência parlamentar durante o 

Império; vinte e cinco (47%) serviram exclusivamente ao legislativo provincial (nessa e 

em outras legislaturas); treze membros (25%) foram eleitos para a Assembleia 

Provincial e pelo menos uma vez para a Assembleia Geral (como deputados ou 

suplentes); um membro (2%) foi investido deputado provincial e geral e também 

ministro e senador. 

Como um dos argumentos apresentados pelos propositores e apoiadores das 

incompatibilidades eleitorais era tornar um pouco mais difícil o acesso dos magistrados 

aos cargos legislativos, julgamos que seria interessante averiguar a presença dessa 

classe na Assembleia Provincial durante a vigência da Primeira Lei dos Círculos. 

Contudo, na Relação dos cidadãos que foram eleitos e reconhecidos deputados à 

Assembleia Legislativa Provincial de Minas Gerais, desde a primeira legislatura, entre 

as ocupações312 citadas não consta a de magistrado, ficando, portanto, comprometida a 

sua verificação percentual no âmbito do legislativo mineiro. Todavia, apresentamos no 

                                                             
312 As ocupações dos membros da Assembleia Provincial listadas neste trabalho seguem as informações 
que constam nas fontes primárias consultadas. 
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Gráfico 3 a relação das ocupações dos deputados provinciais eleitos para a 10ª 

legislatura (1854-1855), regida pela Lei de 1846, e para as 11ª e 12ª legislaturas, sob a 

vigência da Lei de 1855. 

 

Gráfico 2: Assembleia Provincial MG - 12ª Legislatura (1858-1859)  

 
Fonte: Brasil. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Assembleia Legislativa Provincial. 
Relação dos cidadãos que foram eleitos e reconhecidos Deputados à Assembleia Legislativa Provincial de 
Minas Gerais, desde a primeira Legislatura (1835 - 1837); Barão de Javari. Organizações e Programas 
ministeriais – Regime Parlamentar no Império. Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios 
Interiores/Arquivo Nacional, 1962. 2ª ed. 

 

Gráfico 3: Assembleia Provincial MG - Perfil Ocupacional – 10ª a 12ª Legislaturas (1854-1859) 

 
Fonte: Brasil. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Assembleia Legislativa Provincial. 
Relação dos cidadãos que foram eleitos e reconhecidos Deputados à Assembleia Legislativa Provincial de 
Minas Gerais, desde a primeira Legislatura (1835 - 1837). 
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Entre os quarenta e um membros eleitos para a 10ª legislatura (1854-1855) da 

Assembleia Legislativa Provincial de Minas Gerais, a maior parte era doutor (20 

membros) ou 49%, em seguida estão os membros para os quais não há informação 

ocupacional (9 ou 22%), os religiosos (padre, cônego, vigário) somam sete membros, ou 

17%; os militares (coronel, capitão, major, tenente-coronel) representam 10% (4 

membros) e 2% são títulos nobiliárquicos (um membro).  

Por sua vez, os quarenta deputados provinciais da 11ª legislatura estão 

distribuídos da seguinte maneira em relação à atividade ocupacional: 50% dos cidadãos 

eleitos são doutores (20 membros), para 25% (10 membros) não há informação, os 

religiosos correspondem a 12,5% (5 membros), os militares a 10% (4 membros) e 2,5% 

diz respeito a título nobiliárquico (1 membro). Já os cinquenta e três membros da 12ª 

legislatura estão distribuídos da seguinte forma: 36% de doutores (19 membros), 36% 

sem informação (19 membros), 11% ou seis membros religiosos (padre, cônego, 

vigário), 11% militares e 6% (3 membros) referentes a título nobiliárquico.313 

No Gráfico 4 apresentamos os perfis ocupacionais314 dos vinte deputados eleitos 

para a 9ª Legislatura (1853-1856), sob a vigência da Lei de 1846, e dos vinte deputados 

e vinte suplentes eleitos para a 10ª Legislatura (1857-1860) da Assembleia Geral 

Legislativa, conforme a Lei de 1855. Os resultados obtidos foram os seguintes, 

respectivamente: bacharel 25% e 27,5%; médico 25% e 17,5%; magistrado 20% e 10%; 

religioso 5% e 15%; doutor 5% e 7,5%; negociante 5% e 7,5%; sem informação 5% e 

7,5%; advogado 5% em ambas as legislaturas; militar 0% e 2,5%. 

Com efeito, se na 9ª legislatura os magistrados correspondiam a 20% do total 

dos representantes eleitos, na 10ª legislatura eles representam 10%. Apesar de em ambas 

as legislaturas os magistrados aparecerem em número de quatro, proporcionalmente 

                                                             
313Reiteramos a observação que fizemos sobre os dados que constam da Relação dos cidadãos... 
desde a primeira Legislatura (1835-1837) em relação aos números dos deputados provinciais 
eleitos desde a 1ª até a 27ª Legislatura da Assembleia Legislativa Provincial de Minas Gerais. 
Como dissemos, não há distinção entre os que foram eleitos deputados e os que foram eleitos 
suplentes. Também não há referências específicas sobre mortes ou substituições de deputados 
provinciais, há apenas uma única observação geral que pode ser lida em nota supracitada. Brasil. 
Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Assembleia Legislativa Provincial. Relação dos 
cidadãos que foram eleitos e reconhecidos Deputados à Assembleia Legislativa Provincial de Minas 
Gerais, desde a primeira Legislatura (1835 - 1837), com base em Revista do Archivo Público Mineiro, 
Ouro Preto: Imprensa Official de Minas Geraes, v. 1, n.1, p. 97-127, jan./mar. 1896; Revista do Arquivo 
Público Mineiro, Belo Horizonte: Imprensa Oficial, v. 27, p.11-60, dez. 1976 – Arquivo em formato PDF 
recebido via e-mail. 
314 As ocupações dos deputados eleitos à Assembleia Geral listadas neste trabalho seguem as informações 
constantes da obra de Barão de Javari “Organizações e Programas Ministeriais”. 
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falando, com a introdução das incompatibilidades eleitorais observamos uma redução de 

50% dessa classe na Assembleia Geral. Todavia, ao excluirmos os suplentes da 10ª 

Legislatura e levarmos em conta apenas os magistrados eleitos deputados em 1853-1856 

e 1857-1860, para ambas as legislaturas o percentual é o mesmo, isto é, de 20%. 

 

Gráfico 4: Assembleia Geral Legislativa – Perfil Ocupacional – 9ª e 10ª Legislaturas (1853-1860) 

 
Fonte: Barão de Javari. Organizações e Programas ministeriais – Regime Parlamentar no Império. Rio 
de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios Interiores/Arquivo Nacional, 1962. 2ª ed. 
* Os perfis profissionais dos suplentes são contabilizados apenas para a 10ª Legislatura. 

 

Sobre os efeitos – positivos e negativos – da Primeira Lei dos Círculos, em 

consulta às Atas do Conselho de Estado (entre 1855 e 1860) não encontramos menções 

à reforma eleitoral de 1855 e nem às eleições regidas por essa lei e em relação aos 

Relatórios dos Presidentes da Província de Minas Gerais verificamos que não há 

referência às eleições ou à reforma eleitoral nos anos de 1856 e 1858. Contudo, no 

relatório apresentado à Assembleia Legislativa Provincial no ano de 1857, o então 

presidente da província, Herculano Ferreira Pena, ressaltou a tranquilidade que imperou 

na reunião das assembleias paroquiais nos meses de setembro e novembro para a 

realização das eleições de vereadores, juízes de paz e eleitores. Ferreira Pena diz que 

essa reunião “em outros tempos, poderia ser justamente considerada como origem de 

cenas deploráveis”, contudo, o que se viu era verdadeiramente “digno de um povo 

civilizado, generoso e amante do sistema representativo”.  

Em relação à primeira execução da Lei de 1855 para a eleição dos vinte 

deputados à Assembleia Geral, o presidente elogia tanto o apreço dos cidadãos mineiros 

ao exercício dos seus direitos políticos, como “o cuidado com que o Governo procurou 
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congratulava-se que apenas 121 não compareceram e que em alguns distritos não houve 

uma falta sequer. Em relação aos círculos, Ferreira Pena diz que são poucas as 

reclamações de que tem notícias, entretanto, reconhece que algumas delas deverão ser 

levadas em consideração. Quanto à eleição dos quarenta membros para a Assembleia 

Legislativa Provincial, informa que convocou a mesma para o dia 18 de junho de 1857, 

um dia após a eleição para preenchimento de duas vagas no Senado – por terem falecido 

os senhores Marquês de Paraná e Marquês de Valença.315 

Já no relatório de 1859, o presidente da província de Minas Gerais, Carlos 

Carneiro de Campos, no tocante às eleições destaca apenas que marcou para o dia 21 de 

agosto do corrente ano a reunião dos colégios eleitorais e também a eleição de um novo 

senador, em decorrência da morte do Barão de Pontal, e que convocou para o dia 11 de 

novembro as eleições dos membros para a 13ª Legislatura da Assembleia Provincial. 

Por sua vez, o relatório apresentado em 22 de abril de 1860 pelo vice-presidente, 

Manoel Teixeira de Souza, ressalta que o processo eleitoral para preenchimento de uma 

vaga na Câmara vitalícia, devido falecimento do senador e conselheiro de Estado 

Nicolau Pereira de Campos Vergueiro, ocorreu “placidamente”, mantendo a autoridade 

pública a neutralidade que se espera dela. Do mesmo modo, diz o documento, as 

qualificações de votantes transcorreram de forma calma e a este fato “tão raro”, o vice-

presidente atribuiu “à consciência do povo da plena liberdade que goza em matéria 

desta ordem” e “à restrita neutralidade que tem guardado a presidência”, arredando “os 

cidadãos que se apresentam candidatos das posições oficiais que podem proporcionar-

lhes meios de facilitar o triunfo de suas candidaturas”. Desta forma, continua, “evita que 

contra ele [Governo] se formule justas queixas, não podendo pessoa alguma atribuir o 

ganho de causa, senão à verdadeira influência pessoal do candidato e à vontade dos 

eleitores”.316 

Do mesmo modo, no Relatório Ministerial (Pasta do Império) de 1856 

apresentado à Assembleia Geral, o ministro Luiz Pedreira de Couto Ferraz elogia à 

“franqueza e liberdade” com que os eleitores se dirigiram aos pleitos eleitorais e a 

ausência da “interferência ou influência ilegítima da autoridade” nas eleições. Ele 

menciona algumas dúvidas que recebeu dos presidentes de algumas províncias e dá 

                                                             
315EUA. The University of Chicago. Center for Research Libraries. Brazilian Government Documents – 
Provincial Presidential Reports (1830-1930): Minas Gerais. (1857), p. 4. Disponível em: http://www-
apps.crl.edu/brazil/provincial. 
316EUA. The University of Chicago. Center for Research Libraries. Brazilian Government Documents – 
Provincial Presidential Reports (1830-1930): Minas Gerais. (1859 e 1860), pp. 8; 21. Disponível em: 
http://www-apps.crl.edu/brazil/provincial. 
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notícia das respostas que emitiu. Entre as dúvidas, ele destaca uma do presidente da 

província de São Paulo sobre a disposição do artigo 71 da Lei de 1846 ter sido ou não 

anulada pelo escrutínio secreto na eleição secundária. Em resposta, o Governo manteve 

a disposição do referido artigo até uma definição do poder legislativo. Outra dúvida era 

se as incompatibilidades de certos funcionários deveriam ou não ser estendidas aos seus 

substitutos ou suplentes e, segundo o ministro, “teve o governo [...] o maior cuidado de 

não ampliar a disposição da lei”, portanto, a regra não deveria ser aplicada aos suplentes 

ou substitutos, “senão no caso de se acharem em exercício dos respectivos cargos no 

tempo da eleição”. Uma questão para a qual Ferraz pedia especial atenção dizia respeito 

a seguinte hipótese: o subdelegado de polícia de uma freguesia que dá só um eleitor e 

que faz parte de um distrito eleitoral de mais de cem eleitores – não exercendo o 

subdelegado jurisdição para além dela –, poderá ser eleito no respectivo colégio? Sem 

dar uma “solução definitiva”, o Governo entendeu que “o cidadão que exercer 

autoridade que envolva incompatibilidade” deve ser considerado inabilitado “em 

qualquer porção do território que faça parte do mesmo distrito”. Outras localidades 

tiveram dúvidas quanto à maioria absoluta de votos, se ela deveria ser calculada em 

relação ao total de eleitores dos colégios, ou em relação aos votos dos eleitores 

presentes, sendo esta última à maneira correta. Por fim, ao final do relatório, Ferraz 

aponta o crescimento de um grande mal, qual seja, as eleições duplicadas, e cobra da 

Assembleia Geral medidas que imponham barreiras a esses abusos.317 

Já no Relatório de 1857, o então ministro do Império, Marquês de Olinda, cita as 

reclamações sobre a divisão eleitoral que, grosso modo, “podia ter sido mais bem 

combinada a respeito de diferentes localidades”. O Governo Imperial julgou 

procedentes as reclamações e decidiu revisa-las. Para tanto, exigiu dos presidentes de 

província “informações, esclarecimentos e dados positivos sobre este objeto”, em vista 

de propor alterações ao poder legislativo.318 Em 1858, Sérgio Teixeira de Macedo, novo 

ministro da Pasta destacava a manutenção da ordem e da regularidade nas eleições 

ocorridas no Maranhão – para preencher uma vaga no Senado –, na Corte e na província 
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do Rio de Janeiro – devido a nomeação de três deputados para o Ministério e Secretaria 

de Estado.319 

Assim, entendemos que a Primeira Lei dos Círculos cumpriu com os seus 

objetivos uma vez que houve aumento de líderes locais (padres, coronéis etc.) eleitos 

para os cargos legislativos nas esferas provincial e nacional. Em certa medida, também 

complicou a interferência do governo nas eleições e colaborou para a manutenção da 

ordem. Segundo José Murilo de Carvalho, a partir de 1856, a presença dos magistrados 

na Câmara começou a diminuir, ao passo que aumentou a de profissionais liberais. Em 

relação à representação das minorias, os conservadores conquistaram 83% das cadeiras, 

e os liberais 17%, um percentual relevante se comparado com as duas legislaturas 

anteriores, majoritariamente conservadoras. O autor também afirma que, caso o 

Marquês de Paraná estivesse vivo para presenciar os resultados da sua obra – ele faleceu 

em setembro de 1856 –, certamente ficaria orgulhoso.320  

Contudo, tendo em vista os impactos causados pelo sistema de círculos de um 

deputado, não tardou muito a surgiram vozes pedindo a sua alteração, culminando em 

uma nova reforma eleitoral no ano de 1860. Passemos, então, a tratar dela. 

 

4.2 A reforma de 1860 e os círculos de três deputados 

 

Diferentemente dos Relatórios Ministeriais citados acima, o de 1859 traz duras 

críticas à Lei dos Círculos de um deputado. Nele, João de Almeida Pereira Filho, 

ministro do Império, com vistas à proximidade das eleições para deputados à 

Assembleia Geral, enumera os inconvenientes da atual legislação eleitoral: 1) a 

preponderância dada aos pequenos interesses locais; 2) o caráter de favor pessoal que 

imprimiu à eleição dos deputados; 3) o amortecimento das convicções políticas que 

acarretou a perda da vigilância do espírito público sobre os grandes negócios do Estado; 

4) o estímulo dos vícios do processo eleitoral, sobretudo a promoção das eleições 

duplicadas. Por tudo isso, o ministro chama a atenção da Assembleia Geral para a 

necessidade de rever a lei eleitoral e diz que o seu antecessor na referida Pasta – o Sr. 

Sérgio Teixeira de Macedo –, quando deputado pela província do Rio de Janeiro, 
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apresentou ao poder legislativo – na Sessão de 02 de agosto de 1859 da Câmara dos 

Deputados – um projeto com ideias que o governo não pode deixar de adotar. Pereira 

Filho é defensor do sistema de círculo, contudo, entende que “o alargamento dos atuais 

distritos eleitorais pela reunião de dois ou três contribuirá poderosamente para fazer 

desaparecer muitos dos inconvenientes do atual regime eleitoral”, entre eles: 1) 

dificultará as fraudes; 2) enfraquecerá o peso dos pequenos interesses locais no 

resultado final da eleição; e 3) promoverá o reaparecimento do laço político entre os 

eleitores. O ministro também sugere que o número de eleitores seja aumentado porque a 

população do Império cresceu e porque “é mais difícil empregar meios pouco regulares 

e fazer valer as relações particulares quando se trata de um grande número de 

indivíduos, do que quando esse número é mais limitado”; e propõe tanto a extinção do 

lugar de suplente, como que as eleições ocorram nos colégios eleitorais e não nas sedes 

dos distritos. De uma maneira bastante enfática, João de Almeida Pereira Filho encerra 

a parte relativa às eleições do referido relatório pedindo especial atenção da Assembleia 

para os pontos que “o governo imputa capitais e dignos de séria consideração” para que 

os males do sistema eleitoral inaugurado pela Lei de 1855 desapareçam.321 

O referido projeto de reforma eleitoral era composto de quatro artigos que 

alteravam a Lei de 1846 e o decreto nº 842 de 1855, sobretudo, nos seguintes aspectos: 

nenhuma província deveria dar menos de dois deputados à Assembleia Geral (§1º Art. 

1º); a província seria dividida em distritos eleitorais, cada um composto por três dos 

distritos atuais que estejam contíguos, competindo a cada um deles a eleição de três 

deputados à Assembleia Geral (§2º Art. 1º); o candidato, para ser eleito deputado, 

deveria receber pelo menos um terço dos votos apurados nos colégios de todo o distrito 

(§5º Art. 1º); supressão dos suplentes (§7º Art. 1º); caberia ao governo distribuir os 

membros das Assembleias Paroquiais eleitos em cada distrito eleitoral na proporção dos 

deputados gerais que elege (§8º Art. 1º); estabelecia a proporção de um eleitor por 

quarenta votantes (§10º Art. 1º); os substitutos ou suplentes dos funcionários designados 

incompatíveis pela Lei de 1855 serão igualmente inelegíveis quando no exercício dos 

cargos em qualquer tempo durante o processo eleitoral ou que tenham estado menos 

dois meses antes da eleição primária (Art. 3º). 
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Na sessão de 06 de junho de 1860 da Câmara de Deputados, durante a discussão 

da resposta à fala do trono, o deputado pelo Rio de Janeiro, Francisco Otaviano de 

Almeida Rosa, em relação à política do gabinete Ferraz, acusa alguns deputados de se 

comportarem como “ministerialistas”. Em resposta, José Antônio Saraiva, deputado 

pela Bahia, pede a palavra para esclarecer o seu posicionamento perante o governo e em 

relação ao projeto de reforma eleitoral e diz estar de acordo com as opiniões do 

ministério, mesmo tendo votado contra a lei dos círculos em 1855 por considerar que 

ela não era capaz de satisfazer a necessidade pública. Saraiva observa que a política de 

moderação, chamada de conciliação, havia nascido antes da proposta dos círculos, no 

entanto, alguns parlamentares atribuem à lei os resultados benéficos que na verdade são 

da moderação; e atribuem a essa política os males que na verdade são do sistema de 

círculos de um deputado. Ao renegar a Lei de 1855, não estava renegando a política da 

conciliação, portanto, ao ver que no atual gabinete presidido pelo Sr. Ferraz há 

“sectários dessa política, cujo fim não é fundar o predomínio de pessoa alguma”, não vê 

motivos para dele se separar por motivo de reforma eleitoral.322 

O parecer do projeto foi apresentado na sessão da Câmara do dia 09 de junho de 

1860. A Comissão Especial inicia o documento comparando os princípios das leis de 

1846 (eleitores de província) e de 1855 (eleitores de pequenos distritos)e declara que “o 

projeto do Sr. Macedo procura harmonizar os dois princípios extremos e evitar os 

inconvenientes de cada um deles”; destaca a dificuldade, ou mesmo a impossibilidade 

de “estabelecer um regime eleitoral extreme de vícios e defeitos”, porém, ressalta 

“como uma necessidade de ordem e liberdade a adoção do princípio cardeal do projeto”; 

e afirma que “se o receio do triunfo exclusivo de uma opinião política nas províncias 

gerou a reforma de 1855, não deve pesar menos no espírito do legislador o receio do 

isolamento das opiniões e dos princípios no combate eleitoral”, pois ambas “são fatais à 

liberdade”. Por tudo isso, os membros da Comissão, Srs. José Antônio Saraiva (BA), 

João Pedro Dias Vieira (MA), João José Ferreira de Aguiar (PE) e Francisco de Sales 

Torres Homem (RJ), recomendavam o alargamento dos círculos de um para três 

deputados – e por exceção dois – por considerarem que assim “o duelo de morte travado 
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entre todos os candidatos à representação nacional” seria destruído e o debate eleitoral 

se daria “em terreno mais largo e moralizador”.323 

A primeira discussão do projeto de reforma eleitoral se deu na sessão do dia 18 

de junho de 1860 e nela, entre as vozes contrárias, destaca-se a do Sr. Francisco 

Otaviano que combateu fortemente o parecer da Comissão Especial, cujos membros não 

conseguiram perceber que o mal não estava na Lei de 1855, mas “na alta direção dos 

negócios públicos” e, em tom de escárnio, disse aos seus colegas deputados: “vejamos 

como as nobres comissões vieram tirar as cataratas do Partido Liberal”, tentando “fazer 

passar por um projeto de ideias liberais aquilo que não era mais do que um plano para 

tornar permanente o sistema das paixões desordenadas [...] que outrora colocaram o país 

entre vencidos e vencedores”.324 Então, na sessão seguinte, de 19 de junho, José 

Antônio Saraiva respondeu um a um os pontos do discurso do deputado pela província 

do Rio de Janeiro, surgindo mesmo como uma das principais lideranças a favor da 

reforma. Sobre a afirmação de que “na alta direção dos negócios públicos” está a 

origem do mal, Saraiva responde que “se os ministros são maus, eles foram tirados das 

Câmaras; se seus princípios não são os melhores, são esses os princípios que dominam o 

parlamento”, portanto, ao dizer que a alta direção do país é má deve também o nobre 

deputado atribuir “grande parte da responsabilidade às Câmaras e ao regime eleitoral 

viciado”. O deputado baiano, que na vida política brasileira, desde a Independência, 

“ninguém examina bem a parte que cada qual tem nos acontecimentos” e com 

frequência são atribuídas ao governo ou às Câmaras “culpas que são de todos”. Acerca 

da afirmação de Otaviano de ter sido a reforma de 1855 uma vitória dos liberais, diz: 

 

Não foram os vencidos, não foi o triunfo que impôs essa política. A política 
de moderação que repelia a qualificação de vencidos foi a política dos 
vencedores; foi a política dessa Câmara unânime que ontem procurastes 
descrever e pintar com cores horríveis; dessa Câmara que votou a lei, que 
apregoais como a maior das conquistas da liberdade, e que seria o maior 
instrumento do despotismo se houvesse no Brasil e neste século quem se 
lembrasse ainda de governar pela força em vez de reinar pela inteligência e 
pela lei. O nobre Marquês de Paraná entendeu que devia consolidar as 
conquistas da política de moderação, dando aos vencidos garantias e uma lei 
que estivesse em suas aspirações e fosse ainda a condenação do antigo 
regime eleitoral. Seus colegas do ministério, apóstolos, como ele, da política 
de moderação, entenderam que era arriscado passar de um extremo a outro, e 
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não fizeram mistério nesta Câmara de suas simpatias, e de sua preferência 
pelos círculos de dois ou três deputados, isto é, por aquilo que hoje nós 
queremos e aconselhamos à Câmara.325 

 

Saraiva encerra o seu discurso afirmando que, mesmo não sendo o melhor 

projeto, o regime proposto é sem dúvida preferível ao atual que favorece todos os 

interesses pessoais. As discussões na Câmara dos Deputados continuaram ao longo do 

mês de junho e meados de julho, contudo, como assinalado por Francisco Belisário, 

grande parte dos oradores teceu considerações sobre as experiências e os exemplos da 

França e Inglaterra, enquanto outros oradores discursaram sobre objetos muitas das 

vezes alheios ao debate com a única finalidade de protelar o debate.326 A votação na 

Câmara aconteceu na sessão do dia 17 de julho de 1860 e deu como resultado setenta e 

quatro votos a favor e vinte e quatro votos contra. Os representantes da província de 

Minas Gerais votaram da seguinte forma: cinco votos contra – Francisco Álvares da 

Silva Campos (2º distrito), Modestino Carlos da Rocha Franco (3º distrito), Pedro de 

Alcântara Machado (6º distrito), Domingos Teodoro de Azevedo e Paiva (13º distrito) e 

Pedro de Alcântara Cerqueira Leite (17º distrito) – e nove votos a favor da reforma – 

Francisco de Paula Santos (1º distrito), Antônio Cândido da Cruz Machado (5º distrito), 

Antônio Gabriel de Paula Fonseca (7º distrito), Luiz Carlos da Fonseca (8º distrito), 

José Tavares de Melo (10º distrito), Agostinho José Ferreira Bretas (11º distrito), 

Francisco Cirilo Ribeiro e Souza (15º distrito), João das Chagas Andrade (16º distrito) e 

Antônio José Monteiro de Barros (18º distrito). 

O projeto seguiu então para o Senado e entraria em primeira discussão na 50ª 

Sessão em 27 de julho de 1860, contudo, o senador pelo Pará, Bernardo de Souza 

Franco, apresentou um requerimento solicitando o envio do mesmo à Comissão de 

Constituição. Os senadores ficaram três sessões legislativas (50ª, 51ª e 52ª sessões) 

discutindo se o parecer deveria ou não ser aprovado. Silveira da Mota, senador pela 

província de Goiás, declarou que o requerimento tinha como único objetivo “adiar a 
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discussão do projeto e não esclarecê-la”, ao que Francisco Diogo Pereira de 

Vasconcelos, senador por Minas Gerais, respondeu que o objeto em questão “não é de 

interesse secundário, trata-se de um assunto dos mais graves que possa agitar-se no 

sistema representativo” e, portanto, era necessário que o requerimento fosse aprovado. 

Vasconcelos também afirmou que o projeto não contava com o consentimento do 

ministério e que o atual presidente do Conselho de Ministros, Sr. Ângelo Muniz da 

Silva Ferraz, quando interpelado na Câmara dos Deputados sobre a lei dos círculos, 

afirmou “de uma maneira muito clara e terminante” que era inconveniente alterá-la.  

Por sua vez, José Tomás Nabuco de Araújo, representante da Bahia, disse que 

votaria contra o projeto não porque a lei atual era boa, mas porque entendia que não se 

podia reformar em ano de eleições sem que tal ato inspirasse a desconfiança da 

população e a desmoralização do corpo legislativo e do sistema representativo. 

Contestou a acusação do Sr. Silveira da Mota de que o requerimento tinha caráter 

unicamente protelatório com a seguinte afirmativa: “queremos enviar este projeto à 

Comissão de Constituição porque se trata de uma lei de eleições, de uma lei 

regulamentar da Constituição [...], queremos decidir com madureza e o objeto é da 

competência dessa comissão”. Ironicamente, Souza França retoma o seu discurso que 

claramente tem o intuito de delongar o máximo possível a discussão até que a sessão 

chegasse ao fim.327 

Da 51ª Sessão em 27 de julho, destacamos a resposta do presidente do Conselho 

ao argumento apresentado por Vasconcelos na sessão anterior. Para tanto, Ferraz lança 

mão da fala do próprio senador quando da discussão do projeto de lei relativo aos filhos 

de estrangeiros nascidos no Brasil. Na ocasião, dizia Vasconcelos: “Há um conflito; 

esse conflito deve ter uma solução; por consequência, o projeto é útil, é necessário, não 

o adiemos, votemos em 1ª discussão”. Como pode o sobre senador – questiona Ferraz – 

mudar o princípio do seu argumento? Após um longo debate, o presidente do Conselho 

afirma que, se por um lado, a oposição não vai medir esforços para barrar a passagem da 

lei, de sua parte, e enquanto a maioria do Senado continuar depositando confiança em 

seu Gabinete, fará o possível para que o projeto seja uma lei do país.328 
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Apenas na 52ª Sessão, em 28 de julho de 1860, a discussão sobre o requerimento 

proposto pelo senador pela província do Pará, Sr. Souza Franco, chegou ao fim e, 

colocada em votação, foi rejeitada. Com isso, os senadores finalmente passaram para a 

primeira discussão do projeto de reforma eleitoral. Porém, firmes que estavam na sua 

posição de conservar a lei de 1855, os senadores que se opunham à reforma 

continuaram a usar o direito que tinham à tribuna para fazer correr o tempo sem avançar 

no debate do projeto.329 

Apesar das táticas empregadas, o projeto de reforma foi aprovado, dando origem 

ao decreto nº 1.082, de 18 de agosto de 1860330, que alterou a Lei nº 387, de 19 de 

agosto de 1846 e o decreto nº 842, de 19 de setembro de 1855, principalmente nos 

aspectos a seguir: nenhuma província dará menos de dois deputados à Assembleia Geral 

(Art. 1º §1º); as províncias do Império serão divididas em distritos eleitorais de três 

deputados cada um, exceto quando houver distritos que derem só dois deputados, ou 

quando o número de deputados não for múltiplo de três, havendo então um ou dois 

distritos de dois deputados (Art. 1º §2º); os deputados à Assembleia Geral serão eleitos 

por maioria relativa de votos (Art. 1º §4º); não haverá suplentes de deputados (Art. 1º 

§5º); a eleição dos membros das Assembleias Provinciais será feita da mesma maneira 

que a dos Deputados à Assembleia Geral e o número que compete a cada província será 

distribuído pelos novos distritos, na proporção de deputados que cada um deles eleger 

(Art. 1º §6º); o governo na Corte e os presidentes nas províncias fixarão os números de 

eleitores que deva dar cada paróquia em razão de um eleitor por trinta votantes, 

conforme a menor das qualificações feitas no triênio anterior (Art. 1º §10º); as 

incompatibilidades passarão a abranger também os juízes de órfãos e os seus 

substitutos, bem como os dos funcionários designados incompatíveis pela Lei de 1855 

que tiverem estado no exercício dos respectivos cargos quatro meses antes da eleição 

secundária (Art. 1º §13º) e as incompatibilidades dos funcionários efetivos ainda 

subsiste em todo distrito eleitoral se não tiverem deixado o exercício dos respectivos 
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cargos seis meses antes da eleição secundária (Art. 1º 

Círculos, como ficou conhecida a reforma, contava com três artigos.

Já as Instruções para a execução da nova lei 

de 22 de agosto de 1860, composto de vinte e sete artigos distribuídos em três capítulos,

e a nova divisão distrital da p

de 05 de setembro de 1860332, que de vinte passou a contar com sete distritos eleitorais. 

Vejamos, então, os impactos da Lei de 1860 para a província de Minas a seguir. 

 

4.2.1 A Segunda Lei dos Círculos

 

A ampliação dos círculos de um para três deputados exigiu 

da distribuição distrital das províncias do país. Como dissemos acima, em Minas Gerais

a alteração veio por meio do d

número de deputados à Assembleia Geral e o número de membros à Assembleia 

Legislativa Provincial, porém, procedeu 

novos distritos, como mostram os fluxogramas das figuras 3

 

Figura 3: Distritos eleitorais da p

Fonte: Brasil. Câmara de Deputados. 
http://www2.camara.leg.br/atividade
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cargos seis meses antes da eleição secundária (Art. 1º §14º). No total, a Segunda Lei dos 

Círculos, como ficou conhecida a reforma, contava com três artigos.331 

as Instruções para a execução da nova lei ficaram a cargo do decreto nº 2.621, 

, composto de vinte e sete artigos distribuídos em três capítulos,

e a nova divisão distrital da província de Minas Gerais foi dada pelo decreto nº 2

, que de vinte passou a contar com sete distritos eleitorais. 

Vejamos, então, os impactos da Lei de 1860 para a província de Minas a seguir. 

Segunda Lei dos Círculos e a província de Minas Gerais 

A ampliação dos círculos de um para três deputados exigiu do Governo 

a distribuição distrital das províncias do país. Como dissemos acima, em Minas Gerais

do decreto nº 2.636, de 05 de setembro, que manteve o 

deputados à Assembleia Geral e o número de membros à Assembleia 

, porém, procedeu à redistribuição desses números entre os sete 

ram os fluxogramas das figuras 3 e 4. 

Distritos eleitorais da província de Minas Gerais (1822-1860) 

Câmara de Deputados. Coleção das Leis do Império. Disponível em: 
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/publicacoes/doimperio. 

                     
Coleção das Leis do Império. Atos do Poder Legislativo (1860). Decreto 

nº 1.082, de 18 de agosto de 1860. Disponível em: http://www2.camara.leg.br/atividade
slativa/legislacao/publicacoes/doimperio. 

Coleção das Leis do Império. Atos do Poder Executivo (1860). Decreto 
nº 2.621, de 22 de agosto de 1860; Decreto nº 2.636, de 05 de setembro de 1860. Disponíveis em: 
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/publicacoes/doimperio. 
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14º). No total, a Segunda Lei dos 

ecreto nº 2.621, 

, composto de vinte e sete artigos distribuídos em três capítulos, 

ecreto nº 2.636, 

, que de vinte passou a contar com sete distritos eleitorais. 

