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RESUMO 

Após ter provocado uma revolta nas províncias de São Paulo e Minas Gerais em 1842 

e ter saído derrotado, o Partido Liberal conseguiu se reerguer no cenário político, voltando a 

ocupar as esferas do executivo e do legislativo do Império durante os anos de 1844 a 1848, 

conhecido como Quinquênio Liberal. Essa dissertação tem por objetivo analisar a atuação dos 

liberais na condução do Estado nacional brasileiro neste período quando buscamos 

compreender como eles se posicionaram no poder, considerando as bandeiras erigidas no 

tempo de luta contra as leis criadas durante o período do Regresso. Através da imprensa 

periódica de Minas Gerais e dos discursos dos deputados no interior da Assembleia Geral 

procuramos entender quais projetos formulados pelos liberais foram postos em prática e quais 

não conseguiram se efetivar, levando em conta as relações intra e inter partidárias, além dos 

atritos que ocorreram entre ministério e parlamento. Assim, relativizamos as interpretações 

que consideram o Partido Liberal inerte diante da estrutura forjada pela conjuntura do 

Regresso.   

Palavras-chave: Partidos, Regresso, Revolta Liberal de 1842, Quinquênio Liberal, 

Conciliação, Imprensa periódica. 

 

 

ABSTRACT 

After causing a revolt in the provinces of São Paulo and Minas Gerais in 1842 and have come 

out defeated by Party of Order, the Liberal Party managed to rebuild the political scene, 

returning to occupy the spheres of the executive and legislative of the Empire during the years 

1844-1848, known as the Liberal Quinquennium. This dissertation aims to analyze the actions 

of liberals in the conduct of the Brazilian National State in this period, searching  to 

understand how they positioned themselves in power, considering the ideals erected in time of 

fight against laws enacted during the period of the Return. Through the periodical press of 

Minas Gerais and the speeches of Representatives inside the General Assembly we seek to 

examine the proposals put forward by the Liberals, which have been implemented and which 

could not be effective, taking into account the intra and inter-party relations, beyond the 

friction that occurred between ministry and parliament. Thus we relativize the interpretations 

that consider Liberal Party as inert on the framework forged by the Regress conjuncture. 

Keywords: Parties, Regress, Liberal Revolt of 1842, Liberal Quinquennium, Conciliation, 

periodic press. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho tem como objetivo pesquisar o período conhecido como 

Quinquênio Liberal. Esse período pode ser brevemente definido como o de retorno dos 

liberais à cena política do Segundo Reinado dois anos após terem provocado o apelo às armas 

na revolta liberal de 1842 em São Paulo e Minas Gerais. Em especial, trataremos dos liberais 

mineiros e sua atuação em defesa de seus projetos políticos ameaçados pelo Regresso. Com a 

derrota no campo de batalha, os legalistas frustraram os planos liberais assumindo o poder até 

1844, quando o imperador decretou a anistia dos rebeldes mineiros e paulistas. 

Diante desse contexto, pretendemos analisar qual foi a postura dos liberais à frente do 

governo imperial, procurando destacar o modo como alguns elementos do movimento político 

de 1842 se correlacionaram com a nova política dos liberais, buscando compreender o que foi 

alcançado e o que malogrou no decorrer dos anos de 1844-1848.    

A renovação da História Política redimensionou o político, apontando a sua 

importância como objeto a ser estudado. Com tal valorização, em que a dimensão política dos 

fatos sociais começa a ganhar espaço e o político se desprende da noção de reflexo do campo 

econômico, podemos interpretar o Período Regencial como uma fase marcada pela luta de 

grupos políticos, estendida para o Segundo Reinado, buscando firmar uma hegemonia política 

em nome de um projeto para a definição do Estado nacional brasileiro no século XIX.
1
   

No cenário criado pelos embates políticos no Período Regencial, destaca-se o papel da 

imprensa como um instrumento de mobilização da opinião pública. As disputas entre os 

projetos das facções políticas davam-se nos espaços públicos, nos quais imperavam leituras 

diversas de uma mesma realidade.
2
 Do mesmo modo, para Marcello Basile, “jornais e 

panfletos foram os grandes responsáveis pela produção e difusão da cultura política [...]. 

                                                 
1
 Sobre a renovação da História Política, ver: RÉMOND. René. (org.) Por uma história política. 2 Ed. Rio de 

Janeiro: Editora FGV, 2003;  FERREIRA Marieta de Morais. A nova “velha história”: o retorno da historia 

política. Estudos Históricos Rio de Janeiro, vol. 5, nº 10, 1992; Sobre as disputas entre diferentes projetos 

políticos no período Regencial, ver: MOREL, Marco. O período das Regências (1831 - 1840). 1. ed. Rio de 

Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2003. v. 1; BASILE, Marcello. Projetos políticos e nações imaginadas na imprensa 

da Corte (1831-1837). In: DUTRA, Eliana Regina de Freitas e MOLLIER, Jean-Yves (Org.). Política, nação e 

edição: o lugar dos impressos na construção da vida política. São Paulo: Annablume, 2006, p. 595-620; 

BASILE, Marcello. O Laboratório da Nação: A Era Regencial (1831-1840). In: GRINBERG, Keila e SALLES, 

Ricardo (orgs.). O Brasil Imperial – volume II – (1831-1870). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2009.  
2
 Para estudo sobre a imprensa mineira ver, MOREIRA, Luciano da Silva. Imprensa e Política: Espaço público 

na província de Minas Gerais 1828-1842. Dissertação (Mestrado em História)- Faculdade de Filosofia e Ciências 

Humanas da Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2006. 
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Exerceram, assim, vigorosa pedagogia política como principais veículos de expressão de 

ideias e propaganda das facções concorrentes”.
3
  

Retornando ao centro de importância as ações do ator político/agente social, 

historiadores que se preocuparam em estudar a formação e a consolidação do Estado nacional 

oitocentista deram explicações diversas em relação à participação das elites nesse processo.  

 Para Maria Isaura Pereira de Queirós, o jogo político estava sob o controle das elites 

locais, ou seja, “em lugar da centralização do poder nas mãos do Imperador, o que havia era 

uma fragmentação nas mãos dos proprietários agrícolas”.
4
  

De modo inverso, José Murilo de Carvalho atribui à elite política nacional, que 

possuía como características principais a homogeneidade ideológica, o treinamento e tendo 

seu núcleo formado de burocratas educados na tradição portuguesa, um papel principal na 

construção do Estado.
5
 Aqui ocorre o predomínio de uma elite central, compromissada “com 

o fortalecimento do Estado, a visão nacional, a oposição ao localismo, ao predomínio 

excessivo de grupos ou setores de classe” 
6
, que precisava, ao mesmo tempo, estabelecer 

relações litúrgicas com os poderes locais a fim de alcançar todo o território. Em troca do 

serviço de determinados indivíduos, concedia-lhes privilégios.
7
  

Para Wlamir Silva, essa interpretação desconsidera o papel da sociedade como 

formadora do Estado, pois  

 

o estabelecimento de uma dicotomia entre Estado e Sociedade, interagindo 

apenas de forma isolada, como cooptação, ou negativa, como entrave, limita 

as possibilidades de compreensão dinâmica dessa relação. 

Consequentemente, essa interpretação da construção da ordem imperial não 

oferece espaço para a análise das elites locais e provinciais como agentes de 

uma ação/formulação política própria [...].
8
    

   

Já Ilmar Rohloff de Mattos busca nas disputas políticas geradas no bojo da sociedade 

regencial o projeto político vencedor que deu formato ao Estado nacional brasileiro. 

Diferentemente de Carvalho, Mattos começa a “romper com a questão principal que [...] diz 

                                                 
3
 BASILE, Marcello. O Laboratório da Nação: A Era Regencial (1831-1840). In: GRINBERG, Keila; SALLES, 

Ricardo (orgs.). O Brasil Imperial – volume II – (1831-1870). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2009, p 65.  
4
 QUEIRÓS, Maria Isaura Pereira de. O mandonismo local na vida política brasileira. São Paulo: IEB, 1965, 

p.5. 
5
 CARVALHO, José Murilo de. A construção da ordem – a elite política imperial. Rio de Janeiro, Campus, 

1980, p.178. 
6
 Ibidem, p. 178. 

7
 Ibidem, p. 122.  

8
 SILVA, Wlamir José da. Liberais e Povo: A construção da hegemonia liberal - moderada na Província de 

Minas Gerais (1830-1834). São Paulo: HUCITEC, 2009, p. 27. 
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respeito à identificação do elemento responsável pela organização de um sistema nacional de 

instituições e pela definição de uma ordem pública: o burocrata ou o senhor de terras”.
9
 Assim 

sendo, Mattos enfatiza a relação entre Estado e sociedade como um processo dinâmico, no 

qual as classes senhoriais eram os atores políticos essenciais para a construção do Estado 

nacional.        

Para Ilmar de Mattos, a elite política vai além da elite ocupante de cargos de decisão 

nos Poderes Executivo e Legislativo sobre a política nacional interpretada por Murilo de 

Carvalho.
10

 Apoiando-se no conceito de Antônio Gramsci, Mattos considera como dirigente 

todo aquele com “capacidade de exercer uma direção: uma direção política, uma direção 

„intelectual e moral‟”.
11

 

De acordo com Mirian Dolhnikoff, as elites provinciais possuíam um grande papel no 

jogo político nacional, sendo que, através do pacto federalista, as províncias tiveram 

autonomia diante do governo central. Para Dolhnikoff “as elites regionais se 

responsabilizaram pela condução do novo Estado nacional”.
12

  

Em relação à importância das elites regionais, soma-se o trabalho de Marcos Ferreira 

de Andrade que destaca a família Junqueira, elite escravista do sul de Minas Gerais. Ao 

centrar-se na figura de Gabriel Francisco Junqueira, que representou o grupo liberal moderado 

na década de 1830 no parlamento nacional e liderou uma coluna de insurgentes na Revolta 

Liberal de 1842, procura demonstrar que “é de se acreditar que a sua liderança e participação 

política consistam numa forte evidência para se entender o papel das elites regionais na 

construção do Estado brasileiro”.
13

  

Aproximo-me da interpretação de Wlamir Silva, que busca recuperar a proposta de 

Mattos: 

 

A primeira metade do séc. XIX foi de enorme significação para a formação 

do Estado e da Nação brasileiros. As incertezas quanto à unidade nacional e 

o formato do novo Estado realçam a mediação das elites políticas [...] em 

busca da formulação e do exercício de uma pedagogia política eficazes.
14

  

                                                 
9
 MATTOS, Ilmar Rohloff de. O Tempo Saquarema. Rio de Janeiro: ACCESS, 1999, p. 129. 

10
 CARVALHO, A construção da ordem, p. 51.  

11
 MATTOS, op. cit., p. 148. 

12
 DOLHNIKOFF, Miriam. Elites Regionais e a construção do Estado Nacional. In: JANCSÓ, István (Org.). 

Brasil: Formação do Estado e da Nação. São Paulo: Editora HUCITEC, Editora UNIJUÍ, FAPESP, 2003, v. 1, p. 

433.  
13

 ANDRADE, Marcos Ferreira de. As Elites Regionais e a Formação do Estado Imperial Brasileiro: Minas 

Gerais – Campanha da Princesa (1799- 1850). Rio de Janeiro; Arquivo Nacional, 2008, p. 232. 
14

 SILVA, Wlamir. Universidade Federal de São João Del Rei. A moderação mineira como experiência e 

projeto de hegemonia (1820-1842). Seminário Administrando Impérios, Ouro Preto. Texto digitado. Setembro 

de 2008. 
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  No mesmo sentido, como o entendemos, Luciano da Silva Moreira correlaciona a 

política com o mundo dos impressos, expressando a importância destes como um dos espaços 

de ação dos indivíduos. Segundo ele, “os dados obtidos nos discursos impressos permitem-

nos avaliar, em certa medida, a participação das elites regionais no campo político, expondo 

seus valores e lutando por sua posição no arranjo institucional”.
15

   

Apropriando dos conceitos de Antônio Gramsci, como intelectuais/elites e hegemonia, 

é possível identificar o universo envolto dos impressos. Diante dos embates políticos, o 

projeto político vencedor seria o do grupo que conseguisse estabelecer uma hegemonia sobre 

a sociedade, conceito esse referente à maneira que a dominação social é instituída. É 

importante ter em mente que tal dominação, exercida pelos representantes do grupo 

dominante, os intelectuais, não ocorre somente a partir da coerção, mas também do consenso.  

 As elites políticas provinham dos grupos sociais que estavam imersos no jogo político 

pela busca em fundar seu projeto como o hegemônico, indivíduos que se destacaram pela sua 

capacidade organizativa e diretiva. Assim, Gramsci propõe que 

  

se não todos [...], pelo menos uma elite deles deve possuir a capacidade de 

organizar a sociedade em geral, em todo o seu complexo organismo de 

serviços, até o organismo estatal, tendo em vista a necessidade de criar 

condições mais favoráveis à expansão da própria classe; ou pelo menos, 

deve possuir a capacidade de escolher os „prepostos‟(empregados 

especializados) a quem confiar esta atividade organizativa.
16

 

 

Embora seja importante salientar que Gramsci utilizou mais os termos “classe 

dirigente” ou “classe política” ao invés do termo “elites”, sua reflexão permite o uso deste 

conceito.
17

 Para Wlamir Silva,  

 

na leitura sinalizada por Gramsci, o conceito de elite não deve ser identificado com 

o elitismo, ou seja, com a concepção da divisão da sociedade em governantes e 

governados como fato universal, [...]. De forma diversa da tendência elitista, que 

busca eclipsar a dominação de classe por uma concepção aristocrática, [...], o 

desenvolvimento de uma noção de elites na tradição marxista (dos “representantes 

políticos e literários”, de Marx, à “elite”, “intelectuais” ou “classe dirigente” de 

Gramsci) avança no sentido da mediação entre classes e poder.
18

 

 

                                                 
15

 MOREIRA. Luciano da Silva. Imprensa e opinião pública no Brasil Império: Minas Gerais e São Paulo 

(1826-1842). 270 f. Tese (Doutorado em História), - Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da 

Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2011, p.25. 
16

 GRAMSCI, Cadernos do Cárcere, vol. 2, pp. 15-16. 
17

 SILVA, Liberais e Povo, pp. 104-105. 
18

 Ibidem, p. 105. 
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 Apesar de serem representantes dos interesses do grupo social de origem, os 

intelectuais possuíam certa autonomia em relação às classes que representavam. Eles 

poderiam divergir socialmente e culturalmente, pois o que os tornavam representantes eram 

suas ideologias.
19

  

Os debates entre os projetos políticos diversos passaram a ocupar os espaços públicos 

da sociedade, também conhecidos como esfera pública, com o objetivo de formar uma opinião 

pública. O filósofo alemão Jürgen Habermas faz um levantamento dos significados atribuídos 

aos termos esfera pública e “público”, desde a Grécia antiga até a origem da esfera pública 

burguesa, nascida da sociedade burguesa. Para o autor, a “esfera pública burguesa pode ser 

entendida como a esfera de pessoas privadas reunidas em um público”
20

, na qual a sociedade 

busca pressionar o Estado em busca de seus interesses através do debate. 

 Segundo Luciano Moreira, o espaço público é visto como o local de discussão 

política
21
, no qual a imprensa periódica possui um lugar de destaque, considerada uma “arma 

e campo de batalha para os escritores públicos na luta política”.
22

 Assim, as discussões em 

praças, esquinas e reuniões em sociedades políticas são componentes de uma esfera pública.
23

  

 De acordo com Marco Morel e Mariana Barros, é justamente com a criação do espaço 

público de crítica que surge a opinião pública
24

, considerando-a como uma expressão 

polissêmica. Vista como “rainha do mundo”, expressão da sabedoria, da razão, a opinião 

pública seria construída pelos letrados, que tinham o papel de difundir o conhecimento ao 

“povo”. Opinião que se torna pública. Quando reconhecida como “Tribunal da opinião 

pública”, ela apregoava a vontade da maioria como legítima, dispensando, portanto, a 

mediação do grupo letrado. Entretanto, Morel e Barros afirmam que “essa dualidade não 

exprime a riqueza e diversidade do conceito de opinião pública [...]. Tais formulações 

mudavam conforme o local e a época em que eram pronunciadas [...]”. 
25

     

Para Marco Morel, a expressão “espaço público” é polissêmica, utilizando-a com três 

significados:  

                                                 
19

 LÖWY, Michael, As aventuras de Karl Marx contra o Barão de Münchhausen, p.97, Apud Silva, Wlamir, op. 

cit., p.126; Jeffrey D. Needell exemplifica tal concepção ao relatar a postura de Honório H. Carneiro Leão, 

presidente da província de Pernambuco durante a Revolução Praieira, em relação às oligarquias que apoiavam 

seu partido, em NEEDELL, Jeffrey D. Formação dos partidos políticos no Brasil da Regência à Conciliação, 

1831-1857. Almanack Braziliense. São Paulo, n° 10, p. 5-22, nov. 2009, p.18. Disponível em: 

<http://www.ieb.usp.br/publicacoes/doc/almanack_10_1322176874.pdf>. Acesso em: 16/10/2013.   
20

 HABERMAS, Mudança estrutural da Esfera Pública, p. 42. 
21

 MOREIRA, Imprensa e opinião pública no Brasil Império, p. 221. 
22

 Ibidem, p. 200. 
23

 Ibidem, p. 242. 
24

 MOREL, Marco; BARROS, Mariana Monteiro. Palavra, Imagem e Poder: O surgimento da imprensa no 

Brasil do século XIX. Rio de Janeiro: DP&A, 2003, p.17. 
25

 Ibidem, pp. 28-32. 
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a cena ou esfera pública, onde interagem diferentes atores, e que não se 

confunde com o Estado; a esfera literária e cultural, que não é isolada do 

restante da sociedade e resulta da expressão letrada ou oral de agentes 

históricos diversificados; e os espaços físicos ou locais onde se configuram 

estas cenas e esferas. 
26

 

 

Morel traça uma relação entre as transformações sofridas pelos espaços públicos 

nessas três possibilidades com o surgimento da imprensa periódica, que passou de um espaço 

marcado pelos elementos característicos do Antigo Regime, como as leituras coletivas e a 

oralidade, para um que valorizava as leituras privadas e individuais, dando margem à 

formação de opiniões, deixando claro, no entanto, o estabelecimento de um hibridismo entre 

os antigos e os novos elementos da política moderna.
27

 

Apesar do recente aumento da produção de estudos referentes à temática do Período 

Regencial e da Revolta Liberal, temas que influem diretamente no desenvolvimento desse 

estudo, o contexto do Quinquênio Liberal ainda é pouco visto pela historiografia brasileira.  

O trabalho de Francisco Iglesias trata de Minas Gerais, traçando um panorama geral 

do tempo das Regências e da Revolta Liberal de 1842 nas províncias de Minas Gerais e São 

Paulo, apenas apontando que entre 1844 e 1848 os liberais foram convocados ao poder e nada 

fizeram em relação à reforma das leis que tanto defenderam antes do apelo às armas.
28

 

Paulo Pereira de Castro
29

 apresenta de uma maneira ampla o período conhecido como 

Quinquênio Liberal, abordando de uma forma específica a frequente mudança dos ministérios, 

no total de cinco gabinetes entre fevereiro de 1844 a setembro de 1848, e os conflitos intra e 

interpartidários. Para o autor, os liberais não tiveram ação expressiva mesmo quando 

detiveram o poder ministerial. 

Os trabalhos mais recentes, como o de Anderson Venâncio e Bruno Fabris Estefanes, 

apresentam uma temática mais específica.  A obra de Venâncio versa sobre a política em 

Minas Gerais entre 1844 e 1853, abordando a sociedade brasileira oitocentista. Entretanto, o 

autor faz apenas algumas considerações sobre a Revolta Liberal e sobre o recorte proposto, 

apontando as mudanças ministeriais, e se voltando para 1848, marcado pela imposição do 

                                                 
26

 MOREL, Marco. As transformações dos espaços públicos: imprensa, atores políticos e sociabilidades na 

cidade imperial (1820-1840). São Paulo, HUCITEC, 2005, p. 18. 
27

 MOREL; BARROS, op. cit., pp. 24-25; sobre as transformações dos espaços públicos no processo de 

formação do Estado Nacional brasileiro, ver MOREL, Marco. As transformações dos espaços públicos: 

imprensa, atores políticos e sociabilidades na cidade imperial (1820-1840). São Paulo, HUCITEC, 2005. 
28

 IGLÉSIAS, Francisco. Minas Gerais. In: História Geral da Civilização Brasileira: Tomo II. O Brasil 

Monárquico, 2º volume. Dispersão e unidade. Rio de Janeiro: bertrand Brasil, 2002, p.411. 
29

 CASTRO, Paulo Pereira de.  Política e Administração de 1840 a 1848. In: História Geral da Civilização 

Brasileira: Tomo II. O Brasil Monárquico, 2º volume. Dispersão e unidade. Rio de Janeiro: bertrand Brasil, 

2002, p 509-540. 
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projeto saquarema até o momento da Conciliação em 1853. De acordo com o autor, “o 

Quinquênio Liberal foi marcado pela timidez na condução da política nacional, pois seus 

chefes hesitavam em alçar quaisquer voos mais altos, talvez porque a derrota de 1842 ainda 

permanece viva nas suas memórias”.
30

 

Venâncio identifica em Minas entre 1844 e 1853 embates ideológicos que incluíam as 

matrizes revolucionárias francesas e o elemento religioso, a par da luta pelos cargos públicos. 