Vejamos, então, os impactos da Lei de 1860 para a província de Minas a seguir.  

o Governo a revisão 

a distribuição distrital das províncias do país. Como dissemos acima, em Minas Gerais 

, de 05 de setembro, que manteve o 

deputados à Assembleia Geral e o número de membros à Assembleia 

redistribuição desses números entre os sete 
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O primeiro distrito manteve a cidade de Ouro Preto, capital da província, como 

sede e reuniu os distritos 1º, 19º e 20º mais as paróquias do Patrocínio, Muriaé e 

Piedade do Paraopeba e excluídas as paróquias do Bonfim e Piedade das Gerais. O 

segundo distrito tinha sede em Sabará e reunia o 2º, 3º e 4º distritos, acrescidos das 

paróquias de Curvelo, Conceição, Tapera e N. Sra. do Porto e excluía a paróquia de 

Piedade do Paraopeba. A sede do terceiro distrito era a cidade de Barbacena e reunia o 

13º, 17º e 18º distritos mais as paróquias de São José del Rei, Lage, São Tiago, São 

Caetano da Vargem Grande e São José do Paraíso e excluídas as de Patrocínio e Muriaé. 

O quarto distrito com sede em São João del Rei era composto da reunião do 10º, 15º e 

16º distritos, acrescidos das paróquias de Piedade das Gerais, Bonfim, Lavras, São João 

Nepomuceno e Espírito Santo dos Coqueiros e com a exclusão das paróquias de São 

José del Rei, Lage, São Tiago e Santana da Barra do Rio das Velhas. Por sua vez, o 

quinto distrito contava com sede em Campanha e reunia o 11º, 12º e 14 distritos com 

exceção das paróquias de Lavras, São João Nepomuceno, Espírito Santo dos Coqueiros, 

S, Caetano da Vargem Grande e São José dom Paraíso. O sexto distrito com sede no 

Serro surgiu da junção 5ª, 6º e 7º distritos, excluídas as paróquias de Curvelo, 

Conceição, Tapera e N. Sra. do Porto. O 7º e último distrito contava com sede em 

Montes Claros e reuniu o 8º e o 9º d

das Velhas. 

 

Figura 4: Distribuição distrital e 

Fonte: Brasil. Câmara de Deputados. 
http://www2.camara.leg.br/atividade

 

Com a nova distribuição distrital estabelecida pelo 

dos Círculos, nos distritos mineiros cujas sedem eram Ouro Preto, Sabará, Barbacena, 

São João del Rei, Campanha, Serro e Montes Claros (1º ao 6º distrito eleitoral) a 

representação passou a ser de três deputados à Assembleia Geral e seis 

18
22

9 Distritos 
Eleitorais

20 Deputados 
Gerais

Eleição por 
províncias

18
24

11 Distritos 
Eleitorais

20 Deputados 
Gerais

21 Conselheiros de 
Província

Eleição por 
províncias

O primeiro distrito manteve a cidade de Ouro Preto, capital da província, como 

sede e reuniu os distritos 1º, 19º e 20º mais as paróquias do Patrocínio, Muriaé e 

Paraopeba e excluídas as paróquias do Bonfim e Piedade das Gerais. O 

segundo distrito tinha sede em Sabará e reunia o 2º, 3º e 4º distritos, acrescidos das 

paróquias de Curvelo, Conceição, Tapera e N. Sra. do Porto e excluía a paróquia de 

eba. A sede do terceiro distrito era a cidade de Barbacena e reunia o 

13º, 17º e 18º distritos mais as paróquias de São José del Rei, Lage, São Tiago, São 

Caetano da Vargem Grande e São José do Paraíso e excluídas as de Patrocínio e Muriaé. 

to com sede em São João del Rei era composto da reunião do 10º, 15º e 

16º distritos, acrescidos das paróquias de Piedade das Gerais, Bonfim, Lavras, São João 

Nepomuceno e Espírito Santo dos Coqueiros e com a exclusão das paróquias de São 

, São Tiago e Santana da Barra do Rio das Velhas. Por sua vez, o 

quinto distrito contava com sede em Campanha e reunia o 11º, 12º e 14 distritos com 

exceção das paróquias de Lavras, São João Nepomuceno, Espírito Santo dos Coqueiros, 

ande e São José dom Paraíso. O sexto distrito com sede no 

Serro surgiu da junção 5ª, 6º e 7º distritos, excluídas as paróquias de Curvelo, 

Conceição, Tapera e N. Sra. do Porto. O 7º e último distrito contava com sede em 

Montes Claros e reuniu o 8º e o 9º distritos mais a paróquia de Santana da Barra do Rio 

Distribuição distrital e representantes da província de Minas Gerais (1822

Câmara de Deputados. Coleção das Leis do Império. Disponível em: 
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/publicacoes/doimperio. 

Com a nova distribuição distrital estabelecida pelo Art. 1º §2º da Segunda Lei 

, nos distritos mineiros cujas sedem eram Ouro Preto, Sabará, Barbacena, 

São João del Rei, Campanha, Serro e Montes Claros (1º ao 6º distrito eleitoral) a 

representação passou a ser de três deputados à Assembleia Geral e seis membros à 
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O primeiro distrito manteve a cidade de Ouro Preto, capital da província, como 

sede e reuniu os distritos 1º, 19º e 20º mais as paróquias do Patrocínio, Muriaé e 

Paraopeba e excluídas as paróquias do Bonfim e Piedade das Gerais. O 

segundo distrito tinha sede em Sabará e reunia o 2º, 3º e 4º distritos, acrescidos das 

paróquias de Curvelo, Conceição, Tapera e N. Sra. do Porto e excluía a paróquia de 

eba. A sede do terceiro distrito era a cidade de Barbacena e reunia o 

13º, 17º e 18º distritos mais as paróquias de São José del Rei, Lage, São Tiago, São 

Caetano da Vargem Grande e São José do Paraíso e excluídas as de Patrocínio e Muriaé. 

to com sede em São João del Rei era composto da reunião do 10º, 15º e 

16º distritos, acrescidos das paróquias de Piedade das Gerais, Bonfim, Lavras, São João 

Nepomuceno e Espírito Santo dos Coqueiros e com a exclusão das paróquias de São 

, São Tiago e Santana da Barra do Rio das Velhas. Por sua vez, o 

quinto distrito contava com sede em Campanha e reunia o 11º, 12º e 14 distritos com 

exceção das paróquias de Lavras, São João Nepomuceno, Espírito Santo dos Coqueiros, 

ande e São José dom Paraíso. O sexto distrito com sede no 

Serro surgiu da junção 5ª, 6º e 7º distritos, excluídas as paróquias de Curvelo, 

Conceição, Tapera e N. Sra. do Porto. O 7º e último distrito contava com sede em 

istritos mais a paróquia de Santana da Barra do Rio 

rovíncia de Minas Gerais (1822-1860) 
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Assembleia Legislativa Provincial; o 7º distrito eleitoral, cuja sede era a cidade de 

Montes Claros, passou a contar com dois deputados gerais e quatro deputados 

provinciais.  

Conforme o Quadro eleitoral do Império que consta do Relatório do Ministério 

dos Negócios do Império do ano de 1869333 e que foi apresentado à Assembleia Geral 

em 1870 pelo ministro Paulino José Soares de Souza, em termos eleitorais, a nação 

estava dividida em 46 (quarenta e seis) distritos, 408 (quatrocentos e oito) colégios, 

1.333 (um mil trezentas e trinta e três paróquias) com 20.006 (vinte mil e seis) eleitores 

e 1.039.650 (um milhão, trinta e nove mil e seiscentos e cinquenta) votantes, excluídos 

deste último o número dos votantes da província de Mato Grosso devido à falta de 

informações.  

 

Gráfico 5: Quadro eleitoral do Império em 1869 – Minas Gerais e Bahia 

 
Fonte: EUA. The University of Chicago. Center for Research Libraries. Brazilian Government 
Documents – Ministerial Reports (1821-1960): Império. (1869). 

                                                             
333EUA. The University of Chicago. Center for Research Libraries. Brazilian Government Documents – 
Ministerial Reports (1821-1960): Império. (1869). Disponível em: http://www-
apps.crl.edu/brazil/ministerial.  
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Minas Gerais com os seus sete distritos corresponde a 15,21% do número total 

de distritos existentes no país; os sessenta colégios representam 14,70% do número 

total; já as trezentas e quinze paróquias mineiras são 23,63% do total; 2.992 (os dois 

mil, novecentos e noventa e dois) eleitores representam 14,95% do total de eleitores do 

país e os 153.114 (cento e cinquenta e três mil, cento e quatorze) votantes da província 

somam 14,73% do número total de votantes. Estes números são significativos uma vez 

que demonstram a importância de Minas Gerais na representação nacional: em relação 

ao número de paróquias, a referida província representa sozinha quase ¼ do total geral 

do país e os demais marcadores (distritos, colégios, eleitores e votantes) giram em torno 

de 15% do total nacional, ficando atrás apenas da província da Bahia em relação aos 

números de eleitores (3.374) e de votantes (182.000) – Gráficos 5 e 6.  

 

Gráfico 6: Quadro eleitoral do Império em 1869 – Província de Minas Gerais 
 

 
Fonte: EUA. The University of Chicago. Center for Research Libraries. Brazilian Government 
Documents – Ministerial Reports (1821-1960): Império. (1869). Anexo C. 
*O Relatório do Ministério do Império – Anexo C –, em relação ao número de votantes do 7º Distrito da 
província de MG, apresenta o número total de votantes da província e não do referido distrito. Assim, a 
título de comparação, somamos os totais de votantes apresentados para cada colégio e chegamos ao 
número de 20.268 votantes. Contudo, como o total de votantes da província é de 153.144, notamos uma 
diferença de 1.670 votantes. 
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O relatório de 1869 também aponta a dimensão da representação em cada uma 

das dezenove províncias do país

quarenta membros à Assembleia P

Senadores à Câmara vitalícia, 

 

Figura 5: Proporção de eleitores da província de MG (1869)

Fonte: EUA. The University of Chicago. 
Brazilian Government Documents 
Império. (1869).

 

Em relação à representação nacional, levando em conta os 58 (cinquenta e oito) 

senadores, os 122 (cento e vinte e dois) deputados, os 578 (quinhentos e setenta e oito) 

membros das Assembleias Provinciais
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Figura 6

Fonte: EUA. The University of Chicago. 
Brazilian Government Documents 
Império. (1869).

 

A lei eleitoral de 1860 foi a mais duradoura do sistema monárquico

representativo, regulando as eleições no período que se estende de 1860 a 1875, 
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1 eleitor / 51,967 votantes

1 deputado província / 33,991 eleitores

1 deputado geral / 163,983 eleitores

1 senador / 344,931 eleitores

* Exceto votantes da província do Mato Grosso.

O relatório de 1869 também aponta a dimensão da representação em cada uma 

zenove províncias do país. As proporções para Minas Gerais, que 

quarenta membros à Assembleia Provincial, vinte deputados à Assembleia Geral e dez 

Senadores à Câmara vitalícia, são apresentadas na Figura 5: 

Proporção de eleitores da província de MG (1869) 

. The University of Chicago. Center for Research Libraries
Brazilian Government Documents – Ministerial Reports (1821-1960): 

(1869). 

Em relação à representação nacional, levando em conta os 58 (cinquenta e oito) 
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Provinciais, o total de eleitores e o total de votantes do 

io, o termo médio para a nação é (Figura 6): 
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Brazilian Government Documents – Ministerial Reports (1821-1960): 

(1869). 
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(1872-1875) e oito legislaturas da Assembleia Legislativa Provincial de Minas Gerais, 

desde a 13ª (1860-1861) até a 20ª (1874-1875) – Tabelas 4 e 5.  

Ainda com base na Relação dos cidadãos que foram eleitos e reconhecidos 

deputados à Assembleia Legislativa Provincial de Minas Gerais, desde a primeira 

legislatura, verificamos a experiência parlamentar e a ocupação profissional dos 

representantes eleitos em cada legislatura do período de vigência da Lei de 1860, cujos 

resultados são apresentados nos gráficos a seguir (Gráficos 7 ao 16). 

Para o primeiro biênio (1860-1861) do legislativo provincial sob a vigência da 

Segunda Lei dos Círculos, observamos que dos quarenta e sete membros eleitos, para 

cinco esta foi a única experiência parlamentar (≅ 11%); vinte e sete (≅ 57%) foram 

apenas deputados provinciais (eleitos duas ou mais vezes); doze membros foram eleitos 

deputados provinciais e deputados gerais – incluindo suplentes – (≅26%); um membro 

foi deputado provincial e geral, ministro, senador e conselheiro de Estado (≅ 2%); um 

membro exerceu as funções de deputado provincial e geral, ministro e senador (≅ 2%); 

e um membro teve como experiências parlamentares os cargos de deputado provincial e 

geral e presidente de província (≅ 2%) – Gráfico 7. 

 

Gráfico 7: Assembleia Provincial MG - 13ª Legislatura (1860-1861)  

 
Fonte: Brasil. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Assembleia Legislativa Provincial. 
Relação dos cidadãos que foram eleitos e reconhecidos Deputados à Assembleia Legislativa Provincial de 
Minas Gerais, desde a primeira Legislatura (1835 - 1837); Barão de Javari. Organizações e Programas 
ministeriais – Regime Parlamentar no Império. Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios 
Interiores/Arquivo Nacional, 1962. 2ª ed. 

 

Fazendo o mesmo exercício para a 14ª Legislatura (1862-1863) da Assembleia 
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44% (16 deputados) foram apenas membros da Assembleia Provincial (duas ou mais 

vezes); ≅31% (11 membros) foram eleitos deputados provinciais e gerais; um membro 

(≅ 3%) foi deputado provincial e geral e também presidente de província e um membro 

(≅ 3%) foi deputado provincial e presidente de província (Gráfico 8). 

 

Gráfico 8: Assembleia Provincial MG - 14ª Legislatura (1862-1863)  

 
Fonte: Brasil. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Assembleia Legislativa Provincial. 
Relação dos cidadãos que foram eleitos e reconhecidos Deputados à Assembleia Legislativa Provincial de 
Minas Gerais, desde a primeira Legislatura (1835 - 1837); Barão de Javari. Organizações e Programas 
ministeriais – Regime Parlamentar no Império. Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios 
Interiores/Arquivo Nacional, 1962. 2ª ed. 

 

Os trinta e nove membros da 15ª Legislatura (1864-1865) correspondem a: 

aproximadamente 18% (7 membros) não foram eleitos para outros cargos parlamentares 

além de deputado provincial nesta legislatura; aprox. 38% (15 membros) foram apenas 

deputado provincial eleitos duas ou mais vezes; cerca de 36% (14 membros) foram 

deputados de província e geral; dois membros (≅5%) foram deputados de província e 

geral e presidente de província; por fim, um membro (≅ 3%) foi eleito para a 

Assembleia Provincial e para a presidência da província (Gráfico 9). 

No biênio 1866-1867, correspondente a 16ª Legislatura, foram eleitos quarenta 

deputados. Para sete (17,5%) destes, esta foi a única experiência parlamentar que 

tiveram; metade foi apenas deputado de província (eleitos duas ou mais vezes); onze 

(27,5%), além de deputados de província, também foram eleitos para a Assembleia 

Geral; um (2,5%) foi eleito para as Assembleias Provincial e Geral e também foi 

presidente de província; e um deputado (2,5%) foi eleito membro da Assembleia 

Provincial e presidente de província (Gráfico 10). 
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Gráfico 9: Assembleia Provincial MG - 15ª Legislatura (1864-1865)  

 
Fonte: Brasil. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Assembleia Legislativa Provincial. 
Relação dos cidadãos que foram eleitos e reconhecidos Deputados à Assembleia Legislativa Provincial de 
Minas Gerais, desde a primeira Legislatura (1835 - 1837); Barão de Javari. Organizações e Programas 
ministeriais – Regime Parlamentar no Império. Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios 
Interiores/Arquivo Nacional, 1962. 2ª ed. 

 

Gráfico 10: Assembleia Provincial MG - 16ª Legislatura (1866-1867)  

 
Fonte: Brasil. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Assembleia Legislativa Provincial. 
Relação dos cidadãos que foram eleitos e reconhecidos Deputados à Assembleia Legislativa Provincial de 
Minas Gerais, desde a primeira Legislatura (1835 - 1837); Barão de Javari. Organizações e Programas 
ministeriais – Regime Parlamentar no Império. Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios 
Interiores/Arquivo Nacional, 1962. 2ª ed. 

 

Por sua vez, para dezenove (47,5%) dos quarenta deputados eleitos para a 17ª 

Legislatura (1868-1869) esta foi a única experiência parlamentar. Já os que foram 

eleitos apenas como deputados de província (duas ou mais vezes) correspondem a 

27,5% (11 membros) e os que foram eleitos para as Assembleias Geral e Provincial 

somam 20% (8 membros). Por fim, um cidadão (2,5%) foi eleito deputado provincial, 

geral e senador; e um (2,5%) foi deputado provincial e presidente de província (Gráfico 

11). 
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Gráfico 11: Assembleia Provincial MG - 17ª Legislatura (1868-1869)  

 
Fonte: Brasil. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Assembleia Legislativa Provincial. 
Relação dos cidadãos que foram eleitos e reconhecidos Deputados à Assembleia Legislativa Provincial de 
Minas Gerais, desde a primeira Legislatura (1835 - 1837); Barão de Javari. Organizações e Programas 
ministeriais – Regime Parlamentar no Império. Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios 
Interiores/Arquivo Nacional, 1962. 2ª ed. 

 
Entre os quarenta deputados eleitos para a 18ª Legislatura (1870-1871), 22,5% 

(9 membros) foram eleitos exclusivamente nesta legislatura, não tendo outra experiência 

parlamentar; 65% (26 membros) tiveram apenas experiência parlamentar como 

deputados de província, cargo para o qual foram eleitos duas ou mais vezes; 7,5% (3 

membros) foram deputados de província e geral e presidente de província; por fim, 5% 

(2 membros) foram eleitos para as Assembleias Provincial e Geral (Gráfico 12). 

 
Gráfico 12: Assembleia Provincial MG - 18ª Legislatura (1870-1871) 

 
Fonte: Brasil. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Assembleia Legislativa Provincial. 
Relação dos cidadãos que foram eleitos e reconhecidos Deputados à Assembleia Legislativa Provincial de 
Minas Gerais, desde a primeira Legislatura (1835 - 1837); Barão de Javari. Organizações e Programas 
ministeriais – Regime Parlamentar no Império. Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios 
Interiores/Arquivo Nacional, 1962. 2ª ed. 
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A penúltima legislatura sob a Segunda Lei dos Círculos – 19ª (1872-1873) – 

apresenta as seguintes características para os quarenta e dois deputados eleitos: para 

cinco membros (≅ 12%) esta foi a única experiência parlamentar; vinte e nove membros 

(≅ 69%) foram apenas deputados provinciais nessa e em outras legislaturas da 

assembleia provincial; cinco membros (≅ 12%) foram eleitos deputados de província e 

geral e três membros (≅ 7%) foram deputados de província e geral e também 

presidentes de província (Gráfico 13). 

 

Gráfico 13: Assembleia Provincial MG - 19ª Legislatura (1872-1873)  

 
Fonte: Brasil. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Assembleia Legislativa Provincial. 
Relação dos cidadãos que foram eleitos e reconhecidos Deputados à Assembleia Legislativa Provincial de 
Minas Gerais, desde a primeira Legislatura (1835 - 1837); Barão de Javari. Organizações e Programas 
ministeriais – Regime Parlamentar no Império. Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios 
Interiores/Arquivo Nacional, 1962. 2ª ed. 

 

Gráfico 14: Assembleia Provincial MG - 20ª Legislatura (1874-1875)  

 
 

Fonte: Brasil. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Assembleia Legislativa Provincial. 
Relação dos cidadãos que foram eleitos e reconhecidos Deputados à Assembleia Legislativa Provincial de 
Minas Gerais, desde a primeira Legislatura (1835 - 1837); Barão de Javari. Organizações e Programas 
ministeriais – Regime Parlamentar no Império. Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios 
Interiores/Arquivo Nacional, 1962. 2ª ed. 
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Finalmente, na 20º Legislatura (1874-1875), em um total de quarenta deputados, 

dois deles (5%) tiveram exclusivamente essa experiência parlamentar; vinte e nove 

(72,5%) foram apenas deputados provinciais eleitos duas ou mais vezes; cinco (12,5%) 

foram deputados de província e geral; um (2,5%) foi deputado de província, deputado 

geral e ministro; um (2,5%) foi deputado de província, deputado geral, ministro e 

senador; um (2,5%) foi deputado de província, deputado geral, ministro e presidente de 

província; e um (2,5%) foi deputado provincial e presidente de província (Gráfico 14). 

De forma a simplificar as informações acerca da experiência parlamentar dos 

membros da Assembleia Legislativa de Minas Gerais no período em que vigorou a Lei 

de 1860, apresentamos a seguir (Gráfico 15) a sequência histórica dos três principais 

grupos verificados. Em azul está o grupo 1 dos cidadãos que tiveram uma única 

experiência parlamentar, isto é, que foram eleitos uma única vez para o legislativo 

provincial e não foram eleitos/nomeados para nenhum outro cargo legislativo ou 

executivo, dentre as colocações que mencionamos alguns parágrafos acima. Em 

vermelho está o segundo grupo dos membros que foram eleitos unicamente para a 

assembleia provincial mineira duas ou mais vezes. Em verde está o terceiro grupo dos 

membros que foram eleitos tanto para a assembleia provincial, como para a Assembleia 

Geral. Os demais agrupamentos analisados foram compilados num quarto grupo geral, 

de cor lilás no gráfico, denominado “Outros”. 

Quanto ao grupo 1, composto pelos cidadãos que tiveram uma única experiência 

parlamentar, observamos um crescimento de 9% da 11ª para a 14ª legislatura, seguido 

de duas quedas de, respectivamente, 2% e 0,5%. Contudo, da 16ª para a 17ª legislatura 

houve um crescimento de 30% e a partir daí três quedas seguidas nas últimas três 

legislaturas. Em relação aos membros eleitos duas ou mais vezes para a Assembleia 

Provincial – grupo 2 –, na 13ª legislatura eles correspondiam a 57% do total, caindo 

para 44% e 38%, respectivamente, nas 14ª e 15ª legislaturas e voltando a subir para 50% 

durante a 16ª legislatura. Uma nova queda foi observada na 17ª legislatura, chegando ao 

percentual mais baixo (27,5%) verificado para este grupo durante todo o período 

analisado. Contudo, nas três últimas legislaturas (18ª, 19ª e 20ª) este percentual ascende 

respectivamente a 65%, a 69% e 72,5%. Os membros que foram eleitos deputados de 

província e deputados gerais – grupo 3 – correspondiam a 26% na 13ª legislatura, 

subindo a 36% na 15ª legislatura e depois caindo a 5% na 18ª legislatura, subindo 

novamente a 12% e 12,5% na 19ª e 20ª legislaturas. Por fim, os demais agrupamentos 



181 
 

compilados no quarto grupo apresentaram uma variação entre 5% e 10% ao longo do 

período analisado. 

 

Gráfico 15: Experiência parlamentar dos membros da Assembleia Provincial de MG  
(13ª a 20ª Legislaturas – 1860 a 1875) 

 

Fonte: Brasil. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Assembleia Legislativa Provincial. 
Relação dos cidadãos que foram eleitos e reconhecidos Deputados à Assembleia Legislativa Provincial de 
Minas Gerais, desde a primeira Legislatura (1835 - 1837); Barão de Javari. Organizações e Programas 
ministeriais – Regime Parlamentar no Império. Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios 
Interiores/Arquivo Nacional, 1962. 2ª ed. 

 

Em relação ao perfil ocupacional, agrupamos os membros da Assembleia 

mineira em cinco categorias, de acordo com as informações contidas nas fontes 

consultadas: doutor, militar (capitão, coronel, major e tenente-coronel), religioso (padre, 

cônego e vigário), título nobiliárquico (barão) e sem informação, conforme o Gráfico 

16. Em todas as legislaturas analisadas, há predominância dos doutores (50% para 

mais), seguido dos militares (média de 17%) e dos religiosos (cerca de 10%, oscilando 

ora para mais, ora para menos). Os membros sem informação giram em torno dos 15% 

(ora mais, ora menos) e os títulos nobiliárquicos aparecem apenas na 13ª legislatura (em 

número de dois num total de quarenta e sete membros).  
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Gráfico 16: Perfil ocupacional dos membros da Assembleia Provincial de MG  
(13ª a 20ª Legislaturas – 1860 a 1875) 

 
Fonte: Brasil. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Assembleia Legislativa Provincial. 
Relação dos cidadãos que foram eleitos e reconhecidos Deputados à Assembleia Legislativa Provincial de 
Minas Gerais, desde a primeira Legislatura (1835 - 1837). 

 

Os Relatórios dos Presidentes da Província de Minas Gerais (1860-1874), em 

relação às eleições, apresentam dúvidas quanto à aplicação da nova lei eleitoral, trazem 

alguns relatos dos casos mais graves de abusos e de fraudes durante o processo eleitoral 

entre outras questões. Não há nenhum pedido ou sugestão de mudança da legislação 

sobre eleições. O mesmo, porém, não ocorre nos Relatórios Ministeriais dos Negócios 

do Império (1861-1875), que já no primeiro documento o ministro José Ildefonso de 

Souza Ramos, a respeito das eleições reguladas pela Segunda Lei dos Círculos 1861, diz 

que “a frequência com que se tem reproduzido o vício das duplicatas e as 

irregularidades das apurações exigem do poder legislativo a mais séria atenção”. Essa 

fala será repetida em todos os relatórios apresentados por diferentes ministros que 

assumiram a Pasta até o ano de 1874, sendo percebida mesmo uma mudança do tom, 
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que passa de uma observação ou conselho à Assembleia Geral a uma exigência do 

governo.334 

A necessidade de reformar o sistema eleitoral vai ganhando adeptos na década 

de 1870 e os liberais começam a defender publicamente e com bastante entusiasmo as 

eleições diretas. Antes, porém, uma nova forma que combina eleições indiretas e 

representação das minorias é posta em prática e é sobre ela que passamos a tratar agora. 

 

 

4.3 A reforma de 1875 e a questão da representação das minorias 

 

Nos três relatórios ministeriais apresentados pelo ministro Pedro de Araújo 

Lima, Marquês de Olinda, nos anos de 1862, 1863 e 1865, ele se queixa do grande 

volume de dúvidas sobre as leis, decretos, pareceres etc. sobre eleições, sugerindo, no 

documento de 1862, que todas as decisões do governo em matéria eleitoral fossem 

compiladas de forma metódica e clara em um único documento. O Marquês também 

falava da necessidade de se a reformar alguns pontos da lei para assegurar a liberdade 

do voto e prevenir os abusos e as fraudes, o que voltou a reiterar no relatório de 1865. 

Igualmente, José Bonifácio de Andrada e Silva, ministro do Império do 19º Gabinete, 

diz no relatório 1864 (2 A): 

 

A experiência tem feito conhecer que a nossa legislação eleitoral, apesar de 
todas as suas combinações [...] dá ainda ocasião de frequentes abusos. 
Reconheço que seria tentar o impossível, o pretender com disposições 
legislativas, coibir completamente, em matéria de tal natureza, o emprego de 
meios fraudulentos. [...]. Creio, porém, que em grande parte se conseguiria 
preveni-los, prescrevendo-se [...] regras positivas e restritivas. [...].335 

 

José Bonifácio aponta três principais pontos que merecem atenção especial dos 

parlamentares: 1) a qualificação dos votantes; 2) a composição das juntas e mesas 

paroquiais e dos conselhos municipais de recursos; e 3) as eleições duplicadas. Além 

disso, o ministro afirma que a “justiça social” exige que seja assegurado o direito à 

representação das minorias, “em justa proporção”, e pede à Assembleia Geral que leve 

                                                             
334EUA. The University of Chicago. Center for Research Libraries. Brazilian Government Documents – 
Ministerial Reports (1821-1960): Império. (1861-1874). Disponível em: http://www-
apps.crl.edu/brazil/ministerial/imperio.  
335EUA. The University of Chicago. Center for Research Libraries. Brazilian Government Documents – 
Ministerial Reports (1821-1960): Império. (1864-2A), pp. 9-10. Disponível em: http://www-
apps.crl.edu/brazil/ministerial/imperio.  
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em consideração o seu pedido para que este princípio seja logo consagrado no sistema 

eleitoral brasileiro. O seu sucessor na pasta ministerial, José Liberato Barroso, reafirma 

a urgência de uma reforma e, nesse sentido, diz que em breve apresentará um projeto à 

apreciação dos parlamentares. Não encontramos referência a esse projeto em nenhuma 

outra fonte.336 

Já nos relatórios dos anos de 1866 e 1867, ambos apresentados à Assembleia 

Geral pelo ministro José Joaquim Fernandes Torres, a tônica começa a ficar mais forte, 

demonstrando o interesse do governo em reformar o quanto antes a legislação em vigor: 

 

Devemos deplora que o pleito eleitoral seja, entre nós, muitas vezes eivado 
de abusos e excessos tendentes a falsificar a manifestação do pensamento dos 
cidadãos. [...]. A experiência tem suficientemente demonstrado que que a 
maior parte das irregularidades e desordens que perturbam e viciam as 
eleições, provém da violação ou má aplicação da respectiva legislação. [...]. 
A inexperiência do nosso povo no uso dos direitos políticos é também, 
cumpre não esquecê-lo, uma das causas do mal.337 

 

Em relação à inexperiência da população, diz que o governo está se empenhando 

para melhorar a educação religiosa e civil no intuito de fazer com as diferentes classes 

da sociedade compreendem melhor os seus direitos e deveres sociais. Assim como fez 

José Bonifácio, o ministro Fernandes Torres apresenta algumas sugestões de alteração 

da legislação sobre eleições, sobretudo, no tocante às incompatibilidades, à definição 

específica dos vícios que acarretam a anulação de uma eleição e ao reconhecimento da 

identidade dos votantes; e diz que apresentará um projeto. Igualmente, não encontramos 

outras referências a esse “projeto” e nem mesmo sabemos se o ministro chegou a redigi-

lo. 

Enquanto ministro do Império, Paulino José Soares de Souza apresentou dois 

relatórios e em ambos fez duras críticas à Lei de 1860. No primeiro, referente a 1868, 

ele diz que as fraudes e as duplicatas “têm se tornado companheiras inseparáveis da 

eleição em algumas localidades” e que a lei vigente “presta-se a cavilações e abusos que 

já se consideram radicados na população e dos quais nenhum partido se pode, em boa 

fé, declarar extreme”; afirma que “homens de cores políticas diferentes” reconhecem a 

urgência de uma reforma e que o governo está seriamente preocupado com esta matéria. 

                                                             
336EUA. The University of Chicago. Center for Research Libraries. Brazilian Government Documents – 
Ministerial Reports (1821-1960): Império. (1864-2A e 3A), pp. 9-10 e 7-8. Disponível em: http://www-
apps.crl.edu/brazil/ministerial/imperio.  
337EUA. The University of Chicago. Center for Research Libraries. Brazilian Government Documents – 
Ministerial Reports (1821-1960): Império. (1866, 1867), pp. 6 e 7-9. Disponível em: http://www-
apps.crl.edu/brazil/ministerial/imperio.  
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Em 1869, fala que “deve-se procurar no estudo dos fatos, as causas que desvirtuam na 

execução os preceitos legislativos”. Em sua opinião, a principal causa era o “sistema 

eleitoral vigente que, sem conseguir garantir os partidos no pleito eleitoral, deixa 

ineficaz a manifestação da opinião do eleitorado pela concentração da influência 

política em muitos pontos do Império nas mãos de potentados locais [...]”. O ministro 

não acredita que “retoques” aqui e ali na Segunda Lei dos Círculos resolva o problema, 

para ele é necessário modifica-la, mas preservando o voto nas eleições primárias dos 

cidadãos que têm esse direito.338 

Os relatórios seguintes, de 1870 a 1874, são assinados pelo ministro João Correa 

de Oliveira e ressaltam a urgência de se reformar o Sistema Eleitoral. Em 1871, diz que, 

sendo a qualificação de votantes a base do sistema é preciso alterá-la para que se tenha 

uma eleição genuína. Propõe também a revisão do censo, a introdução de títulos ou 

certidões de qualificações a todos os cidadãos inseridos nas listas, a fixação permanente 

do número de eleitores de cada paróquia e o número máximo e mínimo que devem 

compor os colégios e no relatório de 1872 (2 A) – apresentado em 1873 – diz que o 

governo apresentou um projeto à Câmara dos Deputados e nele, além das medidas para 

coibir as fraudes, sugeria também a extensão das incompatibilidades e a introdução do 

“princípio de representação das minorias”.339 

Em consulta aos Anais da Câmara dos Deputados, localizamos o projeto de 

reforma eleitoral que foi apresentado pelo deputado pelo Ceará, Sr. José de Alencar, 

com data de 12 de fevereiro de 1873.340 Dividido em seis títulos, tratava da 

representação (Art. 1º, 2º e 3º), do voto (Art. 4º, 5º e 6º), da eleição primária (Art. 7º e 

8º), da eleição secundária (Art. 9º e 10º), da elegibilidade (Art. 11º e 12º) e da 

verificação dos poderes (Art. 13º, 14º e 15º); após lido, foi remetido à Comissão de 

Constituição. Em relação ao projeto, o ministro Correa de Oliveira, no documento de 

1873 que foi apresentado no ano de 1874, voltou a pedir aos deputados e senadores que 

dessem especial atenção ao tema da reforma eleitoral, sobretudo para os seus cinco 

principais pontos: a qualificação de votantes; a fixação da renda; a verificação da 

                                                             
338EUA. The University of Chicago. Center for Research Libraries. Brazilian Government Documents – 
Ministerial Reports (1821-1960): Império. (1868, 1869), pp. 9-11 e 17-19. Disponível em: http://www-
apps.crl.edu/brazil/ministerial/imperio.  
339EUA. The University of Chicago. Center for Research Libraries. Brazilian Government Documents – 
Ministerial Reports (1821-1960): Império. (1870-1874). Disponível em: http://www-
apps.crl.edu/brazil/ministerial/imperio.  
340BRASIL. Câmara dos Deputados. Anais da Câmara dos Deputados. (1873). Sessão de 12 de fevereiro 
de 1873, pp. 1-5 (129-133). Disponível em:  
http://imagem.camara.gov.br/diarios.asp?selCodColecaoCsv=A.  
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identidade dos votantes; a prescrição de fórmulas precisas para evitar irregularidades no 

processo eleitoral e a introdução do princípio da representação das minorias.341 

Durante as discussões da resposta à Fala do Trono no ano de 1873 no Senado, 

alguns senadores apontaram para a urgência da questão eleitoral e da reforma completa 

do sistema com a introdução do voto direto, sendo José Antônio Saraiva o seu maior 

defensor. A partir daí o debate foi ficando acalorado, com discursos pró e contra o 

sistema direto. Em meio às discussões, na sessão do dia 07 de março de 1873, o senador 

por Minas Gerais José Ildefonso de Souza Ramos (Visconde de Jaguari) diz:  

 

O nobre presidente do conselho [Visconde do Rio Branco] anunciou-nos da 
parte do gabinete um projeto de reforma eleitoral. Se essa reforma é, como se 
depreende da Fala do Trono e dos discursos do nobre presidente do conselho, 
a da representação das minorias pelo voto incompleto, peço-lhe permissão 
para declarar que a acho impolítica. [...]. Hei de reclamar, o partido 
Conservador não pode tomar a responsabilidade dessa reforma. Essa reforma, 
se é como me parece, opõe-se à Constituição em sua letra e em seu espírito. 
[...]. Não compreendo que um sistema apenas ensaiado na Inglaterra, onde a 
eleição é direta e [são] muito restritas às condições do eleitorado, possa, sem 
graves inconvenientes, ser adotado no Brasil, com a eleição indireta e 
sufrágio universal [masculino]: seria autorizar os abusos do bico da pena.342 

 

O senador pela Bahia, Zacarias de Góis e Vasconcelos, dá um aparte dizendo 

que o presidente do Conselho “teima em querer a eleição indireta”. Em resposta, o 

Visconde do Rio Branco diz que o projeto traduz o “pensamento das leis círculos sem 

os inconvenientes dela” e que “é preciso ver o projeto para então rebatê-lo”. Por seu 

lado, o Visconde de Jaguari insiste que “as opiniões convergem para a reforma pela 

eleição direta censitária”, o presidente do Conselho diz que o governo não aceita esta 

base e Zacarias arremata: “Que venha o projeto”. Já na sessão do dia 19 de maio de 

1873, o ministro do Império João Alfredo Correa de Oliveira responde à pergunta do 

senador Zacarias sobre de quem era a iniciativa do projeto, se do deputado ou do 

governo, afirmando que o governo preferiu por não dar ao mesmo a forma e o caráter de 

uma proposta do poder Executivo, deixando à iniciativa para a Câmara dos 

Deputados.343 

                                                             
341EUA. The University of Chicago. Center for Research Libraries. Brazilian Government Documents – 
Ministerial Reports (1821-1960): Império. (1873) p. 3. Disponível em: http://www-
apps.crl.edu/brazil/ministerial/imperio.  
342Brasil. Senado Federal. Anais do Império – 1873 – Livro 3 (Transcrição). Sessão em 07 de março de 
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O projeto de reforma entrou em primeira discussão na Câmara dos Deputados na 

sessão do dia 18 de junho de 1874 sob o nº 493/1873. O primeiro a falar foi o deputado 

pelo Rio de Janeiro, Paulino José Soares de Souza, e disse que a questão que envolve 

“interesses permanentes da sociedade” não deve ser considerada como iniciativa do 

ministério e, portanto, pede que sejam “adotadas garantias e seguranças, tanto ao partido 

que apoia o governo, como ao que estiver em oposição”. Embora seja partidário da 

eleição direta e de nesse sentido ter apresentado um projeto de reforma em 1870 quando 

fora ministro, renuncia o direito de pedir preferência para o seu projeto (que se encontra 

arquivado com o parecer da Comissão), para que se discuta o projeto do ministro, pois 

este “contém ideias ainda não sujeitas ao debate e cujas consequências práticas convém 

que sejam devidamente aquilatadas”. Feita esta “gentileza”, afirma que combaterá o 

projeto do governo e demonstrará “os inconvenientes e os riscos constitucionais desse 

plano”.344 

O segundo a falar é o também senador por Minas Gerais, Martinho Álvares da 

Silva Campos e começa censurando o ministro do Império a quem acusa de “imitar a 

política diplomática do Sr. presidente do Conselho”, baseada em “tratar hoje para 

destratar depois”, também “a política reformista da atual situação progressista 

conservadora”. Martinho de Campos, em seu longo discurso, diz “que nada, 

absolutamente nada” será melhorado com o projeto atual. Apesar de outrora ter se 

posicionado contra as eleições diretas, hoje acredita que esse sistema “pode ser adotado 

no Brasil como foi em Portugal, que tem uma Constituição igual a nossa, sem ser 

preciso reformar a Constituição”. Por fim, apresenta uma requisição de preferência – 

que é rejeitada na sessão de 26 de junho – para um projeto de reforma eleitoral 

apresentado em 1868 pelo Sr. Souza Carvalho.345 

Na sessão de 23 de junho de 1874, José de Alencar lamenta a forma como a 

discussão foi iniciada. Sobre o projeto ser uma iniciativa do ministério, afirma que “o 

órgão mais legítimo da maioria é, sem contestação, o gabinete que se presume saído do 

seu seio [...]” e a ele “cabe o direito de traduzir em lei, com o apoio dos seus amigos no 

Parlamento, as ideias do partido dominante”, pois, “entre a iniciativa individual e a 

iniciativa ministerial, é, sem contestação, esta última a mais liberal e democrática. 
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Alencar diz que não está prestando um serviço ao governo, mas que defende a iniciativa 

ministerial. A respeito do requerimento do senador Martinho de Campos, diz ter ficado 

admirado que o “provecto e admirável” parlamentar quisesse dar “a preferência da 

discussão a um projeto esquecido nos arquivos desta Casa [...], um projeto que é um 

monstro, uma combinação híbrida de dois sistemas que repugnam entre si; uma espécie 

de seria com corpo constitucional e a cauda revolucionária [...]” e, portanto, considera o 

pedido como uma contestação formal da iniciativa do ministério, como um desejo da 

oposição em adiar a discussão. Em contrapartida, o deputado afirma que o projeto do 

governo contém três ideias primordiais, sendo a primeira a permanência da qualificação; 

a segunda a representação das minorias; e a terceira é a manutenção da eleição indireta. 

Sobre o exemplo português, dispara: “Porém, acerca desse país abstenho-me de falar 

pelo acatamento que os filhos devem aos pais. Nós somos descendentes daquela raça 

heroica que entrou em declínio; devemos respeitar a sua decadência”.346 

O imperador D. Pedro II convocou a reunião extraordinária da Assembleia Geral 

e na sua fala de abertura, em 16 de março de 1875, pediu urgência na discussão dos 

projetos de lei do orçamento e da reforma eleitoral. Entretanto, Jerônimo Martiniano 

Figueira de Melo, senador pelo Ceará, na sessão de 20 de março de 1875 reclamava que 

os trabalhos da Câmara vitalícia ficavam suspensos tendo em vista a demora do envio 

do projeto da Câmara para o Senado e o caráter extraordinário dado pelo imperador. O 

parecer da Comissão de Constituição do Senado foi apresentado na sessão de 21 de 

julho de 1875 e julgava o projeto digno da “mais atenta consideração do Senado” e 

ressaltava que a ideia capital importava uma “radical inovação, retirando da maioria o 

direito de exclusivamente eleger representantes da sua opinião”. Por outro lado, 

destacavam o que consideravam “razões óbvias da justiça e da equidade”: dar um meio 

seguro de representação às minorias consideráveis; evitar a exclusão absoluta daqueles 

que não contavam com o apoio do governo; facilitar o acesso dos mais capazes e 

minorar os abusos fraudulentos. Assim, a Comissão recomendava ao Senado que 

aprovasse o projeto de reforma eleitoral.347 

Em todas as discussões tanto na Câmara, como no Senado, os parlamentares não 

colocavam em dúvida a necessidade e a urgência de uma reforma que colocasse freios 
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189 
 

aos abusos e as fraudes que acometiam o sistema eleitoral, divergiam, porém, quanto a 

maneira de fazê-la. Para a oposição liberal, o caminho era o voto direto censitário; para 

a situação conservadora, era a manutenção do voto indireto com representação das 

minorias. Sendo colocado em votação na sessão do Senado de 18 de setembro, o projeto 

foi aprovado e dele resultou o decreto nº 2.675, de 20 de outubro de 1875 e o decreto nº 

6.097, de 12 de janeiro de 1876, com as Instruções Regulamentares para a sua 

execução.348 

A Lei do Terço, nome pelo qual o decreto nº 2.675 ficou conhecido, determinou, 

pelo Art. 1º, que as juntas paroquiais – responsáveis pela qualificação dos eleitores – 

fossem eleitas pelos eleitores da paróquia e pelos imediatos na ordem da votação 

correspondente ao terço dos eleitores. Essa eleição se daria sob a presidência do juiz de 

paz mais votado e aconteceria três dias antes do dia marcado para o início dos trabalhos 

de qualificação. Pelo §2º do referido artigo também foram criadas as juntas municipais, 

compostas pelos juízes municipais e dois membros eleitos pelos vereadores das 

Câmaras e que tinham como função verificar e apurar os trabalhos das juntas paroquiais. 

Já no §4º são dadas orientações acerca das listas de qualificação, que passaram a ser 

mais detalhadas e volumosas: organizadas por distritos e quarteirões, além do nome, da 

idade, do estado civil e da profissão dos cidadãos ativos – informações que já apreciam 

nas listas anteriores –, passaram a trazer informações sobre a instrução – se sabiam ou 

não ler e escrever –, a filiação, o domicílio, a renda – conhecida, provada ou presumida 

– e se são elegíveis ou não para eleitor (Tabela 3).  

Caso não estivesse incluído na lista como votante ou elegível, o cidadão não 

poderia votar nas assembleias paroquiais e tampouco poderia ser eleitor se não estivesse 

qualificado como elegível. Se a mesa tivesse dúvidas sobre um determinado indivíduo 

estar ou não em circunstâncias de ser eleitor, deveria dar o diploma ao referido cidadão 

e lançar em ata todas as dúvidas sobre a sua idoneidade para que o colégio eleitoral, por 

ocasião da verificação dos poderes dos eleitores, tomasse uma decisão final sobre o 

indivíduo. Grosso modo, estavam aptos para ser eleitores todos os votantes notados 

como elegíveis.  
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Quinze dias depois dessa qualificação, as juntas paroquiais voltavam a se reunir 

para receberem as queixas, as denúncias e as reclamações referentes tanto à inclusão, 

como a exclusão dos eleitores, deliberando apenas sobre os que não foram incluídos. 

Em seguida, as listas deveriam ser remetidas às juntas municipais para que fosse 

elaborada a lista geral dos votantes do município, declarando quais eram os elegíveis 

para eleitores. As listas gerais seriam publicadas na sede do município e nas paróquias 

por meio de editais fixados pelo período de dois meses e também nos jornais. O juiz de 

direito ficará de posse de uma cópia das referidas listas (§§11 e 13). Passados os dois 

meses, as juntas Municipais deveriam se reunir novamente para receberem, pelo período 

de dez dias, para receberem os recursos de suas decisões para os juízes de direito das 

respectivas comarcas (§14). Por fim, cumpridas todas as formalidades desse primeiro 

processo, os cidadãos recebiam então os seus títulos de qualificação (§§19 e 20) que 

eram extraídos de talões impressos, assinados pelo presidente da Junta e pelo secretário 

da Câmara Municipal, ou seja, em 1875 foram criados os títulos eleitorais. 

 

4.3.1 A Lei do Terço e a província de Minas Gerais 

 

Pela Lei do Terço a eleição de eleitores era feita pela pluralidade relativa dos 

votos, ou seja, pela maioria simples, até o número designado para a freguesia. Contudo, 

o número de eleitores de cada paróquia foi alterado com base no Recenseamento 

Populacional de 1872349 na proporção de um eleitor por quatrocentos habitantes. Uma 

vez fixado esse número, só poderia ser alterado através de uma nova lei. De acordo com 

o Mapa dos eleitores que tem de dar a província de Minas Gerais, de conformidade 

com a última reforma eleitoral350 publicado em 1876, Minas contava com uma 

população de 2.020.342 (dois milhões, vinte mil e trezentos e quarenta e dois) 

habitantes, sem dar, no entanto, informações específicas sobre esse total populacional, 

distribuída por 369 (trezentos e sessenta e nove) paróquias. Respeitando a proporção de 

um eleitor por quatrocentos habitantes, a província contava com 5.055 (cinco mil e 

cinquenta e cinco) eleitores, excetuadas desse total treze paróquias onde as eleições 

ainda não haviam sido apuradas. Na maioria das paróquias houve o aumento do número 
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de eleitores, totalizando uma diferença de 2.094 (dois mil e noventa e quatro eleitores 

para mais); porém, em outras poucas houve a diminuição do número de eleitores, 

totalizando uma diferença de 157 (cento e cinquenta e sete para menos). A fixação do 

número de eleitores das paróquias do Império foi dada pelo decreto nº 6.241, de 05 de 

julho de 1876351, conforme o Art. 2º, §22 do decreto 2.675, de 20 de outubro de 1875 e 

Art. 118 do decreto nº 6.097, de 12 de janeiro de 1876, que diziam que “O Ministro do 

Império, na Corte, e os Presidentes nas províncias, criarão definitivamente tantos 

colégios eleitorais quantas forem às cidades e vilas, contanto que nenhum deles tenha 

menos de vinte eleitores”. 

A nova lei determinou que na eleição primária cada votante qualificado 

depositasse na urna de votação uma cédula contento tantos nomes de cidadãos elegíveis, 

quantos correspondessem a dois terços do número de eleitores da respectiva paróquia. 

Do mesmo modo, nas eleições para deputados à Assembleia Geral e membros à 

Assembleia Provincial, a cédula do eleitor deveria conter tantos nomes quantos 

correspondessem a dois terços do número total da província. Assim, a título de 

exemplificação, a cédula do votante da paróquia de Juiz de Fora, localizada na Zona da 

Mata Sul da província de Minas Gerais, na eleição primária deveria conter um total de 

vinte e quatro nomes de eleitores, uma vez que a cidade contava com trinta e seis 

eleitores. Já na eleição secundária para deputados gerais, a cédula deveria conter 

quatorze nomes, tendo em vista que Minas Gerais contava com vinte deputados à 

Assembleia Geral. Por fim, na eleição secundária para deputados provinciais, o eleitor 

deveria preencher a sua cédula com vinte e sete nomes, haja vista o total de quarenta 

membros da assembleia provincial mineira. 

Em relação à experiência parlamentar dos membros da Assembleia Legislativa 

da Província de Minas Gerais nas 21ª (1876-1877), 22ª (1878-1879) e 23ª (1880-1881) 

Legislaturas, a maioria dos deputados foi eleita apenas para a Assembleia Provincial, 

duas ou mais vezes (67,5%, 52,5% e 47,5%, respectivamente); os que além de 

deputados provinciais também foram eleitos para a Assembleia Geral representam, 

respectivamente, 12,5%, 20% e 15%. Os membros que tiveram uma única experiência 

parlamentar somam 10% na 21ª legislatura, 7,5% na 22ª e 25% na 23ª legislatura. Além 

dessas experiências, alguns membros da Assembleia mineira do período analisado 
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também tiveram outras com diferentes combinações e que, somadas, representam 10% 

na 21ª legislatura, 20% na 22ª legislatura e 12,5% na 23ª legislatura (Gráfico 17). 

 

Gráfico 17: Experiência parlamentar dos membros da Assembleia Provincial de MG  
(21ª a 23ª Legislaturas – 1876 a 1881) 

 
Fonte: Brasil. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Assembleia Legislativa Provincial. 
Relação dos cidadãos que foram eleitos e reconhecidos Deputados à Assembleia Legislativa Provincial de 
Minas Gerais, desde a primeira Legislatura (1835 - 1837); Barão de Javari. Organizações e Programas 
ministeriais – Regime Parlamentar no Império. Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios 
Interiores/Arquivo Nacional, 1962. 2ª ed. 

 

A Lei do Terço de 1875, pelo Art. 3º ampliou as incompatibilidades eleitorais 

aos presidentes de província e seus secretários; aos vigários capitulares, governadores 

de bispados, vigários gerais, provisores e vigários forâneos; os comandantes de armas, 

generais em chefe de terra ou de mar, chefes de estações navais, capitães de porto, 

comandantes militares e dos corpos de polícia; os inspetores das tesourarias ou 

repartições da Fazenda geral ou provincial, os respectivos procuradores fiscais ou dos 

feitos e os inspetores das alfândegas; os desembargadores, juízes de direito, juízes 

substitutos, municipais ou de órfãos, os chefes de polícia e seus delegados e 

subdelegados, os promotores públicos e os curadores gerais de órfãos; os inspetores ou 

diretores gerais da instrução pública, determinando que estes não podiam ser votados 

para membros das Assembleias Provinciais, para deputados à Assembleia Geral ou para 

senadores nas províncias em que exercerem jurisdição (Art. 3º, I a VI). Além disso, os 

bispos também não poderiam ser votados para deputados à Assembleia Geral nas suas 
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respectivas dioceses. Os empresários, diretores, contratadores, arrematantes ou 

interessados na arrematação de rendimentos, obras ou fornecimentos públicos estavam 

igualmente proibidos de serem votados para deputados provinciais, deputados gerais e 

senadores nas províncias em que os respectivos contratos e arrematações tenham 

execução e durante o tempo deles (Art. 3º §3º). Dessa forma, em relação às ocupações 

dos membros eleitos à Assembleia Provincial de Minas durante a vigência da Lei de 

1875, observamos o aumento do número de doutores, cuja representação é em média de 

50% do total; os militares que representavam 20% na 21ª legislatura chegam a 25% na 

22ª e caem a 5% na 23ª. No sentido contrário, os religiosos correspondiam a 5% no 

biênio 1876-1877, passaram a 2,5% em 1878-1879 e subiram a 12,5% em 1880-1881. A 

ausência de informação também caiu, respectivamente, de 27,5% para 17,5% e depois 

para 10%. Outras informações que são consideradas ocupações pelas fontes consultadas 

(comendador e barão) aparecem apenas nos dois últimos biênios em questão e são, 

respectivamente, 2,5% e 5% (Gráfico 18). 

 

Gráfico 18: Perfil ocupacional dos membros da Assembleia Provincial de MG  
(21ª a 23ª Legislaturas – 1876 a 1881) 

 
Fonte: Brasil. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Assembleia Legislativa Provincial. 
Relação dos cidadãos que foram eleitos e reconhecidos Deputados à Assembleia Legislativa Provincial de 
Minas Gerais, desde a primeira Legislatura (1835 - 1837); Barão de Javari. Organizações e Programas 
ministeriais – Regime Parlamentar no Império. Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios 
Interiores/Arquivo Nacional, 1962. 2ª ed. 
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No Relatório provincial de Minas Gerais de 1876, o presidente João Bonifácio 

de Abreu, Barão da Vila da Barra, a respeito das eleições informava que em quarenta e 

sete freguesias contempladas pelo recenseamento de 1872 não foram realizadas eleições 

por falta de tempo de concluírem a qualificação e em quatro termos a qualificação foi 

anulada pelo tribunal de relação dos distritos. Também informava que os 405 livros de 

talões impressos para os títulos de qualificação não foram suficientes, sendo necessários 

mais cem livros com um custo de 500$000 (quinhentos mil réis) que será ressarcido 

pelo Tesouro da Fazenda através do crédito extraordinário autorizado pelo Ministério 

dos Negócios do Império.352 

O Relatório do Ministério do Império do ano de 1877, apresentado em 23 de 

dezembro de 1878 pelo ministro Carlos Leôncio de Carvalho, na parte sobre eleições, 

inicia o documento com o título “Reforma Eleitoral”. O referido ministro afirma que faz 

muito tempo que a necessidade de substituir o sistema de eleição indireta está presente a 

consciência nacional. Diz que sistema do voto direto “é uma garantia dos direitos de 

representação dos partidos, isto é, a razão de sua existência como governo” e que a 

reforma irá “conferir o voto a todos aqueles que, sabendo ler e escrever, tiverem as 

necessárias condições de independência para o exercício de tão importante direito”. 

Sobre o eleitor analfabeto, Leôncio de Carvalho acrescenta que ele “nunca será o 

portador de um voto consciencioso sobre os negócios da nação”. A ideia geral da 

reforma é “estabelecer um processo especial de qualificação, que será o mais restrito à 

circunscrição eleitoral sobre a qual tenha a dita qualificação de produzir os seus 

efeitos”, dando em resultado a elevação do número de votos e “a garantia de 

qualificação começada e concluída por autoridades constituídas dentro de uma limitada 

circunscrição política”. Sobre a tentativa da Lei do Terço de combater o vício das 

Câmaras unânimes, classificou-a como um “fraco alvitre”, visto que em muitas 

localidades as urnas continuaram a dar como resultado o voto unânime e sentencia que 

essa lei não pode ser mantida.353 De fato, as vozes que pediam pelo voto direto foram 

aumentando o seu coro e em 1881, o projeto de reforma do sistema eleitoral do gabinete 

Saraiva ganhava forma de lei.  
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4.4 A reforma de 1881 e o voto direto 

 

Na sessão do Senado do dia 25 de janeiro de 1879, o senador por Minas Gerais 

Joaquim Delfino Ribeiro da Luz censurava o então presidente do Conselho de 

Ministros, o Sr. Cansansão de Sinimbu, acerca da declaração feita em ambas as 

Câmaras de que a reforma eleitoral era a ideia fundamental do seu partido. Afirma que 

Sinimbu está incorrendo em um “fatal engano” ao acreditar que a substituição do 

sistema indireto pelo direto trará o voto livre, pois, uma vez convertida a reforma em lei, 

“há de ser ludibriada em sua execução”. O presidente do Conselho, na sessão do dia 29 

de janeiro de 1879 da Câmara dos Deputados confirma que “o programa do governo 

está limitado ao ponto prático da eleição direta” e que isso não é mau, pois a eleição 

direta não significa outra coisa que a “libertação do voto nacional”; é uma “ideia sobre a 

qual há perfeito acordo entre liberais e conservadores”; e mais, “é uma ideia que merece 

a sanção de todos os partidos”.  Sinimbu também fala que quando a Coroa o convidou 

para organizar o novo ministério, o fez por reconhecer que tinha chegado a 

oportunidade de realizar a eleição direta e que “essa missão competia ao partido 

liberal”. Por seu turno, o presidente do conselho aconselhou que a reforma eleitoral se 

desse juntamente com a reforma da Constituição, por estar convencido de que dessa 

forma conseguiria tanto a adesão do partido liberal, como encontraria o apoio do partido 

conservador.354 

Todavia, Cansansão de Sinimbu deixa o governo e José Antônio Saraiva é 

chamado para assumir o Gabinete 23 de março de 1880. Em seus discursos no Senado 

(sessão de 15 de abril de 1880) e na Câmara dos Deputados (sessão de 22 de abril de 

1880), Saraiva explica que recebeu uma carta do ex-presidente do Conselho, Visconde 

de Sinimbu, dizendo que o Imperador o havia encarregado de consultar sobre o interesse 

em assumir a direção do governo, no intuito de obter do Senado a aprovação do projeto 

de reforma. Por telegrama Saraiva respondeu que não e pediu que Sinimbu lesse a carta 

que havia escrito ao conselheiro Paranaguá. A resposta do ex-presidente também veio 

por telegrama: “Tenho ordem de Sua Majestade para declarar a V. Ex.ª que [...] o 

                                                             
354BRASIL. Senado Federal. Anais do Império – 1879 – Livros 1 (Transcrição). Sessão em 25 de janeiro 
de 1879, pp. 312-313. Disponível em: 
http://www.senado.leg.br/publicacoes/anais/asp/IP_AnaisImperio.asp; BRASIL. Câmara dos Deputados. 
Anais da Câmara dos Deputados. (1879). Sessão de 29 de janeiro de 1879, pp. 22-25 (291-294). 
Disponível em: http://imagem.camara.gov.br/diarios.asp?selCodColecaoCsv=A.  
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encarrega para organizar novo Ministério para realizar a reforma pelo modo que lhe 

parecer preferível”. Saraiva acatou as ordens de D. Pedro II e enquanto se preparava 

para ir para a Corte, escreveu um plano de reforma que continha o seu pensamento e do 

partido liberal. Uma vez apresentadas as bases da reforma para o Imperador e receber o 

aval deste, tratou de organizar o Ministério. Por tudo isso, Saraiva diz que está evidente 

que a reforma que irá apresentar à apreciação do parlamento, já na sessão 

extraordinária, é a eleitoral.355 

O conselheiro Saraiva, a partir de então, passa a apresentar e defender o projeto 

de reforma nas Câmaras vitalícia e temporária, usando todo o seu poder de oratória e 

empregando todos os seus esforços para persuadir a oposição de que sistema do voto 

direto era uma necessidade a qual o país não podia mais prescindir. Ao contrário do 

ministério Sinimbu, o atual governo afirma que não quer fazer a reforma eleitoral por 

meio da reforma constitucional e que este entendimento é o verdadeiro projeto do 

partido Liberal. Discursando na Câmara, pede que todos os esforços sejam concentrados 

“para promulgar, o mais breve possível, uma lei que desarranje este maquinismo que 

existe e funciona contra a vontade do governo”. Clama aos opositores que o ajude nesta 

primeira e importante reforma, para que “depois a nova Câmara, que será a expressão 

do país, [faça] o resto [das reformas necessárias] que não pode ser feito pela Câmara 

atual”. Imbuído da certeza que a eleição direta livraria o sistema eleitoral brasileiro dos 

vícios e abusos fraudulentos, Saraiva discursava afirmando que os atuais deputados 

“hão de apresentar-se candidatos e são dignos de voltar a esta Câmara, mas hão de 

voltar com outra força, com outra coragem, com outro ânimo” e que “o governo não 

terá tanta facilidade de dissolver as Câmaras”. De igual modo, manifestava suas 

esperanças de que a reforma seria aprovada pelo Senado desde que o governo e a 

Câmara dos Deputados se mostrassem convencidos dela e se mantivessem unidos.356 O 

projeto de reforma foi aprovado nas duas Câmaras e levado à sanção do Imperador em 

09 de janeiro de 1881. Estavam, assim, instituídas as eleições diretas no Brasil.  

 

                                                             
355BRASIL. Senado Federal. Anais do Império – 1880 – Livros 1 (Transcrição). Sessão em 15 de abril de 
1880, pp. 2-7. Disponível em: http://www.senado.leg.br/publicacoes/anais/asp/IP_AnaisImperio.asp; 
BRASIL. Câmara dos Deputados. Anais da Câmara dos Deputados. (1880). Sessão de 24 de abril de 
1880, pp. 1-16 (5-20). Disponível em: http://imagem.camara.gov.br/diarios.asp?selCodColecaoCsv=A.  
356BRASIL. Câmara dos Deputados. Anais da Câmara dos Deputados. (1880). Sessão em 18 de maio de 
1880, pp. 1-35 (153-187). Disponível em: 
http://imagem.camara.gov.br/diarios.asp?selCodColecaoCsv=A. Grifos nossos. 
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4.4.1 A Lei Saraiva e a província de Minas Gerais 

 

O decreto nº 3.029, de 09 de janeiro de 1881, mais conhecido como Lei do 

Censo ou Lei Saraiva357, no Art. 1º determinou que as nomeações dos senadores, 

deputados à Assembleia Geral e dos membros das Assembleias Provinciais, e quaisquer 

outras autoridades eletivas, fossem feitas por eleições diretas por todos os cidadãos 

alistados como eleitores. Todo cidadão brasileiro, em conformidade com os Art. 6º, 91 e 

92 da Constituição, e que tivesse renda líquida anual provada de pelo menos 200$000 

duzentos mil réis por bens de raiz, comércio, indústria ou emprego, estava habilitado 

para ser eleitor (Art. 2º).  

Quanto ao alistamento eleitoral, era competência do juiz municipal em cada 

termo e organizado por comarcas pelos respectivos juízes de direito (Art. 6º). Os títulos 

eleitorais deveriam conter a indicação da província, comarca, município, distrito de paz 

e quarteirão; o nome, a idade, a filiação, o estado civil, a profissão, o domicílio, a renda 

do eleitor, a informação de saber ou não ler e escrever e a data do alistamento. Eles 

seriam entregues aos próprios eleitores que deveriam assiná-los na presença do juiz 

municipal ou juiz de direito (Art. 6º §§14 e 15). Sobre a revisão do alistamento, ficou 

estipulado o primeiro dia útil do mês de setembro para verificar quais eleitores seriam 

eliminados e quais seriam incluídos. Para ser incluído, o cidadão tinha que provar ter 

adquirido as qualidades exigidas e saberem ler e escrever (Art. 8º I- II e §1º). Esta 

disposição não proibia, de imediato, os analfabetos de votarem. Porém, a longo prazo, 

tratava de excluí-los do processo eleitoral à medida que exigia daqueles que quisessem 

ser incluídos a prova de saber ler e escrever por sua letra e assinatura no requerimento 

de inclusão. 

Pela nova lei, todos os cidadãos qualificados para eleitor eram considerados 

elegíveis para os cargos de senador, deputado provincial e geral, vereador e juiz de paz, 

desde que não estivessem pronunciados em processo criminal e atendessem aos 

seguintes requisitos (Art.10 §1º): 1) para senador, ter 40 anos ou mais e renda de 

1:600$000 (um conto e seiscentos mil réis); 2) para deputado geral, renda anual de 

800$000 (oitocentos mil réis); 3) para deputado provincial, residir na província por mais 

                                                             
357Brasil. Câmara de Deputados. Coleção das Leis do Império. Atos do Poder Legislativo (1881).  
Decreto nº 3.029, de 01 de janeiro de 1881; Atos do Poder Executivo (1881-1882). Decreto nº 7.981, de 
20 de janeiro de 1881; Decreto nº 8.213, de 13 de agosto de 1881; Decreto nº 8.308, de 17 de novembro 
de 1881; Decreto nº 3.133, de 07 de outubro de 1882. Disponível em: 
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/publicacoes/doimperio. 
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de dois anos; para vereador e juiz de paz, ter domicílio no município e distrito por mais 

de dois anos (ver tabela 3). As incompatibilidades foram mantidas e ampliadas (Art. 

11). Os dias designados para as eleições permaneceram os mesmos da lei de 1875, 

porém, a eleição deveria começar e terminar no mesmo dia; as cerimônias religiosas, 

bem como a leitura das leis e regulamentos foram dispensadas, a presença ou 

intervenção da força pública durante o processo eleitoral foi proibida e os pleitos só 

aconteceriam nos templos religiosos na falta absoluta de outros edifícios (Art. 15).  

Em relação à eleição de senadores, o Art. 16 determinou que ela continuasse a 

ser feita por província, mas sempre em lista tríplice e em hipótese alguma em lista 

sêxtupla. Quanto à eleição de deputados gerais e provinciais, as províncias foram 

divididas em tantos distritos quantos fossem os seus deputados à Assembleia Geral e 

cada distrito elegeria um deputado. Já o número de membros à Assembleia Provincial 

seria o marcado pela Lei de 1855 (Art. 17§3º). Desta maneira, Minas Gerais voltou a 

contar com vinte distritos eleitorais, manteve os seus vinte deputados à Assembleia 

Geral e os quarenta deputados provinciais. Apesar de contar novamente com vinte 

distritos, o decreto nº 8.117, de 21 de maio de 1881 trouxe mudanças em relação à 

configuração distrital (Figuras 7 e 8).358 Já o decreto 3.340, de 14 de outubro de 1887359, 

alterou o processo das eleições para as Assembleias Provinciais e Câmaras Municipais, 

determinando que a eleição para o legislativo mineiro fosse feita com cada eleitor 

votando em tantos nomes quantos correspondessem a dois terços do número de 

membros das referidas Assembleias que cada distrito eleitoral devia eleger (Art.1º) e 

que cada um dos distritos mineiros daria três membros ao legislativo provincial (§1º). 