Duras refregas que, num “ambiente de intolerância política” giravam em torno da anistia e da 

conciliação, criticadas pelos conservadores. Retornavam os ex-revoltosos de 1842, como 

Teóphilo Ottoni. Para o autor, os liberais ainda defendiam o patrimônio político e simbólico 

do movimento armado e o resgate dos luzias, com a proposta de elevação do arraial de Santa 

Luzia à vila, barrada pelos conservadores numa batalha simbólica. A memória de 42 opunha-

se à centralização e vice-versa. Após a subida ao poder dos conservadores em 1848, o autor 

observa um paulatino comedimento liberal.
31

 

O trabalho de Fábio Santa Cruz 
32

 também busca delinear as trocas ministeriais e 

aponta algumas justificativas para o fato de os liberais estarem no poder utilizando-se de um 

aparato estatal criado pelo Regresso. De acordo com Santa Cruz, os liberais mantiveram a 

estrutura política anterior como forma de lealdade àquele que lhes concedeu a anistia, Dom 

Pedro II, o qual optava pela centralização política imperial. Uma vez compondo o ministério, 

não havia motivo de apoiar a ideia de descentralização de seu próprio poder, e por fim, ao 

considerar que, com o regresso, não houve uma total centralização, eles não viram razão para 

eliminar a estrutura instaurada pelos conservadores regressistas.
33

 

Para este autor, todos os gabinetes do Quinquênio tinham um caráter conciliatório, o 

que gerou desacordos entre os integrantes de ambos partidos, contrários à intenção 

ministerial. As divergências no âmago do partido Liberal fizeram do Quinquênio Liberal 

 

 uma época de turbulências provocadas pelo partido político dos próprios 

ministros que governaram o Império naqueles anos. Estas turbulências 

dificultavam muito a ação política dos gabinetes liberais e davam à oposição 

conservadora melhores condições para prejudicar a tramitação de propostas 

antirregressistas no Parlamento.
34

 

                                                 
30

 VENÂNCIO, Anderson Luis. Católicos, monarquistas e partidários da ordem: a política conservadora em 

Minas Gerais (1844-1853). Franca, SP: Unifran, 2008, p.50. 
31

 Venâncio cita como uma das justificativas a declaração de Ottoni em que ele renega o recurso às armas em 

1842, entretanto, ela é da Circular de 1862, portanto anacrônica para tanto (p. 127). 
32

 SANTA CRUZ, Fábio Santiago. Em Busca da Conciliação: Ideias Políticas no Parlamento do Império do 

Brasil (1831-1855). 2008. Tese (Doutorado em História)-Universidade de Brasília, Brasília, 2008. 
33

 Ibidem, p. 149. 
34

 Ibidem, p. 152. 
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Bruno Fabris Estefanes
35

, em seu trabalho sobre o Brasil imperial, aborda 

principalmente a temática da conciliação representada pelo Ministério da Conciliação de 

1853, sob a presidência do conservador Honório Hermeto Carneiro Leão. Bruno Estefanes 

traz algumas considerações a respeito do período que nos interessa no momento, 1844-1848. 

Para o autor, esta fase foi marcada pela queda do gabinete conservador para a subida dos 

liberais no gabinete de fevereiro de 1844, assinalado pela troca de funcionários mais 

alinhados ao novo ministério. Estefanes explana sobre o jogo partidário que envolvia a lei de 

3 de dezembro de 1841 com as práticas eleitorais, demonstrando a interferência do poder 

central nos resultados de eleições
36

, como ocorreu, por exemplo, nas eleições para a Câmara 

Geral em 1844.
37

 Contudo, o autor deixa claro que os liberais, no período do seu Quinquênio, 

debateram e lutaram por reformas na lei de dezembro de 1841 e na lei eleitoral.
38

  Para Bruno 

Estefanes, “as principais reformas do Ministério da Conciliação vinham do período do 

„quinquênio liberal‟- tanto a reforma da lei de três de dezembro quanto a própria reforma 

eleitoral”
39

, sendo o gabinete de orientação política conservadora.   

Para compreender o jogo político que se formou é preciso evidenciar a forma com que 

ocorreu a distribuição dos poderes entre os partidos no âmbito nacional, representado pela 

Assembleia Geral e pelo ministério. Além disso, é preciso observar como foi a atuação dos 

liberais nessas esferas políticas entre 1844 e 1848, anos que, mesmo tendo estes no poder, 

foram marcados por “um aparato estatal forjado pelo Regresso [que] permaneceu rijo durante 

o Quinquênio Liberal”
40

, procurando destacar os discursos em prol dos projetos que 

defenderam durante o período de hegemonia liberal-moderada. 

Diante disso, buscaremos através desse trabalho entender como foi o retorno dos 

liberais à cena política. Quais foram os termos da tensão entre o então recente patrimônio 

liberal das regências e de 1842 e a acomodação relativa ao seu programa correspondente no 

Quinquênio Liberal? Como se relacionavam a pedagogia da imprensa liberal e a sua 

representação parlamentar naquele contexto?  

                                                 
35

 ESTEFANES, Bruno Fabris. Conciliar o Império. Honório Hermeto Carneiro Leão, os partidos e a política de 

Conciliação no Brasil monárquico (1842-1856). Dissertação (Mestrado em História Social)- Faculdade de 

Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. 
36

 Ao contrário de Estefanes, Miriam Dolhnikoff relativiza o poder de intervenção do governo central, 

representado pelo presidente da província e pelo delegado, nos resultados eleitorais. Ver: DOLHNIKOFF, 

Miriam. O Pacto Imperial: origens do federalismo no Brasil. São Paulo: Globo, 2005 p.108-110.
 

37
 ESTEFANES, op. cit., pp. 120-122. 

38
 ESTEFANES. Conciliar o Império, p. 123. 

39
 Ibidem, p. 195. 

40
 SANTA CRUZ, Em Busca da Conciliação, p.148.  
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Para responder a essas questões, o primeiro capítulo situa o leitor no contexto dos 

debates que serão travados nos capítulos seguintes, apresentando, de forma geral, o Período 

Regencial e os motivos da Revolta Liberal de 1842. Assim, poderemos analisar o que ocorreu 

após a revolta, sob a ótica de ambos, governistas e revoltosos, destacando como a notícia da 

vitória dos legalistas repercutiu no Império, e como os liberais foram tratados diante da 

derrota. 

  O segundo capítulo apresenta a aproximação entre o Imperador e os liberais que 

culminou no retorno dos mesmos ao poder, e a organização do primeiro gabinete liberal que 

influenciou na decisão do Imperador em decretar a Anistia a todos os revoltosos das 

províncias mineira e paulista. Os liberais se pautaram em um programa político que visava a 

conciliação, entretanto, mostraremos como ela não era vista da mesma forma por luzias e 

saquaremas através das divergências apontadas nos debates no interior da imprensa e da 

Câmara dos Deputados, a qual, eleita em 1844, foi composta majoritariamente por liberais, 

entre eles, importantes políticos que participaram do movimento armado.  

O terceiro e quarto capítulos se dedicam a atuação dos liberais no parlamento, 

trazendo as discussões que surgiram em torno das propostas de mudanças levantadas por eles. 

Para recuperar a imagem das eleições, que eram marcadas pela violência e fraudes, bem como 

utilizadas como uma arma de manipulação da escolha dos representantes nacionais na 

tentativa de influir no jogo político partidário, como apresentado no segundo capítulo, o 

terceiro capítulo trata da discussão do projeto da lei eleitoral, buscando alterar alguns 

elementos do sistema eleitoral brasileiro para torná-lo mais legítimo. Para isso, dentre alguns 

pontos, discutiram-se restringir a concentração de poderes com a limitação de acúmulo de 

cargos públicos, e a influência do governo no processo eleitoral, o que resultou na Lei 

Eleitoral de 19 de agosto de 1846. 

 Já o quarto capítulo aborda a reforma do judiciário. Recupera-se o Código do 

Processo Criminal, obra dos liberais moderados no Período Regencial, e a sua reforma, 

realizada pelos regressistas a partir de 1837, representada pela lei de 3 de dezembro de 1841, 

com o intuito de destacar os debates que se perpetraram no interior da Câmara Geral na 

pretensão de reformá-la, pois os  liberais consideravam a lei de 3 de dezembro opressora.  

 A escolha dos periódicos mineiros foi realizada a partir de um levantamento dos 

impressos que abrangem o recorte proposto, entre 1844 a 1848, avançando até 1849, caso de 

dois jornais, retirados do acervo de microfilmagem da biblioteca da Universidade Federal de 

São João del-Rei (UFSJ), também encontrados na Hemeroteca Digital Brasileira, acervo de 



17 

 

periódicos em formato digital disponível pela Biblioteca Nacional, e no Arquivo Público 

Mineiro. 

 Outras fontes documentais foram utilizadas para a realização da pesquisa, como os 

Anais do Parlamento brasileiro, pois, sendo a Câmara dos Deputados um local de ação 

política, é possível evidenciar a atuação das elites provinciais na corte. Através do periódico 

O Compilador tem-se acesso às discussões da Assembleia Legislativa Provincial de Minas 

Gerais. 

 O arquivo da Câmara dos Deputados compõe uma rica documentação a respeito da 

vida política do Brasil. Os Anais da Câmara, digitalizado pela biblioteca da Câmara e 

acessível pela internet
41

, trazem, em formato de calendário, o conteúdo das sessões 

legislativas de cada ano, permitindo ao pesquisador investigar as atuações de diversos 

deputados referentes aos projetos propostos no parlamento.  

Para isso, o tratamento das fontes foi realizado através das atividades de leitura, 

fichamento e análise dos artigos contidos nos periódicos e dos discursos dos deputados nos 

anais da Câmara, ressaltando algumas adversidades da prática da pesquisa no trato das fontes, 

como a seleção dos discursos de alguns deputados e debates não concluídos nos anais, e a 

falta de alguns números dos jornais, dificultando a análise.     

Em relação à nomenclatura dos dois partidos que se destacaram no início do Segundo 

Reinado, a maior parte dos pesquisadores já os reconhecem como Partido Liberal e Partido 

Conservador logo após o período do Regresso.  

O historiador Jeffrey Needell, por sua vez, considera que o Partido Conservador 

passou a ser nomeado dessa forma a partir da década de 1850. Bem antes desta data (a partir 

de 1837), o autor procurou utilizar o termo Partido da Ordem “porque os porta-vozes do 

partido da maioria assim se referiam explicitamente ao seu partido tanto em discursos como 

em seu periódico partidário, O Brasil”.
42

 Assim, Needell diz que evitaria o anacronismo, pois 

“enquanto „partido da ordem‟ aparece em discursos e em O Brasil no ano de 1844, 

„conservador, partido conservador‟ não”.
43

 Quanto ao partido opositor, o autor menciona que 

                                                 
41

 Annaes do Parlamento Brazileiro – Câmara dos Srs. Deputados, 1844 a 1848, disponível no Portal da Câmara     

dos Deputados: <http://imagem.camara.gov.br/pesquisa_diario_basica.asp>.   
42

 NEEDELL, Jeffrey D. Formação dos Partidos Brasileiros: questões de ideologia, rótulos partidários, 

lideranças e prática política, 1831-1888. Almanack Braziliense. São Paulo, n°10, pp. 54-63, nov. 2009, p. 58. 

Disponível em: <http://www.ieb.usp.br/publicacoes/doc/almanack_10_1322176874.pdf>. Acesso em: 

16/10/2013. 
43

 Ibidem, p. 59. 
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“em meados da década de 1840, os luzias também passaram a ser conhecidos como 

Liberais”.
44

 

Assim como Needell, optamos por utilizar a nomeação encontrada nas fontes da 

pesquisa, tanto nos jornais quanto nos Anais da Câmara dos Deputados. Foi possível perceber 

diversas formas de denominações, as quais dependiam da procedência. Enquanto o futuro 

Partido Conservador se apresentava como pertencente ao Partido da Ordem, ordeiros ou 

oposicionistas, os liberais alcunhara-o de reorganizadores do futuro, oposição, gente da 

oligarquia, saquaremas ou oligarquia de saquarema. Já os liberais se viam como o partido 

nacional, enquanto os futuros conservadores os chamavam de facção, luzias, partido da 

desordem e partido rebelde.      

Portanto, quando falamos em Partido Liberal e Partido da Ordem nos referimos aos 

grupos que foram construindo suas identidades ao longo do Período Regencial, tornando-as 

mais acentuadas com a cisão dos liberais moderados ocorrida em 1835.  

Vale a pena ressaltar a origem de dois dos nomes citados. O termo Luzia dado aos 

liberais derivou da cidade mineira Santa Luzia, local onde os liberais sofreram a derrota que 

pôs fim ao movimento de 1842. Posteriormente, em 1845, momento em que os liberais se 

encontravam no poder, os futuros conservadores também receberiam um apelido depreciativo 

dos luzias. O nome Saquarema surgiu da vila de Saquarema, no Rio de Janeiro, onde chefes 

conservadores impediram que seus conhecidos nesta localidade fossem alvos dos desmandos 

da autoridade liberal. Tais protegidos ficaram associados ao termo Saquarema.
45

 

Enfim, a partir da leitura desses documentos, procuramos investigar qual a tônica dos 

debates que circundam os grupos políticos em confronto, apresentando os ideais que eles 

procuraram defender. Analisando os periódicos, e sua relação com o Parlamento, buscamos 

apontar os elementos que indicavam o peso dos princípios expressos nos discursos de 

liberdade provincial e da centralização e descentralização do governo imperial. 

O período de 1844 a 1848 que está sendo proposto carece de um estudo mais 

aprofundado como forma de conhecer suas contribuições ao movimento de construção do 

Estado nacional brasileiro no século XIX. O conhecimento da forma de atuação dos liberais 

em seu quinquênio, suas contradições e formulações, contribuirá para a compreensão do 

                                                 
44

 NEEDELL, Jeffrey D. Formação dos partidos políticos no Brasil da Regência à Conciliação, 1831-1857, p. 

16. 
45

 MATTOS, O Tempo Saquarema, pp. 100-101. 
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processo partidário no Segundo Reinado, em especial quanto à questão das semelhanças e 

diferenças entre liberais e conservadores, luzias e saquaremas.
46

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
46

 Sobre as interpretações na historiografia a respeito da composição dos partidos, MATTOS, Ilmar Rohloff de. 

O Tempo Saquarema. Rio de Janeiro: ACCESS, 1999, p. 122; CARVALHO, José Murilo de. A Construção da 

Ordem – a elite política imperial. Rio de Janeiro, Campus, 1980, p.155. 
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CAPÍTULO 1 

Breve contextualização: Período Regencial e a Revolta Liberal de 1842 na província de 

Minas Gerais 

 

1.1: Imprensa 

 

Os embates políticos oitocentistas tiveram como um de seus espaços privilegiados a 

imprensa periódica, na capital do Império e nas províncias. A província de Minas Gerais seria 

palco do surgimento de uma importante e ativa rede de periódicos desde os anos 1820.
47

 

Esta não apenas registrava “cada lance dos embates na arena do poder”, mas foi um 

agente histórico, intervindo nos processos e episódios, e interagindo “na complexidade de um 

contexto”.
48

 Como um espaço para a ação política dos indivíduos e uma arma poderosa, um 

lugar para “a prática política, onde vozes se faziam presentes procurando afirmar determinada 

visão de mundo”.
49

 A partir do periódico, são percebidos os embates entre os grupos 

políticos
50

 que visavam tornar seus projetos como hegemônicos. Carregados de intenções, os 

periódicos nos permitem observar como as elites políticas se articulavam e se expressavam. 

Na década de 1840, a imprensa já sabia da sua influência diante da forma de governo 

monárquico-representativa, numa nova conjuntura. O periódico O Constitucional, de Ouro 

Preto, em 1846, ressaltou qual seria esse papel: 

 

É claro que a imprensa, esse poderoso meio de civilização, e direção da 

opinião, apresentando ao mesmo tempo as ideias que parecem à sua direção 

mais convenientes ao partido em que se apoia, segundo seus princípios, é 

claro que somente a imprensa pode exercer a extraordinária influência de 

dirigir a opinião, fazendo-a convergir para um fim comum.
51

  

 

 Conforme expressado pelo próprio redator de um periódico oitocentista do alvorecer 

do Segundo Reinado, fica claro que a imprensa não tinha a função apenas de informar, de 

transmitir uma notícia de forma imparcial. Ao contrário, sua função era de esclarecimento do 

                                                 
47

VEIGA, José Pedro Xavier da. A imprensa em Minas-Geraes (1807-1897). Ouro Preto: Imprensa Official, 

1898. 
48

 LUCA, Tania Regina de. História dos, nos e por meio dos periódicos. In: PINSKY, C. B. (org.) Fontes 

Históricas. São Paulo; Contexto, 2005, p. 128. 
49

 MOREIRA, Imprensa e Política, p. 57. 
50

 Sobre os embates entre os grupos políticos e as representações de Evaristo da Veiga nos periódicos do Rio de 

Janeiro, no período Regencial, ver: ANDRADE, Marcos;  SILVA, Janaína. Moderados, Exaltados e 

Caramurus no prelo carioca: os embates e as representações de Evaristo Ferreira da Veiga (1831-1835). 

Almanack, n.4, p. 130-148, nov. 2012. Disponível em: 

http://www.almanack.unifesp.br/index.php/almanack/article/view/834>. 
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 O Constitucional, nº 51, de 13 de agosto de 1846. 
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público, divulgando a posição que defendia como forma de persuadir um maior número de 

leitores e impor uma visão de mundo, ou seja, o jornal era difusor de uma pedagogia política. 

 A atividade jornalística estava presente no cotidiano da vida pública das pessoas e não 

se restringia ao redator. Em seu prospecto, “carta de intenções em que o redator afirmava seus 

propósitos”
52

 apresentada no primeiro número da folha, o Noticiador, de Ouro Preto, apontou 

o quanto o jornal estava arraigado na sociedade:  

 

o jornal é o pregoeiro que vende, é o mascate que compra, é a parte que 

consulta, é o oráculo que aconselha. É o superior que manda, [...], é 

finalmente a sociedade inteira que caminha e deixa dia por dia o minucioso 

roteiro de sua trabalhosa marcha; e esse roteiro interessa a todos por que é o 

legado que tem de ficar às gerações futuras para lhes servir de guia 

comparativa de seu desenvolvimento [...].
53

    

 

A partir do levantamento dos periódicos mineiros (1824 a 1894)
54

, feito por José Pedro 

da Veiga, é possível perceber certo silêncio da imprensa liberal imediatamente após a derrota 

do seu partido na citada revolta de 1842. As três folhas que surgiram neste mesmo ano foram 

regressistas, a saber: O Legalista (Ouro Preto), Boletim da Legalidade (Serro) e O Estafeta 

(Sabará). 

Já em São João Del-Rei, enquanto nascia o periódico A Ordem (1842-1844), 

comemorando a vitória dos legalistas, encerrava-se, no mesmo ano de seu nascimento, a 

trajetória do periódico O Despertador Mineiro, junto com os liberais no campo de batalha.  

Os periódicos que abarcam o recorte temporal deste trabalho, de 1844 a 1848, exceto 

A Ordem, foram publicados na capital Ouro Preto.  

O Recreador Mineiro (1845-1848) e o periódico Boletim Oficial (1845) não trouxeram 

informações a respeito da política do império no âmbito nacional, o primeiro por se tratar de 

uma revista literária, o segundo por se referir, de forma geral, aos expedientes da secretaria do 

governo provincial, de decisões realizadas sobre diversos assuntos das municipalidades 

mineiras.   

O Compilador da Assembléa Provincial de Minas Geraes (1843-1847)
55

 era um 

importante instrumento para a divulgação dos assuntos provinciais, além de demonstrar qual 

era a posição dos deputados provinciais em relação à política que se discutia na Assembleia 

legislativa Geral, composta pelos representantes dos cidadãos a nível nacional.  

                                                 
52

 MOREIRA, Imprensa e Política, p. 118.  
53

 O Noticiador, nº 1, de 31 de julho de 1848.  
54

 VEIGA, A imprensa em Minas-Geraes, pp. 36-58.  
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Redigido pelo padre Luiz José dias Custodio
56

 e por Firmino Rodrigues Silva
57

, o 

periódico A Ordem surgiu um mês depois do fim do movimento armado, carregando em seu 

nome o ideal que pregaria em defesa da monarquia.   

O Itacolomy (1843-1845), periódico de orientação liberal ou Luzia, nasceu no período 

de instauração dos processos aos rebeldes de 1842. Seus próprios redatores, Joaquim Antão 

Fernandes Leão, José Pedro Dias de Carvalho e Teófilo Ottoni, estavam presos na capital 

quando da sua publicação.
58

  

Antes que A Ordem saísse do cenário de debate, O Publicador Mineiro (1844-1846) 

foi fundado para representar os preceitos de ordem. Rivalizando com o Itacolomy, não raro é 

possível verificar que o seu redator
59

, Francisco Diogo Pereira de Vasconcellos, escrevia 

diretamente para a folha rival, com muitos artigos direcionados a ela. Confirmando essa 

relação conflitiva, vemos o Itacolomy apresentar Francisco Diogo como redator desse 

pelourinho e Firmino Rodrigues Silva como partidista do regime da fraude.
60

 

O Constitucional (1846-1857), que tinha Joaquim Antão Fernandes Leão como seu 

fundador e redator, substituiu o Itacolomy como órgão governista. Também dedicou um 

espaço em sua folha para as publicações oficiais da Assembleia Provincial mineira. Com sua 

atenção deslocada para o Constitucional, o Publicador tratou de falar dessa transição: “Depois 

de uma longa, e dolorosa enfermidade de incríveis e não pensados sofrimentos faleceu 

intestato o Itacolomy, órgão dos rebeldes, e defensor atual, prodigioso governo do Sr. 

Quintiliano José da Silva”. Sem perder o tom provocativo, ele completou: “é obra de 

misericórdia rezar pelos defuntos”.
61

 No inicio de 1846 o Publicador comunicou a ressureição 

do periódico da polícia, com a metamorfose do Itacolomy em Constitucional.
62

  

O Itamontano,(1848-1851) periódico político e literário, foi liberal situacionista 

apenas enquanto Bernardino José de Queiroga
63

 ocupava a presidência da província, de 22 de 
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junho a 4 de novembro de 1848, sucedido pelo saquarema José Ildefonso de Sousa Ramos 

após a queda do último gabinete liberal em setembro de 1848. 