Com isso, o decreto nº 9.790, de 17 de outubro de 1887360, instruiu que o número de 

membros da província fosse elevado de quarenta para sessenta. 

 

                                                             
358Brasil. Câmara de Deputados. Coleção das Leis do Império. Atos do Poder Legislativo (1881).  
Decreto nº 3.029, de 01 de janeiro de 1881. Disponível em: http://www2.camara.leg.br/atividade-
legislativa/legislacao/publicacoes/doimperio; BRASIL. Senado Federal. Legislação. Decreto nº 8.117, de 
21 de maio de 1881. Disponível em: 
http://legis.senado.gov.br/legislacao/ListaPublicacoes.action?id=73406&tipoDocumento=DEC&tipoText
o=PUB; VEIGA, José Pedro Xavier da. Ephemerides Mineiras. 1664-1897. Vol.1. Janeiro a Março. 
Ouro Preto: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais: 1897, pp. 36-37. Disponível em: 
http://www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/221689.   
359Brasil. Câmara de Deputados. Coleção das Leis do Império. Atos do Poder Legislativo (1887).  
Decreto nº 3.340, de 14 de outubro de 1887. Disponível em: http://www2.camara.leg.br/atividade-
legislativa/legislacao/publicacoes/doimperio. 
360Brasil. Câmara de Deputados. Coleção das Leis do Império. Atos do Poder Executivo (1887).  Decreto 
nº 9.790, de 17 de outubro de 1887. Disponível em: http://www2.camara.leg.br/atividade-
legislativa/legislacao/publicacoes/doimperio. 
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sessenta deputados provinciais (65%) eleitos para a última legislatura (1888-1889) essa 

foi a única experiência parlamentar que tiveram. Na 24ª legislatura, esse percentual era 

de aproximadamente 24%, subindo para 32,5% na legislatura seguinte e para 40% na 

26ª legislatura. A maioria dos membros eleitos para a assembleia mineira, no entanto, 

era composta por cidadãos eleitos duas ou mais vezes para o legislativo de Minas Gerais 

(71% na 24ª legislatura; 47,5% na 25ª legislatura; 60% na 26ª legislatura). Todavia, 

observamos uma queda significativa desse percentual na 27ª e última legislatura sob a 

vigência da Lei Saraiva: para 33%. Por sua vez, os membros eleitos para o legislativo 

provincial e para o legislativo geral só aparecem na 25ª legislatura, correspondendo a 

15% do total. As outras combinações (deputado de província, deputado geral, presidente 

de província, conselheiro de Estado) variam de 2% a 5%. Em relação ao biênio 1886-

1887, para 40% dos membros essa foi a única experiência que tiveram, enquanto que os 

60% restantes foram eleitos duas ou mais para a referida Assembleia. 

 

Gráfico 19: Experiência parlamentar dos membros da Assembleia Provincial de MG  
(24ª a 27ª Legislaturas – 1882 a 1889) 

 
Fonte: Brasil. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Assembleia Legislativa Provincial. 
Relação dos cidadãos que foram eleitos e reconhecidos Deputados à Assembleia Legislativa Provincial de 
Minas Gerais, desde a primeira Legislatura (1835 - 1837); Barão de Javari. Organizações e Programas 
ministeriais – Regime Parlamentar no Império. Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios 
Interiores/Arquivo Nacional, 1962. 2ª ed. 
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A respeito do perfil ocupacional do legislativo mineiro, entre 1882 e 1888 a 

presença dos doutores é predominante nas quatro legislaturas em questão: 43% na 24ª 

legislatura; 40% nas 25ª e 26ª legislaturas e 55% na 27ª. Houve uma queda no 

percentual de militares: 24%; 17,5%; 10% e 8%, respectivamente. A presença de 

religiosos oscilou entre 9%; 15%; 20% e 12%. O percentual de membros sem 

informação oscilou entre 24%, 20%, 17,5% e 20%, respectivamente. Outras ocupações 

(comendador) correspondiam a 7,5 em 1884-1885; a 12,5% em 1886-1887 e a 5% no 

último biênio (1888-1889); não apareciam, portanto, na primeira legislatura sob a 

vigência da Lei do Censo (Gráfico 20). 

 
Gráfico 20: Perfil ocupacional dos membros da Assembleia Provincial de MG  

(24ª a 27ª Legislaturas – 1882 a 1889) 

 
Fonte: Brasil. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Assembleia Legislativa Provincial. 
Relação dos cidadãos que foram eleitos e reconhecidos Deputados à Assembleia Legislativa Provincial de 
Minas Gerais, desde a primeira Legislatura (1835 - 1837); Barão de Javari. Organizações e Programas 
ministeriais – Regime Parlamentar no Império. Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios 
Interiores/Arquivo Nacional, 1962. 2ª ed. 
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Em relação aos cidadãos que tiveram uma única experiência parlamentar, apesar 

de o menor percentual (5%) no período analisado ter se dado na 20ª legislatura (1874-

1875), a partir desta, nota-se uma forte tendência de crescimento médio de mais de 60% 

nas oito últimas legislaturas, culminando no maior percentual (65%) na 27ª (1888-

1889). Já os membros eleitos para as Assembleias Provincial e Geral atingiram o ápice 

(36%) na 15ª legislatura (1864-1865), contudo, nas duas últimas legislaturas do regime 

monárquico (26ª e 27ª), nenhum membro foi eleito deputado geral. Por sua vez, o maior 

percentual (72,5%) entre os que foram eleitos duas ou mais vezes deputados da 

província de Minas Gerais se deu na 20ª legislatura (1874-1875) e o menor (27,5%) na 

17ª legislatura (1868-1869). 

 

Gráfico 21: Experiência parlamentar dos membros da Assembleia Provincial de MG  

(11ª a 27ª legislaturas – 1856 a 1889) 

 
Fonte: Brasil. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Assembleia Legislativa Provincial. 
Relação dos cidadãos que foram eleitos e reconhecidos Deputados à Assembleia Legislativa Provincial de 
Minas Gerais, desde a primeira Legislatura (1835 - 1837); Barão de Javari. Organizações e Programas 
ministeriais – Regime Parlamentar no Império. Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios 
Interiores/Arquivo Nacional, 1962. 2ª ed. 
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1869). Enquanto que na 22ª legislatura (1878-1879) os religiosos (padres, cônegos, 

vigários) ocupavam 2,5% da bancada parlamentar, na penúltima legislatura (1886-1887) 

esse percentual subiu para 20%. Já a presença dos militares (capitão, coronel, major, 

tenente-coronel) se manteve na casa dos 10% durante a vigência da 1ª Lei dos Círculos 

(11ª e 12ª legislaturas), teve característica oscilante durante a 2ª Lei dos Círculos, indo 

de 7,5% a 27,5% (13ª a 20ª legislatura); apresentou uma ligeira ascensão e depois 

acentuada queda durante a Lei do Terço (21ª a 23ª legislatura) e nas quatro últimas 

legislaturas, já sob a vigência da Lei Saraiva, tendeu a cair, indo de 24% na 23ª para 8% 

na 27ª. Os títulos nobiliárquicos (barões) aparecem apenas nas três primeiras 

legislaturas (11ª a 13ª) e reaparecem novamente na 25ª (1884-1885). Tímida também é a 

presença de comendadores (outros), que surge a partir da 22ª legislatura (1878-1879), 

subindo de 2,5% para 5%, depois 12,5% e caindo a 5% em 1888-1889 (27ª legislatura). 

 

Gráfico 22: Perfil ocupacional dos membros da Assembleia Legislativa Provincial de MG  
(11ª a 27ª legislaturas – 1855 a 1889) 

 
Fonte: Brasil. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Assembleia Legislativa Provincial. 
Relação dos cidadãos que foram eleitos e reconhecidos Deputados à Assembleia Legislativa Provincial de 
Minas Gerais, desde a primeira Legislatura (1835 - 1837); Barão de Javari. Organizações e Programas 
ministeriais – Regime Parlamentar no Império. Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios 
Interiores/Arquivo Nacional, 1962. 2ª ed. 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

12ª 13ª 14ª 15ª 16ª 17ª 18ª 19ª 20ª 21ª 22ª 23ª 24ª 25ª 26ª 27ª

Doutor Militar Religioso S/Informação T. Nobiliárquico Outros



204 
 

 

Ao longo deste capítulo buscamos demonstrar que, apesar de dar abertura às 

fraudes e aos abusos, o sistema representativo brasileiro não era uma farsa e os 

representantes eleitos tanto para a Assembleia Geral Legislativa, como para o Senado, 

para as Assembleias Legislativas Provinciais, a partir do exemplo de Minas Gerais, e 

também os nomeados para o Conselho de Estado e à presidência da província, 

dispensavam atenção considerável do seu tempo para refletir e debater o processo 

eleitoral buscando sempre, em vistas das experiências dos países da Europa e dos 

Estados Unidos da América, o aperfeiçoamento e o melhoramento do mesmo. E esta 

constante busca, acreditamos ter mostrado neste capítulo, fica patente nos debates 

calorosos – por vezes apaixonados – travados na Câmara e no Senado, desde os mais 

tímidos aos mais proeminentes oradores e se refletem nas leis que ensaiam diferentes 

modos de organizar os pleitos eleitores, indo da representação provincial indireta à 

distrital indireta de um deputado e depois três; retomando o desenho provincial indireto 

com a representação das minorias através do terço até finalmente se chegar no modelo 

de representação distrital direta de um deputado. Os demais resultados destes arranjos 

políticos-eleitorais para a província de Minas Gerais são apresentados no quinto e 

último capítulo deste trabalho, onde adentramos à esfera local a partir do exemplo de 

Juiz de Fora, a mais proeminente cidade da região da Zona da Mata Sul mineira na 

segunda metade do século XIX. 
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5 A ZONA DA MATA SUL MINEIRA: REPRESENTAÇÃO E EXPERIÊNCIA 

ELEITORAL EM JUIZ DE FORA (1853-1889) 

 

 

5.1 Formação da Zona da Mata Mineira e as sub-regiões Sul, Central e Norte 

 

No processo de fundação e povoamento da região da Zona da Mata mineira 

devemos levar em conta dois ciclos: em primeiro lugar, o ciclo minerador; em segundo, 

o ciclo cafeeiro. De acordo com Francisco Iglésias, o surto minerador observado a partir 

de meados do século XVIII na região Central da então Capitania de Minas é certamente 

o elemento mais importante para o povoamento da mesma. O autor também observa que 

até a primeira metade do século XIX, quando Minas Gerais já era província, e embora 

tenham surgidos outros agrupamentos populacionais no seu entorno, a região Central 

era a que continha o maior contingente populacional, destacando “que o povoamento do 

território mineiro é centrífugo”, ou seja, “a população irradiou-se partindo do centro 

para a periferia [...], (n)um movimento natural de expansão, para outras terras, no 

exercício da mesma atividade ou de outro trabalhos”.361  

A ocupação da região da Zona da Mata mineira tem relação direta com a 

abertura do chamado “Caminho Novo” (Mapa 1), uma vez que um grande número de 

tropeiros passou a usar a nova rota, cuja finalidade era estabelecer uma ligação mais 

rápida e mais segura entre as regiões mineradoras e a Corte no Rio de Janeiro. De 

acordo com Elione Guimarães, esse afluxo de tropeiros estimulou o surgimento de 

ranchos e roças ao longo da estrada que produziam, sobretudo, arroz, feijão, milho, 

aguardente e queijo, contribuindo para a geração de uma “significativa economia de 

alimentos”. Além disso, a antiga rota, ou “Caminho Velho”, que ligava Minas ao Rio de 

Janeiro passando por Paraty, no litoral sul fluminense, era mais demorado e reservava 

alguns riscos, fosse por terra (contrabando, pilhagem), fosse na travessia por mar 

(ataques de piratas e corsários), àqueles que necessitavam transitar por ela.362  

 

 

 

                                                             
361 IGLÉSIAS, Francisco. Minas Gerais. In: HOLANDA, Sérgio Buarque de (org.). História Geral da 
Civilização Brasileira. 3ª ed., São Paulo: DIFEL, 1972, t.2, v.2, 1.4, p. 366. Grifos nossos. 
362 GUIMARÃES, Elione. Violência entre parceiros de cativeiro: Juiz de Fora, segunda metade do 
século XIX. São Paulo: Fapeb /Annablume, 2006, p. 51. 
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Figura 9: Mapa ilustrativo da Estrada Real  

 
Fonte: Instituto Estrada Real (Caminhos). Disponível em: 
http://www.institutoestradareal.com.br/estradareal. 
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Em “Notas Históricas” do Álbum do Município de Juiz de Fora, Albino Esteves, 

sobre o Caminho Novo, escreveu: 

 

Em 1701, o valente sertanista Garcia Rodrigues Paes propôs-se a fazer uma 
picada que, partindo da Borda do Campo, fosse à Raiz da Serra. Essa picada 
foi levada a efeito, parte por Garcia Paes, que nesse empreendimento gastara 
todos os seus haveres durante quatro anos de trabalho rude, e parte pelo 
coronel Domingos Rodrigues, que o substituiu nessa grande empresa.363  

 

Albino Esteves também publicou o Memorial que trata da execução das obras 

empreendidas “com o dinheiro e a escravatura” de propriedade do sertanista ao 

Governador da capitania de Minas, D. Álvaro, em 08 de junho de 1703: 

 

Senhor! Poderá V.S.ª informar e certificar a sua Majestade, a quem Deus 
Guarde, que seu muito leal e humilde vassalo Garcia Rodrigues Paes tem 
mudado sua casa e sua família de S. Paulo, sua pátria, para esta Cidade do 
Rio de Janeiro, só a fim de facilitar o caminho, que tem principiado para os 
Campos Gerais e as minas de ouro do Sabarabuçu, o que para acomodar a 
dita família e preparar a sua jornada para as Minas se deteve até o mês de 
julho [...].364 

 

Entretanto, tendo em vista limitações de mão de obra, uma vez que quase todos 

os seus escravos fugiram, e de dinheiro, Rodrigues Paes pede ao Governador que 

solicite ajuda à Coroa para continuar sua empreitada: 

 

[...] e que se S. M. concorresse com ajuda para a dita abertura, com muito 
pouco tempo o havia de continuar, ficaria perpétuo, comunicando-se pelo 
sertão com S. Paulo e Bahia, sem risco do inimigo no mar, e se estenderia por 
criações; e que na Paraíba, que é o meio da jornada, tem já ele, Garcia 
Rodrigues Paes, gente efetiva com mantimentos e princípio de criação, e por 
não deixar sua casa tão distante de quem lhe celebre os sacramentos, a não 
deixar logo na Paraíba, e quem também poderá assegurar sem encarecimento 
algum que está sustentando a dinheiro a mais de cem pessoas, o que suposto 
em toda parte há de seguir sua real vontade como sempre. 365 

 

Por sua vez, D. Álvaro, em 14 de julho de 1703, enviou o referido Memorial à 

Corte juntamente com o Ofício a seguir, do qual destacamos o seguinte trecho: 

 

Senhor! Provisei [sic] a Garcia Rodrigues Paes repetidas vezes para a sua 
jornada para as Minas [...] e lhe ordenei me fizesse sua informação sobre o 
estado em que está o seu caminho, a qual é inclusa, que faço presente a V. 
M.; e a notícia que particularmente acho é que o mesmo Garcia Rodrigues 
Paes está com muitos poucos cabedais e escravos para poder acabar o 

                                                             
363 ESTEVES, Albino. Álbum do Município de Juiz de Fora. 3ª ed. Juiz de Fora: Funalfa, 2008, p. 15. 
364 ESTEVES, Albino. Álbum do Município de Juiz de Fora. 3ª ed. Juiz de Fora: Funalfa, 2008, p. 15. 
365 ESTEVES, Albino. Álbum do Município de Juiz de Fora. 3ª ed. Juiz de Fora: Funalfa, 2008, p. 15. 
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caminho, e se entende que sem entrar ajuda de V. M. que não se poderá 
conseguir coisa tão útil e necessária para a maior segurança e arrecadação da 
fazenda de V. M., a quem Deus guarde [...].366 

 

Em vistas disso, o coronel Domingos Rodrigues da Fonseca auxiliou 

“eficazmente” Rodrigues Paes em sua empreitada e a nova rota foi “ultimada, 

recebendo o título de Caminho Novo”: 

 

O Caminho Novo, partindo da Borda do Campo, atravessando a Mantiqueira 
na garganta de João Ayres, passava em João Gomes (Palmira), Chapéu 
d’Uvas, Juiz de Fora, Matias Barbosa, Simão Pereira, Serraria, Entre Rios, 
Barra do Piraí, descia a Serra do Mar sobre Macacos, Inhaúma, Pavuna, 
Penha e Rio de Janeiro.367 

 

Em Viagem pelas províncias do Rio de Janeiro e Minas Gerais, Auguste de 

Saint-Hilaire descreveu com riqueza de detalhes a estrada nova e nos deu uma ideia da 

importância dessa rota para a ocupação e o desenvolvimento da Zona da Mata mineira: 

 

Examinam-se os passaportes no registro do Paraibuna com mais severidade 
do que nas margens do Paraíba, e para se certificarem de que os que vêm pela 
província de Minas Gerais não trazem consigo ouro em pó ou diamantes, 
revistam-se as bagagens e malas, que já o tinham sido mais além, no lugar 
denominado Rocinha de Simão Pereira. [...]. O primeiro lugar habitado que 
se encontra depois do Paraibuna é Rocinha da Negra, onde se vê um rancho 
e uma venda construídos em um vale à margem de um regato. Pouco mais ao 
longe passa-se diante de uma choça denominada Três Irmãos, e em breve se 
chega à povoação de Vargem, localizada em um amplo vale rodeado de 
morros. [...]. A cerca de duas léguas e meia do Paraibuna se encontra Rocinha 
de Simão Pereira, o primeiro lugar em que se revistam os viajantes que vêm 
das Minas. [...]. Não há maior povoação em Simão Pereira do que às 
margens do Paraíba. A igreja, mais ou menos isolada, foi construída a 
pequena distância do caminho, no meio de uma pequena plataforma, e por 
trás dela se eleva um morro cujo cume está coroado de matas virgens e a 
encosta, outrora cultivada, não apresenta mais que arbustos. A paróquia que 
depende dessa igreja se dilata por uma extensão de dez léguas portuguesas, 
desde o Paraibuna até a localidade chamada Juiz de Fora. Antigamente 
apenas compreendia o pequeno número de casas situadas à margem do 
caminho; mas, desde a chegada do rei D. João VI ao Rio de Janeiro, recebeu 
um considerável acréscimo de população. Mais de quatrocentos homens 
livres com outros tantos escravos ali vieram se estabelecer de diferentes 
partes da província das Minas, atraídos pela fertilidade das terras, pelas 
vantagens que oferece a vizinhança da capital, e a de não pagar nenhuma 
taxa, morando além do registro de Mathias Barbosa.368  

 

                                                             
366 ESTEVES, Albino. Álbum do Município de Juiz de Fora. 3ª ed. Juiz de Fora: Funalfa, 2008, p. 15. 
367 ESTEVES, Albino. Álbum do Município de Juiz de Fora. 3ª ed. Juiz de Fora: Funalfa, 2008, p. 15. 
368 SAINT-HILAIRE, Auguste. Viagem pelas províncias do Rio de Janeiro e Minas Gerais. Tomo 1. 
V. 126. 1ª ed. SP/RJ/Recife/Porto Alegre: Cia. Editora Nacional, 1938, pp. 89-93. Tradução: Clado 
Ribeiro de Lessa. (Grifos do autor) Disponível em: 
http://www.brasiliana.com.br/brasiliana/colecao/obras/82/viagem-pelas-provincias-do-rio-de-janeiro-e-
minas-gerais-t-1.  
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Conforme Jonis Freire, com o declínio da atividade mineradora no final do 

século XVIII e início do XIX, “houve nas Minas Gerais um redimensionamento – 

econômico, demográfico e político – que se expressou na importância atribuída a outras 

microrregiões mineiras e, desta forma, ganhou importância a Mata mineira”369, cujo 

nome se deve “à exuberante floresta tropical que a cobria por completo até o primeiro 

quartel do século XIX”.370 

Como a Coroa portuguesa tinha proibido a exploração e o povoamento da Mata 

mineira, a região acabou se constituindo como uma espécie de barreira natural que 

inibia o comércio ilegal e o contrabando. Todavia, com o declínio da produção aurífera 

e com a distribuição de terras feita pelo príncipe regente D. João VI a alguns nobres, as 

regiões Sul e da Mata mineiras começaram a ser povoadas e os indivíduos que nelas 

fixaram residência passaram a se dedicar à criação de gado e à lavoura. Desta maneira, a 

“exuberante floresta tropical” foi aos poucos dando lugar à lavoura de café, cujo cultivo 

em larga escala fez com que a Zona da Mata, em termos econômicos, se tornasse a 

região mais dinâmica das Minas Gerais na segunda metade do século XIX. Todavia, é 

pertinente a ressalva feita por Jonis Freire “que o suporte para sustentar o café se deu 

por meio da renda proveniente do plantio e comércio de outros gêneros, que 

possibilitaram aos produtores começar a investir em suas plantações”.371 

Se o ouro foi responsável pelo povoamento e desenvolvimento da região 

Central, a formação das vilas e cidades da Mata mineira está relacionada com o plantio 

do café – o chamado ouro verde. Quanto às origens fundiárias da Mata, Paulo 

Mercadante as relaciona com a política de doações de sesmarias no início do século 

XVIII, no entorno do rio Paraibuna, na divisa entre Minas Gerais e Rio de Janeiro.372 

De acordo com Maria Efigênia Lage de Resende, os portadores de títulos de sesmarias 

vão encontrar amparo na agricultura e a Mata, ainda não efetivamente penetrada, irá 

disputar o interesse desses indivíduos, num movimento que a autora identifica como 

sendo de “progressiva ruralização da população” que, frustrada com as “ambições do 

                                                             
369 FREIRE, Jonis. Escravidão e família escrava na Zona da Mata mineira oitocentista. Campinas: 
Universidade Federal de Campinas, 2009, p. 23. (Tese de Doutorado). 
370 CARRARA, Angelo Alves. A Zona da Mata mineira: diversidade econômica e continuísmo 
(1839-1909). Niterói: Universidade Federal Fluminense, 1993, p. 43. (Dissertação de Mestrado). 
371 FREIRE, Jonis. Escravidão e família escrava na Zona da Mata mineira oitocentista. Campinas: 
Universidade Federal de Campinas, 2009, p. 26. (Tese de Doutorado). 
372 MERCADANTE, Paulo. Os sertões do Leste. Rio de Janeiro: Zahar, 1973, pp. 79-82. 
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ouro”, vai encontrar no café os motivos para “penetração, desbravamento e povoamento 

da região”.373  

Por sua vez, Mônica Ribeiro de Oliveira assinala que já nas duas primeiras 

décadas do século XIX, através dos inventários post-mortem, é possível observar a 

formação das primeiras unidades produtoras de café em Juiz de Fora. Contudo, ressalva 

que a presença dessas unidades cafeeiras ainda se dava em número bastante reduzido.374 

Em relação ao desenvolvimento da lavoura do café, produto exigente quanto ao solo e 

ao clima e que encontrou na região da Zona da Mata condições ideais para se 

desenvolver, Anderson Pires assinala que o produto veio do Rio de Janeiro e penetrou 

na região por meio do Caminho Novo, tendo inicialmente se estabelecido nos vales dos 

rios Pomba e Paraibuna para daí chegar ao Sul de Minas. Só então, quando a lavoura já 

estava bastante desenvolvida nessas regiões, é que se expandiu para os vales dos rios 

Doce e Mucuri – noroeste de Minas –, e depois para o sudeste mineiro.375 Nas palavras 

de Jonis Freire: 

 

O surto cafeeiro responsável pelo movimento de expansão e povoação da 
Mata mineira teve suas origens muito próximas com as do Vale do Paraíba 
fluminense. Foi o café, devido à elevação de seus preços e sua lucratividade, 
associada a um pool de terras disponíveis, o responsável pelo dinamismo de 
ambas as regiões e que ao mesmo tempo lhes conferiu uma “identidade”. 
Assim como o ouro foi responsável pela grande migração para a capitania 
mineira no período colonial, o café possibilitou um rearranjo populacional 
interno na província.376 

 

Em sua tese de doutorado sobre a Zona da Mata mineira, Luiz Fernando Saraiva 

afirma que “a unidade mineira não correspondeu, de fato nem de direito, em uma 

unidade política, econômica, social ou ainda cultural” e que os conflitos por limites e 

jurisdições observados no século XVIII “continuaram na 1ª metade do século XIX, 

agravados por eventos como a vinda da família real, a construção do Estado brasileiro e 

a expansão da ‘economia mercantil escravista cafeeira nacional’ pelo centro-sul do 

país”. A criação de diversas vilas mineiras, partindo das três primeiras – Mariana, Vila 

Rica e Sabará – em 1711 até o final do Império e o desenvolvimento desigual em 

                                                             
373 RESENDE, Maria Efigênia Lage de. Formação da estrutura de dominação em Minas Gerais: o 
novo PRM (1889-1906). Belo Horizonte: UFMG/PROED, 1984, p. 44.  
374 OLIVEIRA, Mônica Ribeiro de. Negócios de famílias: mercado, terra e poder na formação da 
cafeicultura mineira, 1780-1870. Bauru/Juiz de Fora: Edusc/Funalfa, 2005, p. 59.  
375 PIRES, Anderson José. Capital agrário, investimento e crise na cafeicultura de Juiz de Fora 
(1870-1930). Niterói: Universidade Federal Fluminense, 1993, p. 72. (Dissertação de Mestrado). 
376 FREIRE, Jonis. Escravidão e família escrava na Zona da Mata mineira oitocentista. Campinas: 
Universidade Federal de Campinas, 2009, p. 30. (Tese de Doutorado). 
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diversas regiões da província, segundo o autor, por um lado reforçam identidades 

regionais e aumentam as forças pela fragmentação da província e, por outro lado, 

indicam tanto “o crescimento da economia e do povoamento” como “o 

desmembramento do território como resultado de vontades políticas, principalmente dos 

agentes detentores de riquezas”, uma vez que “a criação dessas vilas ocorreu em uma 

conjuntura mais ampla de discussão e redefinição de seu território”.377  

Acerca desta conjuntura, Saraiva explica que do estudo de diversos documentos 

oficiais produzidos no século XIX, em especial entre os anos de 1831 e 1860, 

sobressaem “informações contraditórias sobre o território da província de Minas 

Gerais”. Esta observação já havia sido feita por Angelo Alves Carrara que em sua 

dissertação de Mestrado defendida em 1993 alertava quanto ao “problema na definição 

dos limites” da Mata.378 

Luiz Fernando Saraiva organiza e discute as informações contidas nas fontes a 

partir de três grupos: 1) os autonomistas, onde engloba “as discussões ocorridas no 

âmbito municipal, provincial e nacional sobre limites administrativos, jurídicos, civis e 

eclesiásticos que se refiram a divisões internas em Minas Gerais e também aos conflitos 

entre as suas fronteiras com as províncias anexas”; 2) os separatistas, ou seja, os 

projetos que efetivamente propunham a separação de partes do território mineiro do 

restante da província; e 3) os “mudancionistas” que defendiam a transferência da capital 

de Minas Gerais da “decadente” Ouro Preto para outra localidade. 

Em relação ao primeiro grupo, destaca que além dos interesses da população 

local, os desmembramentos tinham um forte caráter político, conforme os interesses dos 

grandes proprietários e dos políticos ligados a estas regiões e para corroborar sua 

afirmativa, cita um trecho da obra de Paulino José Soares de Souza (Visconde do 

Uruguai), Ensaio sobre o direito administrativo, publicado em 1862, onde se lê:  

 

Todos sabem como pelas Assembleias Provinciais são feitas entre nós estas 
divisões. São completamente arbitrárias, porque não tem padrão e condições 
que lhe sirvam de base. Uma influência eleitoral quer assegurar a sua 
dominação e enfraquecer o adversário. Convém-lhe adquirir uma freguesia 
com cujos votos conta, e passar para uma freguesia vizinha indivíduos com 
cujo auxílio se avantaja o adversário, o qual ficará inutilizado com a nova 

                                                             
377 SARAIVA, Luiz Fernando.  O Império das Minas Gerais: café e poder na Zona da Mata mineira, 
1853 – 1893. Niterói: Universidade Federal Fluminense, 2008, pp. 20-24. (Tese de Doutorado). 
378 CARRARA, Angelo Alves. A Zona da Mata mineira: diversidade econômica e continuísmo 
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divisão. Promove então a divisão territorial ou conveniente modificação da 
existente.379  

 

De fato, em termos eleitorais, ainda hoje nos é difícil traçar com precisão os 

limites da província mineira. Para além das divisões impostas pelas reformas eleitorais 

que falamos nos capítulos anteriores, não era incomum a mudança e/ou redefinição das 

divisões fronteiriças entre uma freguesia e outra e entre uma legislatura e outra em 

Minas Gerais: 

 

A unidade básica de cada município eram as fazendas e de sua inclusão ou 
exclusão dependiam os resultados eleitorais, já que significavam a inclusão 
ou exclusão desse ou daquele proprietário liberal ou conservador. Em 
Leopoldina, por exemplo, para fazer frente ao poder indisputado dos 
conservadores, o deputado liberal Francisco de Paula Resende conseguiu 
fazer aprovar em 9 de agosto de 1864 a lei nº 1.198, que desmembrava da 
freguesia de Leopoldina algumas fazendas pertencentes a conservadores. 
(Sessão de 8 de junho de 1872 da Assembleia Provincial).380 

 

Desta maneira, a fala do Visconde do Uruguai e o desmembramento feito na 

freguesia de Leopoldina são bastante representativos de como as questões político-

eleitorais ocupavam um lugar de destaque no Império e de como as esferas local, 

regional e nacional se articulavam conforme determinados interesses. 

Quanto às fontes que compõem o agrupamento “separatista”, Luiz Fernando 

Saraiva destaca o medo que pairava entre alguns parlamentares, mineiros ou não, 

sobretudo após a revolução liberal de 1842, em relação ao “risco que a província 

poderia trazer para a ordem do país” e também o “receio da criação de um bloco 

mineiro, já que, como a província era a que possuía a maior representação na Câmara de 

Deputados Geral (20 deputados), poderia colocar em risco a estabilidade do Império”. 

Falando especificamente do projeto apresentado em 1843 pelo deputado fluminense 

Francisco Barros Pimentel, o autor ressalta que a ausência de uma divisão específica 

demonstrava antes o interesse em diminuir o peso da bancada mineira, através da 

divisão da província, o que, por sua vez, evitaria um novo levante como o de 1842. 

Outro projeto de autoria do Marquês de Paraná também tratava de dividir a província de 

Minas em três, sendo a primeira denominada Minas, composta pela região Central 

                                                             
379 URUGUAI, Visconde de. Ensaio sobre o direito administrativo. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 
1962, p. 60, apud SARAIVA, Luiz Fernando.  O Império das Minas Gerais: café e poder na Zona da 
Mata mineira, 1853 – 1893. Niterói: Universidade Federal Fluminense, 2008, pp. 29-30. (Tese de 
Doutorado). 
380 CARRARA, Angelo Alves. A zona da Mata mineira: diversidade econômica e continuísmo (1839-
1909). Niterói: ICHF/Universidade Federal Fluminense, 1993, pp. 92-93. (Dissertação de Mestrado). 
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mineradora (São João Del Rei, Ouro Preto, Mariana e Sabará), a Zona da Mata e o Leste 

de Minas. A segunda província seria a de Campanha, que compreenderia o Sul de 

Minas Gerais. Por fim, a terceira província seria a do Jequitinhonha, composta pelas 

extensões ao Norte e Oeste mineiros.381 Estes projetos, no entanto, não tiveram 

seguimento. 

Em relação à Zona da Mata, as discussões versavam não sobre o 

desmembramento da região, mas sobre a ameaça de anexação de territórios da província 

do Espírito Santo tendo em vista a expansão da cafeicultura, o que acabava por gerar 

conflitos e disputas: 

 

Diferentemente das demais regiões estudadas, não partiu da Mata nenhuma 
proposta de separatismo das Minas tanto na análise das Atas da Câmara dos 
Deputados Império, quanto das Atas da Assembleia da província e mesmo da 
Câmara Municipal da Vila do Juiz de Fora.382  

 

Segundo o autor, as poucas vezes em que a questão da separação foi levantada 

por deputados da região, tanto na Assembleia Geral, como na Assembleia Provincial, 

era mais no sentido de “obter apoio para projetos legislativos patrocinados pela Mata” 

do que uma ameaça que suscitasse sérias preocupações.  