O Noticiador (1848-?), periódico miscelânico, surgiu em julho de 1848, mas a partir 

de novembro sua posição política se manifestou como da situação, ou seja, aderente ao 

Partido da Ordem.
64

    

Por fim, os jornais O Povo (1849) e A Voz do Povo Opprimido (1849-50) foram 

escolhidos fora do recorte temporal por terem sido publicados um ano após o fim do 

Quinquênio Liberal, nos permitindo analisar o que repercutiu desse período. Suas páginas 

também foram marcadas por ataques diretos, pois, enquanto o primeiro tinha orientação 

política conservadora, o segundo era liberal ou Luzia.
65

 

O quadro abaixo apresenta os periódicos da província de Minas Gerais que foram 

analisados de acordo com o recorte temporal desta pesquisa, com a localidade e a quantidade 

de exemplares encontrados nos acervos, ressaltando a não localização de vários números.  

 

Quadro 1  

Fontes: acervo de microfilmes da Biblioteca Nacional, disponível na biblioteca Universidade Federal de São João del Rei; 

Arquivo Público Mineiro.  

 

Identificados os redatores de alguns dos periódicos analisados, percebe-se que eles 

tinham algo em comum. A ligação com a política e a imprensa os tornava membros de uma 
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Periódico Localidade    1844 1845 1846 1847 1848 1849 Total 

A Ordem São João del Rei 16 - - - - - 16 

O Compilador da 

Assembléa Provincial de 
Minas Geraes 

Ouro Preto 45 52 45 42 
- - 

184 

 O Constitucional Ouro Preto - - 47 10 - - 57 

O Publicador mineiro Ouro Preto 47 24 2 - - - 73 

Boletim Oficial Ouro Preto - 29 - - - - 29 

O Noticiador Ouro Preto - - - - 13 - 13 

O Itacolomy66 Ouro Preto 2 3   - - - - 5 

O Itamontano Ouro Preto - - - - 1 - 1 

O Povo Ouro Preto - - - - - 23 23 

A Voz do Povo Opprimido Ouro Preto - - - - -        5 5 

O Recreador mineiro 

(periódico literário) 
Ouro Preto - 23 26 23 

 

12 
- 

84 

Total de periódicos 490 
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elite politica e intelectual, pois além de ocuparem diferentes cargos públicos, eles exerciam 

uma função diretiva e organizativa por meio de uma pedagogia política.    

Como um espaço de ação política, a imprensa esteve presente no centro dos debates 

políticos decisivos para a construção do Estado nacional brasileiro, seja no período da 

independência, na busca pela liberdade, seja nas regências, na busca pela consolidação dessa 

liberdade através da implantação de instituições liberais, de um sistema representativo de 

governo.     

Os liberais mineiros, Joaquim Antão Fernandes Leão, José Pedro Dias de Carvalho, 

José Antônio Marinho e Teófilo Ottoni, também se destacaram no cenário político nacional. 

Eles foram eleitos deputados gerais para a legislatura de 1842-1845, previamente dissolvida, e 

participaram ativamente do movimento rebelde desse mesmo ano. Estudando a organização 

da elite mineira, Wlamir Silva verificou que “a elite política local e provincial foi heterogênea 

quanto à sua origem social e quanto à sua formação. Magistrados, fazendeiros, comerciantes, 

padres, professores, sobretudo, eram os atores dessa elite”.
67

   

José Antônio Marinho, nascido no povoado Porto do Salgado da província de Minas 

Gerais, filho de pais humildes e pobres, conseguiu atingir uma posição social proeminente. 

Apesar de não figurar na lista de redatores dos jornais pesquisados, ele foi adepto ao 

jornalismo partidário. Durante a Regência redigiu os periódicos Jornal da Sociedade 

Promotora da Instrução Pública, Astro de Minas, Oposição Constitucional e O Americano.
68

 

No Segundo Reinado, entre 1843-1850, Marinho fez parte da redação do Correio Mercantil 

do Rio de Janeiro
69

 e, embora sem mais informações, o redator do Publicador Mineiro, em 

quatro edições de 1844, atribuiu a Marinho e Ottoni a redação do periódico Nacional.
70

 

 Defensor das ideias liberais, José Marinho se envolveu em 1824 na Confederação do 

Equador, uma luta contra as tendências absolutistas do Imperador, que ocorreu na província 

pernambucana, e consolidou sua carreira política ao lado do partido da liberdade já no 

Primeiro Reinado. Padre, educador e político, Marinho ocupou algumas vezes as cadeiras da 

Assembleia legislativa provincial e da Câmara temporária (1845-1847, 1848). Na tribuna e na 

imprensa ele defendeu os preceitos liberais a ponto de se comprometer com o movimento 

político de 1842 em reação à direção política instaurada pelos regressistas desde 1837. 
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Participante da luta armada, Marinho foi o primeiro a escrever sobre o conflito
71

, 

entretanto, devido à proximidade com o evento
72

, sua obra escrita em 1844 sofreu 

questionamentos. Segundo José Pedro da Veiga, a obra de Marinho estava longe de ser 

matéria para a história, aproximando-a de uma crônica policial. Analisando o contexto no qual 

foi escrita, apenas dois anos após a derrota no campo de batalha dos liberais e poucos meses 

depois do retorno dos mesmos ao cenário político, para Xavier da Veiga a obra poderia 

levantar uma dupla suspeita:  

 

de ser a obra uma virulenta provocação do triunfador do dia, vencido da 

véspera, aos decaídos do governo; e de recomendar-se, e aos seus, às graças 

do Poder, concitando-lhe igualmente as cóleras contra os adversários, por 

descrever o movimento revolucionário de 1842 em Minas Gerais, a um 

tempo, como série só de heroísmos e de martírios de um partido, e como um 

acervo só de monstruosidades e de infâmias de outro partido!
73

 

 

 

Apesar dessa interpretação, a obra de Marinho possui importância enquanto fonte 

documental, assim como os jornais que não deixaram de ter seu valor pelo fato de serem 

partidistas.  

Teófilo Benedito Ottoni, mineiro da cidade do Serro, marcou posição no cenário 

político do Brasil Regencial e também durante o Segundo Reinado. Comerciante, redator e 

político, Ottoni foi um homem dedicado às ideias liberais e um dos principais chefes do 

Partido Liberal, “sua influência, seu prestígio, sua grandeza tiveram por bases principais a 

imprensa e o Parlamento”.
74

  

Ottoni publicou na sua cidade, em 1830, o jornal Sentinela do Serro, influindo nos 

debates em torno do Sete de abril de 1831, que culminou com a abdicação de D. Pedro I. Com 

a organização da Sociedade Promotora do Bem Público em 1832 ele agiu em prol das 

reformas constitucionais que achava necessárias. Contrário às ações tomadas na regência de 

Araújo Lima e às que se estenderam após a maioridade do Imperador, Teófilo Ottoni também 

não hesitou em participar do movimento armado de 1842, que iniciou na província paulista.
75

 

Ele foi vice-presidente interino da Província de Minas Gerais em 1842 e um dos principais 
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articuladores do movimento. Ottoni era a favor da tomada da capital Ouro Preto, fato 

divergente entre os lideres rebeldes, e foi responsável pela condução das lideranças de 

Barbacena para reunir esta coluna rebelde com as demais em Queluz.
76

 Em certo momento 

seu nome chegou a ser cogitado para assumir a presidência interina.
77

  

Como deputado, Teófilo Ottoni foi eleito para a Assembleia Geral na quarta, sexta e 

sétima legislaturas (1838-1841, 1845-1847, 1848) e se tornou presidente da Câmara dos 

Deputados em 1847. Apesar do que se esperava da sua presença na sexta e sétima legislaturas, 

já no contexto do Quinquênio Liberal, a tribuna não viu uma atuação expressiva do deputado 

mineiro.
78

   

José Pedro Dias de Carvalho, nascido em Mariana, foi um dos redatores do Universal, 

de Ouro Preto, e do Parlamentar, publicado no Rio de Janeiro durante a Regência, e 

participou da Revolta de 1842 como secretário do presidente interino da província de Minas 

Gerais. 

Assim como outros ex-deputados liberais eleitos para a Câmara que fora dissolvida em 

1842, Dias de Carvalho, favorecido pela anistia, assumiu posição na Assembleia Geral para a 

sexta legislatura (1845-1847), sendo presidente da Câmara dos Deputados entre 1847 e 1848.  

Além de deputado provincial, Dias de Carvalho alcançou no ano de 1848 a presidência da 

província mineira e os Ministérios da Fazenda e dos Negócios do Império.
79

   

Joaquim Antão Fernandes Leão, nascido em Queluz, também se destacou no cenário 

político por suas ocupações. Além de advogado, promotor público, conselheiro do Imperador, 

Joaquim Antão foi senador, presidente de província, deputado provincial, deputado à 

Assembleia Geral Legislativa (1845- 1847; 1848) e ministro nos gabinetes de 1848.
80

 

Como os demais deputados liberais que compuseram a Câmara dissolvida em 1842, 

Joaquim Antão participou do movimento rebelde e foi preso na cadeia da capital Ouro Preto.   

Do lado dos combatentes contrários ao movimento armado, Firmino Rodrigues Silva, 

embora nascido no Rio de Janeiro, prestou relevantes serviços à província mineira nos 

campos da polícia, imprensa e magistratura.  

Jornalista da oposição, Firmino redigiu e colaborou com diversos periódicos, tanto em 

Minas, com O Bom Senso, quanto no Rio de Janeiro, com A Chronica, O Brazil, O 
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Constitucional e o Correio Mercantil, como meio de defender seu partido e influenciar seus 

concidadãos.
81

 Exercendo o cargo de juiz de direito em 1842, Firmino participou dos 

processos dos rebeldes mineiros como presidente do júri de Barbacena. Por esse motivo, ele 

considerou não ser prudente se manifestar sobre o movimento e preferiu se afastar da escrita 

dos periódicos.
82

 

Já Estevão Ribeiro de Rezende, nascido no arraial de Prados, comarca do Rio das 

Mortes, foi um político ativo durante o Primeiro Reinado, conquistando a confiança de D. 

Pedro I. Com traços absolutistas, Estevão de Rezende posicionou-se a favor da restauração do 

príncipe após a Revolução de Sete de abril e, desde então, lutou contra os excessos do Partido 

Liberal.
83

 Antes de ser chefe de polícia interino em Minas, segundo o Publicador, como juiz 

de direito, Estevão de Rezende foi juiz processante de pessoas que se envolveram no 

movimento político de 10 de junho de 1842, sustentou pronúncias, intervindo nos recursos, 

como os casos de José Pedro Dias de Carvalho, Manoel Mello Franco e Joaquim Antão 

Fernandes Leão (redatores do Itacolomy).
84

 

Francisco Diogo Pereira de Vasconcellos, nascido em Vila Rica, atual Ouro Preto, foi 

eleito deputado à Assembleia Geral para a Câmara que sucedeu à Câmara dissolvida em 1842. 

Durante o Quinquênio Liberal voltou ao Parlamento somente no ano de 1845, como suplente. 

Membro do partido ordeiro, Francisco Diogo atuou fortemente na repressão dos 

rebeldes liberais, como redator, juiz de direito da Comarca do Rio das Mortes (1839-1844) e 

como chefe de polícia de Minas (1842-1844).
85

 

Portanto, destacamos que os debates políticos na tribuna eram complementados pela 

imprensa e que “a figura do autor nos leva a pensar sobre o seu papel na discussão política e 

na construção de um ambiente comum, ou seja, trata-se de perceber quem, de fato, detinha a 

prerrogativa inicial da fala no processo de emergência das „opiniões públicas‟”.
86

  

 

1.2: Regência e Revolta 

 

O Período Regencial, importante para a definição do Estado nacional brasileiro, foi 

assinalado pela luta entre os projetos políticos de diferentes facções. O vazio do trono 

decorrente da abdicação de D. Pedro I causou uma disputa pelo poder entre os grupos 
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exaltado, moderado e caramuru. O que estava em pauta nas discussões já vinha se arrastando 

desde o reinado de Pedro I, como a centralização do Estado imperial, em seus aspectos 

políticos e administrativos. Os liberais moderados e exaltados perceberam a necessidade de 

reformar a Constituição de 1824, ressalvam-se aqui diferentes graus de reforma, já os 

caramurus se opuseram a ela.  

Enquanto os moderados eram adeptos aos postulados clássicos liberais, como reformas 

político-institucionais para limitar o poder do Imperador e conferir autonomia à Câmara dos 

Deputados e ao Judiciário, os exaltados buscavam reformas mais profundas, políticas e 

sociais, como a instauração de uma república federativa e uma relativa igualdade social. Já os 

caramurus, por sua vez, defendiam uma monarquia constitucional firmemente centralizada. 

Nessa conjuntura, prevaleceu o projeto dos liberais moderados, o qual visava uma 

intermediação entre o liberalismo radical dos exaltados e as intenções absolutistas dos 

caramurus.
87

  

A realização de tal projeto se deu a partir da formulação do Código do Processo 

Criminal, em 29 de Novembro de 1832, uma obra jurídica que representava maior autonomia 

judiciária, localismo e representação popular; instituiu o júri; ampliou os poderes dos juízes 

de paz; introduziu o habeas corpus; e criou o juiz municipal.
88

  

O projeto foi coroado com o Ato Adicional, ou a Reforma da Constituição de 1824, 

que estabeleceu a substituição dos Conselhos Gerais de Província pelas Assembleias 

Legislativas provinciais, tendo poderes para legislar sobre as necessidades das províncias 

como economia, justiça, educação, entre outros, sem, contudo, interferir no que competia ao 

poder central. Alterações que permitiram certa descentralização, pois retiravam alguns 

encargos do governo geral, transmitindo-os para os governos provinciais; estabeleceu também 

a Regência Una eleita por voto direto e censitário por quatro anos; e a supressão do Conselho 

de Estado. Tudo em nome da preservação da ordem social.
89

  

Neste contexto, são visíveis as lutas entre projetos políticos, cujo intuito de estabelecê-

los como hegemônicos implicava coerção, mas também convencimento da opinião pública 
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para que uma nova direção intelectual e moral fossem criadas, ou seja, a conquista da opinião 

pública requeria “uma luta de „hegemonias‟ políticas, de direções contrastantes”.
90

  

Ao tratar de grupos políticos, é preciso ter em mente que a concepção de partido 

político nesse período não pode ser vista como se entende hoje no tocante à sua organização. 

Para Jeffrey Needell, “um partido era claramente caracterizado por um senso de liderança 

altamente pessoal, pela ausência de uma agenda ideológica e geral ou de publicações e de 

manifestos, por sua visível relação com redes de parentesco e por seus apelos a interesses 

específicos”.
91

 Marco Morel também enfatiza que neste momento a noção de partido não é a 

que se compreende atualmente, moldada a partir de fins do século XIX. Para o autor, no 

contexto que se estabelecia a ideia de modernidade e Unidade Nacional, ser partidário possuía 

uma carga pejorativa, inimigos da pátria por pensarem em divisionismo. Partido no inicio do 

oitocentos era visto como agrupamentos em torno de um líder, que se delimitavam por 

lealdades ou afinidades entre seus participantes.
92

   

A consolidação do projeto do Partido da Ordem, marcado pela revisão das reformas 

liberais e busca pelo poder, foi a causa do movimento liberal de 1842. Tal grupo, que 

começou a ganhar forma com a cisão dos moderados a partir de 1837, instituindo o período do 

Regresso, implantou: a Lei de Interpretação do Ato Adicional de 1834, aplicada em 1840; a 

Reforma do Código do Processo Criminal de 1841; o restabelecimento do Conselho de Estado 

em 1841 e a dissolução prévia da Câmara liberal eleita em 1840, em maio de 1842.
93

  

O Regresso foi visto como um período de centralização, promovendo as leis ditas 

opressoras pelos liberais. A Interpretação do Ato Adicional empreendeu uma virada 

centralizadora. Ivan de Andrade Vellasco aponta que foram  

 

retirados poderes e prerrogativas importantes das assembleias provinciais, 

entre eles o de definir atribuições aos postos criados pelo código do 

processo, e separadas as polícias administrativa e judiciária, passando a 

última a subordinar-se ao governo central.
94

 

 

Já a Reforma do Código do Processo Criminal, materializada na Lei de 3 de dezembro 

de 1841, foi responsável por uma reestruturação judiciária e policial do Império: Hierarquizou 
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cargos e funções (ficando a cargo do ministro da Justiça nomear os, juízes municipais, juízes 

de direito e chefes de polícia; estes, por sua vez, eram responsáveis pelas nomeações de 

delegados e subdelegados); retirou dos juízes de paz a maioria de suas funções; as juntas de 

paz e júri de acusação foram abolidos;  a fiança e o habeas corpus restringidos.
95

  

Com a lei de 23 de novembro de 1841 se restabeleceu o Conselho de Estado, 

instituição nomeada pelo Imperador, que passou a exercer amplos poderes. Como mostra 

Maria Fernanda Vieira Martins, quando ao Conselho de Estado foi concedido o poder de 

controlar as leis promulgadas pelas assembleias provinciais, ele pôde  

 

reforçar ainda mais a ação do poder central, uma vez que a atenção maior 

concedida a esse exame visava garantir que as assembleias provinciais se 

manteriam duplamente sob controle, impedidas de legislar fora do que então 

consideravam sua jurisdição e evitando-se que esta legislação viesse de 

encontro ou sobrepujasse às leis gerais do país.
96

 

 

A preocupação dos liberais no que tange ao Conselho de Estado se referia justamente 

pelo seu caráter consultivo, passível de se transformar em coativo. Para Erik Hörner, a 

menoridade do monarca e a distância do poder do Ministério Maiorista aventavam a chance 

desse órgão de ludibriar D. Pedro II.
97

    

O estopim da insatisfação dos liberais se deu com a dissolução prévia da Câmara dos 

Deputados em 1842, após os oposicionistas alegarem que a eleição de 1840 havia sido 

marcada por irregularidades e fraudes. Conhecida como “Eleições do Cacete”, tal processo 

eleitoral, na visão do Partido da Ordem, demonstrava seu caráter ilegítimo de representação 

da opinião nacional.  

Os revoltosos não tinham a pretensão de destronar o Imperador. Conforme explica 

Paulo Pereira de Castro, “não se pretendia derrubar o Governo pela força armada. A 

demonstração armada era uma forma de compelir o Imperador a medidas apaziguadoras que 

implicariam a demissão do ministério e a suspensão das reformas”.
98

 Aqui, o autor se refere 

ao gabinete palaciano, de cunho regressista, que substituíra o Gabinete Maiorista, de cunho 

liberal. 

Hörner também demonstra que a luta armada não era contra o Imperador, e sim contra 

o Ministério de 23 de março que o aprisionava. O autor aponta para o clima de tensão que 
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estava sendo criado às vésperas da aprovação das leis ditas opressoras, e procurou mostrar que 

a partir dos instrumentos de representações e petições, trâmites considerados legais, algumas 

Câmaras Municipais pediram pela não aprovação das políticas do gabinete citado.
99

 Após os 

elementos legais caírem por terra, como a dissolução das Assembleias Geral e Provincial, não 

restou à oposição outra opção que não o apelo às armas, uma ação não repentina, mas pensada 

ao longo de um processo de acirramento dos ânimos e escassez de alternativas.
100

   

Após a derrota dos liberais em Santa Luzia, os periódicos mineiros que os apoiaram 

diminuíram suas vozes nos últimos meses de 1842, restando à imprensa opositora refletir 

sobre o resultado final do embate, já que escrevia no mesmo momento em que o processo se 

desenrolava.
101

  

O periódico mineiro A Ordem, que teve sua primeira publicação em setembro de 1842, 

demonstrou a consequência lastimável da rebelião e procurou retirar alguma lição do evento 

para o futuro da província mineira. Os redatores passaram a pregar que, a partir daquele 

momento, a busca pela ordem seria o foco central dos brasileiros para a grandeza e a 

prosperidade da nação, “mas para conseguirmos tão louvável intento, cumpre dar ao espírito 

público transviado pelas doutrinas errôneas dos facciosos, uma direção inteligente, [...], 

repelir em uma palavra das inteligências a rebelião que acaba de ser vitoriosamente esmagada 

no campo de batalha”.
102

    

A ilusão foi uma arma dos rebeldes para conquistar adeptos à sua causa. De acordo 

com o redator da Ordem, muitas pessoas defenderam a causa dos rebeldes por acreditarem 

fielmente que José Feliciano era o presidente legítimo devido às mentiras espalhadas contra os 

verdadeiros legalistas. Aproveitando do bom conceito que os chefes rebeldes possuíam diante 

de seus municípios, por serem homens de posses e ocupantes de cargos de governança, os 

revoltosos propagavam que o Imperador estava preso em seu palácio, que as leis da Reforma 

e o Conselho de Estado reestabeleceriam o absolutismo, além de expor que o Império todo 

estava às vésperas de sublevar-se.
103

  

Assim como os jornais escrevem sobre o momento em que vivem, algumas obras 

também requerem uma atenção especial ao serem analisadas devido à proximidade dos 

autores com o tema em questão. Dessa forma, na obra escrita em 1844 por José Antônio 

Marinho, historiador e participante do movimento liberal, é possível perceber que o seu 
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objetivo era defender a legitimidade, ou antes, a justiça das ações encetadas pelos homens que 

pegaram em armas nas províncias de São Paulo e Minas Gerais em nome das conquistas 

alcançadas no período anterior ao Regresso.  

Segundo Marinho, a forma com que o governo tratou de combater os rebeldes 

demonstrou o quanto ele queria fazer entender que a sua causa era a mesma que a do 

Imperador. A expressão disso foi a proclamação de 19 de junho, um documento assinado pelo 

Imperador que apontou a reprovação do monarca com as rebeliões que afligiam as províncias 

e buscou alertar os rebeldes: 

 

[...] Brasileiros, que fostes iludidos! Abandonai os homens, que vos tem 

conduzido ao crime: como pai vos aconselho, que desprezeis suas pérfidas 

sugestões: poupai-me a dura necessidade de punir-vos. Viva a Nossa Santa 

Religião! Viva a constituição do império! Viva a nação brasileira! [...].
104

  

 

Apesar da assinatura imperial e sem referência a nenhum ministro, Marinho 

considerou esta proclamação ministerial, sendo assim, ficava claro que o pensamento do 

ministério de março de 1841 era distinguir os brasileiros em iludidos e ilusores, não 

oferecendo aos últimos nenhum tipo esperança de perdão, mesmo que deixassem as armas.
105

  

A historiografia busca distinguir a Revolta de 1842 das que ocorreram no Período 

Regencial no que tange aos participantes. As interpretações a caracterizam como um 

movimento de elite, que não ganhou uma dimensão popular.
106

 Contudo, para desqualificar o 

adversário, não faltou aos dois lados do confronto a depreciação dos componentes da facção 

rival. Para Marinho, “podia-se dizer com verdade que, tanto no campo legalista, como nas 

fileiras insurgentes, existiam as mesmas convicções; proprietários, capitalistas, pais de 

família, estavam debaixo de uma e de outra bandeira”, até que o governo colocou as armas 

nas mãos de assassinos e escravos.
107

 Do outro lado, A Ordem tratou de taxar os membros 

rebeldes como “vadios, homens perdidos por seus vícios e devassidões”.
108

  

A derrota dos rebeldes em agosto de 1842 consolidou o retorno dos regressistas ao 

poder, sustentando-o até o decreto de anistia em 1844. Contudo, antes que o Imperador 

utilizasse da anistia, prerrogativa atribuída a ele pelo Poder Moderador, a instauração de 
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processos nos meses finais de 1842 e 1843 também definiu a situação de muitos dos 

envolvidos no episódio de 1842.   

  

1.3- Pós-revolta: Repercussão dos processos dos rebeldes na imprensa mineira 

 

Após a vitória dos regressistas sobre os liberais no campo de batalha, o confronto entre 

legalistas e insurgentes se deslocou para o campo judicial, iniciando, portanto, a fase de 

julgamentos dos rebeldes envolvidos no conflito armado. De acordo com Erik Hörner, que 

optou em tratar o movimento político de 1842 como “Revolução”
109

, os processos foram 

marcados por contradições, excessos e impunidades. 

Tomando por base o Código Criminal de 1830, no que tange ao título “crimes contra a 

segurança interna do império”, o movimento liberal poderia ser enquadrado como rebelião ou 

sedição. O primeiro se referia à participação de no mínimo 20 mil pessoas em crimes que, por 

exemplo, atentassem contra a integridade nacional, contra a Constituição ou seus artigos e os 

que visavam à destronização do Imperador, sendo os “cabeças” sujeitos à punição. Já o 

segundo caracterizava-se pela reunião de mais de 20 pessoas armadas dispostas a impedir a 

posse de autoridades legais ou impedir o cumprimento de um ato ou ordem legal.
110

 

 A partir dessa interpretação, é possível perceber o porquê os rebeldes faziam questão 

de frisar em seus discursos que o apelo às armas não tinha como alvo o trono do monarca, 

pois dessa forma não seriam considerados inimigos do Império. E mais, de acordo com 

Francisco Iglésias, após o fim do movimento armado “os insurgentes presos ou refugiados são 

submetidos a processo, em clima tenso de perseguição. Eles próprios quiseram o processo, 

pois, exposta em público a questão, poderiam justificar-se, mostrando que não haviam feito 

crime, mas resistência legal”.
111

 

Entretanto, o movimento foi considerado crime de rebelião
112

, fazendo surgir a dúvida 

sobre quem seria considerado cabeça da rebelião, como demonstrou um artigo da Ordem. De 

acordo com o periódico, o Código Criminal consagrava a impunidade das massas rebeldes, 

pois a ideia de punir somente os cabeças abria margem para a participação de diversos 

criminosos que, não tendo nada a perder, sabiam que não seriam responsabilizados.
113
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Com a intenção de apenas levantar uma discussão a esse respeito, o periódico 

percebeu um impasse: não era justo inocentar completamente todos os homens que 

participaram de alguma forma do movimento rebelde, porém, admitia não ser possível punir 

um local inteiro, dependendo da dimensão do ocorrido, quando se buscava os culpados, o que 

acabava trazendo a possibilidade da clemência imperial. Certo é que não saber identificar 

quem eram os cabeças, autores principais da rebelião,  

 

oferece largas ensanchas ao arbítrio dos formadores de culpa, que tem de 

considerar em suas consciências, dirigidas pelos princípios de Direito 

Criminal, a situação particular de cada um [...]. Convém que eles façam 

desse arbítrio o uso mais moderado, e prudente, estreitando, quanto for 

compatível com a justiça, e bem do Estado, o circulo dos comprometidos, 

desprezando influencias subalternas [...].
114   

 

Para o redator, esta ação reduziria a escolha pela anistia e puniria realmente os chefes 

rebeldes.  

Portanto, a aplicação da justiça esbarrou nas lacunas da própria lei em vigor. O Código 

Criminal estabelecia a classificação de crime de rebelião e previa as penas aos “cabeças”, 

porém não definiu quem poderia ser considerado “cabeça”, além de não determinar uma 

punição à maioria dos rebeldes que participaram do movimento armado.   

 

Assim, temos uma situação inusitada permitindo, ao mesmo tempo, 

perseguições e impunidades. A lei acabava por permitir ou o processo de 

inúmeros indivíduos tidos como lideranças rebeldes ou o indiciamento de 

pouquíssimos indivíduos. Sem critérios claros tudo ficava a cargo do Chefe 

de Polícia.
115

 

   

Para os redatores do jornal A Ordem, havia uma necessidade de punir e um receio de 

pensar em anistia naquele momento, contudo a ideia de perseguição era repudiada. O 

principal foco era a busca por justiça.
116

   

Na província mineira o presidente e o chefe de polícia que comandaram os 

julgamentos foram os mesmos que estavam no poder em 1842, quando se iniciou o 

enfrentamento armado, a saber, Bernardo Jacinto da Veiga e Francisco Diogo Pereira de 

Vasconcellos, respectivamente, gerando, de acordo com Antônio Marinho, uma repressão 

mais severa que no caso paulista, em que houve a troca dessas autoridades.  
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Em todos os países, ainda mesmo despóticos, em caso de revolução, o 

governo propriamente dito debela os facciosos, emprega contra eles a força 

firmada; mas depois de os derrotar deixa o cuidado da punição ao poder 

judiciário; o presidente Veiga, porém, pretendeu dirigir, e de facto dirigiu, 

toda a justiça; era ele quem indiciava os que deviam ser pronunciados [...].
117

  

 

A interpretação acima feita por Marinho sobre a intervenção do Poder Executivo na 

Justiça, que tinha o presidente da província como representante, também foi percebida pelo 

jornal da Ordem, o qual admitiu que a confusão que existia naquele momento entre política e 

Justiça era grave. “A magistratura nada tem com o governo: cumpra ele os seus deveres, 

processe os que devem ser processados, e deixe ao governo atender as necessidades, do país, e 

minorar o rigor da lei, conforme achar mais conveniente”.
118

 

As punições dos culpados foram diversas, e por vezes excessivas, como 

recrutamentos, perseguições, dissolução dos corpos de Guarda Nacional e processos contra as 

lideranças. Entretanto, não houve um padrão, tanto que foi possível deparar com o 

indiciamento de subalternos, enquanto alguns homens diretamente comprometidos sequer 

foram pronunciados.
119

  

Em contrapartida, também existiram aqueles que consideraram que a rebelião 

terminou com a impunidade dos envolvidos. Erik Hörner traz as palavras do ministro da 

Justiça Paulino de Souza que refletiam esse sentimento: 

  

Em alguns lugares não eram processados pelas Autoridades locais indivíduos 

que deviam ser considerados como cabeças, e isto, ou porque essas 

Autoridades cediam aos receios de comprometimento, às solicitações de 

amigos, ou de credores, ou a de parentesco. (...) Daqui uma diversidade de 

procedimento extraordinária, que em tais casos sempre produz 

desmoralização.
120

 

 

Em uma carta entre os regressistas Firmino Rodrigues Silva, juiz de direito da comarca 

de Paraibuna e um dos redatores da Ordem, e Justiniano José da Rocha, redator do jornal O 

Brasil, da corte, ambos reconheceram os excessos legalistas, como o envio de diversos presos 

da província mineira para a corte não regulado por motivos suficientes.
121
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O periódico A Ordem também concordou que o desdobramento da rebelião estava 

caminhando para a impunidade da maioria dos comprometidos, porém a ausência de punição 

era consequência da própria lei, eximindo o governo provincial de tal culpa e cobrando mais 

rigor da Justiça: 

 

O governo provincial que há pouco nos parecia ir afrouxando na árdua tarefa 

de punir os cabeças de rebelião, acaba de mostrar-nos quão injustas eram 

nossas apreensões. O Sr. Bernardo Jacinto da Veiga continua a ser o mesmo 

homem, o administrador inteligente e honrado, o sustentáculo sagrado da 

ordem e da monarquia nesta província. [...]. O que convém é que as 

autoridades a quem compete a organização dos processos sigam a direção 

enérgica e inteligente que lhes dá o governo da província. [...].  Se o poder 

judicial não caminhar de acordo com o executivo, [...], nenhum resultado se 

poderá conseguir de vantajoso ao país [...] .
122

  

 

A instauração dos processos atingiu diversos segmentos que se envolveram com o 

movimento armado, desde oficiais da Guarda Nacional até deputados e senadores. Neste caso, 

vale a pena ressaltar o caso dos deputados, pois eles integravam a Câmara que fora dissolvida 

em 1842. O quadro a seguir apresenta a bancada mineira que compunha a Câmara dos 

Deputados em 1842. 

 

Quadro 2 

Antônio Paulino Limpo de Abreu 

Antônio da Costa Pinto 

Pedro de Alcântara Cerqueira Leite 

José Pedro Dias de Carvalho 

Francisco de Paula Cerqueira Leite 

José Joaquim Fernandes Torres 

José Feliciano Pinto Coelho da Cunha 

João Dias de Quadros Aranha 

Teófilo Benedito Otoni 

José Antônio Marinho  

Domiciano Leite Ribeiro 

Manoel Gomes da Fonseca 

Bernardino José de Queiroga 

Gabriel Getúlio Monteiro de Mendonça  

José Jorge da Silva 

Antônio José Ribeiro Bhering  

Camillo Maria Ferreira Armond 

Joaquim Antão Fernandes Leão 

José Cesario de Miranda Ribeiro 
 

Fonte: Organizações e programas ministeriais desde 1822 a 1889. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1889, p. 297. 

 

Dentre os deputados que não assumiram a 5ª legislatura, ressaltemos o desenrolar de 

alguns dos julgamentos trazidos por Antônio Marinho, como os de José Pedro Dias de 

Carvalho, Teófilo Benedito Ottoni, Joaquim Antão Fernandes Leão, Manuel de Melo Franco, 

presos na capital mineira, e o do próprio Marinho.
123
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Do interior da cadeia de Ouro Preto, Teófilo Ottoni escreveu sobre o tratamento que os 

homens da legalidade deram aos considerados chefes rebelde quando da transferência de 

alguns deles de Santa Luzia para a prisão de Ouro Preto, caso dos ex-deputados Ottoni e Dias 

de Carvalho. O percurso foi marcado por abusos praticados pelas autoridades superiores, mas 

também pela defesa por parte dos subalternos.
124

 

João Manoel Pereira da Silva também fez referência ao tratamento dos presos após a 

derrota liberal em 20 de agosto de 1842. Assim como a obra de Marinho, a obra de Pereira da 

Silva precisa de uma leitura cuidadosa, pois o autor também estava inserido na conjuntura 

política deste período, integrando o partido oposto ao de Marinho.
125

 

Buscando desmentir os boatos que atribuíram às diversas autoridades o consentimento 

de maltratar os presos, Pereira da Silva explicou que, certa vez, 

 

Em carta dirigida a Luís Alves de Lima por Teófilo Ottoni, com data de 

1845, assegurou o exímio parlamentar que tanto ele como José Pedro e 

vários amigos, acorrentados os braços e a pé, seguiam para Ouro Preto 

escoltados por soldados, mas que logo ao principiarem a viagem, chegado o 

fato ao conhecimento do general, mandara este à toda pressa arrancar-lhes os 

ferros, e prestar-lhes cavalos para sua comodidade.
126

 

 

Entretanto, no itinerário escrito por Ottoni, o político demostrou em várias passagens 

que seus colegas e ele andaram longos caminhos a pé, algemados e acorrentados.
127

 Apenas 

dois dias antes da chegada à capital mineira eles ficaram livres das amarras e prosseguiram a 

cavalo até o destino final.
128

  

   Pronunciados pelo chefe de polícia, Dias de Carvalho e Fernandes Leão foram 

apresentados ao júri da capital Ouro Preto para serem julgados. Todavia, ao contrário do que o 

presidente Bernardo da Veiga esperava, em dezembro de 1842 os ex-deputados foram 

absolvidos por esse júri, o qual ele chegou a considerar manipulável. Para Marinho,  

 

Já não era oculto que o tribunal do júri simpatizava com os comprometidos, 

e que a opinião publica sancionava o movimento. Bernardo Jacinto porém, e 

a facção oligárquica obstinavam-se em querer que a província 

compartilhasse suas atrocidades, e para iludirem a opinião publica, 
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procuravam a explicação das absolvições na impropriedade do júri, na 

corrupção dos jurados, quando a facção os não tinha podido corromper. 

Restava ao governo a formidável arma das apelações ex-ofíicio, [...]. Dias de 

Carvalho e Antão continuaram presos, mas as suas absolvições tinham sido 

para o partido oprimido de um alcance da maior importância; honra ao júri 

da capital, cujo exemplo não tardou a ser universalmente seguido.
129

 

 

Depois de novas apelações e prisões, os ex-deputados foram enfim absolvidos. 

 O mesmo ocorreu com Melo Franco que, mesmo sendo absolvido, foi mantido preso 

devido à apelação da sentença.  

Diante de fatos como esse, o presidente Bernardo da Veiga tentou conter o número de 

absolvições que os processos estavam resultando. Para isso, Veiga procurou deslocar os 

julgamentos dos envolvidos para as cidades que ele considerava aliadas da legalidade, como o 

que ocorreu nos casos dos ex-deputados Ottoni e Marinho.
130

 

No final, embora a oligarquia tentasse coagir o juiz que presidia o júri a se sobrepor à 

decisão dos jurados para conseguir a condenação dos acusados, Marinho foi absolvido. Melo 

Franco e Teófilo Ottoni, mesmo sofrendo apelação de sentença, conquistaram a vitória diante 

de um novo júri.
131

   

Para tornar público a ação dos legalistas contra os comprometidos com a rebelião, 

Marinho noticiou a criação do jornal O Itacolomy, em 1843, pelos presos de Ouro Preto.
132

 O 

surgimento do jornal consistiu no compromisso de defender os cidadãos oprimidos pelas 

violentas acusações, que tiveram suas absolvições, concedidas pelo júri de Ouro Preto, 

invalidadas graças ao recurso de apelação de uma lei especial investida aos magistrados. 

Apesar disso, seus redatores viram “com geral satisfação que o júri por toda a parte se 

declarava unânime a favor dos acusados políticos, que a nossa folha servia de órgão aos 

queixosos, que de todas as partes nos enviavam suas correspondências [...]”.
133

 

 Para rivalizar com o Itacolomy, em 1844 surgiu o periódico que expressava a opinião 

oposta. O Publicador Mineiro, redigido por Francisco Diogo Pereira de Vasconcellos, que na 

época também era o chefe de polícia de Minas, afirmou em sua folha que, mesmo os 

governistas tratando com generosidade os rebeldes, a facção dos Santas Luzias, após a 
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rebelião, procurou mostrar-se como mártires ao público. Para o redator, os crimes de sedição 

não foram punidos adequadamente, com os jurados subscrevendo estas decisões.
134

  

Os meses finais de 1842 e o ano de 1843 foram marcados pela busca de punições dos 

envolvidos no movimento armado de 1842 e também por contradições. De acordo com 

Hörner,  

 

 é irônico destacar que tanto este novo Júri quanto o trabalho do Chefe de 

Polícia (responsável por coordenar as acusações e inquirições), elementos 

combatidos como o “fim das liberdades” e frutos das “leis opressoras”, 

levaram a absolvição da grande maioria dos envolvidos na “Revolução”. 

Apesar de não terem sido encontrados os processos todos os principais 

líderes rebeldes citados pela literatura foram inocentados exatamente por 

estes jurados que, em tese, poderiam ser selecionados ao gosto do Delegado 

e do Promotor indicados pelo Ministro da Justiça.
135

  

 

E completa dizendo: “se houve alguma tentativa de manipulação da formação do corpo de 

jurados, e é possível que tenha havido, ela não foi suficiente”.
136

 

Dessa forma, é possível perceber que o partido derrotado no campo de batalha não 

saiu tão derrotado assim, ainda mais com os boatos de anistia. Por isso, desde o início o 

Partido da Ordem se mostrava cauteloso:  

 

Geralmente se pensa que esse grande feito das armas imperiais contra as 

forças da rebelião, [...], deu ao trono base sólida e perdurável e consumou de 

uma vez a segurança do presente e do futuro. Há nesse modo de pensar 

extraordinária exageração. [...].  A vitória de Santa Luzia deve ser considerada 

como o indicador da opinião do país, [...], mas não como um triunfo completo 

[...]. Os partidos não morrem nos campos de batalhas. Por mais 

ensanguentada que seja a luta [...] eles ressuscitam, porque os pelouros não 

cortam o fio das tradições e das simpatias políticas [...]. Os partidos morrem 

pela morte das ideias que os produziram.
137

   

 

Como o partido vencido não morreu, as ideias liberais tampouco. Prova disso que o 

ano de 1844 viu surgir novamente o Partido Liberal à frente da política do Império brasileiro, 

dando início a uma nova fase denominada Quinquênio Liberal.  
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CAPÍTULO 2 

Qual conciliação? 
 

  

Após a derrota no campo de batalha em 1842 e o desenrolar dos julgamentos dos 

envolvidos, o que aconteceu com o grupo liberal no cenário político do Império?  

O resultado final da revolta não foi exatamente o que os partidários da ordem 

esperavam, pois em 1844 os liberais voltaram ao centro político ocupando tanto o parlamento 

quanto o ministério, dando inicio ao período conhecido como Quinquênio Liberal. 

 

2.1- Gabinete de 2 de fevereiro de 1844 e a Anistia 

 

 O Império brasileiro sofreu uma nova virada política no ano de 1844 com a retirada do 

gabinete de janeiro de 1843, de feições regressistas, para dar espaço ao gabinete de 2 de 

fevereiro de 1844, que propalava a conciliação. A Política de conciliação passou a ocupar o 

centro dos debates na Câmara dos Deputados, ainda composta por membros adeptos ao 

gabinete anterior, por conter um significado incerto: Conciliação, qual? Entre quem? Um mês 

depois da mudança de ministério, a anistia aos envolvidos no movimento político de 1842 nas 

províncias de São Paulo e Minas Gerais foi decretada, contribuindo para clarear o 

posicionamento e as relações entre as instâncias de poder e os partidos políticos. 

 As sessões de abertura da Assembleia Geral, que ocorriam anualmente em cada 

legislatura, eram os momentos em que se davam importantes debates relativos à direção 

política que estava sendo instituída à nação pelo Poder Executivo.  Cada sessão de abertura 

era iniciada com a Fala do Trono, um espaço para o discurso da Coroa, desenvolvido 

principalmente pelos ministros, que esclarecia a situação do país e continha o programa de 

governo traçado para atender às necessidades públicas. Em seguida, havia o voto de graças, 

momento no qual os deputados discutiam o projeto de reposta à Fala do Trono elaborado pela 

Comissão de Resposta à Fala do Trono. Este debate servia para demostrar se a Câmara dos 

Deputados estava ou não de acordo com a política conduzida pelo ministério.      

 Dos assuntos tratados no debate do voto de graças em 1844, podemos destacar a 

rotação dos ministérios e o decreto da anistia. Entretanto, antes da abertura da Câmara, estes 

temas já estavam circulando na sociedade por meio da imprensa, seja pelo periódico 

ministerialista seja pelo oposicionista.  

 Em sua tese de doutoramento, Sérgio Eduardo Ferraz faz um estudo a respeito das 

alternâncias dos gabinetes ministeriais do período entre 1840 a 1889. Um trabalho minucioso 
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que busca apontar os motivos da queda de cada gabinete, além de refutar a versão principal 

presente na historiografia que atribui à Coroa a responsabilidade pela instabilidade ministerial 

do Império.
138

 Por ora, trataremos de como ocorreu a virada política com a instalação do 

primeiro gabinete que abrange o período de nossa pesquisa.  

 Para compreender o motivo da saída do ministério de 23 de janeiro de 1843 e o início 

do gabinete de 2 de fevereiro de 1844, é preciso destacar a figura do político fluminense 

Aureliano de Sousa e Oliveira Coutinho, representante do grupo palaciano denominado Clube 

da Joana, grupo que tinha uma atuação política voltada para a proximidade com o monarca e 

para a ocupação de cargos importantes na administração do Império.
139

 

O Clube da Joana, formado entre os anos de 1832 e 1834, tinha como principais 

membros Aureliano de Sousa e Oliveira Coutinho, Saturnino de Oliveira Coutinho e Paulo 

Barbosa da Silva, um grupo político que se identificou com os liberais moderados no período 

das regências, sem deixar, contudo, de disputar um espaço proeminente na política do Brasil 

oitocentista.
140

 Isso pode ser percebido pela atuação desse grupo em momentos marcantes, 

como o da antecipação da maioridade do Imperador em 1840, ao lado dos liberais, e o das 

trocas dos ministérios do Quinquênio Liberal, influenciando a subida dos gabinetes de 

2/02/1844 e de 22/05/1847.
141

 

O grupo palaciano esteve presente nos dois primeiros gabinetes pós-maioridade 

(24/07/1840
142

 e no de 23/03/1841
143

), sendo que no primeiro se aliou a um grupo mais 

diversificado, atores que participaram do movimento da maioridade. Heterogeneidade esta 

que acabou levando ao esgotamento ministerial. Já no segundo, à frente da organização do 

ministério, Aureliano instituiu uma coalizão com o futuro Partido Conservador, políticos 

engajados com o centralismo do Regresso. 