De acordo com Angelo Carrara, a consequência política do levante liberal de 

1842 para a região da Zona da Mata mineira “foi o avanço inconteste do 

conservadorismo”.383 Tratamos dessa questão na subseção 5.3.2. 

Em relação ao terceiro agrupamento dos “mudancionistas”, Saraiva destaca que 

os projetos de mudança da capital mineira de Ouro Preto para outra localidade tiveram 

seu boom entre 1890 e 1893, com destaque para os grandes debates ocorridos na 

“Assembleia Constituinte do Estado de Minas Gerais e depois na Assembleia Estadual e 

em praticamente todos os jornais mineiros” à época. Através da Lei adicional nº 1, de 

28 de outubro de 1891, foram designados os pontos que deveriam ser estudados para a 

construção da nova capital384: 
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Mata mineira, 1853 – 1893. Niterói: Universidade Federal Fluminense, 2008, pp. 43-46. (Tese de 
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384 SARAIVA, Luiz Fernando.  O Império das Minas Gerais: café e poder na Zona da Mata mineira, 
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Nós, os representantes do povo mineiro, em Congresso Legislativo, 
decretamos e promulgamos a seguinte lei: 
Art. 1º. O presidente do Estado mandará com urgência, por uma ou mais 
comissões de sua livre nomeação, proceder a estudos nos seguintes lugares, 
para dentre eles ser escolhido um para o qual seja mudada a Capital do 
Estado: Belo Horizonte, Paraúna, Barbacena, Várzea do Marçal e Juiz de 
Fora.  
Art. 2º. Fica o governo autorizado a fazer operações de crédito até a quantia 
de cem contos de réis para ocorrer às necessárias despesas. 
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.385  

 

Belo Horizonte era um distrito de Sabará, na região Central; Paraúna pertencia a 

Diamantina; Várzea do Marçal era um distrito de São João Del Rei; Barbacena e Juiz de 

Fora estavam localizadas na região da Mata.  

A esta altura é importante frisar que, devido a já mencionada fluidez das 

fronteiras, é difícil dividir com precisão as regiões das Minas Gerais uma vez que, nas 

palavras de Angelo Carrara, “uma mesma região pode abranger subdivisões que, 

comparadas internamente, excluem aquela que não se enquadre nos critérios de 

caracterização mais geral da região”.386 Desta maneira, adotar uma divisão por 

Comarcas, por exemplo, critério geralmente utilizado em estudos de cunho econômico, 

parece-nos um tanto artificial tendo em vista os objetivos desta pesquisa, uma vez que 

essa escolha acaba por não contemplar as questões de cunho político. Tomando de 

empréstimo o exemplo da Zona da Mata, a divisão por Comarcas no período do Império 

acaba antes por confundir que esclarecer os limites desta região, já que nunca se definiu 

de forma clara quais os municípios que a compõem: 

 

No império, por exemplo, a Comarca de Muriaé, com sede em Ubá, abrangia 
também a vila de Piranga, na Zona Metalúrgica. A Comarca de Paraibuna, 
com sede em Juiz de Fora, compreendia também porção do Campo das 
Vertentes. Já na Primeira República, o Serviço de Estatística Estadual incluía 
na Mata o vasto município de Caratinga, hoje na Zona do Rio Doce. Esta 
inclusão tornava a Mata maior que o atual estado do Rio de Janeiro, sua 

divisa sul.
387
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386 CARRARA, Angelo Alves. A zona da Mata mineira: diversidade econômica e continuísmo (1839-
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1909). Niterói: ICHF/Universidade Federal Fluminense, 1993, p. 43. (Dissertação de Mestrado). 
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Cabe esclarecer que não é objetivo deste trabalho enveredar pelos caminhos da 

regionalização em Minas no século XIX. Contudo, e a título de estabelecer um critério 

de análise, optamos por respeitar a forma de divisão político-eleitoral adotada pelos 

contemporâneos à época, ou seja, a divisão por distritos. Neste sentido, recuperamos a 

classificação adotada por Angelo Carrara no seu já mencionado estudo que “conjuga os 

aspectos históricos com os geográficos e segue as fronteiras do segundo distrito eleitoral 

[...]” da Zona da Mata mineira, conforme mostramos no Mapa 2. 

De acordo com esta divisão que tem como base as diferenças intrarregionais, 

entendemos, apresentamos e defendemos a Zona da Mata mineira como uma região 

heterogênea do ponto de vista econômico e político. Coadunamos desta maneira, da 

visão adotada pelos historiadores Angelo Carrara, em obra já citada, e Jonis Freire em 

sua tese de doutorado defendida em 2009, na qual se pode ler: 

 

A Zona da Mata não se constituía em uma região homogênea, pois possuía 
algumas diferenças dentro de seu próprio território. [...]. Desde o início do 
século XIX, os diferentes processos de ocupação territorial e os movimentos 
de população a eles característicos determinaram a variada participação dos 
escravos no conjunto da população total de cada um dos municípios da 
região. Da mesma forma, influíram nos padrões distintos de propriedade 
fundiária e de suas produções agrárias, bem como na natureza distinta de 
cada um dos processos de produção estabelecidos nas sub-regiões da Mata, 
denominadas: Sul, Central e Norte. 

 

No intuito de verificar a representatividade política da Mata, sobretudo da sub-

região Sul a partir do estudo da cidade de Juiz de Fora, recuperamos as hipóteses 

levantadas por Angelo Carrara em sua dissertação de mestrado que tinha como objetivo 

analisar os fatores que interviram na formação e na diferenciação da Zona da Mata – 

região “que durante o Império e a Primeira República desempenhou um papel axial na 

economia e política mineiras” – a partir da estrutura econômica regional, trazendo para 

a discussão alguns senões que foram ignorados nos estudos engendrados pela 

“historiografia tradicional sobre o poder político no Império”. 

Conforme o autor: 

 

A historiografia tradicional sobre o poder político no Império ou na 
República Velha em Minas Gerais tem considerado a Zona da Mata Mineira 
uma unidade geográfica cuja característica econômica mais marcante foi a 
produção de café voltada para a exportação. A base econômica, segundo a 
maioria dos autores, justificaria a ascensão e a prevalência dos políticos 
mineiros baseados nessa região. [...]. Constatava-se ainda que a maior 
concentração dos trilhos em Minas encontrava-se na zona cafeeira [...]. Ora, 
qual teria sido a razão dessa concentração, segundo os autores, senão a 
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necessidade de escoamento da produção cafeeira? A dimensão da rede 
ferroviária serviu igualmente para demonstrar a força dos fazendeiros dessa 
região, que teriam incentivado ou até financiado a construção dos ramais. Os 
estudos de caso sobre a cidade da Mata considerada principal – Juiz de Fora – 
da qual eram tomados a maior parte dos exemplos, confirmava também a 
prevalência dos políticos da região. Contribuía ainda para autenticar o quadro 
a própria história nebulosa do café na Mata. [...]. Na tentativa de 
corroboração da prevalência da monocultura cafeeira na Mata, assinalou-se 
inadvertidamente que até mesmo a ordem de criação das vilas e cidades 
expressava o avanço do café na Mata. Todas essas circunstâncias 
asseguraram os foros de verdade que haviam assumido os trabalhos sobre a 
economia e política da Mata até a Primeira República.388 

 

Por seu turno, o historiador propôs uma análise a contrapelo da historiografia 

sobre Minas ao problematizar o “poderoso argumento” de que o café era o responsável 

pela ascensão dos políticos dessa região: 

 

O panorama descrito pela historiografia tradicional, ou até mais recente, 
ajustava-se bem a certas visões de âmbito nacional segundo a qual o poder 
político durante o Segundo Reinado e a Primeira República fora controlado 
indisputadamente pelos grandes fazendeiros produtores de café do vale do 
Paraíba, em grande parte do qual situa-se a Mata mineira. No entanto, a 
análise mais atenta dos fatos deveria destacar alguns senões nessa ideia geral. 
Ao serem arroladas as lideranças mais importantes da Mata, definidas pela 
importância dos cargos ocupados, verificar-se-ia que ao menos os dois 
principais políticos [...] provinham exatamente de dois municípios [...] onde a 
lavoura do café foi menos extensiva do ponto de vista intrarregional, ou 
então, cuja chegada fora tardia e sem predominância em relação a outros 
produtos. A observação de que alguns municípios da Mata encontravam-se 
fora dos limites das grandes lavouras cafeeiras não encontrou eco nas 
discussões de caráter político.389  

 

Diante desta constatação, Angelo Carrara começou a observar as “ranhuras no 

modelo que asseverava a homogeneidade da estrutura econômica regional” e que 

apontavam para a existência de diferenças intrarregionais significativas. Para verificá-

las, estabeleceu duas hipóteses de trabalho:  

 

1. Em primeiro lugar, a Zona da Mata de Minas Gerais, ao contrário do que 
pretendia a grande maioria dos autores, não foi uma unidade econômica 
durante o Império e Primeira República. Às avessas, defendo que era 
constituída de três sub-regiões: a. ao sul, na divisa com o estado do Rio de 
Janeiro, os municípios de Juiz de Fora, Mar de Espanha e Leopoldina 
caracterizavam-se pelas propriedades fundiárias maiores, com grande número 
de escravos e poucos pequenos proprietários; b. na região central, que 
compreendia os municípios de Rio Pomba, Ubá, Viçosa e Muriaé – a área 
original dos aldeamentos indígenas do final do século XVIII e início do 
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século XIX – a estrutura fundiária era muito parcelada, o número de escravos 
era comparativamente bem menor e a diversificação das atividades 
econômicas era acentuada; c. ao norte haveria uma terceira sub-região, cujas 
características fundiárias e demográficas a aproximavam da parte central, e 
tardiamente veio a participar da cafeicultura de exportação. Compreendia os 
municípios de Ponte Nova e Manhuaçu. O que a diferenciava das demais, 
contudo, era a ausência de lideranças políticas de expressão nacional ou 
mesmo regional no Império e Primeira República. 
2. Em segundo lugar, e em decorrência da primeira hipótese, sustento que as 
lideranças políticas melhor articuladas no âmbito provincial e nacional 
vinculam-se em termos de amizade e parentesco à região central, onde 
predominava a diversificação das atividades econômicas e era reduzido o 
número de escravos. Ao contrário das postulações da historiografia mineira, 
os políticos da região central não defendiam necessariamente os interesses do 
latifúndio monocultor escravista, mas atuaram antes como um baluarte do 
poder central na região. Essa posição lhes assegurou a continuidade política 
mesmo nos momentos das grandes transformações econômicas e políticas 
nacionais. As amizades e o parentesco com pessoas influentes em Ouro Preto 
e na Corte tiveram enorme importância para a consolidação da sua 
prevalência.390 

 

Correspondendo a aproximadamente 5% da área total da província de Minas 

Gerais, a Zona da Mata, conforme o Censo de 1872, concentrava quase ¼ da população 

escrava (cerca de 24%) da província e cerca de 17% da população total da mesma. Esses 

percentuais, no entanto, não estão distribuídos de forma homogênea pela região, e em 

relação à população cativa de cada paróquia, Jonis Freire assinala a ocorrência de 

diferenças significativas que demonstram uma menor participação da mão de obra 

escrava nas lavouras que ficavam mais distantes das regiões de monocultura cafeeira 

(aproximadamente 35% na Mata Sul; 20% na Mata central e 14% na Mata Norte).391 

Sobre a formação da elite política regional, Carrara relaciona o monopólio do 

poder exercido por “alguns privilegiados” com suas carreiras e relações pessoais e 

parentais. Além disso, tomando como exemplo a cidade de Ubá, na sub-região Central 

da Mata, assinala que a diversificação da economia somada ao elevado número de 

pequenos proprietários “tornava as articulações que conduziam à eleição e manutenção 

de deputados provinciais/estaduais ou gerais/federais muito mais complexas do que na 

sub-região sul, onde os interesses econômicos eram muito mais homogêneos”. Uma vez 

que sua economia não estava tão atrelada à cafeicultura como na sub-região sul, a 

possibilidade de os políticos sustentarem posições variadas no parlamento “ditadas 

pelas circunstâncias” era bem maior e essa possibilidade de defender “posições 

circunstancialmente vitoriosas”, destaca Carrara, deve ser levada em consideração para 
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aos políticos das demais sub-regiões.

Tomando por base as conclusões de Angelo Carrara, nas linhas que seguem nos 

propusemos a problematizar a máxima recorrente na historiografia que considera 

região da Zona da Mata na segunda metade do século XIX como um todo coeso do 

ponto de vista dos poderes econômico e político, cuja base se apoia na expansão da 

monocultura cafeeira. Coadunamos, desta maneira, as hipóteses suscitadas pelo referido 

autor e buscamos lançar luz sobre as diferenças intrarregionais das sub

supracitas, em especial, a principal cidade da Zona Mata sul: Juiz de Fora, desde o ano 

da instalação da sua Câmara Municipal, em 1853, até o final do regime monárquico

constitucional, em 1889. 

 

Figura 10: 

Fonte: CARRARA, Angelo Alves. 
(1839-1909). Niterói: ICHF/Universidade Federal Fluminense, 1993, p. 15
Mestrado). 

5.2 Juiz de Fora e a Zona da Mata
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Fonte: CARRARA, Angelo Alves. A Zona da Mata mineira: diversidade econômica e continuísmo 
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Como vimos, as origens do município de Juiz de Fora, localizado na Zona da 

Mata Sul mineira, remontam ao século XVII e estão relacionadas à abertura do 

Caminho Novo. Segundo Albino Esteves: “Foi, pois, o Caminho Novo, o primeiro que 

ligou a Corte ao extremo sertão mineiro, passando por Mathias Barbosa, o berço, sem 

dúvida, de Juiz de Fora, tamanho a sua importância nos tempos coloniais”.393 Sobre sua 

passagem pela região da Zona da Mata Sul na década de 1820, em especial por Juiz de 

Fora, Auguste de Saint-Hilaire fez o seguinte (e longo) registro:  

 

A 1 légua e três quartos de Marmelo se encontra a habitação de Juiz de Fora, 
nome que sem dúvida procede do emprego que ocupava o primeiro 
proprietário. Da venda de Juiz de Fora têm-se sob os olhos uma paisagem 
encantadora. Essa venda foi construída na extremidade de uma vasta 
campina, rodeada por toda a parte de morros. O Paraibuna corre ao lado do 
caminho; sobre um pequeno regato que nele se lança, depois de atravessar a 
estrada, foi construída uma ponte de madeira de efeito muito pitoresco; perto 
há um cruzeiro: mais longe se vê uma capela abandonada e as ruínas de um 
engenho. Ao lado da venda existe um vasto rancho, e bem próximo, um paiol 
de milho. [...]. No dia em que deixamos Marmelo, passamos a noite em 
Antônio Moreira, que está a cerca de cinco léguas de Marmelo. No dia 
seguinte vencemos quatro léguas e meia, e, depois de deixar para trás grande 
número de ranchos e habitações, tais como Queiroz, Rocinha de Queiroz, 
Ponte da Estiva, Luiz Antônio, Sobradinho, Rocinha do Engenho de Chapéu 
d'Uvas, Chapéu d'Uvas, Tabão, França e Bernardo Luiz Ferreira, fizemos 
alto no rancho de Retiro. Desde Antônio Moreira, o caminho vai, sem cessar, 
ora subindo, ora descendo, e as rampas são frequentemente assaz rudes e 
muito fatigantes para os animais de carga. Aliás, embora se atravesse 
continuamente florestas, o trajeto não é, em absoluto, monótono. A 
variedade, o verdor extremamente fresco de todas as plantas, a diversidade 
dos matizes, essas grandes árvores que se elevam em anfiteatro sobre a 
encosta dos morros, a calma, e, por assim dizer, a imobilidade dos bosques, 
os acidentes de luz que resultam da desigualdade do terreno, em uma palavra, 
tudo o que rodeia o viajante se associa para produzir em seu espírito uma 
impressão deliciosa. Quase por toda a parte a estrada domina vales bastante 
largos que serpenteiam entre os morros e que, regados por córregos, 
oferecem uma espécie de prados em que se erguem por aqui e ali arbustos 
delicados, vegetação que contrasta com as densas matas que cobrem os 
morros vizinhos. Às distâncias pouco consideráveis veem-se, como já o 
disse, ora algumas choupanas dispostas sem ordem, ora um rancho ou uma 
habitação, e esses edifícios, que sempre apresentam entre si alguma 
diferença, seja pela posição, seja pelo modo por que são construídos, 
formam, no meio dos bosques, as mais agradáveis paisagens. A localidade 
mais notável que se encontra entre Antônio Moreira e Retiro é Chapéu 
d'Uvas, onde existe uma igreja paroquial. Lá um regato corre por um grande 
espaço descoberto que os morros deixam entre si e que apresenta uma espécie 
de prado. Dos dois lados do córrego o terreno se estende por uma rampa 
pouco acentuada até a base dos morros. Na parte mais elevada foi construída 
a igreja, perto da qual se dispersam sem ordem algumas casas de diversos 
tamanhos; e em frente à igreja, do outro lado do regato, vê-se um amplo 
rancho. O flanco de alguns morros foi revolvido e cultivado; mas seu cume 
continua coberto por grandes árvores, e, por todos os lados, a espécie de oásis 

                                                             
393 ESTEVES, Albino. Álbum do Município de Juiz de Fora. 3ª ed. Juiz de Fora: Funalfa, 2008, p. 15. 



que acabo de descrever se acha rodeado por imensas florestas. Essa 
localidade respira uma calma encantadora. A paróquia de Chapéu d'Uvas, 
também denominada 
confina ao norte com a de 
Juiz de Fora, é limitada por este lado com a paróquia de Simão Pereira

 

Se na primeira metade do Oitocentos a cidade s

ranchos os viajantes e os tropeiros que circulavam pelo Caminho Novo, na 

metade, com a expansão do plantio do café, Juiz de Fora passou por uma verdadeira 

“transformação socioeconômica” e “se tornou um importante centro econômico e 

político”.395  

 

Figura 11: Estrada projetada pelo engenheiro 

Fonte: LESSA, Jair. Juiz de Fora e seus pioneiros 
Editora da UFJF, 1985, p. 40. 

 

No ano de 1850, mais

Antônio do Paraibuna foi elevada 

                                                            
394 SAINT-HILAIRE, Auguste. Viagem pelas províncias do Rio de Janeiro e Minas Gerais
V. 126. 1ª ed. SP/RJ/Recife/Porto Alegre: Cia. Editora Nacional, 1938, pp. 98
Ribeiro de Lessa. (Grifos do autor) Disponível em: 
http://www.brasiliana.com.br/brasiliana/colecao/obras/82/viagem
minas-gerais-t-1.  
395 GUIMARÃES, Elione. Múltiplos viveres de afrodescendentes na escravidão e no pós
emancipação: família, trabalho, terra e conflito (Juiz de Fora
Fora: Annablume/Funalfa, 2006, p. 46; 
mineira oitocentista. Campinas: Universidade Federal de Campinas, 2009, p. 32. 

que acabo de descrever se acha rodeado por imensas florestas. Essa 
localidade respira uma calma encantadora. A paróquia de Chapéu d'Uvas, 
também denominada Nossa Senhora da Assumpção do Engenho do Mato
confina ao norte com a de Barbacena; e, começando ao sul na habitação de 
Juiz de Fora, é limitada por este lado com a paróquia de Simão Pereira

metade do Oitocentos a cidade se destacava por abrigar em seus 

ranchos os viajantes e os tropeiros que circulavam pelo Caminho Novo, na 

metade, com a expansão do plantio do café, Juiz de Fora passou por uma verdadeira 

“transformação socioeconômica” e “se tornou um importante centro econômico e 

Estrada projetada pelo engenheiro Henrique Halfeld (1835) 

Juiz de Fora e seus pioneiros – do Caminho Novo à Proclamação. Juiz de Fora: 

mais precisamente em 31 de maio, a então paróquia de Santo 

Antônio do Paraibuna foi elevada à vila com o nome de Vila do Santo Antônio do 

                     
Viagem pelas províncias do Rio de Janeiro e Minas Gerais

V. 126. 1ª ed. SP/RJ/Recife/Porto Alegre: Cia. Editora Nacional, 1938, pp. 98-105. Tradução: Clado 
Ribeiro de Lessa. (Grifos do autor) Disponível em: 
http://www.brasiliana.com.br/brasiliana/colecao/obras/82/viagem-pelas-provincias-do-rio-de-

Múltiplos viveres de afrodescendentes na escravidão e no pós
ia, trabalho, terra e conflito (Juiz de Fora-MG, 1828-1928). São Paulo/Juiz de 

Fora: Annablume/Funalfa, 2006, p. 46; FREIRE, Jonis. Escravidão e família escrava na Zona da Mata 
. Campinas: Universidade Federal de Campinas, 2009, p. 32. (Tese de Doutorado).
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Paraibuna. O estabelecimento do município deu-se em 07 de abril de 1853, com a 

instalação da Câmara Municipal e três anos depois, em 07 de novembro de 1856, a vila 

foi elevada à cidade, passando a se chamar Cidade do Paraibuna. Quase uma década se 

passou quando o então vereador Marcelino de Assis Tostes, em 1865, na 4ª legislatura 

municipal (1865-1868) propôs um projeto – que foi aprovado – de mudança do nome da 

cidade para Juiz de Fora.396  

Juiz de Fora cresceu rapidamente e nos anos finais do século XIX e nos 

primeiros do século XX destacava-se nos setores industrial e de serviços, chegando a ser 

considerada, do ponto de vista econômico, a mais importante cidade da província/estado 

de Minas Gerais. Conforme Rita Almico, as riquezas do município eram oriundas do 

café, cujo auge da produção ocorreu nas décadas de 1870-1880 e cujos lucros dela 

advindos fizeram com que as décadas seguintes fossem “satisfatórias para se 

acompanhar o desdobramento da riqueza obtida com tal produto”.397  

Por sua vez, Maraliz de Castro Vieira Christo destaca que a cidade de Juiz de 

Fora também foi se constituindo como um importante centro cultural: 

 

Como cidade do século XIX, Juiz de Fora não participa da cultura colonial 
mineira. A proximidade com o Rio de Janeiro, assim como a luta política 
contra o predomínio da zona de mineração, provocam na cidade um maior 
cosmopolitismo, uma abertura acentuada se compararmos com o antigo 
centro do ouro.398 

 

De acordo com Jonis Freire, sobre a consolidação de Juiz de Fora como um 

importante polo econômico/industrial: 

 

A criação da Estrada de Rodagem União e Indústria (1861) e a chegada da 
Estrada de Ferro D. Pedro II (1869) foram exemplos fundamentais dessa 
consolidação. Por meio delas o escoamento do café pôde se proceder de 
maneira mais rápida e eficiente. Sua posição de destaque se manteve até o 
momento em que a produção cafeicultora começou a declinar, e a cidade 
passou a contar fortemente com outras matrizes econômicas, em especial 
relacionadas à indústria, crescendo novamente e passando a ser conhecida 
como a “Manchester Mineira”.399 

 

                                                             
396 Cf. BASTOS, Wilson de Lima. Caminho Novo: espinha dorsal de Minas. Juiz de Fora: Funalfa, 
2004. 
397 ALMICO, Rita de Cássia da S. Mudanças nas fortunas: Juiz de Fora, 1870-1914. In: Revista 
Científica da FAMINAS. Vol. 1, nº 2 (mai/ago). Muriaé: FAMINAS, 2005. 
398 CHRISTO, Maraliz de Castro Vieira. A Europa dos pobres: Juiz de Fora na belle époque mineira. 
Juiz de Fora: Editora da UFJF, 1994, p. 1. 
399 FREIRE, Jonis. Escravidão e família escrava na Zona da Mata mineira oitocentista. Campinas: 
Universidade Federal de Campinas, 2009, p. 32. (Tese de Doutorado). 



Figura 12

Fonte: Acervo José Leite. 

 

Figura 13

Fonte: Acervo Ramon Brandão. 

12: Avenida Rio Branco, Juiz de Fora, 1872 
 

13: Avenida Rio Branco, Juiz de Fora, 1920 
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Figura 

Fonte: Acervo do Arquivo Público Mineiro (APM).

 

Figura 

Fonte: Acervo Marcelo Lemos. 

 

Figura 14: Rua Halfeld, Juiz de Fora, 1880 
 

Fonte: Acervo do Arquivo Público Mineiro (APM). 

Figura 15: Rua Halfeld, Juiz de Fora, 1910 
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Figura 

Fonte: Acervo Marcelo Lemos. 

 

Figura 

Fonte: ANDRADE, Sílvia M. B. V. 
Fora: Editora UFJF, 1987, p. 32. 

Figura 16: Rua Halfeld, Juiz de Fora, 1925 

Figura 17: Indústria em Juiz de Fora (1920) 

Fonte: ANDRADE, Sílvia M. B. V. A classe operária em Juiz de Fora: uma história de lutas
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Juiz de Fora: uma história de lutas. Juiz de 



Figura 18: Limites da ur

Fonte: MIRANDA, Sônia R. Cidade, capital e poder: políticas púbicas e questão 
Manchester Mineira. Niterói: Universidade Federal Fluminense, 1990, Anexo 8

 

Enveredando pelos caminhos da História Cultural, Patrícia Falco Genovez fala 

do simbolismo em torno da criação e inauguração da Estrada de Rodagem União e 

Indústria para a cidade de Juiz de Fora, destacando os ritos e 

cerimonial montado para receber o imperador D. Pedro II

durante os cinco dias em que permaneceu na cidade

 

 É através do cerimonial que o poder é 
do mesmo. Especificamente numa sociedade do século XIX não se pode 
negar o lugar
reforçando ou dissimulando as diferenças. Assim, tomaremos como 
pressuposto que a
implementado pelo governo [...] com o intuito de concentrar nas mãos do 
Imperador os diversos interesses regionais que os submeteu aos interesses do 
café, fato que se concretizou através da expansão da 
rodoviária. A Rodovia União e Indústria tornou
uniu os interesses do Império e os da região, no caso a região Sul da Zona da 
Mata mineira. Uma 
implantada, não refletiu a grandiosidade e nem mesmo causou a arrancada 
industrial da cidade. [...]. Além disso, a Companhia foi logo superada pela 
Estrada de Ferro D. Pedro II. Mas, foi pelo seu aspecto simbólico que passou 
a ser superdimensionada. Foi com a pr

Limites da urbanização em Juiz de Fora (1883, 1890, 1912) 

Cidade, capital e poder: políticas púbicas e questão urbana na velha 
. Niterói: Universidade Federal Fluminense, 1990, Anexo 8. 

Enveredando pelos caminhos da História Cultural, Patrícia Falco Genovez fala 

do simbolismo em torno da criação e inauguração da Estrada de Rodagem União e 

ia para a cidade de Juiz de Fora, destacando os ritos e os símbolos por trás 

cerimonial montado para receber o imperador D. Pedro II, em 1861, e hospedá

durante os cinco dias em que permaneceu na cidade: 

É através do cerimonial que o poder é representado e demonstra a repartição 
do mesmo. Especificamente numa sociedade do século XIX não se pode 
negar o lugar ocupado pelo simbólico [...], como estratégias do poder 
reforçando ou dissimulando as diferenças. Assim, tomaremos como 
pressuposto que a construção de uma identidade nacional foi um projeto 
implementado pelo governo [...] com o intuito de concentrar nas mãos do 
Imperador os diversos interesses regionais que os submeteu aos interesses do 
café, fato que se concretizou através da expansão da malha ferroviária e 
rodoviária. A Rodovia União e Indústria tornou-se, a nosso ver, a 
uniu os interesses do Império e os da região, no caso a região Sul da Zona da 
Mata mineira. Uma ponte que, sob o aspecto realista do contexto no qual foi 

tada, não refletiu a grandiosidade e nem mesmo causou a arrancada 
industrial da cidade. [...]. Além disso, a Companhia foi logo superada pela 
Estrada de Ferro D. Pedro II. Mas, foi pelo seu aspecto simbólico que passou 
a ser superdimensionada. Foi com a presença imperial e com o discurso de 
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progresso que a rodovia entrou para o imaginário da época e até parte da 
historiografia que analisou sua importância para a cidade e região.400 

 

Sendo a primeira área a produzir café em Minas Gerais, a sub-região Sul da 

Mata era constituída pelos municípios de Rio Preto, Juiz de Fora, Mar de Espanha, 

Leopoldina e Além Paraíba (Mapa 2). Como dissemos, a ocupação do seu território está 

relacionada com a abertura do Caminho Novo e com a política de doação de sesmarias. 

Igualmente, é importante destacar que os índios que habitavam esta área, ou foram 

expulsos, ou foram atraídos para os aldeamentos do Presídio ou de Guidoval.401 De 

acordo com, Luís Eduardo de Oliveira: 

 

O baixo valor venal de tais sesmarias e o prestígio que elas conferiam aos 
seus detentores junto as autoridades coloniais possibilitaram que, na segunda 
metade do século XVIII, a atual área da cidade se tornasse parte integrante de 
um único grande latifúndio, primeiro sob o domínio de Antônio Vidal e seus 
filhos e depois sob o controle de Antônio Dias Tostes, que após 1812 se 
assenhoreou desse imenso patrimônio territorial, composto por diversas 
fazendas e inúmeros terrenos incultos – terrenos estes que só serão 
explorados com maior intensidade com a gradual formação de unidades 
cafeeiras no povoado e em suas redondezas.402 

 

Esses proprietários vinham da região Central – da “decadente região 

mineradora” – e da região Sul e também da província do Rio de Janeiro. Conforme 

Carrara, “a proximidade com a província do Rio possibilitou o estabelecimento de 

relações econômicas, políticas e matrimoniais entre os fazendeiros de ambas as margens 

do rio Paraíba”, destacando-se, em Juiz de Fora, as famílias Tostes, Cerqueira Leite, 

Vale Amado, Vidal Lage e Ferreira Armond; em Mar de Espanha os irmãos Ferreira 

Leite; e em Leopoldina, os Monteiro. Sobre a ocupação desta última, o autor destaca 

que no ano de 1818 muitas sesmarias foram concedidas e, além disto, os membros da 

referida família apropriaram-se “de um vasto patrimônio agrário” com a tomada de 

terras devolutas, no que foram beneficiadas “pela presença de alguns de seus membros 

importantes nos cargos mais altos do governo da capitania e depois da província”, entre 

eles o comendador Manoel José Monteiro de Barros – obteve a concessão de quatorze 

                                                             
400 GENOVEZ, Patrícia Falco. As malhas do poder: uma análise da elite de Juiz de Fora na segunda 
metade do século XIX. Niterói: Universidade Federal Fluminense, 1996, pp. 16-18. (Dissertação de 
Mestrado). (Grifos da autora) 
401 CARRARA, Angelo Alves. A zona da Mata mineira: diversidade econômica e continuísmo (1839-
1909). Niterói: ICHF/Universidade Federal Fluminense, 1993, p. 49. (Dissertação de Mestrado). 
402 OLIVEIRA, Luis Eduardo de. Os trabalhadores e a cidade – a formação do proletariado de Juiz 
de Fora e suas lutas por direitos (1877-1920). Niterói: Universidade Federal Fluminense, 2008, pp. 30-
31. (Tese de Doutorado). (Grifos do autor) 
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sesmarias –, o barão de Paraopeba – Romualdo José Monteiro de Barros – e o 

desembargador e ouvidor Lucas Antônio Monteiro de Barros.403  

Através da análise dos registros paroquiais de terra em Juiz de Fora, Anderson 

Pires concluiu que concentração fundiária no município parece ter sido mantida até as 

primeiras décadas do século XX, onde 22 indivíduos detinham cada um, mais de 200 

alqueires de terras. Esses indivíduos representavam cerca de 22% do total dos 

proprietários, porém, em suas mãos estavam aproximadamente 74% das terras, 

enquanto que os 26% das áreas restantes eram divididas entre 79 proprietários.404 

Ainda sobre o processo de ocupação das terras na Zona da Mata Sul, Angelo 

Carrara destaca o caráter comum entre os três principais municípios – Juiz de Fora, Mar 

de Espanha e Leopoldina: 

 

Não se iniciou senão a partir de 1817, quando os grandes proprietários de 
lavras na região das minas migraram para a Mata, mineira ou fluminense, e aí 
estabeleceram o plantio extensivo de café. Mar de Espanha e Juiz de Fora 
tiveram suas terras ocupadas por migrantes da região de São João del Rei, 
enquanto Leopoldina por proprietários de lavras do município de Ouro 
Preto.405  

 

Em relação à Zona da Mata Central, composta por Rio Novo, Rio Pomba, 

Cataguases, Ubá, Muriaé, Visconde do Rio Branco, Viçosa e Carangola, Angelo Carrara 

destaca a presença de “pequenos e médios proprietários rurais, produzindo para a 

subsistência ou para um parco comércio local”. Também assinala que dentre os 

“sesmeiros que entre 1787e 1825 receberam terras na região, apenas quatro afirmaram 

ter escravos” e que a análise dos inventários dos fundadores do povoado “revela que 

eles não tinham patrimônio comparável a nenhum grande proprietário da província”, 

antes “eles até mesmo dependiam de empréstimos tomados geralmente aos produtores 

de café do sul da Mata”. Quanto à sub-região norte da Mata (Manhuaçu, Abre Campo e 

Ponte Nova), sua ocupação deu-se num ritmo lento a partir de meados do século XVIII 

e o primeiro produto cultivado de forma extensiva foi a cana-de-açúcar. A lenta 

ocupação está relacionada com a presença de numerosas tribos indígenas (em geral, os 

                                                             
403 CARRARA, Angelo Alves. A zona da Mata mineira: diversidade econômica e continuísmo (1839-
1909). Niterói: ICHF/Universidade Federal Fluminense, 1993, pp. 45-47. (Dissertação de Mestrado). 
Sobre as propriedades da família Monteiro em Leopoldina, ver Quadro 5, p. 48, da dissertação de 
CARRARA. 
404 PIRES, Anderson José. Capital agrário, investimento e crise na cafeicultura de Juiz de Fora 
(1870-1930). Niterói: Universidade Federal Fluminense, 1993, p. 35. (Dissertação de Mestrado). 
405 CARRARA, Angelo Alves. A zona da Mata mineira: diversidade econômica e continuísmo (1839-
1909). Niterói: ICHF/Universidade Federal Fluminense, 1993, p. 48. (Dissertação de Mestrado). 
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botocudos). Nas palavras do autor, “Devido ao grande número de índios sedentarizados, 

a propriedade fundiária tendeu ao parcelamento e a economia dessa região permaneceu 

inexpressiva até a década de 1880”. Inexpressiva também foi a participação de Ponte 

Nova na vida política do Império, só conseguindo eleger um deputado à Assembleia 

Geral no ano de 1889 – o médico Custódio José Martins.406 

Sobre Juiz de Fora, Luiz Eduardo Oliveira diz: 

 

[...] entre as décadas de 1830 e 1850, Santo Antônio do Juiz de Fora e seus 
arredores, de rústicos pontos de abastecimento de tropas transformaram-se, 
gradativamente, em polo de produção cafeeira. Essa mudança fundamental da 
economia da região pode ser atribuída tanto à disponibilidade de áreas para o 
cultivo e aos elevados preços alcançados pelo café nos mercados externos, 
quanto à oferta regular de mão de obra, garantida pelo intenso e lucrativo 
tráfico inter e intraprovincial de escravos, e à imposição de um regime 
fundiário baseado na grande propriedade, que possibilitou uma brutal 
concentração de terras e de renda nas mãos de um grupo restrito de 
fazendeiros.407 

 

Em relação à distribuição da propriedade fundiária na Mata Sul na segunda 

metade do XIX, Angelo Carrara observa que em Juiz de Fora, no de 1855, há 145 

proprietários conforme o “Registro de Terras da então Vila de Santo Antônio do 

Paraibuna”, cujas terras medem em média uma ou duas sesmarias, enquanto que em 

Leopoldina são registrados 95 e em Mar de Espanha, 270 proprietários. Para a sub-

região Central, os números apresentados pelo autor são: 209 propriedades em Ubá; 

1.600 em Rio Pomba; 327 em Viçosa; 504 em Visconde do Rio Branco; 553 em Muriaé 

e 207 em Cataguases. A única paróquia recenseada na sub-região Norte foi Ponte Nova 

e contava com 365 proprietários.408 No que diz respeito à produção, o autor chama a 

atenção para as significativas diferenças intrarregionais na Mata mineira que podem ser 

verificadas nos organogramas das Figuras 19, 20 e 21. 