O Gabinete de Janeiro de 1843, formado após o fim do movimento liberal em 1842 

sob a direção de Honório Hermeto Carneiro Leão, foi a prova do enfraquecimento da 

autoridade de Aureliano diante dos regressistas em razão de várias decisões políticas 
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divergentes.
144

 Fora do poder, o grupo palaciano, que propagava a ideia do decreto da anistia 

como um modo de redesenhar uma aproximação com os liberais, planejava uma forma de 

minar o ministério junto à Coroa. E não demorou muito. A relação conflituosa entre Honório 

e Aureliano, somada à vontade de afirmação pessoal do Imperador, oficialmente maior de 

idade em 1843, acarretou a queda desse ministério em 1844.
145

 A respeito do conflito que se 

estendeu a Saturnino de Sousa e Oliveira Coutinho, irmão de Aureliano Coutinho, Francisco 

D. Pereira de Vasconcellos, redator do periódico O Publicador Mineiro, comentou sobre a 

tensão pré-queda ministerial que se formou com a candidatura de Saturnino de Sousa na 

eleição para senador pelo Rio de Janeiro. Um fato que necessitava de atenção nas 

circunstâncias de então, pois empregado de confiança do governo, Saturnino concorreu ao 

Senado contra os candidatos do próprio governo, aliando-se àqueles que, seja por motivo 

pessoal ou político, aspiravam à queda do gabinete.
146

   

De acordo com Paulo Pereira de Castro, cuja visão é compartilhada por Sérgio Ferraz,  

 

o motivo[da queda ministerial] foi, como se sabe, a recusa de D. Pedro II em 

conceder a demissão de Saturnino, irmão de Aureliano, do cargo de Inspetor 

da Alfândega, demissão que era exigida por Honório. [...]. Ante a 

inflexibilidade do Imperador, Honório oferece sua demissão que é 

prontamente aceita. Desenvolvendo uma política pré-traçada pelo grupo da 

Joana, o Imperador mandou chamar a Costa Carvalho, agora Visconde de 

Monte Alegre, para incumbi-lo de formar novo gabinete que viesse com o 

programa expresso de decretar a anistia para os liberais. Só depois da recusa 

de Monte Alegre é que o Imperador recorreu a José Carlos de Almeida 

Torres, que não tinha ligações com a oligarquia.
147

  

 

 

A partir daí, Pereira de Castro procurou mostrar que D. Pedro não pensou em uma 

repentina mudança na condução do governo, pois sua primeira escolha para a organização do 

novo gabinete ainda recaiu em um nome ligado aos regressistas. E mesmo com a recusa deste, 

o Imperador se voltou a um político interpartidário, o baiano José Carlos Pereira de Almeida 

Torres, o que, para Bruno Fabris Estefanes, significou a busca de um gabinete que assumisse 

uma política conciliatória.
148

 

Já o periódico Itacolomy recebeu a notícia da queda deste gabinete de outra forma. 

Para seu redator,  
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o fato da retirada do gabinete de 20 de janeiro não teria para nós significação 

alguma se na organização do novo ministério não aparecessem nomes que 

revelam uma mudança na política do estado, uma administração mais 

moderada, mais constitucional. [...]. Dominado pelo espírito de insaciável 

vingança, [...], o ministério pretendeu demitir o Sr. Dr. Saturnino de Souza e 

Oliveira do lugar de inspetor de alfândega da corte, [...], só pelo crime de ter 

sido candidato ao lugar de senador vago pela província do Rio de Janeiro. A 

coroa cansada já de sofrer um ministério que parecia disposto a exterminar 

os brasileiros todos que se não curvassem [...] à sua voz, recusou assinar o 

decreto de demissão e o ministério foi obrigado a retirar-se.
149

 

 

Bruno Estefanes ainda destacou não ser um costume tratar da oposição dos 

conservadores ao plano de decreto da anistia como um motivo considerável para a demissão 

do gabinete de Honório aceita pelo Imperador. A fala do deputado João Manoel Pereira da 

Silva, em um comentário a respeito do relatório anexado ao decreto de 14/03/1844, procurou 

apresentar que os conservadores não se ressentiram com a anistia e estavam cientes que ela 

iria ocorrer em algum momento. Entretanto, Estefanes apontou que o “comportamento de 

Honório e de deputados regressistas diante do novo governo vão de encontro a essa versão de 

resignada aceitação dos futuros conservadores”.
150

  

A recusa do regressista Monte Alegre ao convite imperial forçou o Imperador a se 

afastar cada vez mais do Partido da Ordem. Segundo Sérgio Ferraz, 

 

a hostilidade, no entanto, ao governo, dos grupos retirados do poder e a 

própria necessidade de fazer escolhas, (...), levaram o gabinete a ancorar-se 

no polo político formado pelos “luzias”, pelo grupo palaciano de 

Aureliano/Paulo Barbosa e por setores mais pragmáticos apartados da 

polaridade “regresso”/anti-“regresso.
151

 

  

Assim, o primeiro gabinete ministerial do Quinquênio Liberal assumiu o poder em 2 

de fevereiro de 1844, formado pelos ministros Almeida Torres, Manoel Alves Branco, 

Ernesto Ferreira França e Jeronymo Francisco Coelho.
152

  

 A imprensa mineira analisava atentamente as notícias que chegavam da corte para 

então formar sua opinião a respeito da nova direção que estava sendo estabelecida para o 

futuro do Estado imperial. 
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Inicialmente, o periódico O Publicador Mineiro não se colocou em oposição. Sem 

saber ao certo qual seria a política do novo gabinete, apesar de não ter concordado com a 

permanência de Saturnino, a qual transmitiu a ideia de que empregado de confiança não 

deveria ser demitido mesmo hostilizando o governo, preferiu esperar “pelos atos do 

ministério, quaisquer que sejam os vícios da sua origem para sabermos a posição em que nos 

devemos colocar” 
153

, confiando que ele não agradaria aos santas luzias.    

Também atento aos periódicos da corte, o redator do Publicador Mineiro apresentou 

como estes estavam reestruturando suas relações com o novo governo:  

 

A imprensa governista da corte declara que prestará seu apoio ao ministério 

se ele dirigir com brasileirismo as nossas relações exteriores e repelir os 

princípios desgraçados dos Santas Luzias. A imprensa oposicionista essa 

impõe ao novo ministério condições as mais celebres e exageradas. Quer a 

dissolução da Câmara dos Deputados, a demissão em massa do país oficial, 

ao que ela chama bruscamente reparação, e mais tudo quanto lhe vem a 

lembrança e tem por fim anarquizar o país. Ora isto é o que por ora pede a 

facção de Santa Luzia.
154

  

 

Então, o ministério começou a demonstrar qual seria sua política. Fundamentada na 

anistia e na conciliação, o Poder Executivo preocupava-se em sepultar o passado que envolvia 

os acontecimentos de 1842 nas províncias de São Paulo e Minas Gerais e em seguir adiante 

com uma postura mais conciliatória, convergindo os interesses dos partidos em nome de um 

interesse comum, público. Ciente do que ocorria na imprensa, o periódico A Ordem, inserido 

nos debates políticos desde 1842 ao ser publicado logo após o encerramento da revolta, 

anunciou que o gabinete de 2 de fevereiro recém organizado publicara um periódico para 

demonstrar  que uma nova era estava surgindo. Seriam escritas nas páginas do O Novo 

Tempo
155

 que, a partir de então, não existiriam mais os partidos políticos, que eles se 

conciliariam e rodeariam o governo para a salvação do país.
156

 Fato que reforça nossa 

percepção do uso da imprensa para a difusão dos princípios políticos de forma assumidamente 

partidária.   

O Periódico O Itacolomy recebeu com alegria o ato imperial de conceder a anistia aos 

crimes políticos de 1842. Para o redator, a anistia foi um alento àqueles que sofriam com 
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tantas perseguições, parabenizando o ministério por aconselhar o Imperador a exercer essa 

prerrogativa.  

 

A política atual do ministério, todo em oposição ao sistema infernal de 

reação manifestado pelo gabinete de 20 de janeiro, já nos tinha anunciado 

dias mais felizes para o futuro do país; o ato porém da anistia veio 

convencer-nos de que o seu desejo sincero é marchar nas vias da 

conciliação[...].
157

 

 

O redator não deixou de responsabilizar o gabinete anterior por sua falta de iniciativa e 

apontou o papel do gabinete atual: 

 

Há muito teria o generoso magnânimo coração do monarca abrilhantado o 

seu reinado com um ato tão ansiosamente esperado. Mas como fazê-lo, sem 

que a vontade responsável do ministério o aconselhasse? Os Honórios e os 

Paulinos nunca se lembraram de propor aquilo que o Sr. D. Pedro II teria 

muitas vezes em seu ânimo desejado que se fizesse [...]. [O atual governo] 

compreendeu a altura da sua missão, a de chamar a todos os partidos 

políticos a uma mútua inteligência, e a de por um cravo à roda das reações 

pessoais [...].
158

 

 

Com esse decreto, o Itacolomy sentiu que havia concluído um dever que arrogou para 

si em 1843 de defender os “homens esmagados pelo peso da oligarquia”.
159

  

Ao contrário do otimismo do jornal ministerialista, a oposição não acreditava que essa 

integração conciliatória se desenvolveria diante de vários sentimentos e interesses em jogo. 

Para o Partido da Ordem, a anistia solapou qualquer chance de entendimento com seus 

adversários. Vejamos os motivos.  

Uma vez que esperava os atos do gabinete, finalmente apresentados com o decreto da 

anistia, o Publicador se declarou oficialmente em oposição ao ministério. Para o redator, a 

anistia significava converter em virtude o crime daqueles homens que pegaram em armas em 

1842 por não conseguirem sustentar seus princípios pela Constituição. Por conseguinte, em 

nome dos legalistas que lutaram a favor da nação, ele repudiava a conciliação com homens 

que exultavam o movimento rebelde. “Qual a conciliação que se nos propõem? Anistia aos 

rebeldes, perseguição e demissão aos principais agentes da autoridade pública, que mais tem 
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merecido do país. [...]. Podeis nos esmagar a vontade [...], só nos uniremos convosco quando 

vos mostrardes arrependimentos [...]”.
160

 

De acordo com o Publicador Mineiro, o dia 14 de março foi festejado em vários 

lugares da província de um modo que não demonstrou arrependimento algum por parte dos 

anistiados. Homens com tendências à desordem, “cegos guiados pelo Itacolomy”, 

desabafaram suas paixões sufocadas, festejando pelas ruas armados, ameaçando as 

autoridades.
161

 Portanto, na visão do Publicador, a anistia não significou um ato de clemência 

dada pelo Imperador, mas sim um triunfo da oposição armada.
162

 

O periódico oposicionista ainda não compreendia como dois partidos, que pregavam a 

bandeira da monarquia e da Constituição, deflagraram uma disputa tão violenta pela direção 

do país, ao invés de se agruparem em nome de um interesse comum. De acordo com o 

Publicador, existia algo por trás dessa bandeira sustentada pelo partido adversário, a saber, a 

ambição pelos lugares públicos. Na opinião do redator, era preciso que surgisse  

 

uma terceira politica que não participe de nenhum dos partidos combatentes, 

que recrute prosélitos em um e outro, e juntando esses recrutas com a gente 

indecisa, ou indiferente, [...], com os descontentes de ambos os partidos, 

forme um centro tão forte, que tire aos ambiciosos chefes deles [adversários] 

toda a esperança de governar com suas ideias exclusivas, [...]. Eis aqui como 

entendemos, como traduzimos a politica de conciliação [...].
163

   

 

 A união dos partidos, uma luta conjunta em prol do bem público, seria uma alternativa 

para que se encerrasse o predomínio dos interesses particulares no jogo político imperial, no 

entanto, ainda não havia uma maneira para que ela se concretizasse. Segundo o Publicador,  

 

Os homens de Santa Luzia porém insistindo na ideia de conciliação vêm 

todas as restrições mentais, usam da generalidade sem dizer os meios de 

realizar o desideratum, a forma prática de executar-se a conciliação, a paz 

entre os legalistas e os rebeldes, não explicam as condições dessa paz [...]. 

Se vós quereis a conciliação única realizável, renuncie as máximas 

revolucionárias [...].  Mas se nem renunciais a vossas ideias, nem nós as 

nossas, e se elas são contrárias, como quereis a conciliação [...]. Mas quereis 

agora conciliação; que fazeis por ela? Repelis todos os homens notáveis de 

nosso lado, quereis a dissolução da Câmara, quereis remover tudo, demitir 

tudo que vos é contrário, substituir tudo por quem nos seja contrário? Boa 

conciliação!!
164
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Preocupado com as ditas reparações, as quais o ministério realizou, o periódico A 

Ordem destacou em suas páginas casos de demissões e remoções que ocorreram em diferentes 

partes da província mineira, interpretando-as como um ato de perseguição aos legalistas de 

1842 que foram substituídos pelos defensores da rebelião, seus aliados. Ao longo dos 

números, o redator elencou vários casos de demissões, e também a forma como os demitidos 

se portaram com a notícia. Vejamos um exemplo vindo de São João del-Rei referente à 

resposta dada por um suplente de delegado de polícia ao chefe de polícia quando recebeu a 

notícia de que havia sido demitido: 

  

Eu entendia com efeito que me não ficava, a mim monarquista de coração, 

que não equivocas provas dei na rebelião de 1842 do meu aferro às ideias 

de ordem, [...], que não era decente continuar eu no serviço público, 

quando vejo reabilitados nele empregados todos esses contra quem há tão 

pouco tempo tive de lutar, a quem tive de punir por crimes políticos, 

sempre fundado na lei.
165

 

 

Enfim, ocorreram outros casos semelhantes ao sanjoanense. Empregados demitidos 

que, além de apontar que os nomeados para substitui-los eram os mesmos homens que 

pegaram em armas contra as leis do país, diziam sentir- se honrados com a notícia, pois dessa 

forma eles mostravam que não tiveram relação alguma com os Santas Luzias. 

No ano de 1844, os periódicos O Publicador Mineiro e o Itacolomy foram 

protagonistas de um confronto aberto em defesa de seus partidos, enquanto aquele 

representava o Partido da Ordem, este último foi considerado o defensor dos Santas Luzias. 

Era possível encontrar regularmente artigos que faziam menção direta ao jornal opositor, o 

que pode ser exemplificado na situação a seguir.  

Depois de várias publicações sobre demissões e remoções difundidas pelos órgãos do 

partido ordeiro, o Itacolomy respondeu a um artigo do Publicador, cujo conteúdo indicava 

que os atos oficiais do governo se limitaram à anistia, ao perdão dos criminosos, às demissões 

e remoções, etc.
166

  

 

Ora, é geralmente sabido que o redator de semelhante pelourinho é o Sr. 

Francisco Diogo, muito digno irmão do senador Vasconcellos [...], é o chefe 

de policia a província de Minas! [...] haverá quem não se espante de ver o Sr. 

F. Diogo mofar tanto do ministério, quando proclama, que este não se ocupa 

se não em remover, demitir? Oxalá fosse verdadeira esta preposição! [...]. Se 

o ministério se ocupasse unicamente de demissões há muito que teríamos 

sido aliviados do Sr. F. Diogo, que, abusando da tolerância do governo, tão 
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altanado se mostra, e tão ousado, que nem o próprio governo poupa, que até 

sobre ele despeja sua atrabilis exacerbada! [...]. Agora, se o Sr. F. Diogo 

cônscio de todas estas verdades, reconhece que o ministério se o conserva 

em tal lugar, é porque convencido dos desatinos e monstruosos atentados de 

nosso criminoso chefe de polícia, o tem perdoado, então concederemos que o 

colega tem plena e inteira razão. Sim, só nesse caso único, só querendo o 

ministério perdoar os criminosos, pode tolerar a sangue frio, que um seu 

agente assim guerreei e forceje por deprimi-lo.
167

      

 

Em uma tréplica, o Publicador interpretou o discurso do adversário como um lamento 

do ministério de 2 de fevereiro não ter transformado a prática de demitir em sua principal 

função. Para o redator, esse discurso era uma demonstração do quanto o partido Santa Luzia 

estava insatisfeito com o ministério.
168

  

Em síntese, enquanto em 1843 encontramos um discurso de violência e perseguição 

dos liberais por parte dos legalistas vitoriosos de 1842 devido aos processos de julgamentos 

da revolta, em 1844 as posições se inverteram, com o Partido da Ordem alegando 

perseguições, como demissões em massa de cargos públicos, pelos liberais que conseguiram 

retornar ao poder após sustentarem uma resistência armada contra o governo oficial.    

O quadro político se formava com os posicionamentos dos partidos cada vez mais 

claros. O gabinete de 1844, inclinado à moderação e à conciliação, tinha o grupo liberal como 

o partido ministerialista, enquanto a Câmara dos Deputados, ligada aos princípios regressistas 

do ministério anterior, era composta por uma maioria representante do partido ordeiro, o qual 

declarou oposição ao governo.   

De acordo com Lucas Pereira, o Clube da Joana, que contribuiu com a queda do 

gabinete Honório de 1843, permaneceu em aliança com os liberais. Membros da trindade 

joânica, “Aureliano Coutinho, Paulo Barbosa da Silva, e Saturnino de Souza empenharam-se 

na defesa e sustentação dos governos liberais, e na exposição das pautas políticas que 

motivavam suas ações”
169

, apregoando, por meio do periódico joânico O Novo Tempo (1844-

1845), a defesa pela anistia dos rebeldes paulistas e mineiros de 1842
170

, e que o governo 

apresentasse uma postura conciliatória.
171

 

Em 3 de maio de 1844  aconteceu a sessão de abertura da legislatura vigente, nos 

permitindo acompanhar a reação de alguns deputados perante o decreto da anistia e da troca 

dos ministérios. 
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No que concerne ao projeto de voto de graças, do qual resultaria a decisão de apoio ou 

não apoio da Câmara à política do ministério, nós iremos nos ater ao desdobramento do 

parágrafo que gerou a discussão sobre a forma como a Câmara respondeu à notícia da anistia 

expressada na Fala do Trono.
172

 A Comissão responsável pela Resposta à Fala do Trono, 

composta pelos deputados Euzébio Queiroz, Carneiro de Campos e Gabriel Mendes dos 

Santos, assim redigiu:  

 

 [...]. A Câmara dos deputados, senhor, ouviu com respeito a comunicação 

de anistia, que V. M. Imperial houve por bem conceder a todos os 

comprometidos nas rebeliões de S. Paulo e Minas Gerais, assim prometa a 

Deus que seus efeitos correspondam à alta clemência e generosidade de V. 

M. Imperial, e suas sempre magnânimas intenções, e que as facções se 

convençam de inteira reprovação de seus crimes e impotência de seus 

esforços! [...].
173

 

 

A Comissão desejava que os resultados da anistia estivessem diretamente relacionados 

à clemência imperial e ao reconhecimento dos crimes pelos revoltosos. Porém, tudo indicava 

o contrário.  

A maioria oposicionista na Câmara não condenava a anistia em si, mas as 

consequências derivadas dela. Para estes deputados, o ministério aconselhou o monarca a 

decretar a anistia sob a influência do partido rebelde. Para manter o seu apoio, o gabinete 

transformou um ato de clemência em triunfo dos comprometidos com as rebeliões de 1842. 

Nas palavras do relator da Comissão, o deputado Euzébio, o ministério acumulou 

vários erros:  

 

Errou porque a anistia era em altas vozes exigida por aquela imprensa [...], 

que quando a rebelião foi vencida, cessou também, porque se calaram as 

vozes de que dava eco; pela imprensa enfim que pouco depois reapareceu, 

não pedindo perdão como devido ao arrependimento; não pedindo 

esquecimento como devido à contrição, mas anistia como sinal de 

reprovação às medidas do ministério que venceu a rebelião, de simpatia para 

com os rebeldes.
174   

 

O trecho transcrito apontou o quanto os deputados oposicionistas consideravam o 

governo submisso a uma imprensa partidária, a ponto de acatar o seu pedido.   

O ministro da Guerra Francisco Coelho procurou apresentar os elementos nos quais o 

recente ministério estava se baseando para que a Câmara conhecesse a política de governo. 
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Para o ministro, o fato mais característico do gabinete atual era a anistia, ato que o 

diferenciava da política anteriormente seguida pelo ministério de Janeiro, pois visava estender 

o véu do esquecimento sobre os acontecimentos nas províncias de São Paulo e Minas Gerais, 

para então chamar todos os brasileiros envolvidos à união em torno do trono, novamente de 

posse de seus direitos. Entretanto, ele reconheceu que “o governo não entende que esses 

comprometidos, que tomaram as armas e perturbaram a ordem pública, pelo fato da clemência 

e magnanimidade da coroa, deviam julgar-se reabilitados para tomarem conta da influência e 

da sociedade brasileira”.
175

 E concluiu dizendo que para acabar com este estado de luta 

constante foi preciso o esquecimento dos crimes políticos, pensamento diferente daqueles que 

prestaram serviço ao bem da ordem, que acreditavam na repressão excessiva, mesmo dois 

anos depois do ocorrido, como a forma de garantir a ordem.   