 

 

 

 

 
                                                             
406 CARRARA, Angelo Alves. A zona da Mata mineira: diversidade econômica e continuísmo (1839-
1909). Niterói: ICHF/Universidade Federal Fluminense, 1993, pp. 49-58. (Dissertação de Mestrado). 
407 OLIVEIRA, Luis Eduardo de. Os trabalhadores e a cidade – a formação do proletariado de Juiz 
de Fora e suas lutas por direitos (1877-1920). Niterói: Universidade Federal Fluminense, 2008, p. 32. 
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408 CARRARA, Angelo Alves. A zona da Mata mineira: diversidade econômica e continuísmo (1839-
1909). Niterói: ICHF/Universidade Federal Fluminense, 1993, pp. 58-59. (Dissertação de Mestrado). 



Figura 19

Fonte: EUA. The University of Chicago. 
Documents – Provincial Presidential Reports (1830
http://www-apps.crl.edu/brazil/provincial
diversidade econômica e continuísmo (1839
1993, pp. 61-62. Quadro 9. (Dissertação de Mestrado).
Zona da Mata Central e Juiz de Fora na Zona da Mata Sul.

 

 

Figura 20

Fonte: EUA. The University of Chicago. 
Documents – Provincial Presidential Reports (1830
http://www-apps.crl.edu/brazil/provincial
diversidade econômica e continuísmo (1839
1993, pp. 61-62. Quadro 9. (Dissertação de Mestrado).
Zona da Mata Central e Juiz de Fora na Zona da Mata Su
* Presença de mais de 71 engenhos de café e 10 serrarias. “Os fazendeiros aplicam
do café, que se acha bastante aumentada”. 
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19: População na Zona da Mata em 1854 

. The University of Chicago. Center for Research Libraries. Brazilian Government 
Provincial Presidential Reports (1830-1930): Minas Gerais. (1855). Disponível em: 

razil/provincial; CARRARA, Angelo Alves. A zona da Mata mineira: 
diversidade econômica e continuísmo (1839-1909). Niterói: ICHF/Universidade Federal Fluminense, 

(Dissertação de Mestrado). Rio Pomba está na Zona da Mata Norte; Ubá na 
Zona da Mata Central e Juiz de Fora na Zona da Mata Sul. 

20: Produção na Zona da Mata em 1854 

. The University of Chicago. Center for Research Libraries. Brazilian Government 
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engenhos de café e 10 serrarias. “Os fazendeiros aplicam-se, em geral, à cultura 
do café, que se acha bastante aumentada”.  
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A partir do relatório apresentado por Francisco Diogo de Vasconcelos à 

Assembleia Provincial de Minas Gerais em 1855, é possível constatar que Ubá conta

com uma economia diversificada com a presença de plantações de fumo, café, algodão e 

milho e com a produção de aguardente, açúcar e rapadura. E com uma população livre 

correspondendo a aproximadamente 75% da população, observa

de lojas e, sobretudo, tavernas em Ubá e Rio Pomba. O mesmo não ocorre em Mar de 

Espanha, na Mata Sul, cuja população cativa corresponde a 50% do total da sua 

população em 1854. 

O primeiro recenseamento oficial do Brasil foi feito na década de 1870, mas 

precisamente em 1872, em relação ao percentual da população escrava na Zona da Mata 

mostrou que as diferenças entre as sub

reforçando o argumento de que quanto mais distante da área de 

utilização da mão de obra cativa nas lavouras de café. Além disso, com os dados que 

apresentamos a seguir, a partir da análise da Tabela 6, reforçamos a nossa compreensão 

de uma Zona da Mata diversa, cujas diferenças intrarregionais fizeram com que ela não 

se constituísse como um todo homogêneo dos pontos de vista econômico e político. 
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mão de obra cativa nas lavouras de café. Além disso, com os dados que 

apresentamos a seguir, a partir da análise da Tabela 6, reforçamos a nossa compreensão 

de uma Zona da Mata diversa, cujas diferenças intrarregionais fizeram com que ela não 

se como um todo homogêneo dos pontos de vista econômico e político. 
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Tabela 6: População em Ponte Nova, Ubá e Juiz de Fora em 1872 
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S. Sebastião da Ponte Nova  
 
 

Livre 
Escrava 

2.898 4.373 
343 

1.981 
640 

247 9.499 
983 

=10.482 

91% 
9% 

60 
70 

750 

Santa Cruz dos Escalvados 
 
 

Livre 
Escrava 

1.413 
 

1.558 
148 

519 
379 

72 3.562 
527 

=4.089 

87% 
13% 

23 
32 

355 

S. Sebastião da Pedra do Anta 
 
 

Livre 
Escrava 

1.215 
 

1.936 
338 

819 
797 

180 
 

4.150 
1.135 

=5.285 

79% 
21% 

15 
61 

385 

Santa Margarida 
 
 

Livre 
Escrava 

1.655 2.527 
323 

1.309 
653 

331 5.822 
976 

=6.798 

86% 
14% 

55 
79 

459 

S. Fco. do Ribeirão Vermelho 
 
 

Livre 
Escrava 

4.043 2.509 
246 

1.514 
610 

364 8.430 
856 

=9.286 

91% 
9% 

43 
80 

320 

N. Sr.ª da Conceição do Casca 
 
 

Livre 
Escrava 

1.475 2.131 
149 

700 
669 

175 4.481 
818 

=5.299 

85% 
15% 

18 
47 

410 

Santana de Jequiri 
 
 

Livre 
Escrava 

2.023 2.612 
345 

707 
702 

272 5.614 
1.047 

=6.661 

84% 
16% 

30 
73 

629 

Santana do Abre Campo 
 
 

Livre 
Escrava 

2.041 2.554 
299 

1.327 
1.125 

326 6.248 
1.424 

=7.672 

81% 
19% 

37 
53 

765 

S. José da Pedra Bonita 
 
 

Livre 
Escrava 

1.595 1.098 
81 

709 
262 

226 
 
 

3.628 
343 

=3.971 

91% 
9% 

30 
57 

489 

S. Januário de Ubá  
 
 

Livre 
Escrava 

3.996 2.341 
797 

1.020 
3.036 

77 7.434 
3.833 

=11.267 

66% 
34% 

40 
441 

2.686 

S. João Batista do Presídio 
 
 

Livre 
Escrava 

2.868 1.863 
184 

391 
715 

52 5.174 
899 

=6.073 

85% 
15% 

29 
33 

517 

Santana do Sapé (Guidoval) 
 
 

Livre 
Escrava 

2.045 1.657 
106 

599 
432 

21 4.322 
538 

=4.860 

88% 
12% 

 

43 
70 

738 

Santo Antº de Muriaé (Miraí) 
 
 

Livre 
Escrava 

1.416 603 
152 

215 
675 

24 2.258 
827 

=3.085 

73% 
27% 

6 
28 

544 

S. José do Barroso 
 
 

Livre 
Escrava 

1.721 689 
58 

102 
533 

25 2.537 
591 

=3.128 

81% 
19% 

13 
33 

407 

Santana dos Bagres 
(Guiricema) 
 

Livre 
Escrava 

2.277 762 
87 

153 
327 

34 3.226 
414 

=3.640 

89% 
11% 

23 
24 

441 

Santo Antº. do Juiz de Fora 
 
 

Livre 
Escrava 

10.530 
 

850 
1.512 

190 
5.659 

34 
 

11.604 
7.171 

=18.775 

62% 
38% 

4.451 
1.762 

3.941 

Chapéu d’Uvas 
 
 

Livre 
Escrava 

2.225 1.892 
262 

516 
1.322 

218 4.851 
1.584 

=6.435 

75% 
25% 

761 
285 

1.260 
18 

São José do Rio Preto 
 
 

Livre 
Escrava 

1.436 
 

1.612 
1.157 

654 
2.946 

49 3.751 
4.103 

=7.854 

48% 
52% 

162 
473 

1.053 
1 

S. Fco. de Paula do Monte 
Verde 
 

Livre 
Escrava 

1.470 795 
400 

196 
1.110 

33 
 

2.494 
1.510 

=4.004 

62% 
38% 

35 
185 

311 

Total população livre: 
Total população escrava: 

48.342 
- 

34.362 
6.987 

13.621 
22.592 

2.760 
- 

99.085 
29.579 

77% 
23% 

5.874 
3.886 

16.459 
19 

TOTAL: 48.342 41.349 36.213 2.760 128.664  9.760 16.478 

Fonte: BRASIL. IBGE. Revista Brasileira de Estatística (RBEs). Volumes antigos. Recenseamento do 
Brazil em 1872. Acervo Coleção Digital. Disponível em: 
www.rbes.ibge.gov.br/index.php/volumes_antigos; CARRARA, Angelo Alves. A zona da Mata 
mineira: diversidade econômica e continuísmo (1839-1909). Niterói: ICHF/Universidade Federal 
Fluminense, 1993, p. 66. Quadro 11-A. (Dissertação de Mestrado). Grifos nossos. 



Tomando como exemplos os municípios de Ponte 

suas respectivas freguesias recensead

(livres/escravos; homens/mulheres) a cidade que representa a sub

da Mata contabilizava 59.543 habitantes, ou 46% da população anal

lugar aparece Juiz de Fora com uma população total de 32.053

de Ubá contava, conforme dados do referido Censo, com 32.053 habitantes, o que 

representa 25% da população.

total de 99.085 almas, distribuídas da seguinte forma: 51.434 (52%) em Ponte Nova; 

24.951 (25%) em Ubá; 22.700 (23%) em Juiz de Fora. Esses números, quando 

comparados com a população total, representam: 40%, 19% e 18%, respectivamente.

Ao consideramos apenas a população escrava, os três municípios somam 29.579 

cativos, sendo que 8.109 (27%) estão em Ponte Nova; 7.102 (24%) em Ubá e 14.368 

(49%) em Juiz de Fora. Em relação à população total, a presença escrava nos referidos 

municípios é de 14%, 22% e 39%, respectivamente (Gráfico 23). 

 

Gráfico 23: População Livre x População Escrava na Zona da Mata em 1872

Fonte: BRASIL. IBGE. Revista Brasileira de Estatística (RBEs). Volumes antigos. 
Brazil em 1872. Acervo Coleção Digital. Disponível em: 
www.rbes.ibge.gov.br/index.php/volumes_antigos
mineira: diversidade econômica e continuísmo (1839
Fluminense, 1993, p. 66. Quadro 11
população livre, como para a população escrava dizem respeito à soma dos três municípios analisados
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de Alcântara (Simão Pereira), pertencente ao município de Juiz de Fora, e um importante centro produtor 
de café na região e com elevada presença escrava em suas lavouras. 
mapa aproximado da população do município da Vila de Santo Antônio do Paraibuna de 1853
apresentava um número de escravos superior ao do censo de 1872, qual seja, 16.428 cativos”. 
detalhes sobre Simão Pereira podem ser obtidos em: GUIMARÃES, Elione. 
de cativeiro: Juiz de Fora, segunda metade do século XIX
Annablume, 2006; LACERDA, Antônio Henrique Duarte. 
cafeeiro em expansão: Juiz de Fora, Zona da Mata de Minas Gerais, 1844
Annablume, 2006.  
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Tomando como exemplos os municípios de Ponte Nova, Ubá e Juiz de Fora e 

suas respectivas freguesias recenseadas em 1872, em relação à população total 

(livres/escravos; homens/mulheres) a cidade que representa a sub-região Norte da Zona 

59.543 habitantes, ou 46% da população analisada. Em segundo 

lugar aparece Juiz de Fora com uma população total de 32.053409, ou 29%. O 

de Ubá contava, conforme dados do referido Censo, com 32.053 habitantes, o que 

. Considerando apenas a população livre, chegamos

total de 99.085 almas, distribuídas da seguinte forma: 51.434 (52%) em Ponte Nova; 

24.951 (25%) em Ubá; 22.700 (23%) em Juiz de Fora. Esses números, quando 

comparados com a população total, representam: 40%, 19% e 18%, respectivamente.

os apenas a população escrava, os três municípios somam 29.579 

cativos, sendo que 8.109 (27%) estão em Ponte Nova; 7.102 (24%) em Ubá e 14.368 

(49%) em Juiz de Fora. Em relação à população total, a presença escrava nos referidos 

39%, respectivamente (Gráfico 23).  
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O recenseamento realizado em 1872 deixou de fora a freguesia de Nossa Senhora da Glória em Pedro 

de Alcântara (Simão Pereira), pertencente ao município de Juiz de Fora, e um importante centro produtor 
de café na região e com elevada presença escrava em suas lavouras. De acordo com Elione Guimarães, “o 

população do município da Vila de Santo Antônio do Paraibuna de 1853
apresentava um número de escravos superior ao do censo de 1872, qual seja, 16.428 cativos”. 
detalhes sobre Simão Pereira podem ser obtidos em: GUIMARÃES, Elione. Violência entr

: Juiz de Fora, segunda metade do século XIX. São Paulo: Fapeb/
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Juiz de Fora, Zona da Mata de Minas Gerais, 1844-1888. São Paulo: Fapeb/
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Ao compararmos som

freguesia de Santo Antônio de Juiz de Fora possui em média sete vezes mais escravos 

(7.171 cativos) que os distritos de São Sebastião da Ponte Nova (983 cativos) e São 

Januário de Ubá (818 cativos) 

Gráfico 24: População Livre x População Escrava nos distritos sede de Juiz de Fora, Ubá e 

Fonte: BRASIL. IBGE. Revista Brasileira de Estatística (RBEs). Volumes antigos. 
Brazil em 1872. Acervo Coleção Digital. Disponível em: 
www.rbes.ibge.gov.br/index.php/volumes_antigos
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Fluminense, 1993, p. 66. Quadro 11
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municípios analisados. 

 

Tomando como critério de análise a 

cidades temos os seguintes números

2.760 caboclos. Em Ponte Nova, na sub

confirma a afirmação feita por Angelo Carrara linhas acima sobre a lenta ocupação 

relacionada à presença de numerosas tribos indígenas. 

município abrigava 2.193 dos 2.760 caboclos recenseados, restando a Ubá 233 e a Jui

de Fora 334 caboclos.  

Quanto aos declarados brancos: 18.358 pertenciam à Ponte Nova; 14.323

recenseados em Ubá e 15.661 em Juiz de Fora, totalizando 48.342 indivíduos, ou 38% 

da população total. Seguindo a ordem decrescente, na sequência aparecem 

23.570 em Ponte Nova; 9.299 em Ubá; 8.480 em Juiz de Fora, perfazendo o total de 

41.349 pardos (32%). Por sua vez, os pretos somam: 15.422 indivíduos em Ponte Nova; 
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Ao compararmos somente os distritos sede de cada município, notamos que a 

freguesia de Santo Antônio de Juiz de Fora possui em média sete vezes mais escravos 

(7.171 cativos) que os distritos de São Sebastião da Ponte Nova (983 cativos) e São 

Januário de Ubá (818 cativos) – Gráfico 24. 

 
População Livre x População Escrava nos distritos sede de Juiz de Fora, Ubá e 

Ponte Nova (1872) 

IBGE. Revista Brasileira de Estatística (RBEs). Volumes antigos. Recenseamento do 
. Acervo Coleção Digital. Disponível em: 

www.rbes.ibge.gov.br/index.php/volumes_antigos; CARRARA, Angelo Alves. A zona da Mata 
mineira: diversidade econômica e continuísmo (1839-1909). Niterói: ICHF/Universidade Federal 
Fluminense, 1993, p. 66. Quadro 11-A. (Dissertação de Mestrado). Os totais apresentados tanto para a 
população livre, como para a população escrava dizem respeito à soma dos distritos sede dos três 

Tomando como critério de análise a cor, em relação à população total das tr

os seguintes números: 48.342 brancos; 41.349 pardos; 36.213 pretos e 

Ponte Nova, na sub-região Norte, o elevado percentual de caboclos 

confirma a afirmação feita por Angelo Carrara linhas acima sobre a lenta ocupação 

à presença de numerosas tribos indígenas. Interessante é que, s

dos 2.760 caboclos recenseados, restando a Ubá 233 e a Jui

Quanto aos declarados brancos: 18.358 pertenciam à Ponte Nova; 14.323
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23.570 em Ponte Nova; 9.299 em Ubá; 8.480 em Juiz de Fora, perfazendo o total de 

41.349 pardos (32%). Por sua vez, os pretos somam: 15.422 indivíduos em Ponte Nova; 
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8.198 em Ubá e 12.593 em Juiz de Fora, num total de 36.213 ou 28% da população 

(Gráficos 25 e 26). 

 

Gráfico 25:

Fonte: BRASIL. IBGE. Revista Brasileira de Estatística (RBEs). Volumes antigos. 
Brazil em 1872. Acervo Coleção Digital. Disponível em: 
www.rbes.ibge.gov.br/index.php/volumes_antigos
mineira: diversidade econômica e continuísmo (1839
Fluminense, 1993, p. 66. Quadro 11
aos três municípios analisados: Ubá, Ponte Nova e Juiz de Fora.

 
 

Gráfico 26: População de Jui
 

Fonte: BRASIL. IBGE. Revista Brasileira de Estatística (RBEs). Volumes antigos. 
Brazil em 1872. Acervo Coleção Digital. Disponível em: 
www.rbes.ibge.gov.br/index.php/volumes_antigos
mineira: diversidade econômica e continuísmo (1839
Fluminense, 1993, p. 66. Quadro 11
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Em Juiz de Fora, dos 12.593 pretos, 88% (11.037) são escravos e entre os 

pardos, 39%, ou 3.331 dos 8.480, são cativos. Em Ubá, os pretos cativos representam 

70%, enquanto que os pardos na mesma condição somam 15%, o que significa dizer 

que 85% dos pardos são livres. Já em Ponte Nova, tanto os pretos como os pardos livres 

são maioria: 62% e 90% respectivamente. 

 

5.3 Juiz de Fora e a representação da Zona da Mata Sul mineira na segunda 

metade do século XIX (1853-1889) 

 

No capítulo 2 vimos que o poder local no Império era exercido pelas câmaras 

municipais, em conformidade com a Lei de 1º de outubro de 1828, que lhes deu nova 

forma, e com a reforma do Código do Processo Criminal que alterou a referida lei (Ver 

subitem 2.1). Em Juiz de Fora, como dissemos linhas acima, no ano de 1850 a paróquia 

de Santo Antônio do Paraibuna foi elevada à vila e em 1853 se constituiu como 

município com a instalação da Câmara Municipal (em 07 de abril – doravante CMJF) 

em um prédio que fora doado pelos senhores Mariano Procópio Ferreira Lage, Henrique 

Guilherme Fernando Halfeld, Antônio Dias Tostes e José Ribeiro de Resende (Barão de 

Juiz de Fora). De acordo com Angelo Carrara, “a organização dos prédios públicos 

ficava a cargo da ‘boa sociedade’ local, que demonstrava com maior ou menor presteza 

o desejo de constituir um corpo político local”. No caso de Juiz de Fora, entre a data de 

criação da vila e a instalação da Câmara passaram-se dois anos, dez meses e sete dias.410  

No capítulo anterior falamos da experiência parlamentar e das ocupações dos 

membros eleitos para a Assembleia Provincial mineira no período de 1855 a 1889 tendo 

como referência a relação dos deputados provinciais eleitos em Minas Gerais e do 

cruzamento dos dados coletados junto à Assembleia Legislativa do Estado de Minas 

Gerais (ALMG) com as informações contidas na obra do Barão de Javari. Neste 

capítulo, por sua vez, a nossa análise toma como ponto de partida a lista dos vereadores 

eleitos para a CMJF no período que se estende de 1853 a 1889. A partir do cruzamento 

desta lista com as informações contidas nas obras de Barão de Javari e de Albino 

Esteves e também com os dados apresentados na pesquisa de mestrado desenvolvida 

                                                             
410 CARRARA, Angelo Alves. A zona da Mata mineira: diversidade econômica e continuísmo (1839-
1909). Niterói: ICHF/Universidade Federal Fluminense, 1993, p. 91. (Dissertação de Mestrado). Sobre o 
desdobramento histórico da divisão municipal da Zona da Mata até 1910, ver quadro 22 de CARRARA, 
p. 90. 
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por Patrícia Falco Genovez, nos foi possível verificar a experiência parlamentar, as 

ocupações, os laços familiares e a filiação partidária dos vereadores do município 

(Anexo B).  

 

5.3.1 Os representantes do poder local: a Câmara Municipal de Juiz de Fora no 

Império  

 

Durante o Segundo Reinado, a CMJF contou com 115 parlamentares (entre 

vereadores e suplentes) distribuídos ao longo de dez legislaturas.411 A primeira 

legislatura correspondeu ao período de 1853-1856 e a 10ª e última legislatura, entre 

1887-1889. Com o advento da República, a CMJF foi dissolvida em 1º de fevereiro de 

1890 após a leitura do ofício do Governador do Estado de Minas Gerais, Sr. José 

Cesário de Faria Alvim, que em conformidade ao decreto nº 107, de 30 de dezembro de 

1889 do Governo Provisório da República do Brasil criou o Conselho de Intendência.412 

Dos 115 membros, 70 (setenta), ou aproximadamente 61%, foram eleitos uma 

única vez para o legislativo local como vereadores ou suplentes (Figura 19). Deste total, 

quatro presidiram a CMJF: Domingos Nery Ribeiro, fazendeiro, conservador, 

pertencente ao grupo familiar dos Vidal, eleito vereador na 6ª legislatura (1873-1876); o 

Barão do Retiro, Geraldo Augusto Miranda Resende, fazendeiro e pertencente a Guarda 

Nacional, conservador do ramo da família Tostes, eleito para a 10ª legislatura (1887-

1889); igualmente para a última legislatura o também membro do clã dos Tostes, 

Joaquim Nogueira Jaguaribe; por fim, Manoel do Vale Amado, da família Vale Amado, 

liberal, fazendeiro e membro da Guarda Nacional. Nenhum destes senhores tiveram 

outra experiência parlamentar além da eleição para o poder local. 

Entre os que foram eleitos uma única vez para a CMJF, destacamos Pedro de 

Alcântara Cerqueira Leite, liberal da família Vale Amado, fazendeiro e profissional 

liberal, que fez o “caminho inverso”. Primeiro se elegeu deputado provincial para a 1ª 

                                                             
411 Chegamos ao total de 115 membros cruzando as informações disponibilizadas no site da CMJF 
(legislaturas antigas), em Albino Esteves (Álbum do município de Juiz de Fora) e Patrícia Falco Genovez 
(dissertação de mestrado). As informações encontradas foram compiladas em uma planilha Excel (Anexo 
B – em formato digital), cujos dados extraídos servem de base às analises por nós apresentadas ao longo 
deste capítulo. 
412CMJF. Vereadores. Legislaturas anteriores (1853-1890). Disponível em: 
http://isal.camarajf.mg.gov.br/legislaturas-passadas.php; Brasil. Câmara de Deputados. Coleção das Leis 
do Império. Decretos – Governo Provisório (1889).  Decreto nº 107, de 30 de dezembro de 1889, p. 341. 
Na mesma coleção ver também: Decreto nº 7, de 20 de novembro de 1889, p. 6; Decreto nº 50 A, de 7 de 
dezembro de 1889, p. 182. Disponível em: http://www2.camara.leg.br/atividade-
legislativa/legislacao/publicacoes/doimperio.  
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(1835-1837) e 2ª (1838-1839) legislaturas; depois foi eleito deputado à Assembleia 

Geral cinco vezes: na 4ª legislatura (1838-1841), em 1842 para a Câmara que foi 

dissolvida, na 6ª (1845-1847), na 7ª (1848) e na 10ª (1857-1860) legislaturas; em 1864 

presidiu a província de Minas Gerais e só em 1881-1884, na 8ª legislatura da CMJF, 

assumiu como vereador.  Destacamos também José Moreira da Rocha, eleito uma única 

vez para suplente na 4ª legislatura (1865-1868), mas que foi eleito deputado provincial 

em 1876-1877, na 21ª legislatura. Da mesma forma, José Calmon Nogueira Vale da 

Gama – liberal e fazendeiro da família Vale Amado – foi eleito à CMJF uma única vez 

como suplente também na 4ª legislatura e na sequência foi eleito três vezes seguidas 

para a Assembleia Geral: 1869-1872 (14ª legislatura); 1872-1875 (15ª legislatura) e 

1876-1878 (16ª legislatura). Dentro do grupo dos setenta membros eleitos uma única 

vez para o poder local, quatro foram presidente de província. Além do já citado Pedro 

de Alcântara Cerqueira Leite, destacamos Antônio Joaquim de Miranda Nogueira da 

Gama, vereador na 4ª legislatura municipal (1865-1868) e presidente da província do 

Espírito Santo em 1877; o profissional liberal Francisco Bernardino Rodrigues Silva, 

presidente da província do Piauí em 1877 e eleito vereador da CMJF na 9ª legislatura 

(1884-1886); e José Aires do Nascimento, eleito suplente para a Câmara de Juiz de Fora 

na 8ª legislatura (1881-1884) e presidente das províncias de Sergipe (1882) e da Paraíba 

(1883). 

 

Figura 22: Experiência parlamentar dos membros da CMJF (1853-1889) 

 
Fonte: CMJF. Vereadores (Legislaturas anteriores – 1853-1889). Disponível em: 

http://www.camarajf.mg.gov.br/legislaturas-passadas.php; ESTEVES, Albino. Álbum do Município 
de Juiz de Fora. 3ª ed. Juiz de Fora: Funalfa, 2008; GENOVEZ, Patrícia Falco. As malhas do 
poder: uma análise da elite de Juiz de Fora na segunda metade do século XIX. Niterói: Universidade 
Federal Fluminense, 1996. (Dissertação de Mestrado). Para mais detalhes, ver: Anexo B.. 

 

Quanto aos 45 (quarenta e cinco) membros eleitos duas ou mais vezes para a 

CMJF como vereador e/ou suplente, 7 (sete) foram presidentes da Câmara: Cristóvão 

CMJF

(115 membros)
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(vereador ou suplente)
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1 eleito senador por MG       
2 eleitos pres. província
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Rodrigues de Andrade, conservador e profissional liberal; José Capistrano Barbosa de 

Alkimin, fazendeiro, membro da família Tostes e da Guarda Nacional; José Ribeiro de 

Resende, o barão de Juiz de Fora, fazendeiro, membro da Guarda Nacional e capitalista 

do ramo familiar dos Tostes; Marcelino de Brito Pereira de Andrade, liberal que exerceu 

as ocupações de membro da Guarda Nacional, fazendeiro/lavrador, capitalista e 

negociante; Romualdo César Monteiro de Miranda Ribeiro, profissional liberal, 

conservador e ligado ao clã dos Vidal. Outros dois representantes, além de vereadores e 

presidentes da Câmara, também exerceram outros cargos: Antero Lage Barbosa, um 

liberal com grau de parentesco com os Vidal e os Tostes, foi eleito deputado provincial 

na 16ª (1866-1867) e 17ª (1868-1869) legislaturas; e José Joaquim Monteiro da Silva, o 

barão de Santa Helena, fazendeiro e membro da Guarda Nacional, membro do partido 

Conservador e do ramo familiar dos Vidal foi eleito senador do Império no ano de 1888. 

O liberal Justiniano Ferreira Carneiro, eleito suplente três vezes consecutivas à 

CMJF (na 5ª, 6ª e 7ª legislaturas), também foi eleito deputado pela província de Minas 

Gerais na 22ª legislatura (1878-1879) e exerceu a presidência das províncias da Paraíba 

(1880) e do Pará (1882). O também liberal Marcelino de Assis Tostes, do clã dos 

Tostes, eleito duas vezes vereador (4ª e 6ª legislaturas) e duas vezes suplente (7ª e 10ª 

legislaturas) foi presidente da província do Espírito Santo em 1880. Ainda dentro do 

grupo dos quarenta e cinco vereadores/suplentes eleitos duas ou mais vezes para a 

CMJF, apenas João Nogueira Penido, um profissional liberal pertencente à família 

Vidal e membro do partido liberal foi eleito deputado à Assembleia Geral durante todo 

o intervalo de tempo analisado: 18ª, 19ª e 20ª legislaturas. 

Levando em consideração os onze vereadores mais eleitos e que, portanto, foram 

presidentes da Câmara, temos o seguinte quadro: em relação à filiação partidária 

(Gráfico 27), cinco (45,5%) são conservadores; dois (18%) são liberais e para quatro 

(36,5%) não há informação.  

Quanto ao grupo familiar (Gráfico 28) a que pertencem, conforme dados 

apresentados na dissertação de mestrado de Patrícia Genovez, 36,5% são do clã dos 

Tostes; 27,5% são dos Vidal; os Vale Amado somam 9%; Vidal/Tostes também 9% e 

para 18% não há informação.  
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Gráfico 27: Presidentes da CMJF – divisão por partidos (1853-1889) 

 
Fonte: CMJF. Vereadores (Legislaturas anteriores – 1853-1889). Disponível em: 
http://www.camarajf.mg.gov.br/legislaturas-passadas.php; ESTEVES, Albino. Álbum do Município de 
Juiz de Fora. 3ª ed. Juiz de Fora: Funalfa, 2008; GENOVEZ, Patrícia Falco. As malhas do poder: uma 
análise da elite de Juiz de Fora na segunda metade do século XIX. Niterói: Universidade Federal 
Fluminense, 1996. (Dissertação de Mestrado). Para mais detalhes, ver: Anexo B. 

 

 

 

Gráfico 28: Presidentes da CMJF – divisão por famílias (1853-1889) 

 
Fonte: CMJF. Vereadores (Legislaturas anteriores – 1853-1889). Disponível em: 
http://www.camarajf.mg.gov.br/legislaturas-passadas.php; ESTEVES, Albino. Álbum do Município de 
Juiz de Fora. 3ª ed. Juiz de Fora: Funalfa, 2008; GENOVEZ, Patrícia Falco. As malhas do poder: uma 
análise da elite de Juiz de Fora na segunda metade do século XIX. Niterói: Universidade Federal 
Fluminense, 1996. (Dissertação de Mestrado). Para mais detalhes, ver: Anexo B. 
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liberais; 36,5% são da Guarda Nacional e fazendeiros/lavradores; os que são da Guarda 

Nacional, fazendeiro/lavrador e capitalista somam 9%; o mesmo percentual dos que, 

além das três ocupações anteriores, também são negociantes; já os que acumulam os 

cargos de negociante e profissional liberal representam 9%. 

 

Gráfico 29: Presidentes da CMJF – perfil ocupacional (1853-1889) 

 
Fonte: CMJF. Vereadores (Legislaturas anteriores – 1853-1889). Disponível em: 
http://www.camarajf.mg.gov.br/legislaturas-passadas.php; ESTEVES, Albino. Álbum do Município de 
Juiz de Fora. 3ª ed. Juiz de Fora: Funalfa, 2008; GENOVEZ, Patrícia Falco. As malhas do poder: uma 
análise da elite de Juiz de Fora na segunda metade do século XIX. Niterói: Universidade Federal 
Fluminense, 1996. (Dissertação de Mestrado). Para mais detalhes, ver: Anexo B. 
 

Se na presidência da Câmara havia o predomínio dos conservadores (45,5%) 

sobre os liberais (18%), esse quadro se inverte quando tomamos como base da análise 

os cento e quinze vereadores/suplentes eleitos: 31 liberais (27%) contra 22 

conservadores (19%). Para os 62 parlamentares (54%) restantes não há informação 

sobre filiação partidária. Em relação à presença dos partidos por legislatura, temos os 

seguintes resultados (Gráfico 30): a partir da 3ª legislatura o partido Liberal apresenta 

uma taxa de crescimento médio de 119% até a 6ª legislatura, quando então o percentual 

se estabiliza em torno dos 50% até a 9ª legislatura, caindo para 22 % na 10ª legislatura. 

Já o partido Conservador apresenta um acentuado declínio a partir da 7ª legislatura, indo 

de 44% (maior percentual do partido em todo o período analisado) para 0% na 9ª 

legislatura. Todavia, os conservadores se recuperam e reaparecem na 10ª e última 

legislatura da Câmara de Juiz de Fora no Império, cabendo-lhes 33% dos parlamentares, 

o terceiro maior percentual alcançado por este grupo no período de 1853 a 1889. 
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Gráfico 30: Distribuição dos partidos por legislaturas da CMJF (1853-1889) 

 
Fonte: CMJF. Vereadores (Legislaturas anteriores – 1853-1889). Disponível em: 
http://www.camarajf.mg.gov.br/legislaturas-passadas.php; ESTEVES, Albino. Álbum do Município de 
Juiz de Fora. 3ª ed. Juiz de Fora: Funalfa, 2008; GENOVEZ, Patrícia Falco. As malhas do poder: uma 
análise da elite de Juiz de Fora na segunda metade do século XIX. Niterói: Universidade Federal 
Fluminense, 1996. (Dissertação de Mestrado). Os totais de membros eleitos por legislatura são os 
seguintes: 1ª: 14; 2ª: 24; 3ª: 19; 4ª: 26; 5ª: 19; 6ª: 22; 7ª: 16; 8ª: 22; 9ª: 12; 10ª: 18. Para mais detalhes ver 
Anexo B. 

 

No que diz respeito à presença das principais famílias de Juiz de Fora na 

Câmara, 21 (18%) são da família Tostes; 18 (16%) são do clã familiar dos Vidal; 4 

membros (aproximadamente 3%) são da linhagem Vale Amado; 1 (cerca de 1%) 

pertence aos Vidal/Tostes e para a grande maioria, isto é, para 71 vereadores/suplentes 

(62%) não há informação. Distribuídas as famílias pelas legislaturas temos o seguinte 

panorama (Gráfico 31): Em termos percentuais, o grupo de representantes sem 

informação sobre parentesco só é menor na 1ª legislatura, na qual sobressaem os 

membros ligados à família Tostes, mas a partir daí, segue uma curva ascendente até a 4ª 

legislatura e se mantém acima dos demais agrupamentos até o final do regime 

monárquico-constitucional. No sentido contrário está a família Tostes, que trilha uma 

curva descendente da primeira até a quinta legislatura, equiparando-se à família Vidal 

na nona e décima legislaturas. Esta família, por sua vez, apresenta uma curva de 

crescimento que vai da 1ª até a 7ª legislatura, com exceção da 6ª e 8ª legislaturas e, 
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como dissemos, nas duas últimas apresenta a mesma taxa percentual de representantes 

que a família Tostes. Já os Vale Amado aparecem timidamente na 1ª, 2ª, 4ª e 8ª 

legislaturas, apresentando o mesmo valor percentual 

Vidal/Tostes, com exceção da 1ª legislatura.

 

Gráfico 31: Distribuição das famílias pelas l

Fonte: CMJF. Vereadores (Legislaturas anteriores 
http://www.camarajf.mg.gov.br/legislaturas
Juiz de Fora. 3ª ed. Juiz de Fora: Funalfa, 2008
análise da elite de Juiz de Fora na segunda metade do século XIX
Fluminense, 1996. (Dissertação de Mestrado). 
seguintes: 1ª: 14; 2ª: 24; 3ª: 19; 4ª: 26; 5ª: 19; 6
Anexo B. 

 

No Gráfico 32 relacionamos os dados referentes à filiação partidária por família

e por legislatura e verificamos que o ramo dos Tostes sem informação de partido 

(Tostes S/I) se sobressai na 1ª (36%), na 2ª (25%) e na 3ª (26,5%) legislaturas. O grupo 

familiar Vidal ligado ao partido Conservador (Vidal/Cons.) começa a se destacar na 3ª 

legislatura, com 10,5% do total de representantes entre 1861

entanto, não elege representantes para a 4ª legislatura. Contudo, será o grupo com maior 

representatividade na CMJF na 5ª (16%), na 7ª (25%) e na 10ª (22%) legislaturas e se 

iguala em valores percentuais ao g

ambos os agrupamentos representam 9% do total de representantes da Câmara. Já a 

família Vale Amado conta com representantes apenas do partido Liberal na CMJF: 7%

na 1ª legislatura, igualando-se aos grupos “Tostes/Cons.”, Tostes/Lib.”, “Vidal/Cons.” E 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

1ª 2ª 3ª 4ª
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. 3ª ed. Juiz de Fora: Funalfa, 2008; GENOVEZ, Patrícia Falco. As malhas do 
análise da elite de Juiz de Fora na segunda metade do século XIX. Niterói: Universidade Federal 
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No Gráfico 32 relacionamos os dados referentes à filiação partidária por família

por legislatura e verificamos que o ramo dos Tostes sem informação de partido 
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4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª

S/Informação

Tostes

Vidal

Vale Amado

Vidal/Tostes

242 

como dissemos, nas duas últimas apresenta a mesma taxa percentual de representantes 

que a família Tostes. Já os Vale Amado aparecem timidamente na 1ª, 2ª, 4ª e 8ª 

de representantes do grupo 

1889) 

 
1889). Disponível em: 

Álbum do Município de 
As malhas do poder: uma 

. Niterói: Universidade Federal 
Os totais de membros eleitos por legislatura são os 

Para mais detalhes ver 

No Gráfico 32 relacionamos os dados referentes à filiação partidária por família 

por legislatura e verificamos que o ramo dos Tostes sem informação de partido 

sai na 1ª (36%), na 2ª (25%) e na 3ª (26,5%) legislaturas. O grupo 

familiar Vidal ligado ao partido Conservador (Vidal/Cons.) começa a se destacar na 3ª 

1864. Esse grupo, no 

presentantes para a 4ª legislatura. Contudo, será o grupo com maior 

representatividade na CMJF na 5ª (16%), na 7ª (25%) e na 10ª (22%) legislaturas e se 

8ª legislaturas, quando 

mentos representam 9% do total de representantes da Câmara. Já a 

família Vale Amado conta com representantes apenas do partido Liberal na CMJF: 7% 

se aos grupos “Tostes/Cons.”, Tostes/Lib.”, “Vidal/Cons.” E 

S/Informação

Tostes

Vidal

Vale Amado

Vidal/Tostes



“Vidal/S/I”. Representam 4% do poder local na 2ª e

legislatura. 

 

Gráfico 32: Famílias x 

Fonte: CMJF. Vereadores (Legislaturas anteriores 
http://www.camarajf.mg.gov.br/legislaturas
Juiz de Fora. 3ª ed. Juiz de Fora: Funalfa, 2008
análise da elite de Juiz de Fora na segunda metade do século XIX
Fluminense, 1996. (Dissertação de Mestrado). 
seguintes: 1ª: 14; 2ª: 24; 3ª: 19; 4ª: 26; 5ª: 19; 6
(Liberais) + Vidal/Tostes (Sem informação). As demais combinações [V. Amado (cons.); V. Amado 
(S/I); Vidal/Tostes (cons.) e Vidal Tostes (lib.)]

 

As ocupações dos eleitos vereadores/suplentes em Juiz de Fora entre 1853 e 

1889 estão divididas em cinco grupos, conforme ordenamento dado por Patrícia 

Genovez em sua dissertação de mestrado: 1

3- Capitalista; 4- Negociante; 5

distribuição dessas ocupações profissionais na CMJF. No grupo “outros” incluímos 

todas as combinações profissionais encontradas: 1,2= 29; 1,4= 1; 1,5= 1; 2,5= 3; 4,5= 1; 

1,2,3= 5; 1,2,4= 1; 1,2,3,4= 1; 1,4,5= 1, totalizando 43 membros. Vinte e nove 

vereadores/suplentes dedicavam

fazendeiros/lavradores e um apenas capitalista. Para trinta e seis representantes do poder 

local não há informação quanto à 

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

1ª 2ª 3ª

tam 4% do poder local na 2ª e 4ª legislaturas e 4,5% na 8ª 

Famílias x Partidos x Legislaturas da CMJF (1853-1889) 

. Vereadores (Legislaturas anteriores – 1853-1889). Disponível em: 
http://www.camarajf.mg.gov.br/legislaturas-passadas.php; ESTEVES, Albino. Álbum do Município de 

. 3ª ed. Juiz de Fora: Funalfa, 2008; GENOVEZ, Patrícia Falco. As malhas do 
análise da elite de Juiz de Fora na segunda metade do século XIX. Niterói: Universidade Federal 
Fluminense, 1996. (Dissertação de Mestrado). Os totais de membros eleitos por legislatura são os 
seguintes: 1ª: 14; 2ª: 24; 3ª: 19; 4ª: 26; 5ª: 19; 6ª: 22; 7ª: 16; 8ª: 22; 9ª: 12; 10ª: 18. Outros= Vale Amado 
(Liberais) + Vidal/Tostes (Sem informação). As demais combinações [V. Amado (cons.); V. Amado 
(S/I); Vidal/Tostes (cons.) e Vidal Tostes (lib.)] equivalem a 0%. Para mais detalhes, ver: Anexo B.

dos eleitos vereadores/suplentes em Juiz de Fora entre 1853 e 

1889 estão divididas em cinco grupos, conforme ordenamento dado por Patrícia 

Genovez em sua dissertação de mestrado: 1- Guarda Nacional; 2- Fazendeiro/Lavrador; 

gociante; 5- Profissional Liberal. No Gráfico 33 apresentamos a 

distribuição dessas ocupações profissionais na CMJF. No grupo “outros” incluímos 

todas as combinações profissionais encontradas: 1,2= 29; 1,4= 1; 1,5= 1; 2,5= 3; 4,5= 1; 

2,3,4= 1; 1,4,5= 1, totalizando 43 membros. Vinte e nove 

vereadores/suplentes dedicavam-se às profissões liberais; seis eram apenas 

fazendeiros/lavradores e um apenas capitalista. Para trinta e seis representantes do poder 

local não há informação quanto à profissão. 

4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª

Tostes(Cons.)

Tostes(Lib.)

Tostes (S/I)

Vidal(Cons.)

Vidal (Lib.)

Vidal (S/I)

Outros

243 

4ª legislaturas e 4,5% na 8ª 

 
1889). Disponível em: 

Álbum do Município de 
As malhas do poder: uma 

. Niterói: Universidade Federal 
Os totais de membros eleitos por legislatura são os 

ª: 22; 7ª: 16; 8ª: 22; 9ª: 12; 10ª: 18. Outros= Vale Amado 
(Liberais) + Vidal/Tostes (Sem informação). As demais combinações [V. Amado (cons.); V. Amado 

ver: Anexo B. 

dos eleitos vereadores/suplentes em Juiz de Fora entre 1853 e 

1889 estão divididas em cinco grupos, conforme ordenamento dado por Patrícia 

Fazendeiro/Lavrador; 

Profissional Liberal. No Gráfico 33 apresentamos a 

distribuição dessas ocupações profissionais na CMJF. No grupo “outros” incluímos 

todas as combinações profissionais encontradas: 1,2= 29; 1,4= 1; 1,5= 1; 2,5= 3; 4,5= 1; 

2,3,4= 1; 1,4,5= 1, totalizando 43 membros. Vinte e nove 

se às profissões liberais; seis eram apenas 

fazendeiros/lavradores e um apenas capitalista. Para trinta e seis representantes do poder 

Tostes(Cons.)

Tostes(Lib.)

Tostes (S/I)

Vidal(Cons.)

Vidal (Lib.)

Vidal (S/I)

Outros



244 
 

Gráfico 33: Perfil ocupacional dos membros da CMJF (1853-1889) 

 
Fonte: CMJF. Vereadores (Legislaturas anteriores – 1853-1889). Disponível em: 
http://www.camarajf.mg.gov.br/legislaturas-passadas.php; ESTEVES, Albino. Álbum do Município de 
Juiz de Fora. 3ª ed. Juiz de Fora: Funalfa, 2008; GENOVEZ, Patrícia Falco. As malhas do poder: uma 
análise da elite de Juiz de Fora na segunda metade do século XIX. Niterói: Universidade Federal 
Fluminense, 1996. (Dissertação de Mestrado). Os totais de membros eleitos por legislatura são os 
seguintes: 1ª: 14; 2ª: 24; 3ª: 19; 4ª: 26; 5ª: 19; 6ª: 22; 7ª: 16; 8ª: 22; 9ª: 12; 10ª: 18. Para mais detalhes, 
ver: Anexo B. 

 

5.3.2 Os representantes locais na política regional e nacional 

 

Dissemos acima que a revolta liberal de 1842 trouxe como consequência política 

para a Zona da Mata mineira o avanço do conservadorismo. Na sub-região Central, o 

levante (e a seguida derrota) liberal rendeu aos conservadores a concentração dos cargos 

públicos e o predomínio político. As forças conservadoras também se manifestaram 

fortemente na sub-região Sul, cujo domínio se fez sentir no governo local, provincial e 

geral em Leopoldina. Juiz de Fora, entretanto, foi num sentido inverso e manteve a forte 

influência liberal (Gráfico 30), o que pode ser explicado pelo fato de que grandes 

proprietários rurais do município como Pedro de Alcântara Cerqueira Leite e Camilo 

Maria Ferreira Armond, se destacaram como importantes líderes do levante.  

No entanto, Carrara assinala que, “visto em seu conjunto, não havia diferenças 

de perspectivas entre os liberais de Juiz de Fora e os conservadores de Leopoldina”, 

ambas pertencentes à Mata Sul, “posto que os políticos originários desses municípios 

eram fazendeiros escravocratas que defendiam os interesses do latifúndio, da 

monocultura e do escravismo”.413 O mesmo, porém, não pode ser dito sobre o 

                                                             
413 CARRARA, Angelo Alves. A zona da Mata mineira: diversidade econômica e continuísmo (1839-
1909). Niterói: ICHF/Universidade Federal Fluminense, 1993, pp. 94-95. (Dissertação de Mestrado). 
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município de Ubá, na Mata Central, que como vimos, contava com um número reduzido 

de escravos e com uma economia mais diversificada, o que permitia aos representantes 

baseados nesta localidade defender interesses também diversos, e não somente fazer 

coro aos interesses ligados à produção cafeicultora na região. E essa possibilidade fazia 

com que o acesso e a continuidade das lideranças da Mata Central nas esferas de poder 

se dessem de uma maneira mais “fácil” que na sub-região Sul.  

Tomando por base os vereadores da CMJF, verificamos que apenas quatro 

indivíduos foram eleitos deputados à Assembleia Provincial de Minas Gerais: Antero 

José Lage Barbosa, José Moreira da Rocha, Justino Ferreira Carneiro e Pedro de 

Alcântara Cerqueira Leite. Antero José Lage Barbosa, com parentesco nas famílias 

Vidal e Tostes, iniciou sua carreira política na CMJF em 1857-1861, quando foi eleito 

suplente, e em 1865-1868 foi o candidato mais votado para a 4ª legislatura e assumiu a 

presidência da Câmara. De vereador/presidente da Câmara Municipal, ascendeu à 

Assembleia Provincial na 16ª (1866-1867) e 17ª (1868-1869) legislaturas, período em 

que estava em vigor a lei dos círculos de três deputados, e na década de 1880 foi 

novamente eleito vereador em Juiz de Fora (8ª e 9ª legislaturas).  

O segundo eleito membro à Assembleia Provincial foi José Moreira da Rocha, 

eleito uma única vez como suplente à CMJF na 4ª legislatura (1865-1868) e também 

eleito uma única vez para deputado provincial na 21ª legislatura (1876-1877). 

Infelizmente, não temos informações acerca do núcleo familiar a que pertencia e nem 

referência à filiação partidária. Já o liberal Justino Ferreira Carneiro, igualmente sem 

referência de parentesco familiar em Juiz de Fora, depois de ter sido eleito suplente três 

vezes consecutivas para o legislativo local – na 5ª (1869-1872), na 6ª (1873-1876) e na 

7ª (1877-1880) legislaturas –, foi eleito deputado de província para a 22ª legislatura 

mineira (1878-1879). Entretanto, na década de 1880 continuou sua carreira política nas 

províncias da Paraíba e do Pará, as quais presidiu, respectivamente, em 1880 e 1882.  

Por fim, Pedro de Alcântara Cerqueira Leite, liberal da família Vale Amado, 

político de grande prestígio e de reconhecida influência local, como atesta a sua carreira 

política que, curiosamente, percorreu o caminho contrário ao que normalmente era 

trilhado pelos políticos no Império, qual seja, vereador, juiz de paz, presidente da 

Câmara Municipal, secretário de órgãos municipais, deputado de província, deputado 

geral e senador. Cerqueira Leite primeiramente se elegeu deputado à Assembleia 

Provincial de Minas para a 1ª (1835-1837) e 2ª (1838-1839) legislaturas; depois, foi 

eleito deputado geral cinco vezes – 4ª legislatura (1838-1841); 1842; 6ª legislatura 
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(1845-1847); 7ª legislatura (1848); e 10ª legislatura (1857-1860). Também presidiu a 

província de Minas Gerais, tomando posse em 26 de setembro de 1864, e após adquirir 

toda essa experiência parlamentar, ingressou na CMJF como vereador em 1881-1884, 

sendo o 6º candidato mais votado do município. 

Acerca das lideranças regionais, Angelo Carrara afirma que: 

 

O primeiro problema que se apresenta ao tentar arrolar as lideranças políticas 
regionais é determinar o critério que as vincula a esta ou àquela região. É 
verdade que o voto distrital, ao repartir a elite política em círculos eleitorais, 
facilita a tarefa. Por outro lado, o fato de que era estreito o círculo de parentes 
e amigos influentes que decidiam as eleições desfaz a obrigatoriedade de uma 
carreira política. Houve exemplos de políticos eleitos pela Mata, mas que 
necessariamente não fizeram sua carreira política na Mata. Igualmente, houve 
políticos da Mata eleitos por outros distritos.414  

 

O autor classifica dois tipos de liderança presentes na Zona da Mata: a liderança 

de “fora”, quando “o candidato só contava com as influências locais e com a força de 

seu parentesco ou sua amizade”, e a liderança de “dentro”, onde o candidato, além dos 

fatores citados acima, contava também “com sua carreira política conhecida na região”. 

Desta maneira, acreditamos que Justino Ferreira Carneiro pertença ao primeiro tipo de 

liderança que, após se eleger suplente por três vezes seguidas em Juiz de Fora, seguiu 

com sua carreira política nas regiões Norte e Nordeste do país. Por sua vez, Pedro de 

Alcântara Cerqueira Leite pertence ao segundo grupo de liderança – “de dentro” – e, 

como dissemos, além de grande proprietário de terras, distinguia-se como importante 

líder e representante dos interesses da municipalidade. 

Outros membros da Câmara de Juiz de Fora também ultrapassaram as barreiras 

do poder local e se destacaram no cenário político nacional como deputados da 

Assembleia Geral Legislativa). José Calmon Nogueira Vale da Gama foi um deles. 

Apesar de ter sido eleito uma única vez como suplente em Juiz de Fora na 4ª legislatura 

(1865-1868), José Calmon exerceu o cargo de deputado geral pelo 3º distrito de Minas 

Gerais, conforme divisão feita pela reforma eleitoral de 1860, na 14ª (1869-1872) e na 

15ª (1872-1875) legislaturas. Foi novamente eleito deputado geral da 16ª legislatura 

(1876-1878), quando a lei da representação das minorias (Terço) estava em vigor.  

João Nogueira Penido é outro exemplo do poder político local eleito para a 

Câmara de Deputados. Porém, diferentemente de José Calmon que foi vereador apenas 

                                                             
414 CARRARA, Angelo Alves. A zona da Mata mineira: diversidade econômica e continuísmo (1839-
1909). Niterói: ICHF/Universidade Federal Fluminense, 1993, p. 98. (Dissertação de Mestrado). 
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uma vez, ele se elegeu diversas vezes para representante do poder local: na 2ª legislatura 

(1857-1861), na 3ª legislatura (1861-1864), na 5ª legislatura (1869-1872), na 7ª e 8ª 

legislaturas (1877-1880 / 1881-1884). Sua ascensão à esfera de representação nacional 

teve início em 1881 (18ª legislatura), coincidindo com a última reforma eleitoral 

realizada sob o regime monárquico-constitucional e que foi responsável por introduzir o 

voto direto. Desde então, marcou presença na Câmara de Deputados nos últimos anos 

do Império, sendo reeleito em 1885 (19ª legislatura) e em 1886-1889 (20ª legislatura). 

No que diz respeito às disputas pelo poder local, Patrícia Falco Genovez, a partir 

dos exemplos do engenheiro Henrique Guilherme Fernando Halfeld e do comendador 

Mariano Procópio Ferreira Lage, reitera a importância das relações familiares para o 

sucesso ou insucesso na disputa pelo poder local.   De acordo com a autora: 

 

O casamento nesse caso foi um fator essencial para a aceitação do engenheiro 
Henrique Halfeld, não apenas permitindo seu enraizamento na cidade, como 
abriu-lhe as portas da política local. No caso de uma eleição para a Câmara 
Municipal de Vereadores (...) somente os “homens bons” podiam dela 
participar; um forasteiro, um indivíduo que não se encontrasse integrado 
como parente ou agregado num sistema familiar (...); vivia à parte, 
desajustado e sem direito a coisa alguma, condição na qual parece ter sido 
colocado o Comendador Mariano. 415  

  

Mariano Procópio concorreu às eleições para vereador em Juiz de Fora em 1856, 

ficando em sexagésimo nono lugar, e em 1861, quando obteve uma melhor 

classificação, atingindo o décimo nono lugar. Todavia, os resultados eleitorais não 

foram favoráveis ao comendador, que ficou de fora do centro político do poder local. 

Também não foi eleito deputado provincial, mas elegeu-se deputado geral pelo terceiro 

distrito eleitoral (Barbacena) nos biênios 1861-1863 (11ª legislatura) e 1869-1872 (14ª 

legislatura). Contudo, não concluiu o seu mandato porque faleceu neste ano. Sendo 

natural de Barbacena, foi em Juiz de Fora que Mariano Procópio se estabeleceu e 

mesmo sem uma carreira política sólida, se tornou uma das figuras mais importantes do 

município, emprestando seu nome ao primeiro museu de Minas Gerais, fundado em 

1915, nesta cidade.  

Outras lideranças políticas com base em Juiz de Fora ascenderam às esferas de 

representação regional e nacional sem terem passado pela Câmara da cidade (Tabelas 7, 

8 e 9). José Feliciano Dias Gouvêa foi um deles, elegendo-se para a Assembleia 

                                                             
415 GENOVEZ, Patrícia Falco. As malhas do poder: uma análise da elite de Juiz de Fora na segunda 
metade do século XIX. Niterói: Universidade Federal Fluminense, 1996, pp. 118-119. (Dissertação de 
Mestrado). (Grifos da autora). 
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Provincial três vezes seguidas: na 10ª legislatura (1854-1855), na 11ª legislatura (1856-

1857) e na 12ª legislatura (1858-1859). Outro representante é José Rodrigues de Lima 

Duarte, cuja carreira política é invejável: foi eleito quatro vezes deputado pela província 

de Minas (10ª, 11ª, 12ª e 13ª legislaturas); sete vezes deputado geral, sendo a primeira 

vez na 10ª legislatura (1857-1860), como suplente do deputado Pedro de Alcântara 

Cerqueira Leite pelo 17º distrito eleitoral, com sede em Barbacena, do qual Juiz de Fora 

fazia parte; e a segunda para a 11ª legislatura (1861-1864) eleito pelo 3º distrito 

eleitoral, de acordo com a nova divisão feita pela Segunda Lei dos Círculos. Foi 

novamente eleito para a 12ª (1864-1866), 13ª (1867-1868), 16ª (1876-1878), 17ª (1878-

1881) e 18ª (1881-1884) legislaturas. Além disso, foi nomeado ministro da Marinha no 

28º Gabinete (1880) e eleito senador por Minas Gerais em 1884.  

Importante lembrar que com a reforma de 1881, Juiz de Fora deixou de 

pertencer ao distrito de Barbacena e se tornou cabeça do 10º distrito eleitoral. 

Igualmente válida é a ressalva de que, apesar de representar os interesses de Juiz de 

Fora, Lima Duarte também era natural de Barbacena, onde fez carreira política. Porém, 

tendo em vista a ampliação dos círculos eleitorais pela reforma de 1860, escreveu uma 

carta a Joaquim Vidal Leite Ribeiro pedindo o seu apoio, afirmando que “teria muito 

prazer, se soubesse que V. S.ª tomava meu nome sob sua muito valiosa proteção, não 

mudando a minha candidatura a dos nossos amigos, visto que com a reforma poderá 

proteger a mais de um nome”.416 

Também com lideranças baseadas em Juiz de Fora, Luiz Eugênio Horta Barbosa 

foi eleito duas vezes deputado de província (18ª e 19ª legislaturas, respectivamente 

1870-1871 e 1872-1873), uma vez deputado geral (15ª legislatura, 1872-1875) e por 

duas vezes foi presidente de província, a primeira vez pelo Espírito Santo (6/11/1873) e 

a segunda vez por Minas Gerais (20/08/1887). Outra liderança local que também 

presidiu a província do Espírito Santo (6/08/1880) foi Marcelino de Assis Tostes, o 

barão de São Marcelino, que foi deputado provincial em Minas nas 15ª (1864-1865) e 

16ª (1866-1867) legislaturas. Por fim, a presença de políticos da Zona da Mata Sul no 

Senado foi bastante reduzida. Dos cento e quinze vereadores distribuídos entre as dez 

legislaturas da CMJF, apenas o conservador José Joaquim Monteiro da Silva, eleito 

duas vezes para a vereança do município e uma vez presidente da Câmara Municipal, 

                                                             
416 RIBEIRO, Armando Vidal Leite. Família Vidal Leite Ribeiro. Rio de Janeiro. P. 352 apud 
CARRARA, Angelo Alves. A zona da Mata mineira: diversidade econômica e continuísmo (1839-
1909). Niterói: ICHF/Universidade Federal Fluminense, 1993, p. 100. (Dissertação de Mestrado). 
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alcançou as cadeiras do Senado. Esse feito ocorreu no ano de 1888, quase às vésperas 

da Proclamação da República.   

 

Tabela 7: Deputados eleitos à Assembleia Geral pela Zona da Mata (1881-1889) 

18ª Legislatura (1881) 
 

Deputados eleitos  
 
Partido 

Distrito  
Eleitoral

** 

Escrutínio Eleitores que 
compareceram 1º 2º 

Carlos Vaz de Melo L 8º  643 1.074 
José de Resende Monteiro (B. Leopoldina) C 9º  753 1.426 
João Nogueira Penido L 10º 587  1.008 

19ª Legislatura (1885) 
Carlos Vaz de Melo  L 8º  506 972 
José de Resende Monteiro (B. Leopoldina) C 9º  791 1.082 
João Nogueira Penido L 10º  628 1.224 

20ª Legislatura (1886-1888) 
José Cesário de Faria Alvim L 8º 494  969 
José de Resende Monteiro (B. Leopoldina) C 9º 681  1.270 
Antônio Romualdo Monteiro Manso* R 9º  782 1.712 
João Nogueira Penido L 10º 672  1.348 
Legendas: L= Liberal; C= Conservador; R= Republicano. 
* Substituiu o barão de Leopoldina, nomeado senador. 
** 8º distrito: Ubá; 9º distrito: Leopoldina; 10º distrito: Juiz de Fora. (Figura 7) 

Fonte: Barão de Javari. Organizações e Programas ministeriais – Regime Parlamentar no Império. Rio 
de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios Interiores/Arquivo Nacional, 1962. 2ª ed. 

 

Tabela 8: Deputados da Zona da Mata na Assembleia Provincial de MG (1846-1889) 

 
Deputados 

P
ar

t.
 Legislaturas da Assembleia Provincial de MG 

6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

2
3 

2
4 

2
5 

2
6 

2
7 

Antônio Augusto da Silva Canedo  L                       
Carlos Peixoto de Melo1 C                       
Domiciano Mateus Monteiro de 
Barros3 

C                       

Francisco de Assis Ataíde1 C                       
Francisco Peixoto de Melo1 C                       
Francisco Peixoto de Melo Jr.1 C                       
Francisco Peixoto Soares de Moura1 C                       
Joaquim Januário Carneiro1 L                       
José Cesário de Faria Alvim1 L                       
José Feliciano Dias de Gouvêa2                        
José Joaquim Ferreira Monteiro de 
Barros3 

C                       

José Rodrigues de Lima Duarte2 L                       
José Venâncio de Godói1 L                       
Lucas Antônio Monteiro de Castro3 C                       
Lucas Mateus Monteiro de Castro3 C                       
Luiz Eugênio Horta Barbosa2 C                       
Marcelino de Assis Tostes2 L                       
Legendas: 1- Lideranças baseadas em Ubá; 2- Lideranças baseadas em Juiz de Fora; 3- Lideranças baseadas em 
Leopoldina. C- Conservador; L- Liberal. 
Fonte: RAPM, 1 (1); Nogueira, O. e FIRMO, João S. Parlamentares do Império. Brasília: Senado 
Federal, 1973. Apud CARRARA, Angelo A. A zona da Mata mineira: diversidade econômica e 
continuísmo (1839-1909). Niterói: ICHF/Universidade Federal Fluminense, 1993, p. 106 – Quadro 25. 
(Dissertação de Mestrado). 
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Tabela 9: Deputados da Zona da Mata na Assembleia Geral Legislativa (1857-1889) 

 
Deputados P

ar
t.

 

Legislaturas 
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Antônio Augusto da Silva Canedo  L            
Antônio José Monteiro de Barros C            
Carlos Peixoto de Melo1 C            
Domiciano Mateus Monteiro de Barros C            
Francisco de Assis Ataíde C            
Francisco Peixoto de Melo C            
João Nogueira Penido L            
Joaquim Januário Carneiro L            
José Cesário de Faria Alvim L            
José de Resende Monteiro C            
José Joaquim F. Monteiro de Barros C            
José Rodrigues de Lima Duarte L            
Lucas Antônio Monteiro de Castro C            
Lucas Mateus Monteiro de Castro C            
Luiz Eugênio Horta Barbosa C            
Mariano Procópio Ferreira Lage L            
Fonte: RAPM, 1 (1); Nogueira, Octaviano e FIRMO, João Sereno. Parlamentares do Império. Brasília: 
Centro Gráfico do Senado Federal, 1973. Apud CARRARA, Angelo Alves. A zona da Mata mineira: 
diversidade econômica e continuísmo (1839-1909). Niterói: ICHF/Universidade Federal Fluminense, 
1993, p. 106 – Quadro 25. (Dissertação de Mestrado). 1= Representante da Mata eleito pelo 19º distrito 
eleitoral (Minas Novas) 

 

Além do Barão de Santa Helena, outras três lideranças políticas ligadas à Mata 

chegaram até o Senado: o conservador José Ribeiro de Resende, Segundo Barão de 

Leopoldina, que foi nomeado em 1887, mas veio a falecer no ano seguinte; Carlos 

Peixoto de Melo, nomeado senador do Império em 1889, era membro do partido 

Conservador e na última década do Segundo Reinado elegeu-se duas vezes deputado 

geral pelo 19º distrito eleitoral de Minas Gerais, com sede em Minas Novas.  O único 

candidato liberal da Mata feito senador do Império foi o senhor José Rodrigues de Lima 

Duarte, nomeado no ano de 1884. 