O ministro Coelho ainda rebateu a acusações de que o governo apenas nomeou 

empregados afinados com o partido rebelde. Ao elencar alguns nomes para o cargo de 

presidente em algumas províncias, o ministro procurou refutar a ligação das nomeações com a 

alcunha de desordem. Diante de tantos nomes que expressavam princípios, “que razão pois há 

para acusar o governo, como tem sido, até de revolucionário e inimigo da ordem? Portanto, 

nestes fatos, o governo prova que a sua política é, por um lado manter a ordem, e por outro 

lado não nomear indivíduos saturados do espírito de partido que vão vingar injúrias”.
176

    

Para Coelho, ainda que oferecesse mais explicações, a Câmara dos Deputados não 

transparecia que apoiaria o ministério, não restando dúvida de que, caso o projeto de voto de 

graças passasse, o Poder Moderador teria que decidir quem seria retirado do poder, o gabinete 

ou Câmara. O que não soou estranho para o deputado Cansansão do Sinimbu
177

, pois o 

projeto de Resposta à Fala do Trono, criado pela maioria afinada com o governo anterior, foi 

apresentado claramente como um voto de censura ao ministério.
178

  

A afirmativa do ministro Coelho da não reabilitação imediata dos rebeldes não 

convenceu os representantes pelo Rio de Janeiro, Paulino José Soares, e por São Paulo, Sayão 

Lobato. Pelo contrário, para o deputado de São Paulo o ministério era o próprio instrumento 

da reabilitação dos participantes dos movimentos no controle da sociedade brasileira. Lobato 

baseou-se nas ações anteriores do organizador do gabinete Almeida Torres, o qual abusou de 
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sua posição como presidente da província de São Paulo (1842-1843) para favorecer o partido 

rebelde.
179

       

Enquanto o representante mineiro Luiz Antônio Barbosa de Almeida alertava para o 

fato de que os rebeldes apoiavam o governo por interesse, e não por compartilharem os 

mesmos princípios
180

, seu companheiro de bancada, Júlio de Miranda, desconfiava da 

bandeira da conciliação, pois por trás dela existia a palavra movimentos. De acordo com o 

mineiro Júlio de Miranda, “o governo quer a conciliação, não de uns brasileiros com os 

outros, mas dele governo com os homens dos movimentos [...]. O governo devia ser justo, 

devia pairar sobre todos os partidos, a todos conter nos limites da justiça e da lei”.
181

 A 

ameaça de dissolução da Câmara no discurso do ministro Coelho foi, para o deputado 

Almeida e Albuquerque, mais uma prova de que o gabinete não buscava a conciliação.
182

  

Até neste momento dos debates encontramos os deputados João Maurício Wanderley e 

Manoel de Assis Mascarenhas declarando apoio ao ministério. Além de perceberem a anistia 

como uma restituição dos cidadãos ao seio da sociedade
183

, os deputados consideraram uma 

injustiça a insinuação de que o gabinete estava próximo a princípios subversivos da ordem.
184

  

Como os oposicionistas direcionaram muitas censuras ao ministério no que tange sua 

aproximação com o partido rebelde, agora ministerialista, o deputado pela província do Pará, 

Souza Franco, explicou qual era o alinhamento do governo:  

 

O gabinete atual não podia sustentar com esperanças a politica de repressão 

[do gabinete anterior], e sem ela não teria o apoio dos aliados daquele 

gabinete que formam a oposição no corpo legislativo e fora dele. [...]. A 

concessão da anistia era apontada como o caso de guerra. [...]. Para o outro 

lado, para o lado que chamais da desordem, por certo que não iria o 

gabinete; [...]. Que posição pois restava a tomar o gabinete que não fosse a 

media em que se colocou, esquecendo o passado, contra que foram 

impotentes os esforços de seus antecessores, e procurando em uma política 

de conciliação, e sem exclusão de pessoas, o sossego e prosperidade do 

império, que se não tem conseguido na luta interminável dos partidos?
185

    

  

O maranhense Franco de Sá aproximou este pensamento do deputado paraense com a 

ideia do surgimento de um terceiro partido. Um partido que se opusesse aos excessos dos dois 
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já existentes, pois era inegável que tanto a opinião liberal quanto a centralizadora em algum 

momento exageraram em suas condutas, e que garantisse os princípios e pretensões de todos. 

Um partido que fundasse  

 

uma política enfim que, moderada, firme e conservadora, reunisse a grande 

massa nacional para um centro comum, e este centro não podia ser outro 

senão o trono, firmado sobre a ordem, mas também com a constituição e a 

liberdade em toda a sua pureza. E tal é, senhores, em meu juízo e convicção, 

a natureza, os fundamentos e os fins da política adotada pelo gabinete de 2 

de fevereiro; tal a interpretação mais genuína e natural do programa da 

moderação e reconciliação dos brasileiros.
186

  

 

  Podemos notar no tom dos discursos que o novo gabinete enfrentaria um desafio pela 

frente, pois a Câmara dos Deputados, eleita para a 5ª legislatura em 1843, era composta por 

uma maioria aliada ao gabinete anterior, de cunho regressista. Uma composição oposicionista 

reforçada pela bancada mineira. Os representantes dessa província eram majoritariamente 

contrários ao ministério de dois de fevereiro. Dos deputados que discursaram sobre o voto de 

graças ao longo do ano de 1844, treze deles falaram a favor do ministério, e treze foram 

contrários, destes, seis eram deputados da província mineira.  

Desde o início do ano de 1844 a imprensa já divulgava os rumores sobre uma possível 

dissolução da Câmara dos Deputados. O Publicador Mineiro explicou o fato que ocorreu em 

1840 para afastar qualquer tentativa de usá-lo como justificativa para validar o boato de 

dissolução. De acordo com o periodista, a Câmara de 1840 foi eleita sob a influência do 

gabinete maiorista através de violência e fraude, e que mais tarde se posicionaria contra o 

ministério sucessor que buscava a restituição da ordem. O monarca decidiu pela dissolução da 

Câmara. Entretanto, a situação era outra.  

 

Agora porém, que um ministério sem crença alguma política acha-se no 

poder rechaçado por um partido que, a despeito das circunstâncias, conserva 

seus princípios, [...], o partido que até mesmo propala que não é obstante não 

ter as mesmas convicções, [...], mas que basta estar animado do mesmo 

espírito de sistemática oposição, das tendências para tudo anarquizar, [...], é 

quem hoje insinua ou antes exige manifestamente a dissolução da câmara 

atual.
187

         

 

O artigo em questão procurava rebater as críticas feitas pelo jornal ministerialista, o 

Itacolomy, que alegava que a Câmara de 1842 não representava a nação, pois fora escolhida 
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no momento em que muitos cidadãos envolvidos com o movimento de 10 de junho estavam 

ausentes do campo eleitoral, facilitando, portanto, a vitória do governo.   

Baseando-se no jornal O Brasil, oposicionista da corte, o Publicador se convencia de 

que o ministério receava essa medida, mas, em contrapartida, assistia ao periódico Nacional, 

em nome do partido rebelde, ameaçar o ministério ao exigir a dissolução.
188

  

E não tardou para acontecer o que alguns deputados previram. Frente às divergências 

entre o ministério e o Parlamento, o Imperador optou por dissolver a Câmara dos Deputados 

em 24 de maio de 1844, já convocando a reunião de uma substituta para janeiro de 1845.   

Retomando o trabalho de Sérgio Ferraz, é possível compreender a relação que o autor 

traçou entre as dissoluções das Câmaras e as alternâncias partidárias no ministério que 

ocorreram entre o período do seu estudo (1840 a 1889). Primeiramente, a partir dos resultados 

de suas análises, o autor apontou que das 37 mudanças de gabinetes ministeriais, apenas em 9 

ocorreram uma inversão partidária, o que desqualifica a hipótese de que a instabilidade 

ministerial era resultado do uso do Poder Moderador com a intenção de alternar a dominação 

de partido.
189

  

Em seguida, Ferraz constatou que na maioria das vezes que se efetuou uma inversão 

partidária no controle do ministério houve, consequentemente, a dissolução da Câmara, isto é, 

das 9 inversões, 6 ocasionaram a dissolução do Parlamento. Segundo o autor, apenas este 

quadro específico pôde proporcionar aos dirigentes do ministério maior poder sobre o 

processo eleitoral, contrariando a ideia de que em todos os casos de troca de gabinete 

emergiriam um novo Parlamento formado sob a intervenção direta do ministério.
190

  

Atentando para o recorte temporal da nossa pesquisa, destacamos que a análise feita 

acima descreve a situação do primeiro e último gabinetes do Quinquênio Liberal: Enquanto o 

primeiro gabinete liderado pelos liberais, de 2 de fevereiro de 1844, foi sucessor do gabinete 

regressista de janeiro de 1843, o que ocasionou a dissolução da Câmara partidária da Ordem 

em 24 de maio de 1844, o último gabinete, de 1848, pôs fim à predominância dos liberais no 

Executivo com os saquaremas retornando ao poder, os quais dispensaram a Câmara 

oposicionista em 1849. A diferença entre eles se deu pelo motivo da alternância: Enquanto o 
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primeiro entrou sob a influência direta da Coroa, o último perdeu espaço por atritos com o 

Parlamento.
191

    

 

2.2: Província de Minas Gerais: Eleições de 1844 e a conciliação 

 

Desde o período predecessor à independência vemos, devido à proximidade com a 

corte do Rio de Janeiro, a província de Minas Gerais se sobressair pela sua adesão ao ideário 

liberal, valorizando as conquistas constitucionais e o sentimento de autonomia.
192

  

 Destacada por sua liderança política, a província mineira foi importante para o 

processo de independência, bem como para o movimento de reação contra a crise política do 

Primeiro Reinado, o que acarretou sua ascensão à politica nacional. 

Para o nosso trabalho, é importante destacar a análise feita por Anderson Venâncio a 

respeito das relações políticas que ocorreram na Assembleia Provincial mineira, tanto em 

meados de 1844 e 1845, quando era marcada por uma maioria regressista lidando com um 

presidente de província liberal, quanto em 1846, ao sofrer uma inversão que a colocou em 

sintonia com o partido liberal da presidência.
193

  

A partir de agora, atentaremos a conjuntura vivida pela província de Minas Gerais, 

esta que foi palco de um movimento armado protagonizado pelos liberais. Realizaremos uma 

breve análise de como, no contexto das eleições de 1844 para a Assembleia Geral, a província 

percebeu o significado da política de conciliação, sendo dirigida por uma Assembleia 

Provincial de maioria saquarema perante presidente de província e ministério liberais.  

 A preocupação com as eleições, evidente antes mesmo do ato do Imperador de 

dissolver a Câmara em 1844, deixou a imprensa do Partido da Ordem apreensiva, pois estava 

diante das incertezas geradas após declarar-se em oposição ao ministério de dois de fevereiro.  

Havia também certo temor quanto ao futuro dos homens políticos que saíram da 

Câmara insultados pelo partido faccioso, conforme a narrativa encontrada no jornal 

ministerialista.
194

 O Publicador advertiu qual seria o futuro da relação entre o ministério e a 

representação nacional caso, com as eleições a caminho, o gabinete procurasse excluir das 

urnas tais políticos afastados da Câmara. Segundo o redator, “o ministério atual conseguirá 
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meter na câmara muitos votos em seu favor; damos-lhe isso, sem lh‟o conceder; mas esses 

votos nada significam, não lhe darão a mais pequenina força; os votos de prestígio, os votos 

que exprimem a opinião do país hão de ser contra ele [...]”.
195

 

Em 1844 ocorreriam as eleições para a sexta legislatura, prevista para iniciar em 1846. 

Contudo, a dissolução da Câmara eleita em 1842 antecipou a abertura para 1845, vigorando 

até 1847. Eleições estas que foram muito criticadas pelo porta-voz do partido ordeiro, o 

Publicador Mineiro, que não entendeu como um partido vencido no campo de batalha, depois 

de pegar em armas contra a nação, entrou no combate eleitoral.
196

 

Cientes da ligação de Minas com os liberais, os jornais da corte também foram 

vigilantes sobre o que ocorria na província mineira. A folha A Ordem, propagando um artigo 

publicado no periódico O Brasil em 20 de junho, tratou de apresentar alguns boatos referentes 

aos candidatos de preferência do governo para a ocupação da bancada mineira no Parlamento. 

Ao contrário da posição inicial do governo em não querer nenhum dos chefes dos Santas 

Luzias, como vimos no pronunciamento do ministro Coelho, pensando em buscar no partido 

do meio os vinte representantes da nação, o que ocorreu foi  

 

que as influências santas luzias reuniram-se, agora por último, e declararam-

lhe que somente aceitavam oito candidatos seus, completando eles a lista, e 

que o governo, tratando com eles de potência em potência, aceitaria os seus 

12 candidatos e trabalharia o sistema da reparação de modo a triunfarem 

esses 20 nomes.  Certo para mimosear o império com doze deputados santas 

luzias e oito nulos ou ministeriais genuínos, não é muito que sofram que 

sejam perseguidos magistrados honrados e cuja ilustração, cujo patriotismo 

lhes merecem o conceito e a estima de todos [...].
197

 

 

Ao final, o redator questionou:  

 

Quais são porém os oito ministeriais, quais os doze santas luzias que o 

governo quer impor à patriótica província de Minas? Muitos nomes temos 

ouvido, mas tão ridículos que não nos animamos a acreditar que sejam 
esses os que o governo se arroja para apresentar ao país para significarem 

as suas doutrinas.
198

  

  

A folha mineira estampou um artigo que se remetia ao mesmo pensamento contido no 

artigo exposto pelo Brasil. Intitulado “Mofina”, a cada edição, até o dia da eleição, o jornal 
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trazia a mensagem: “Antes de tudo cumpre fazer a inversão absoluta do país oficial... para que 

se possam repetir as eleições de 1840”.
199

  

Essas inversões se referem às demissões e admissões de empregados feitas pelo 

Executivo para ocupar cargos que influenciavam no pleito eleitoral. João Paulo dos Santos 

Barreto era o presidente da província na época das eleições para Assembleia Geral que 

ocorreram no dia 29 de setembro de 1844. Muito criticado por nomear indivíduos que se 

comprometeram com a rebelião para cargos importantes, os periódicos oposicionistas 

acusaram-no de perseguição aos legalistas, homens que lutaram contra os rebeldes em 

1842.
200

 

De acordo com o Publicador, diversas demissões da força policial foram realizadas 

para satisfazer as exigências da gazeta Santa Luzia, como ocorreu na cidade de Cachoeira, 

onde houve uma substituição de subdelegado com o claro intuito de fazer com que o governo 

ganhasse a eleição.
201

 E como escritor público, o redator desta folha dizia ter obrigação de se 

opor aos abusos do governo ao questionar, 

 

Será constitucional que o presidente empregue às escancaras toda a 

influência para que a eleição recaia sobre determinados indivíduos? Que 

motivo o governo tem para tantas demissões? Demissões que não deixaram 

as coisas “no mesmo pé”, mas essas substituições não fizeram que a ordem 

lucrasse.
202

 

 

Contudo, vale ressaltar que a prática de demissão foi realizada por ambos os partidos 

no período em que ocuparam o poder, como também foi vista em 1843, quando a presidência 

da província mineira estava ocupada pelo partidista da Ordem Francisco José de Souza Soares 

Andrea.
203

  

O processo eleitoral brasileiro foi marcado pelo falseamento dos resultados devido aos 

vários elementos que o deslegitimaram.
204

 Para o Partido da Ordem, assim como as inversões 

citadas acima, as manipulações das eleições de 1844 também decorreram de práticas como 

violência, ameaças de recrutamento e o uso de artifícios para fraudar o ato eleitoral.  

Partiu do Compilador a concepção de que o partido da oligarquia somente perdeu as 

eleições pelo predomínio das fraudes, pois a derrota ocorreu em muitos municípios 

considerados legalistas. Tanto nas eleições municipais de 9 de setembro quanto nas eleições 
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de eleitores, 29 de setembro, as ameaças constantes contra o simpatizantes da ordem e as 

intervenções no ato eleitoral foram suficientes para que o partido ministerialista garantisse o 

resultado favorável. Nas palavras do deputado Francisco Diogo Vasconcellos na Assembleia 

Provincial de Minas,  

 

o lado, que se intitula o grande partido nacional, não venceu a eleição em 

Minas pelos meios constitucionais [...]. Na paróquia de Antônio Dias desta 

cidade, aonde a chamada oligarquia tem bastantes simpatias se desencadeou 

um perseguição tal... Empregados públicos foram demitidos pelos simples 

fato de pedirem a um amigo, a um conhecido um voto para a lista dos 

eleitores da oposição... 

Apesar [...] de tudo a oposição tinha a maioria, se a organização da mesa e 

outras circunstâncias não aconselhassem como prudente a retirada dos 

membros da oposição que não votou apesar de levar a igreja 280 cédulas, 

maioria de 485, que tantos eram os votos da paróquia [...].
205 

  

O Publicador apontou diversas ocorrências, como a imposição da chapa dos 

candidatados do governo feita pelos subdelegados aos votantes, ameaçando-os de 

recrutamento forçado
206

, atos de irregularidades dos agentes de polícia na instalação da mesa 

eleitoral, na recepção das listas com nomes de mendigos ou de desconhecidos, além de 

prisões de homens influentes, como de um pároco ou de um juiz municipal, que colocassem 

em risco a vitória da facção.
207

 

Abrindo espaço para a versão oposta, o deputado Pereira e Souza discursou na 

Assembleia Provincial para rebater as acusações levantadas na casa: 

 

[...] dizem, as eleições foram violentas, houve opressão, houve fraude, mas 

isto sem prova alguma, e eu digo as eleições na maioria das províncias foram 

a expressão da vontade nacional, venceu o partido governista porque se 

achava em maioria na província, perdeu a oposição porque estava em 

minoria. [...].
208

 

 

 Em defesa das eleições, a imprensa ministerialista também se pronunciou para 

contestar a ideia de perseguição sofrida pela oposição. Na cidade de Diamantina, o Itacolomy 

notou  

 

que o triunfo dos governistas foi tão completo que até de seu lado saíram 

quase todos os suplentes. Não podendo, porém, deixar de traçar 
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merecidamente encômios à junta paroquial, que precedera na qualificação de 

seus concidadãos tão imparcial, tão justa que não deu causa a aparecer uma 

só reclamação. Não preterir um só daqueles cidadãos, que estivessem no 

caso de poder votar, deixar a oposição manifestar-se livremente, eis o que 

ela teve em vista [...].
209

    

 

Em um discurso na Assembleia Provincial, o deputado Francisco Duarte Ribeiro 

Badaró emitiu sua opinião quanto à ideia de conciliação com os Santas Luzias: 

 
Sr. Presidente não sou inimigo da conciliação, e de todo o coração abraçaria 

meus adversários políticos, se eles renegando suas ideias anárquicas, 

quisessem ligados conosco trabalhar na grande obra de reorganização do 

país: porém em quanto esses homens jaetão-se do sangue, que espargirão, 

enquanto sustentam, que o principio de resistência é dogma do homem 

social, falar em conciliação é falar em uma coisa impossível.
210

 

 

Assim aconteceu durante o ano de 1845, a Assembleia Provincial expressou todo seu 

descontentamento com governo central. Nos discursos de alguns deputados provinciais 

ficaram evidentes suas críticas: “A Anistia e a Conciliação. Aos conservadores afigurava-se 

ilógico chamar de volta ao governo um partido que pegara em armas contra o governo. 

Considerava-se insano fazer a conciliação com um inimigo que desejava o seu extermínio”.
211

 

Diferente do posicionamento da Assembleia Provincial, o resultado das eleições de 

1844 foi bem recebido pelas diversas Câmaras Municipais espalhadas nas províncias de São 

Paulo e Minas Gerais. A vitória liberal na legislatura foi comemorada pelos municípios por 

meio de petições que buscavam felicitar os verdadeiros representantes da nação, 

transparecendo a esperança de resgatar as demandas levantadas em 1842.
212

 

A petição da Câmara Municipal de Mariana transcrita por Roberto Saba serve como 

exemplo para tantas outras que chegaram à Câmara dos Deputados:  

 

A câmara municipal da Leal cidade de Mariana, convencida de que o Povo 

Brasileiro tem sofrido de tempos a esta parte a opressão mais tirânica que 

algumas leis têm consagrado, julgou de seu rigoroso dever manifestar-vos a 

necessidade de uma pronta revogação [...]. 

É opinião geral que a Lei que interpretou o Ato Adicional aniquilou direitos 

e garantias, que só uma Assembleia Constituinte podia aniquilar pela 

competência de seu mandato; ficando assim completamente iludidas as 

esperanças dos verdadeiros Patriotas e ferida profundamente a Carta da Lei 
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de 12 de agosto de 1834 que as províncias aceitaram com tanto prazer, 

quantos foram os sacrifícios e trabalhos para conseguir. 

A Lei que reformou o Código do Processo Criminal abertamente violou a 

Constituição, ferindo-a na parte mais essencial. [...]. 

A câmara municipal de Mariana espera do vosso Patriotismo que 

semelhantes Leis serão retocadas: assim esperam todos os vossos 

constituintes e especialmente deste município.
213

 

 

Deste modo, em 1845, a vontade de revisar as leis ditas reacionárias ainda estava viva 

no ideário das províncias rebeladas. E foi na Câmara Geral, neste mesmo ano, que as 

Comissões de Constituição e Poderes e a de Justiça Criminal ficaram encarregadas de elaborar 

um projeto sobre a revisão da lei de 3 de dezembro de 1841.  

 

2.3 – Jogo político durante o Quinquênio: Ministérios e Parlamentos 

 

Neste tópico veremos o desdobramento da relação entre o ministério e a Câmara dos 

Deputados ao longo do recorte temporal escolhido, de 1844 a 1848, assinalando os motivos 

que levaram a queda de cada gabinete ministerial. 

 Como bem demonstrou Sérgio Ferraz, o Segundo Reinado foi marcado pela 

instabilidade dos ministérios sustentarem-se no poder por interferência da Coroa e/ou da 

Câmara dos Deputados. Entre 1844 a 1848, cinco gabinetes
214

 se alternaram no executivo do 

Império, sendo que o 4º e o 6º saíram por atrito com a Coroa, enquanto o 5º, 7º e o 8º por 

desentendimento com a Câmara dos Deputados
215

, categorias que se subdividem devido à 

especificidade dos motivos de cada um, o que veremos a seguir.   