 

5.3.3 Eleições, eleitores e votantes em Juiz de Fora 

 

Feitas as considerações a respeito da participação dos representantes da Zona da 

Mata nas esferas de poder local, regional e nacional, com destaque para as lideranças da 

Mata Sul, dedicamos as últimas linhas deste trabalho àqueles que compõem o outro lado 

da moeda do processo eleitoral: os representados.  Nessa empreitada, elegemos como 

lócus de análise a cidade de Juiz de Fora na segunda metade do século XIX.  

No que diz respeito ao número de eleitores, o distrito sede da cidade de Juiz de 

Fora seguiu a curva de crescimento do município (incluídas as freguesias) que no ano de 

1852 contava com 16 (dezesseis) eleitores. Esse número mais que dobrou em 1855, 
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chegando ao total de 36 (trinta e seis) eleitores, um feito que se repetiu em 1876, quando 

foram arrolados 83 (oitenta e três) eleitores.  

Conforme o Relatório Provincial de 1855, a província de Minas Gerais 

totalizava 90.520 votantes e contava com 2.002 eleitores. Desta maneira, os 2.573 

votantes pertencentes ao município representavam 2,85% do total de votantes da 

província. Os eleitores, por sua vez, correspondiam a 1,80% do total da província. Em 

1876, de acordo com o Mapa dos eleitores da província de Minas Gerais, a província 

somava 2.020.342 habitantes e contava com 5.055 eleitores. Já o município de Juiz de 

Fora totalizava 32.987 habitantes e tinha 83 eleitores, o que em termos percentuais 

representa 1,63% e 1,65%, respectivamente.  

No capítulo 3 falamos da criação das juntas de qualificação de votantes, cuja 

regulamentação se deu pela Lei nº 387, de 19 de agosto de 1846. Essas juntas eram 

responsáveis pelo processo de alistamento eleitoral no Império. Como resutado desse 

processo foram produzidas as chamadas listas de qualificação de votantes, que se 

constituem como um importante documento histórico que nos dá informações preciosas 

sobre os representados e nos permite conhecer um pouco mais e melhor sobre os 

eleitores e os votantes da segunda metade do século XIX.417 Já no capítulo 4 vimos 

como os deputados e os senadores discutiram amplamente no parlamento a questão 

eleitoral, sobressaindo de suas falas a preocupação com a formação das juntas e mesas 

paroquiais, ou seja, onde todo o processo eleitoral começava. Por sua vez, as discussões 

saíam do campo das ideias e tomavam a forma de leis e instruções quie visavam tornar o 

alistamento de eleitores menos suscetível às fraudes.  

Desta forma, as listas que utilizamos para analisar o eleitorado do distrito sede 

de Juiz de Fora no período de 1872 a 1876 apresentam algumas diferenças que estão 

diretamente relacionadas com as exigências impostas pelas leis eleitorais de 1860 

(Segunda Lei dos Círculos) e de 1875 (Lei do Terço). Assim, para o período de 1872-

1875, as informações presentes na fonte dizem respeito ao quarteirão, à idade, o estado 

                                                             
417 Com base nas listas de qualificação de votantes do distrito sede de Juiz de Fora, desenvolvi a minha 
pesquisa de dissertação de Mestrado defendida em 2012. Neila Ferraz Moreira Nunes, em pesquisa 
anterior, também utilizou as listas de qualificação de votantes de Campos dos Goitacazes, cujos dados 
foram apresentado em sua dissertação de Mestrado defendida em 2002. NUNES, Neila Ferraz Moreira. 
Eleições e poder no Império: a experiência eleitoral em Campos dos Goytacazes (1870-1889). Rio de 
Janeiro: IUPERJ, 2002. (Dissertação de Mestrado); NUNES, Neila Ferraz Moreira. Experiência eleitoral 
em Campos dos Goytacazes (1870-1889): frequência eleitoral e perfil da população votante. In: 
DADOS- Revista de Ciências Sociais, Rio de Janeiro, Vol. 46, nº 2, 2003, pp. 311-343; FARIA, Vanessa 
Silva de. O processo de qualificação de votantes no Brasil Império: perfil da população votante do 
distrito sede de Juiz de Fora, Minas Gerais (1872-1876). Juiz de Fora: Universidade Federal de Juiz de 
Fora, 2012. (Dissertação de Mestrado). 
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civil e à ocupação profissional da população votante. Além dessas informações, com a 

reforma eleitoral de 1875, as listas passaram a trazer informações sobre a instrução, a 

filiciação, o domicílio, a renda e se o votante/eleitor reunia os predicados necessários 

para ser elegível. 

O município de Juiz de Fora era composto, em 1872, por cinco distritos: o 

distrito de Santo Antônio do Juiz de Fora (Sede); distrito de N. Srª da Glória em São 

Pedro de Alcântara (Simão Pereira); distrito de N. Srª da Assunção do Chapéu d’Uvas; 

distrito de São José do Rio Preto e o distrito de São Francisco de Paula do Monte Verde. 

O 1º distrito, também chamado de distrito sede ou distrito da Cidade, era composto por 

vinte quarteirões. A Colônia Alemã de D. Pedro II, foi fundada em 1858 pelo 

Comendador Mariano Procópio Ferreira Lage, na região que hoje corresponde aos 

bairros de São Pedro e Borboleta, na chamada Cidade Alta, para abrigar os trabalhores 

que vinham da Alemanha para trabalhar nos setores industrial e de serviços que 

começava a desenvolver na cidade. Poucos anos mais tarde, Juiz de Fora seria 

conhecida pelo epíteto de Manchester Mineira. Por abrigarem imigrantes não 

naturalizados brasileiros, o oitavo e o nono quarteirões até o ano de 1875 não 

participava das eleições do Império. Em 1876, o oitavo quarteirão passou a se chamar 

Rua da Imperatriz e passou também a qualificar votantes/eleitores. O mesmo não 

aconteceu com o nono quarteirão que continuou sem qualificados (Tabela 10).  

Importa dizer que, como o que distingue o votante de 1º grau do eleitor de 2º 

grau é, sobretudo, a renda, e como as listas de 1872 a 1875 não trazem essa informação 

uma vez que ainda não era uma exigência legal, para a análise de todo o período (1875-

1876) adotamos a classificação votante para todos os cidadãos ativos qualificados. 

Assim, entre 1872 e 1876 (5 anos) foram qualificados no distrito de Juiz de Fora 4.474 

votantes que divididos anualmente representam 762 (1872), 891 (1873), 923 (1874), 

906 (1875) e 992 (1876). Comparando o total de votantes dos anos de 1872 e 1876 com 

a população livre da cidade nesses mesmos anos (11.604 e 14.324, respectivamente), 

constatamos que os votantes qualificados em 1872 correspondem a 6,5% da população 

do distrito, enquanto que em 1876 eles representam aproximadamente 7%. Levando em 

consideração a população livre do município em 1872 (24.418) e em 1876 (32.987), os 

percentuais ficam em torno de 3%. Em comparação com os dados sobre a população 

total (livres e escravos) do município e da cidade disponíveis no Censo de 1872, os 

votantes representam 2% da população total do município e 4% do total da cidade. 
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Tabela 10: Votantes por quarteirões no Distrito Sede de Juiz de Fora (1872-1876) 

 
Quarteirão 

 
Localização 

Votantes/Ano 
1872 1873 1874 1875 1876 

1º Rua Direita (da ponte em diante) 49 52 44 39 42 
2º Rua São Mateus e Serra 42 47 47 40 40 
3º Rua Direita (da ponte à esquina da praça) 21 27 27 29 36 
4º Rua do Espírito ao alto da Matriz 22 34 35 35 12 
5º Rua Santa Rita 27 37 35 36 21 
6º Rua Halfeld  30 35 33 33 32 
7º Rua Direita (da Câmara à Companhia) 14 14 11 12 10 
8º Colônia Alemã de D. Pedro II (de 1872-75) 

Rua da Imperatriz e proximidades (1876...) 
    38 

9º Colônia Alemã de D. Pedro II      
10º Benfica 55 62 64 60 68 
11º Caracóis e Mandembo 67 65 66 62 75 
12º Pintos 45 56 64 65 86 
13º Santa Rosa 16 16 14 12 12 
14º Marmelo e Matias 21 31 28 25 29 
15º Marmelo e Ventania 19 29 26 21 19 
16º Linhares 34 32 34 30 35 
17º Chácara e Mato Virgem 50 57 96 103 122 
18º Chácara e Mato Virgem 130 137 156 169 178 
19º Grama 21 59 35 34 39 
20º Água Limpa 99 101 108 101 98 

Total Votantes/Ano: 762 891 923 906 992 
Fonte: AHJF. Fundo da Câmara Municipal de Juiz de Fora no período imperial. Livros manuscritos da 
Câmara Municipal e da Prefeitura de Juiz de Fora. (Livros de qualificação de votantes – 1872-1876). 
FARIA, Vanessa Silva de. O processo de qualificação de votantes no Brasil Império: perfil da 
população votante do distrito sede de Juiz de Fora, Minas Gerais (1872-1876). Juiz de Fora: 
Universidade Federal de Juiz de Fora, 2012, pp. 77-78. Tabelas 11 e 12. (Dissertação de Mestrado) 

 

Os oito primeiros distritos de Juiz de Fora compreendem a parte mais urbanizada 

da cidade, cuja concentração de profissionais liberais é mais acentuada. Os demais 

apresentam uma maior concentração de profissionais cujas ocupações estão direta ou 

indiretamente relacionadas com a atividade agrícola. A concentração de votantes na 

“área rural” (3.336) é quase três vezes maior que nas áreas mais urbanizadas (1.138), o 

que pode ser explicado pelo elevado número de cidadãos que se declaravam 

lavradores/fazendeiros na região. 

  Como o voto era censitário, o critério da renda era essencial na sociedade 

brasileira oitocentista, tanto que a partir da reforma de 1875 as listas de qualificação 

passaram a incorporar essa informação. Em Juiz de Fora, no ano de 1876, dos 992 

qualificados, 684 tinham renda entre 200$000 (duzentos mil réis) e 399$000 (trezentos 

e noventa e nove mil réis); 163 estavam entre 400$000 (quatrocentos) e 799$000 

(setecentos e noventa e nove mil réis); 85 estavam compreendidos na faixa entre 

800$000 (oitocentos mil réis) e 1.599$000 (um conto e quinhentos e noventa e nove mil 

réis); os 60 restantes tinham renda igual ou superior a 1.600$000 (um conto e seiscentos 
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mil réis) – Gráfico 34. A escolha desses valores seguiu os valores mínimos 

estabelecidos pela lei de 1846 para participação nas eleições (ver Tabela 3).  

 

Gráfico 34: Votantes por renda – distrito sede de Juiz de Fora (1876) 

 

Fonte: AHJF. Fundo da Câmara Municipal de Juiz de Fora no período imperial. Livros manuscritos da 
Câmara Municipal e da Prefeitura de Juiz de Fora. (Livros de qualificação de votantes – 1872-1876). 
FARIA, Vanessa Silva de. O processo de qualificação de votantes no Brasil Império: perfil da 
população votante do distrito sede de Juiz de Fora, Minas Gerais (1872-1876). Juiz de Fora: 
Universidade Federal de Juiz de Fora, 2012.  (Dissertação de Mestrado) 

 

Outra questão que foi ganhando importância nos últimos anos do Império diz 

respeito à instrução do eleitorado, se deveriam ou não saber ler e escrever para ter 

acesso ao voto. Como vimos no capítulo 4, a lei eleitoral de 1881, ao mesmo tempo em 

que instituiu as eleições diretas e baixou o censo, tornou mais difícil o acesso do 

analfabeto aos pleitos eleitorais ao estabelecer critérios de verificação mais rígidos. Em 

Juiz de Fora, os cidadãos que declararam não saber ler/escrever é relativamente muito 

pequeno (apenas 35 votantes); já os que declararam saber ler/escrever somam 398. 

Infelizmente, o número de qualificados sem informação de renda é alto (559), o que nos 

leva a acreditar que entre dizer que não sabia ler/escrever e não dizer nada, os eleitores 

da cidade escolhiam a segunda opção (Gráfico 35). Considerando apenas o universo dos 

considerados elegíveis (327) em Juiz de Fora em 1876, apenas 2% não sabem 

ler/escrever; 5% não informaram; 93% sabe ler/escrever. 

Ao cruzarmos as rendas obtidas em Juiz de Fora com o grau de instrução dos 

votantes (Gráfico 36) observamos que entre os 60 votantes que detêm as maiores rendas 

o índice de analfabetismo é de 0%. Entre os 85 que detêm renda suficiente para se 

candidatar deputado geral, 83 sabe ler/escrever e apenas dois não informaram sobre seu 

grau de instrução. Chama a nossa atenção a falta de informações para o grupo de 

69%

16,5%

8,5%

6%

200$ a 399$

400$ a 799$

800$ a 1599$

1600$ +



cidadãos que detém as menores rendas, já que para 546 dos 684 votantes que recebem 

entre 200$000 e 399$000 a informação sobre instrução foi omitida.

 

Gráfico 35: Votantes por instrução 

Fonte: AHJF. Fundo da Câmara Municipal de Juiz de Fora no período imperial. 
Câmara Municipal e da Prefeitura de Juiz de Fora
FARIA, Vanessa Silva de. O processo de qualificação de votantes no Brasil Império: perfil da 
população votante do distrito sede de Juiz de Fora, Minas Gerais (1872
Universidade Federal de Juiz de For

 

Gráfico 36: Votantes x 

Fonte: AHJF. Fundo da Câmara Municipal de Juiz de Fora no período imperial. 
Câmara Municipal e da Prefeitura de Juiz de Fora
FARIA, Vanessa Silva de. O processo de qualificação de votantes no Brasil Império: perfil da 
população votante do distrito sede de Juiz de Fora, Minas Gerais (1872
Universidade Federal de Juiz de Fora, 2012. (Dissertação de Mestrado)

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

Instrução

56,5%

0

100

200

300

400

500

600

200$ a 399$ 400$ a 799$

110
145

28 7

546

cidadãos que detém as menores rendas, já que para 546 dos 684 votantes que recebem 

entre 200$000 e 399$000 a informação sobre instrução foi omitida.  

Votantes por instrução - distrito sede de Juiz de Fora (1876) 

. Fundo da Câmara Municipal de Juiz de Fora no período imperial. Livros manuscritos da 
Câmara Municipal e da Prefeitura de Juiz de Fora. (Livros de qualificação de votantes –

O processo de qualificação de votantes no Brasil Império: perfil da 
população votante do distrito sede de Juiz de Fora, Minas Gerais (1872-1876). Juiz de Fora: 
Universidade Federal de Juiz de Fora, 2012. (Dissertação de Mestrado) 

 instrução x renda - distrito sede de Juiz de Fora (1876)

. Fundo da Câmara Municipal de Juiz de Fora no período imperial. Livros manuscritos da 
Municipal e da Prefeitura de Juiz de Fora. (Livros de qualificação de votantes –

O processo de qualificação de votantes no Brasil Império: perfil da 
população votante do distrito sede de Juiz de Fora, Minas Gerais (1872-1876). Juiz de Fora: 
Universidade Federal de Juiz de Fora, 2012. (Dissertação de Mestrado) 
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Distribuímos as rendas pelos quarteirões e verificamos que as maiores rendas 

concentram-se no 1º, no 3º e 20º quarteirões, ao passo que menores rendas são 

encontradas, respectivamente, no 18º e no 17º quarteirão. Para as rendas que variam 

entre 400$000 e 1.000$000 observamos certo equilíbrio na distribuição entre os 

quarteirões (Tabela 11). 

 
Tabela 11: Distribuição renda por quarteirão - distrito sede de Juiz de Fora (1876) 

Quart. Localização 
Rendas 

200$ a 
399$ 

400$ a 
599$ 

600$ a 
799$ 

800$ a 
1000$ 

1100$ 
+ 

1 Rua Direita (da ponte em diante) 7 3 4 7 21 

2 Rua São Mateus e Serra 18 13 3 1 5 

3 
Rua Direita (da ponte à esquina da 
praça) 5 2 4 4 21 

4 Rua do Espírito ao alto da Matriz 7 3 1 1 
 5 Rua Santa Rita 11 8 1 1 

6 Rua Halfeld  12 9 5 2 4 

7 Rua Direita (da Câmara à Companhia) 1 2 4 3 9 

8 

Colônia Alemã de D. Pedro II (de 
1872-75) 
Rua da Imperatriz e proximidades 
(1876...) 7 6 4 2 10 

9 Colônia Alemã de D. Pedro II -- -- -- -- -- 

10 Benfica 46 13 2 4 3 

11 Caracóis e Mandembo 63 6 1 3 2 

12 Pintos 69 6 1 8 2 

13 Santa Rosa 7 3 1 1 

14 Marmelo e Matias 7 2 4 6 10 

15 Marmelo e Ventania 12 1 2 2 2 

16 Linhares 21 7 2 2 3 

17 Chácara e Mato Virgem 103 12 4 2 1 

18 Chácara e Mato Virgem 162 11 
 

2 3 

19 Grama 33 3 1 1 1 

20 Água Limpa 62 6 3 14 13 

 TOTAL: 653 116 47 65 111 
Fonte: AHJF. Fundo da Câmara Municipal de Juiz de Fora no período imperial. Livros manuscritos da 
Câmara Municipal e da Prefeitura de Juiz de Fora. (Livros de qualificação de votantes – 1872-1876). 
FARIA, Vanessa Silva de. O processo de qualificação de votantes no Brasil Império: perfil da 
população votante do distrito sede de Juiz de Fora, Minas Gerais (1872-1876). Juiz de Fora: 
Universidade Federal de Juiz de Fora, 2012. (Dissertação de Mestrado) 

 

Outra informação que pode ser extraída dessa fonte diz respeito às queixas, 

denúncias e reclamações/pedidos. No ano de 1872 foram apresentados vinte e três 

pedidos à junta. Dois apresentados por Sabino de Oliveira Tavares, que fora vereador na 
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4ª legislatura, pedindo para ser dispensado da junta sem apresentar motivos, no que foi 

atendido. O segundo pedido era para ser ele mesmo eliminado da qualificação por falta 

de renda mínima. Este pedido foi indeferido.  

Também em 1872, Manoel Ferreira da Silva Veloso apresentou vinte 

requerimentos à junta de qualificação: dezessete eram pedidos para qualificar dezessete 

cidadãos que cumpriam com as exigências mínimas. Um pedido requeria a exclusão do 

major Mariano Halfeld do distrito da cidade para ser incluído no de Sarandi. Outro 

requerimento era para eliminar o nome do Comendador Mariano Procópio Ferreira Lage 

por motivo de falecimento. O último requerimento parece-nos inusitado tendo em vista 

que requer que seja eliminado o votante Francisco Alves Pereira Botelho por motivo de 

alienação. Todos os seus pedidos foram deferidos pela junta. Interessante notar que o 

requerente era vereador da CMJF e na lista de qualificação de votantes aparece entre os 

que possuem maior renda (2.000$000). Além disso, era membro do partido 

Conservador, e entre as ocupações profissionais estavam a Guarda Nacional, 

lavrador/fazendeiro e negociante. 

Por fim, na qualificação deste ano, o último requerimento apresentado foi o de 

José Lopes da Cruz pedindo para ser incluído na qualificação de votante, alegando ter 

emprego (negociante) e contar com quase 26 anos de idade. A junta, no entanto, 

indeferiu o pedido alegando que o requerente não apresentou os documentos 

necessários. As demais queixas, denúncias, reclamações e requerimentos podem ser 

verificadas no Anexo C. 

Através das informações extraídas das listas de qualificação de votantes de Juiz 

de Fora é possível cruzar as informações de inúmeras formas. Todavia, acreditamos que 

os dados que apresentamos sobre os votantes/eleitores do distrito sede já nos permite 

entender e conhecer um pouco mais o eleitorado dessa tão importante localidade situada 

na Zona da Mata Sul na vida política, econômica e cultural da província de Minas 

Gerais.  
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Considerações Finais 

 

Iniciamos este trabalho discutindo os caminhos que levaram Brasil e Portugal a 

adotarem o regime monárquico-constitucional como sistema político no século XIX, 

influenciados pela teoria rousseauniana do pacto social, pelas invasões francesas e pelas 

teorias de Sieyès e Constant e discutimos os conceitos de soberania, representação e 

cidadania presentes nas Constituições de 1824 e 1826. A partir daí, aventamos as 

experiências dos dois países, cujas constituições outorgadas por D. Pedro I (IV) eram 

praticamente gêmeas, com base nos modelos de representação e cidadania adotados, 

buscando perceber como esses modelos influenciaram e moldaram as suas práticas e 

disputas políticas. 

Feito isso, discutimos a formação dos principais partidos políticos no Brasil (os 

chamados partidos monárquicos) e em Portugal (os chamados partidos dinásticos), 

tendo em vista a ressalva feita pelo historiador português Paulo Jorge Fernandes que, 

apesar desses partidos não disporem de uma estrutura, houve uma “maior 

correspondência entre os chefes do Executivo e o comando da formação de onde eram 

originários”.  

Compreendidos os modelos e discutida a formação dos partidos, a partir dos 

representantes eleitos pela província de Minas Gerais para o Parlamento brasileiro, 

acompanhamos os debates em torno das reformas feitas no Sistema Eleitoral na segunda 

metade do século XIX, buscando perceber como se posicionavam em relação às 

mudanças eleitorais propostas pelo Governo. Elegemos como grupo de análise os 

membros eleitos à Assembleia Provincial de Minas Gerais no período de 1855 a 1889, 

período que corresponde as quatro principais reformas feitas no Sistema Eleitoral do 

Império, num total de dezessete legislaturas (da 11ª a 27ª).  

Inicialmente, a província contava com nove distritos eleitorais e com vinte 

deputados gerais em 1822 e passou a ter, em 1824, onze distritos, manteve os vinte 

deputados e foi criado o cargo de conselheiro de província. Com o Ato Adicional de 

1834, foi mantido o número de distritos e de deputados à Assembleia Geral, porém, os 

Conselhos Gerais foram substituídos pelas Assembleias Legislativas Provinciais e 

Minas passou a contar com trinta e seis deputados provinciais eleitos da mesma maneira 

que os deputados gerais. O cargo de conselheiro foi substituído pelo de presidente de 

província.  
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Com a lei eleitoral de 1855, o número de distritos eleitorais foi ampliado de onze 

para vinte e o número de deputados provinciais de trinta e seis para quarenta, mas o 

número de deputados gerais foi mantido em vinte, o que significava um deputado por 

distrito eleitoral e dois deputados provinciais por distrito eleitoral. A segunda reforma 

eleitoral feita em 1860, apesar de manter o número de representantes mineiros nos 

âmbitos regional e nacional, reduziu o número de distritos de vinte para sete, sendo que 

cada um dos seis primeiros distritos elegia três deputados gerais e seis provinciais, 

enquanto o sétimo elegia dois deputados gerais e quatro provinciais. Com a nova 

distribuição distrital, segundo dados do relatório do Ministério do Império do ano de 

1869, a província de Minas Gerais representava aproximadamente 15% dos distritos dos 

eleitores e dos votantes de todo o país, ficando atrás apenas da província da Bahia no 

que diz respeito ao número de eleitores e votantes, o que demonstra e reforça a 

importância de Minas no cenário político nacional. 

Já com a reforma de 1875, o número de eleitores de cada paróquia foi alterado 

com base no Censo de 1872, sendo esse número fixado pelo decreto nº 6.241, de 5 de 

julho de 1876, uma vez que as eleições deixaram de ser distritais e passaram a ser por 

paróquias. Todavia, manteve-se o número de representantes mineiros nas duas esferas 

de poder. Por fim, com a última reforma eleitoral sob o regime monárquico-

constitucional em 1881, a província voltou a contar com vinte distritos eleitorais e os 

números de seus membros no legislativo provincial e nacional foram mantidos. Porém, 

pelo decreto nº 9.790, de 17 de outubro de 1887, o número de membros da Assembleia 

Provincial foi alterado para sessenta. 

Quando cruzamos os dados sobre os deputados provinciais de Minas com as 

informações do Barão de Javari tínhamos como questão a experiência parlamentar de 

seus membros na segunda metade do século XIX, isto é, queríamos saber quantos 

membros eleitos para o legislativo provincial exerceram outros cargos no legislativo e 

no executivo nacional como deputados gerais, senadores, presidentes de província e 

conselheiros de Estado, lembrando que nesta análise não incluímos os eleitos 

vereadores às Câmaras Municipais. Concluímos que no período em vigorou a Primeira 

Lei dos Círculos, na 11ª legislatura, para 10% dos membros eleitos, essa foi a única 

experiência parlamentar; 57,5% foram eleitos duas ou vezes como deputados 

provinciais; 30%, além do legislativo provincial também se elegeram para deputados 

gerais e apenas 2,5% exerceram outros cargos. Já na 12ª legislatura o número de 

parlamentares que tiveram a eleição para a Assembleia Provincial como única 
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experiência subiu para 26%; o percentual dos que foram eleitos duas ou vezes para o 

legislativo provincial caiu para 47%; 25% se elegeram também para a Assembleia Geral 

e o percentual dos que exerceram outros cargos se manteve na casa dos 2%. 

Entre as principais reclamações sobre a lei de 1855, destacamos a feita pelo 

Marquês de Olinda, então ministro do Império, no relatório de 1857 sobre a divisão 

eleitoral que “podia ter sido mais bem combinada a respeito de diferentes localidades”. 

Julgando procedentes as reclamações, o Governo Imperial decidiu revisá-las para 

propor alterações ao Poder Legislativo, o que resultou na segunda reforma eleitoral em 

1860, que ampliou os círculos de um para três deputados. Sendo a lei que mais 

legislaturas abrangeu no Segundo Reinado (de 1861 a 1875), essa lei cobriu oito 

legislaturas da Assembleia Provincial e cinco da Assembleia Geral. Em relação aos 

membros da província concluímos que a maioria dos representantes compunham o 

grupo dos que foram eleitos apenas para o legislativo provincial duas ou mais vezes. 

Contudo, alegando irregularidades e o aumento das fraudes nas eleições, o Governo 

exigiu da Assembleia Geral mudanças na lei, sendo aprovada a Lei do Terço, a terceira 

reforma eleitoral do Império que abrangeu três legislaturas da Assembleia Provincial 

(21ª a 23ª), prevalecendo em todas elas, igualmente os membros eleitos duas ou vezes 

para o legislativo regional.  

Entretanto, verificamos que a partir do ano de 1857 começaram a aparecer nos 

relatórios ministeriais do Império referências à necessidade de mudar o sistema de voto 

no Brasil, de indireto para direto. Com isso, após calorosos debates no Parlamento, a 

Lei Saraiva, de 9 de janeiro de 1881, introduziu o voto direto no país. A mudança do 

sistema refletiu na mudança do perfil parlamentar, pois o número de membros eleitos 

uma única vez para a legislatura provincial aumentou gradativamente, correspondendo a 

24% na 24ª legislatura e chegando a 65% na 27ª legislatura. Com isso, os eleitos duas 

ou mais vezes à Assembleia Provincial, cujo percentual prevaleceu sobre os demais em 

três das quatro últimas legislaturas, sofreu uma significativa queda, indo de 71% a 33%. 

Considerando todo o período analisado (1855 a 1889) concluímos que nas oito últimas 

legislaturas provinciais os representantes eleitos uma única vez para a Assembleia 

Provincial apresentaram um crescimento médio de 60%, indo de 5% a 65%. 

Como um dos principais argumentos usados pelos propositores e defensores da 

Lei dos Círculos de 1855 era reduzir a presença dos magistrados no Poder Legislativo, 

outra questão que se colocava era a que dizia respeito às ocupações dos representantes 

mineiros na Assembleia Geral. Para tanto, verificamos a presença dos magistrados na 9ª 
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legislatura (1853-1856), quando vigorava a lei eleitoral de 1846, e na 10ª legislatura 

(1857-1860), sob a vigência da lei de 1855, e concluímos que os magistrados 

correspondiam a 20% do total dos representantes na 9ª legislatura e a metade desse 

valor (10%) na 10ª legislatura, o que nos permite afirmar que a Primeira Lei dos 

Círculos, através das incompatibilidades, cumpriu com o seu objetivo que, como 

dissemos, era reduzir a presença dos magistrados na Assembleia Geral Legislativa. 

Em relação aos perfis ocupacionais dos deputados eleitos à Assembleia 

Provincial de Minas Gerais, considerando as quatro reformas feitas no Sistema 

Eleitoral, concluímos que os doutores prevaleceram sobre as demais ocupações, 

representando quase 80% dos membros na 17ª legislatura (1868-1869). Dessa forma, as 

alterações na legislação eleitoral não alteraram a presença desse grupo na Assembleia 

mineira. 

Adentrando na esfera local, vimos que as origens da Zona da Mata mineira 

remontam à abertura do “Caminho Novo” e à política de doação de sesmarias e que o 

seu processo de ocupação está relacionado aos ciclos do ouro e do café, 

respectivamente. O declínio da produção mineradora em finais do século XVIII 

provocou um redimensionamento econômico, demográfico e político em Minas Gerais, 

fazendo com que outras regiões da província ganhassem importância, entre elas, a Zona 

da Mata mineira. 

Em relação a essa região, adotamos a divisão proposta por Angelo Carrara e que 

tem como base as suas diferenças intrarregionais. Desta forma, defendemos que a Mata 

é uma região heterogênea dos pontos de vista econômico e político, o que nos permite 

dividi-la em três sub-regiões com características distintas entre si: a Zona da Mata Sul; a 

Zona da Mata Central; e a Zona da Mata Norte. Do ponto de vista político, para 

comprovar o nosso argumento, verificamos a representatividade política da Mata a 

partir do estudo do município de Juiz de Fora, localizada na sub-região Sul, uma das 

mais importantes cidades da província na segunda metade do século XIX e início do 

século XX. Neste sentido, recuperamos as hipóteses suscitadas por Carrara em sua 

dissertação de mestrado defendida em 1993  

Em relação à elite política regional, mostramos que o poder econômico de Juiz 

de Fora, a principal cidade da Mata Sul, não se traduziu em poder político nas esferas 

provincial e nacional, uma vez que os representantes da região provinham, sobretudo, 

da Mata Central e que mesmo os políticos com base em Juiz de Fora eram oriundos de 

outras cidades como, por exemplo, Barbacena.  
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Tomando como referência a relação dos vereadores eleitos em Juiz de fora entre 

os anos de 1853 (quando a Câmara Municipal foi instalada) e 1889, e cruzando essa 

lista com as informações contidas na obra de Barão de Javari e de Albino Esteves e 

também com os dados que constam na dissertação de mestrado de Patrícia Falco 

Genovez, verificamos a carreira parlamentar, o perfil ocupacional, a filiação partidária e 

os laços familiares dos representantes dessa localidade. Dessa análise, concluímos que 

dos cento e quinze vereadores eleitos entre a 1ª legislatura (1853-1856) e a 10ª 

legislatura (1887-1889), aproximadamente 61% dos membros foram eleitos uma única 

vez para o legislativo local e destes, apenas dois chegaram à Assembleia Provincial de 

Minas Gerais e dois se elegeram deputados à Assembleia Geral. Além disso, quatro se 

elegeram presidentes de província. Já os 39% restantes que foram eleitos duas ou mais 

vezes para a CMJF, apenas um foi deputado geral e senador; dois se elegeram para o 

legislativo provincial e dois foram presidentes de província. 

No que diz respeito à filiação partidária, concluímos que 45,5 % dos vereadores 

que presidiram a Câmara eram conservadores, enquanto que os liberais somavam 18%. 

Todavia, essa lógica se inverte quando consideramos a presença dos partidos políticos 

por legislaturas, comprovando o que dissemos em relação à revolta liberal de 1842: 

enquanto que em outras regiões da Mata o levante teve como consequência o aumento 

dos conservadores, em Juiz de Fora, até a 9ª legislatura há o predomínio dos liberais. Os 

conservadores assumiram o poder apenas na 10ª legislatura, o que pode ser explicado 

pelas leis absolutistas aprovadas no final do Império e que afetaram diretamente os 

cafeicultores da Mata Sul.  

Por tudo isso, concluímos que, ao contrário do que apregoa a historiografia 

tradicional sobre a Zona da Mata mineira, a região não foi um todo coeso e que se Juiz 

de Fora se destacava regional e nacionalmente pela produção de café – que foi 

responsável por impulsionar a sua economia e o seu desenvolvimento industrial, social e 

cultural –, o mesmo não se deu em termos de representatividade política, ficando os 

representantes dessa sub-região aquém dos representantes da sub-região Central da 

Mata. 
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