 Até neste momento percebemos a relação conflituosa entre o primeiro gabinete do 

Quinquênio e a Câmara dos Deputados de maioria oposicionista, que romperam as relações, 

culminando na dissolução desta por não terem acordado a respeito da política de conciliação 

pregada pelo ministério. Vimos também que a partir desse rompimento o partido da oligarquia 

fez forte oposição ao programa político do ministério baseado no perdão das províncias 

rebeldes de 1842, além das inversões dos cargos públicos.  
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 De acordo com Pereira de Castro, a queda do gabinete de 2 de fevereiro foi 

consequência de um conflito interno. Um “mesquinho” desentendimento entre os ministros 

Almeida Torres e Holanda Cavalcanti levou o primeiro a pedir demissão da pasta do Império. 

Também renunciaram em seu apoio os ministros Alves Branco e Limpo de Abreu. O 

Imperador aceitou a demissão dos três políticos, deixando nas mãos de Cavalcanti a 

organização do gabinete seguinte.
216

  

 O segundo gabinete do Quinquênio Liberal (02/05/1846 a 22/05/1847) foi formado 

pelos ministros Joaquim Marcelino de Brito, José Joaquim Fernandes Torres, Bento da Silva 

Lisboa, Antônio Francisco P. H. Cavalcanti de Albuquerque e João Paulo dos Santos 

Barreto.
217

  

 Logo que discursou, o ministro da Justiça Fernandes Torres procurou deixar claro qual 

seria a postura do novo ministério:  

 

Eu estou persuadido de que a politica do gabinete de 2 de fevereiro teve em 

vista a concórdia entre todos os brasileiros, restabelecer a tranquilidade 

pública em todo o país e para conseguir este fim, teve sempre em vista os 

princípios de justiça, a constituição do estado, e a pontual execução da 

legislação do país.  

Estando persuadido de que este é o programa do gabinete transato, e do 

atual, digo que não tem sofrido alteração ou modificação a política do 

gabinete.
218

 

  

 Assim como Fernandes Torres, Antônio Marinho falou em nome da Câmara, como 

relator da Comissão de Resposta à Fala do Trono, sobre a convicção da aproximação dos 

ministérios passado e do então no poder. A Fala do Trono e os relatórios das pastas 

ministeriais foram feitas pelo gabinete passado. Para Marinho, o fato de que o ministério atual 

ter aceitado esses trabalhos demonstrou que a política de ambos era a mesma.
219

 

Entretanto, nem todos interpretaram a posição do novo ministério da mesma forma. O 

deputado José Ildefonso Souza Ramos apontou que o gabinete recém-instalado ainda não 

ofereceu ações suficientes para que o pudesse ser identificado com o programa político do 

gabinete anterior. Embora o ministro da Justiça tivesse dito que o presente ministério era 

portador do mesmo programa que o anterior, para o deputado isso não significava executá-lo 

da mesma forma. “Por certo, senhores, o programa da conciliação, exata administração da 
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justiça, etc., cabe a todas as administrações; mas, ou merecerão estas administrações o apoio 

do país ou a sua maldição segundo a maneira de o executar [...]”.
220

  

 Diante  da declaração do gabinete atual de seguir a politica do anterior, o deputado 

Urbano Sabino, membro da mesma comissão que o deputado Marinho, não compreendeu 

como “a oposição pensa que o gabinete atual tem de seguir uma política oposta à passada, ou 

pelo menos de modificar muito a política seguida. Sr. presidente, é tal a persuasão da 

oposição, que entende que ela é quem deve apoiar o gabinete, e que nós é quem deve fazer-lhe 

oposição”.
221

 Urbano também não reconheceu o fato da oposição dizer que agora seguia a 

politica de conciliação, quando, na verdade, rejeitou-a em 1844 junto com o ministério de dois 

de fevereiro.
222

  

  Em resposta, o deputado Souza Ramos voltou à tribuna.  Baseando-se no discurso do 

ministro da Fazenda no Senado, que deu a entender que o gabinete passado poderia ter se 

desviado do seu fim e que era tempo de corrigir, Ramos não estava convencido da opinião do 

novo gabinete.
223

 Ao repelir o pensamento de que “os nobres deputados de algum modo 

insinuaram que a oposição como que deseja participar com eles dos lucros do poder, como 

que se julga em uma posição incômoda e quer uma mais vantajosa”
224

, como motivo para não 

declaração de oposição, Souza Ramos falou que prontamente se oporia ao gabinete a partir do 

instante em que ele pronunciasse que sua política seria a mesma do gabinete de dois de 

fevereiro. 

 Enquanto na discussão do voto de graças da sessão de 1846 os liberais buscaram 

desvincular a relação entre conciliação e ocupação de cargos públicos criada pela oposição, na 

imprensa também havia a discussão do significado de conciliação.  

Na tribuna, os deputados Souza Franco, Urbano Sabino e Limpo de Abreu foram 

unânimes ao declarar que a política de conciliação não implicava na partilha de cargos de 

autoridade com o partido adverso ao gabinete, enfatizando uma diferença em demissões feitas 

pela necessidade do governo em estabelecer aliados nos empregos de confiança, e demissões 

de empregos de mérito e habilitações.
225

    

Na imprensa, os redatores liberais interpretaram que a oposição passou a defender a 

conciliação desde que os cargos públicos fossem partilhados.  
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Depois de dez anos de lutas ardentes, eis que repentinamente em um belo dia 

que ninguém esperava, que nada havia anunciado, a oposição, [...], 

apresenta-se no arraial do inimigo falando da conciliação e paz perpétua![...] 

Ainda ontem se erguia um muro de ferro entre uma e outra política, [...], o 

plano da oposição pode ser resumido nesta fórmula – reconciliemo-nos, isto 

é, dai-me metade da influência e do governo, e eu conquistarei a outra parte 

[...].
226

 

  

Ao contrário desse partido que se denominava da reorganização e do futuro, para os 

liberais 

 

o que o país deseja e necessita não é que pensemos todos como um só 

homem, porém sim, que a divergência das opiniões encerre-se 

pacificamente no currículo traçado pela lei; que os direitos do governo, e 

os da oposição sejam reconhecidos e respeitados, que tanto uns como os 

outros, exerçam-se sem comprometimento dos interesses sérios da 

sociedade [...].
227

  

 

 Em defesa do seu partido, sem deixar de provocar o periódico ministerial ao 

ridicularizar o Constitucional por amparar seu programa político por meio da reprodução dos 

textos do Mercantil, o Publicador Mineiro reprovou o significado de conciliação exposto pelo 

seu adversário: 

 

Se um governo afixa como norma de sua política o respeitar as opiniões, a 

constituição e as leis, não concilia; cumpre apenas o seu dever e mais 

nada.[...]. A conciliação importa ausência de simpatias e antipatias, 

identidade de atenção aos direitos em luta; nada de preferências, nada de 

exclusões [...].
228

 

 

Supondo que conciliar não fosse excluir os adversários de cargos importantes que 

requeriam a confiança de aliados, o Constitucional não conseguia imaginar como as decisões 

seriam tomadas para governar o Estado. Depois que a máquina da conciliação estivesse 

montada, com a distribuição dos assentos da Câmara, das pastas ministeriais e dos empregos 

públicos, começariam os problemas:  

 

Achar-se-iam em presença um de outro, no seio da representação Nacional, 

dois partidos iguais em número, e extremados entre si por opiniões, por 

sentimentos, e por amargas recordações de um passado funesto. [...] Por que 

mágica, ou porque milagre se restabeleceria... a unidade de vistas e de 

princípios? [...]. Se pois a dissidência das opiniões continuava a mesma, qual 
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seria a deliberação possível no meio desta assembleia, que figuramos 

composta de dois partidos iguais em força numérica?...
229

       

  

 O ano de 1846 foi marcado pela finalização do decreto da lei de eleições
230

 e início das 

manifestações referentes à Reforma Judiciária proposta pelo ministério.
231

 Rodrigues dos 

Santos ainda nutria certa esperança de uma verdadeira conciliação quando a oposição votou 

pela lei de eleições, porém, tão logo mudou de opinião ao ver o partido adverso rebater a 

proposta de reforma do sistema Judiciário.
232

   

 Entrou o ano de 1847 e as discussões na tribuna ficaram cada vez mais acirradas, 

demonstrando que a polêmica a respeito da orientação do gabinete de maio de 1846 não havia 

sido compreendida pelos membros da Câmara dos Deputados. Antes mesmo do início do voto 

de graças, os deputados debateram o programa político do gabinete que já estava há um ano 

no poder.   

 De acordo com Pereira de Castro, o ministério de maio, que tinha Holanda Cavalcanti 

como organizador, foi marcado por uma instabilidade em seu interior, resultante do programa 

conciliador seguido e do envolvimento com intrigas políticas na província de Pernambuco, 

elementos que o levariam à queda.
233

 Vejamos como esses elementos foram tratados mais 

profundamente na tribuna. 

 Ao contrário dos ministros Torres e Barreto que alegavam que o ministério continuava 

a seguir a politica do anterior, a minoria oposicionista não possuía essa convicção, tanto que o 

apoiou ao votar com a maioria liberal várias medidas importantes para o interesse público ao 

longo das sessões de 1846.
234

 Diante desse posicionamento, percebe-se o porquê surgiu, desde 

fins de 1846, uma oposição da Câmara de maioria liberal ao gabinete que apoiara no início. 

Os deputados se opuseram ao ministério por ele ter praticado uma política sem diferenciações 

partidárias, comportamento que o afastava da linha pregada pelo gabinete de dois de 

fevereiro.  

França Leite explicou que não considerava o gabinete atual herdeiro da política de 

conciliação do anterior expondo alguns fatos que ocorreram em várias províncias do país. 

Para ele, o gabinete de maio exerceu essa conciliação “armando nas províncias autoridades 

subalternas contra autoridades superiores”.
235

 Embora Santos Barreto, ministro da Guerra, 
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atestasse que “quando nossos  adversários políticos estavam no poder, o que dizíamos nós? 

Nós clamávamos: somos tratados como vencidos![...], eles seguiam o principio ou nós ou vós, 

porém, devemos ser coerentes com os nossos princípios; devemos ser conciliadores”
236

, o 

paraibano França Leite insistiu em dizer que o gabinete atual não representava uma politica de 

conciliação e sim de desordem, pois conservava no poder presidentes que condenavam tal 

politica, citando os representantes das províncias do Rio de Janeiro, São Paulo e 

Pernambuco.
237

 Para Santos Barreto, uma politica de conciliação na qual os deputados 

quisessem a permanência apenas daqueles que pensassem como eles seria dividir a nação em 

duas secções. 

A falta de decisões da administração do gabinete de 1846 na condução de projetos, 

como o da reorganização da Guarda Nacional, da reforma da lei de 3 de dezembro de 1841, 

por exemplo, acentuaram as reclamações vindas da Câmara.
238

 Essa ausência de firmeza 

também acabou apontando para as divisões entre o grupo liberal, evidente nos debates sobre a 

proposição de reforma da lei de 1841 do ministro Fernandes Torres. De acordo com Sérgio 

Ferraz,  

 

a iniciativa governamental fez emergir as variadas e contraditórias 

perspectivas existentes na maioria sobre o assunto, as quais iam desde a 
demanda de revogação total daqueles estatutos até a postura que enxergava 

tão somente a necessidade de pequenos ajustes e correções no diploma 

normativo mencionado.
239

 

 

A saída de Cavalcanti do ministério foi explicada por sua não aprovação de Chichorro 

da Gama e Ernesto França, escolhidos pelo Imperador, à senatoria da província de 

Pernambuco. Entretanto, os atritos continuaram quando a reorganização do gabinete admitiu a 

entrada do senador Caetano Maria Lopes Gama para recompor o ministério, considerado 

político de princípios opostos. 

 Enquanto os deputados Souza Ramos e Manoel Mascarenhas criticavam a Câmara por 

fazer uma áspera oposição ao ministério e acusavam-na de fazer pressão para a saída de todos 

os ministros, pois planejava moldar um gabinete à sua maneira
240

, os discursos dos deputados 

Lopes neto, Nunes Machado, Vilela Tavares, Peixoto de Brito e Urbano Sabino foram 

unânimes em defesa da mesma. A fala do deputado Lopes Neto resumiu o sentimento da 
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maioria da deputação pernambucana: Além da aversão dos deputados à conduta 

intervencionista dos ministros Holanda Cavalcanti e Marcelino de Brito em assuntos da 

província de Pernambuco, Neto afirmou que o apoio ao ministério devia-se aos 

pronunciamentos dos ministros Fernandes Torres e Santos Barreto que asseguraram a 

continuidade da política do gabinete de fevereiro de 1844. Com o desentendimento destes 

com os primeiros sobre alguns pontos da política interna, não havia mais motivo em confiar 

no ministério.
241

 

 Ao contrário da ala pernambucana dos liberais, que prontamente se posicionou contra 

o ministério de maio de 1846, a ala dos mineiros, também conhecida como Santa Luzia, não 

acompanhou as manifestações que o repudiavam. Num primeiro momento, o deputado 

mineiro Antônio Marinho procurou discutir com seus colegas representantes de Minas para 

melhor se posicionarem de acordo com os interesses públicos.  

 

Reunimo-nos, e assentamos nós os mineiros de continuarmos o nosso apoio 

ao ministério, esta deliberação foi unânime em todos que estavam 

presentes... à exceção de um voto. Entretanto, também deliberamos reclamar 

devidamente do nosso amigo [ministro Fernandes Torres], não direi 

explicações, mas segurança que nos garantisse e nos tranquilizasse se por 

ventura devíamos contar com a sustentação dos princípios políticos que 

temos constantemente sustentado nesta casa.
242

 

 

 Marinho percebeu pelos discursos dos outros deputados que não seria possível o 

ministério ter o apoio da maioria, condição necessária para se governar. Por isso, “reunimo-

nos segunda vez, avaliamos todas estas circunstâncias, e então com os nossos amigos da 

província de S. Paulo acordamos em manifestar ao ministério, ao nosso amigo, que não 

julgávamos conveniente à causa pública a continuação de sua administração”
243

, mesmo não 

concordando com algumas acusações de favorecimento do partido adversário direcionadas ao 

ministério.
244

 

Apoiando-se na mesma explicação descrita acima por Marinho, o mineiro Cristiano 

Ottoni não considerou a saída deste gabinete resultante de um conflito com a Câmara, pois 

“não se lhe impôs condição, não foi ele ameaçado de sofrer oposição na câmara, mas apenas 

se lhe apresentou que convinha sua retirada. Os ministros aprovando as razões que se 

apresentavam, retiraram-se”.
245
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Segundo Sérgio Ferraz, a pressão parlamentar foi expressa no veto à entrada de Lopes 

Gama para o ministério, fazendo com que os demais integrantes do gabinete se retirassem
246

 e 

o Imperador nomeasse por um decreto, em 22 de maio de 1847, os ministros Saturnino de 

Souza e Oliveira, Cândido Baptista de Oliveira, Antônio Manoel de Melo, Nicolau Pereira de 

Campos Vergueiro e Manoel Alves Branco para compor o novo ministério, sendo a Câmara 

informada nas sessões de 26 e 27 de maio do mesmo ano.
247

  

 Note-se que a subida deste novo gabinete trouxe ao centro de influência a presença dos 

membros do Clube da Joana. A aliança entre Alves Branco e Aureliano, com o predomínio do 

último, inseriu Saturnino de Souza, irmão de Aureliano, na composição do ministério.
248

 

 O terceiro gabinete do Quinquênio Liberal (22/05/1847 a 08/03/1848) buscou seguir a 

mesma política do ministério de dois de fevereiro. Para evitar a mesma polêmica vivida pelo 

gabinete anterior, Saturnino de Souza, ministro dos Negócios Estrangeiros, deixou claro qual 

era o significado de conciliação que seria seguido:  

 

 É a politica da conciliação, mas não dessa conciliação dos pactos e das 

transações; é a política da conciliação dos princípios, da conciliação que se 

firma por atos legislativos e administrativos; é a politica da distribuição da 

justiça a todos com muita igualdade; mas não é politica da concessão de 

favores adversários, que lhes facilitem os meios de triunfo.
249

    

 

De acordo com Sérgio Ferraz, o gabinete de 22 de maio também sofreu uma 

instabilidade interna. Os ministros não convergiam quanto ao modo de conduzir temas 

centrais de politicas públicas, como o fim do tráfico de escravos, que implicava uma relação 

política com a Inglaterra, e as taxações às importações do país.
250

 Somando a estes conflitos 

ministeriais, a incipiente criação do cargo de presidente do Conselho dos Ministros
251

 foi 

suficiente para levar a queda deste gabinete. Este cargo, apesar de criado para organizar e 

melhor direcionar o funcionamento do gabinete, ainda não tinha suas obrigações claramente 

definidas.  
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A tentativa de reorganização do ministério depois da saída de alguns membros acabou 

gerando o fim do mesmo após Alves Branco, ocupante da presidência do conselho, ver suas 

atribuições desrespeitadas diante da antecipação do Imperador em convidar dois integrantes 

para as pastas ministeriais. Alves Branco optou pela renúncia.
252

  

O quarto gabinete do Quinquênio (08/03/1848 a 31/05/1848) foi formado pelos 

ministros José Carlos de Almeida Torres, Antônio Paulino Limpo de Abreu, Manuel 

Felizardo de Sousa e Melo e José Antônio Pimenta Bueno
253

, uma composição que já 

refletiria a tendência do seu modo de governar. De acordo com Joao Manuel Pereira da Silva, 

o ministério era misto, integrava um conservador, liberais mais desprendidos dos seus 

correligionários, e membros do Senado.
254

      

 Durante este período, mais um projeto de reforma da lei de 3 de dezembro de 1841 foi 

colocado em pauta na Câmara, terceira tentativa criada ao longo do Quinquênio para 

reestruturar o sistema judiciário.   

 Concomitantemente aos debates referentes ao projeto de reforma do judiciário, os 

deputados discutiram o projeto de resposta à fala do trono para decidir se a Câmara daria seu 

apoio ao ministério. A Comissão encarregada da formulação do projeto, composta pelo 

pernambucano Urbano Sabino, o paulista Rodrigues dos Santos e pelo mineiro Cristiano 

Ottoni, imprimiu um tom de censura e desconfiança em relação à politica de justiça e 

tolerância pregada pelo gabinete.  

Almeida Torres, presidente do Conselho de ministros, procurou explicar o 

posicionamento do governo:  

 

Senhores, o governo atual reconhece que é uma necessidade no sistema 

constitucional a existência de partidos [...]. O governo está à testa de um 

destes partidos, cujas opiniões ele julga melhores do que as dos outros, mas 

nem por isto o governo entende dever desprezar ou desrespeitar as opiniões 

de outros partidos. [...]. A respeito da escolha de empregados públicos, a 

tolerância do governo entende-se ao seguinte ponto: quando se trata de 

empregos públicos que auxiliam o pensamento do governo, cumpre ao 

governo escolher os homens que sejam capazes de ajuda-lo com toda a 

honradez e com toda a fidelidade; mas muitos outros empregos há, a respeito 

dos quais o governo somente procura probidade, o merecimento e a 

capacidade.255 
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 Neste longo trecho é possível perceber que o ministério atual resgatou a política de 

aproximação com os adversários, a qual também pôde ser vista durante o gabinete de maio de 

1846. A tolerância era justificada por não ter problema um empregado seguir o pensamento 

do governo, mesmo que adotasse outra política. Como prova deste programa, condizendo com 

o que se discutia no projeto de incompatibilidades, Almeida Torres retirou das presidências 

provinciais e dos cargos de chefe de polícia políticos que foram eleitos deputados e os que 

pertenciam ao Senado, substituindo-os por pessoas de ambos os Partidos, Liberal e da Ordem, 

que não tinham vínculos com tais cargos.
256

   

  Entretanto, muitos deputados divergiram dessa opinião. O paulista Rodrigues dos 

Santos, membro da comissão, apontou a tolerância partidária como um dos motivos do 

ministério não conter uma unidade de pensamento político, a começar pela presença de 

Manoel Felizardo nas pastas ministeriais. O deputado alertou que os exemplos do passado 

mostraram que este não era o caminho a seguir: 

 

Recordemo-nos, senhores, do passado: quantos gabinetes entre nós, aliás 

dotados das mais belas intenções, das mais patrióticas vistas, tem perecido 

por falta de unidade de vistas, por falta de acordo de princípios? [...]. Se nós 

temos a triste lição da experiência que tão alto nos fala, como poderemos 

ainda hoje, tão crédulos, tão nimiamente confiados, prestar a nossa adesão a 

um gabinete que encerra em si o gérmen de divergência e de luta?
257

    

 

O desentendimento quanto à política ministerial aguçou ainda mais os conflitos no 

interior da bancada liberal, que também formou a maioria na sétima legislatura, eleita em 

novembro de 1847. A partir dos discursos na tribuna, Pereira da Silva observou a composição 

de um quadro equilibrado, no qual, pelo resultado final do voto de graças, foram vistos ao 

lado do ministério os deputados saquaremas, os mineiros (exceto os irmãos Ottoni), a maioria 

dos baianos e alguns de províncias pequenas, enquanto os deputados de São Paulo, do Rio de 

Janeiro, adeptos de Aureliano, os do Ceará, os de Pernambuco e os da Paraíba do Norte 

declararam-se contrários.
258

  

A conclusão dessa cisão entre os grupos resultou na vitória do projeto de resposta à 

fala do trono, gerando uma tensão entre Câmara e ministério, e consequentemente a retirada 

do gabinete.
259
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  O quinto e último gabinete do Quinquênio (31/05/1848 a 29/09/1848) foi organizado 

pelo presidente do Conselho Francisco de Paula Souza e Mello, que chamou para ocupar as 

pastas ministeriais os deputados mineiros José Pedro Dias de Carvalho e Joaquim Antão 

Fernandes Leão, o paraense Bernardo de Souza Franco, o paulista Antônio Manoel de 

Campos Mello e o fluminense João Paulo dos Santos Barreto.
260

  

 Sem diferença em relação ao gabinete anterior, o ministério de Paula Souza se deparou 

com o mesmo cenário deixado por Almeida Torres. O clima conflituoso partia de toda a parte, 

como os atritos entre o Senado e a bancada da praia, desentendimentos entre os partidos e, 

para completar, entre a própria maioria liberal.
261

 

 As contrariedades ao ministério eram visíveis quando das atitudes da Câmara liberal.  

Além de questionar a presença dos luzias na organização do ministério, apoiadores do 

ministério caído, em detrimento dos representantes das províncias paulista, fluminense e 

pernambucana, responsáveis pela saída do gabinete anterior, a Câmara resolveu eleger como 

seu presidente o deputado Chichorro da Gama, pernambucano causador do confronto entre o 

governo Cavalcanti e a província de Pernambuco em 1846.
262

  

 Mesmo desejoso em ver os homens, independentemente do laço partidário, 

sacrificarem-se para formar uma unidade de vistas em prol do país
263

, Paula Souza buscou 

reconquistar o apoio da maioria da Câmara. O ministro afiançava sua política propondo as 

discussões dos projetos de reforma do judiciário e da lei de incompatibilidades eleitorais
264

, 

medidas essenciais para a paz pública. O ministro Paula Souza também procurou devolver as 

presidências das províncias do Rio de Janeiro e de Pernambuco aos representantes que 

compartilhavam das mesmas ideias que os deputados liberais, como forma de suavizar as 

insatisfações. Entretanto, a tentativa do Senado em anular o resultado da eleição senatorial da 

província pernambucana afastou ainda mais a chance de congraçamento na casa. 

 Embora a posição da bancada dos praieiros pernambucanos estivesse mais clara em 

relação ao descontentamento com o ministério, foi possível encontrar na tribuna discursos de 

alguns liberais que, apesar de terem se posicionado contra o gabinete de março, apoiaram o 
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gabinete de Paula Souza, a saber, o mineiro Cristiano Ottoni, o representante do Ceará José de 

Assis e os representantes paulistas João da Silva Carrão e Rodrigues Santos.
265

 

Rodrigues dos Santos ainda respondeu à insinuação levantada pelo oposicionista 

Pereira da Silva de que o partido da maioria renegou seu passado ao dizer que não fizeram 

parte do governo entre 1844 a 1848, mesmo apoiando os diferentes ministérios que se 

seguiram neste período
266

: 

 

Nunca esteve na minha intenção repelir nem injuriar os ministérios 

anteriores ao ministério atual, nem condenar ou censurar a politica que 

governou o país de 1844 a 1848 em diante; mas disse, e repito, que esses 

ministérios de 1844 a 1848 não eram compostos em sua totalidade nem na 

sua maioria de indivíduos da minha opinião. [...]. É verdade que o ministério 

de 1844, e os que se seguiram não foram propugnadores das nossas ideias 

politicas; é verdade também que alguns opunham a resistência da inercia aos 

esforços que nós fazíamos para realizar as nossas ideias; mas é igualmente 

verdade que esses ministérios em tempo nenhum repudiaram os princípios 

da maioria: eles prometeram realiza-los em tempo competente [...].
267

 

 

 A partir desse discurso, nós podemos inferir que o Quinquênio Liberal foi marcado por 

um descompasso entre ministério e Parlamento, pois os gabinetes, portadores de um caráter 

mais moderado, não foram essencialmente liberais, ao contrário das Câmaras dos Deputados 

que eram mais incisivas na defesa do pensamento liberal.  

 Um conjunto de fatores foi somado à situação descrita anteriormente para que o 

gabinete não mais se sustentasse no poder. O afastamento do presidente do Conselho Paula 

Souza em meados de agosto e os tumultos de rua nas eleições para a Câmara Municipal do 

Rio de Janeiro em setembro geraram, respectivamente, uma oposição mais exaltada da 

minoria da bancada e a acusação contra o ministério por omissão diante deste incidente. 

Enfraquecido, o gabinete não teve chance de fazer passar na Câmara um projeto de lei 

antitráfico, restando a retirada de todos os seus membros.
268

 

Para Sérgio Ferraz, essa explicação justifica a saída do gabinete pelo “resultado de 

votações que manifestam a precariedade da base de sustentação parlamentar, em relação a 
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proposições consideradas prioritárias”.
269

 Entretanto, os discursos de alguns deputados nos 

propõe outra explicação.  

Alguns deputados pronunciaram após a notícia da formação do novo ministério em 29 

de setembro de 1848. Mesmo não compreendendo o porquê da retirada do gabinete, os 

deputados Teófilo Ottoni, Rodrigues dos Santos e José de Assis foram unânimes ao declarar 

que o ministério possuía o apoio da maioria da Câmara, e que sua queda proveio da opinião 

da Coroa, que considerou melhor passar o poder para a politica oposta.
270

  

No mesmo dia, os deputados Gonçalves Martins, Wanderley e Moraes Sarmento 

questionaram esse apoio. Para eles, a maioria estava fracionada, não oferecendo o apoio 

devido ao gabinete, e que havia perdido a confiança da Coroa. Dessa forma, o ministério, já 

abalado pelo afastamento do presidente do conselho e por não ter realizado as medidas que 

almejava, constatou que não poderia continuar, restando à Coroa destituir os ministros, 

substituindo-os por homens que seguiam uma politica diversa a do momento.   

Urbano Sabino, Nunes Machado e Ferraz estavam mais preocupados com o fato de 

que o novo ministério inaugurou uma mudança de política. Não compreenderam como, depois 

que as eleições gerais em 1847 reafirmaram a maioria liberal para a sétima legislatura, a 

vontade nacional foi contrariada com um ministério de oposição. Como o gabinete que caiu 

representava a opinião de quem estava na maioria, para os deputados apenas outro gabinete 

tirado do partido que o apoiava poderia ter subido ao poder. 

Por fim, Urbano e Ferraz alertaram, diante do quadro criado, para a dissolução da 

Câmara, pois seria impossível um gabinete governar o país tendo um Parlamento composto de 

partidários de princípios opostos.
271

 

De qualquer forma, como observa Sérgio Ferraz é  

 

importante frisar que na transição de Paula Souza para Olinda (gabinete 

conservador de 29/09/1848) a decisão do Moderador de alternar os partidos 

esteve, à luz do exposto, longe de ser a irrupção inesperada de um raio em 

um céu azul de brigadeiro. Ao contrário, as evidências sugerem fortemente 

que a mudança partidária foi decorrência dos resultados de um processo 

“endógeno” à competição polítco-partidária da época, tendo o Moderador 

atuado reativamente frente a uma situação de crise de governabilidade.
272
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Portanto, a ascensão do Gabinete Saquarema de 29/09/1848 encerrou a rotação de 

gabinetes da década de 1840, acarretando uma inversão partidária e uma posterior dissolução 

da Câmara dos Deputados, em fevereiro de 1849
273

, consolidando a saída dos liberais da 

condução dos Poderes Executivo e Legislativo na década de 1840. 
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CAPÍTULO 3 

Liberais mineiros em ação no Parlamento: Eleições 

 

O processo de anistia
274

, decreto de 14 de março de 1844, sob a direção do primeiro 

gabinete do Quinquênio Liberal gerou controvérsias entre os grupos políticos, e, por mais que 

o Partido da Ordem o considerasse uma prerrogativa do Imperador, detentor do Poder 

Moderador, houve certo ressentimento em relação ao perdão oferecido àqueles que 

levantaram as armas contra a segurança e a integridade da nação em 1842, pois entenderam a 

anistia como um triunfo de partido. Os liberais, por sua vez, receberam o decreto com 

satisfação, pois o viram como um instrumento que contribuiria para o esquecimento do 

movimento armado nas províncias de São Paulo e Minas Gerais, permitindo-os seguir em 

frente. 

Do mesmo modo, a ideia de conciliação
275

 também não foi entendida da mesma forma 

entre os partidos em confronto. A discussão que serviria para clarear o modo como governo e 

Parlamento, luzias e saquaremas se relacionavam trouxe à tona os interesses político-

administrativos, como a ocupação dos cargos públicos, e não deixou que os acontecimentos 

de 1842 fossem relegados ao esquecimento, contrariando, afinal, o objetivo fixado pela 

anistia.  

À primeira vista, a interpretação predominante na historiografia relativa ao Brasil 

Imperial é a abordagem do Quinquênio Liberal como um período marcado pela inércia do 

grupo dominante, que nada fez em prol de sua bandeira levantada no movimento armado em 

1842.
276

 Entretanto, é preciso lançar o olhar ao que não foi colocado em prática, pois, não 

obstante os liberais não conseguirem executar seus projetos propostos, discussões foram 

postas à mesa no Parlamento, transbordando para a imprensa, com o intuito de salvaguardar 

os elementos caros ao partido naquele momento. 

Dos projetos que ganharam espaço na tribuna da Câmara dos Deputados, destacaremos 

dois em particular, a discussão sobre a lei eleitoral de 1846 e a Reforma da Lei de 3 de 

dezembro, instituída em 1841, quando o Regresso dominava a cenário político nacional, que 

será trabalhada no capítulo 4 desta dissertação. 
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3.1- Panorama do sistema Representativo brasileiro 

 

Antes de tratarmos da lei eleitoral em si, é preciso ter em mente o estabelecimento dos 

governos representativos e a importância do sistema eleitoral para sua organização.  

Uma das primeiras ondas revolucionárias na Europa no final do século XVIII, que 

marcou o fim de um período conhecido como Antigo Regime, caracterizado pelo absolutismo 

monárquico, também gerou transformações na América portuguesa.  

A conformação dos sistemas de governo representativo da Europa Ocidental teve 

como referenciais os modelos clássicos da democracia ateniense (firmada sobre a prática da 

Assembleia e uma complexa noção de igualdade política) e da res pública romana (à procura 

de uma cidadania universal e igualitária), através de um longo debate entre os pensadores 

políticos acerca do grau de utilização das características de ambos, já que não mais se dizia 

respeito de uma democracia participativa.
277

  

O modelo democrático-parlamentar que surgiu na Europa Ocidental com a 

transferência da soberania do monarca para a nação foi seguido por outros lugares, 

enxergando o Parlamento como um importante espaço para as discussões em prol da 

construção dos Estados nacionais. 

A Independência do Brasil ao Reino de Portugal deu início a uma nova organização 

política, firmada sobre uma sociedade escravista e hierárquica, herdada da colonização. As 

discussões a respeito dessa nova organização na Assembleia Constituinte, em 1823, variaram 

de acordo com os interesses dos grupos que a compuseram, transitando entre os que queriam 

o modelo de Antigo Regime, a forma de governo republicana, o sistema federativo ou a 

Monarquia Constitucional.
278

 

Claus Rodarte se utiliza do campo representativo para explicar a ação dos grupos 

políticos na estruturação do Brasil. O autor analisa o comportamento dos políticos mineiros na 

primeira legislatura firmada após a criação da Constituição de 1824 para a formação do 

Estado e da nação brasileiros em conformidade com seus interesses, procurando interpretar 

como se deu a busca pela organização de um governo constitucional e representativo pautado 

pelos princípios monárquico, democrático e aristocrático.
279

  

                                                 
277

 PEÑA, Maria Antonia. Hacia uma genealogia intelectual da la representación política. In: SIERRA, Maria; 

PEÑA, Maria Antonia y ZURITA, Rafael. Elegidos y elegibles. Madrid: Marcial Pons, 2010, p. 25-33. 
278

 RODARTE, Claus Rommel. Partidos políticos, poderes constitucionais e representação regional na 1ª 

Legislatura da Assembleia Geral do Império do Brasil: Minas Gerais (1826-1829). 2011. Tese (Doutorado em 

História Social) - Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, São Paulo, 

2011, p. 39. 
279

 Ibidem. 



75 

 

 O Estabelecimento de uma Monarquia Constitucional trouxe alguns componentes a 

serem discutidos para compor o Estado que estava se formando. Um regime legitimado por 

uma Constituição, que garantisse os direitos dos cidadãos, e a necessidade da separação e 

controle dos poderes foram alguns dos elementos acarretados pela Revolução Francesa.  De 

acordo com Andréa Slemian, a dimensão adquirida pelo Parlamento a partir da experiência 

codificadora francesa foi de suma importância para a legitimação dos novos regimes, pois   

 

caberia aos novos legisladores um papel central na definição, também 

simbólica, das novas regras que deveriam reger os regimes e garantir à 

sociedade a representação política dos seus cidadãos. O que se atrelava a 

uma verdadeira crença liberal difundida à época de que a racionalização das 

formas de funcionamento dos governos atenderia aos interesses dos 

indivíduos na composição de uma sociedade que igualasse os homens 

perante a lei. 
280

 

  

Escritor e político durante o período monárquico, José de Alencar fez uma análise da 

forma de organização do governo imperial, no qual estava inserido.
281

 Segundo o autor, o 

sistema representativo, base da organização política, tem como cerne o princípio da delegação 

da soberania nacional. A partir de então o povo deixa de legislar diretamente e passa a exercer 

o poder por meio dos mandatários.
282

 Para isso, o instrumento que o cidadão lança mão para a 

escolha de seus representantes
283

 nesse novo modelo de governo é a eleição. Contudo, é 

justamente nesse ponto que reside a crítica de Alencar sobre essa base comum que existe entre 

as variedades do sistema representativo. Até 1868, data da sua obra, o quadro político estava 

assim desenhado: 

 

A nação ou uma parte dela, elege os homens que devem exercer a porção de 

soberania necessária para a direção do estado. Essa eleição vence-se em 

escrutínio á maioria absoluta ou relativa de votos. O domínio exclusivo da 

maioria e a anulação completa da minoria; eis portanto o pensamento iníquo 

e absurdo sobre que repousa atualmente o governo representativo.
284 
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Rejeitava, portanto, um modelo de representação baseado no favorecimento das maiorias, ao 

passo que as minorias eram excluídas de serem representadas, pois “soberania nacional não 

significa uma soma de vontades, ou o produto da adição de certa quantidade de votos; é um 

poder indiviso que emana da totalidade do país; uma vontade máxima e plena formada pela 

concreção das vontades”.
285

 Para o autor, a verdadeira base da representação nacional residia 

no governo de todos por todos. 

Roberto N. P. Ferreira Saba
286

 fez um levantamento da historiografia sobre as eleições 

no Império, assinalando certos elementos do debate. Alguns autores que se dedicaram ao 

estudo das eleições do Brasil do século XIX também eram homens que conviveram com a 

disputa política da época. Para Saba, os escritos destes, como de Francisco Belisário Soares de 

Souza e José de Alencar, “foram tomados como relatos imparciais das eleições no Império. 

Fraude e violência eram os fatores que, conforme apontavam esses autores, deslegitimavam 

os processos eleitorais no Brasil oitocentista”.
287

 

Entre a maioria dos historiadores que trabalham com essa temática existe um consenso 

quanto à presença de fraudes e manipulações no processo eleitoral. Contudo, distinguem-se na 

atribuição dos responsáveis por tais práticas. Segundo Roberto Saba, a principal vertente 

historiográfica, representada por nomes como Sérgio Buarque de Holanda e José Murilo de 

Carvalho, é aquela que confere ao governo central maior interferência no momento de escolha 

dos representantes nacionais.  Ao passo que, a outra corrente, defendida por Richard Graham, 

considera os poderes locais como os responsáveis pela deturpação dos pleitos. 

Entretanto, Roberto Saba demonstra que a nova historiografia aponta para a lacuna 

deixada pelas correntes anteriores: “ao focar unicamente a questão da manipulação eleitoral 

emanada dos mais poderosos, não atenta para os significados que as disputas adquiriam para 

os diversos agentes nelas envolvidos além desses elementos”.
288

 As fraudes não eram 

negadas, mas sim utilizadas na discussão do jogo político em torno das eleições como forma 

de deslegitimar o processo. Ademais, essa nova historiografia vai de encontro às intepretações 

que julgam o eleitorado submisso às ordens das autoridades. Saba traz como referência 

Eduardo Posada-Carbó, o qual reconhece nos cidadãos certo poder de negociação envolvendo 
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seu direito de voto, o que não os fez meros fantoches nas mãos das elites políticas central ou 

local, ainda que a alteração do resultado fosse concretizada.
289

 

Lúcia Maria Bastos P. Neves busca corroborar as interpretações que defendem o 

eleitorado como agente na escolha de seus representantes. A autora aponta que o processo de 

independência brasileira instalou uma nova cultura política marcada por práticas liberais. A 

decisão de se estabelecer uma Constituição para limitar os poderes do Imperador, juntamente 

com a introdução dos cidadãos na participação política abriram espaço para as eleições, que 

tinham o voto como corolário, “derecho que cada ciudadano ejercía individualmente”.
290

 

Fernando Limongi revisita as eleições do Segundo Reinado para se posicionar 

contrário às interpretações que desqualificam o processo eleitoral devido à presença do tripé 

violência, manipulação e fraude, situando-o de forma indistinta ao longo de todo o período 

imperial. Além de demonstrar que muitas vezes as práticas eleitorais foram desqualificadas 

pelos próprios políticos do período como parte de uma luta política, o autor aponta como as 

diversas legislações eleitorais influíram nas eleições, e relaciona essas modificações das leis 

com o predomínio, ora de um, ora de outro elemento do tripé.
291

   

Retomando nossa atenção a um político coevo do período, a obra de 1872 do 

Conservador Francisco Belisário, então deputado Geral da província do Rio de Janeiro, 

primeiramente publicada em artigos para o jornal Diário do Rio de Janeiro, foi um trabalho 

em que o político se empenhou em favor de uma reforma do sistema eleitoral do império.
292

 O 

autor buscou mostrar que, até o momento em que escrevia, o sistema eleitoral do império 

ainda era marcado por falhas em sua aplicação, mas o anseio por reformas também era sentido 
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por todos no âmbito politico.
293

 As fraudes eram constantes no processo eleitoral, ocorrendo 

interferências tanto das autoridades locais quanto do governo central. 

 

3.2- Breve trajetória do sistema eleitoral: Das instruções de 1821 à lei de 1846 

 

 Nunca visto como perfeito, o sistema eleitoral brasileiro passou por constantes 

transformações a fim de aperfeiçoar a lei que regia o exercício de seleção dos nossos 

representantes políticos perante o Estado. José Murilo de Carvalho aponta três motivos que 

geraram essa necessidade de regularizar o processo eleitoral: 

 
A definição de cidadania, isto é, de quem pode votar e ser votado; a garantia 

de representação das minorias, isto é, a prevenção da ditadura de um partido 

ou facção; e a verdade eleitoral, isto é, a eliminação de influência espúrias, 

seja da parte do governo, seja da parte do poder privado.
294

 

 

Em sua obra, Manoel Rodrigues Ferreira apresenta os sistemas eleitorais adotados ao 

longo da história brasileira, encarando as mudanças nos regimes eleitorais como uma 

evolução na escolha dos representantes, na busca pelo aperfeiçoamento.
295

  

Segundo Manoel Ferreira, momentos antes do processo de independência, o formato 

das eleições dos deputados para as Cortes Gerais de Lisboa em 1821 mudaram 

significativamente em relação ao modelo empregado com a Lei Eleitoral de 1846. Essa 

convocação, consequência de uma onda revolucionária na cidade do Porto, buscava 

reorganizar o reino português. Para isso, exigia-se o retorno da corte a Portugal, que se 

instalara no Brasil desde 1808, e iniciou a elaboração da Carta Constitucional para ser 

executada em todo o império.  

As instruções eleitorais de 7 de março de 1821 deixadas por D. João VI para que o 

Brasil escolhesse seus representantes às Cortes de Lisboa foram baseadas no modelo da lei 

eleitoral da Constituição Espanhola de 1812.  Dentre algumas de suas características, 

podemos destacar um sistema eleitoral em quatro graus e a ausência da qualificação dos 

eleitores, ou seja, não havia nenhuma restrição ao voto no primeiro grau, assim, todos os 

habitantes seriam eleitores.
296

 Sempre antecedido e sucedido por um ritual religioso na igreja 

Matriz, o povo em massa era responsável pela escolha dos compromissários, os quais 
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nomeavam os eleitores de paróquia, que, em seguida, indicavam os eleitores de comarca. 

Esses três graus ocorriam no âmbito da Câmara Municipal. Por fim, cabiam aos eleitores de 

comarca seguir para a capital da província para elegerem os deputados.
297

 

Decretos posteriores, para a eleição de uma junta provisória em 1821 e a criação de 

um Conselho de Procuradores-Gerais em 1822, perpetraram algumas alterações na lei de 7 de 

março, como a redução do processo eleitoral para três graus, retirando as funções dos eleitores 

de comarca,  e a definição dos resultados a partir da pluralidade dos votos (maioria relativa), e 

não mais a pluralidade absoluta (maioria absoluta).
298

   

Compreendido o interesse de Portugal em reafirmar sua supremacia diante das outras 

partes do Império luso, a unidade já não era mais possível, o que culminou com a 

independência do Brasil e a aclamação de D. Pedro I como Imperador. Com a abertura da 

Assembleia Constituinte em 1823 buscava-se delinear a nova organização política para o 

Brasil, pautada em um regime monárquico e Constitucional.  

A primeira lei eleitoral brasileira foi instituída para organizar a escolha dos deputados 

que iriam compor a Assembleia Constituinte e legislativa, convocada pelo decreto de 3 de 

junho de 1822. Publicadas em 19 de junho de 1822
299

, as instruções para essas eleições 

implantaram um sistema indireto, em dois graus, além de introduzir elementos que 

restringiam o direito ao voto.
300

 Sem nenhum processo de qualificação e registro, o povo
301

, 

que tinha sua identidade reconhecida pelo pároco, elegia os eleitores de paróquia, os quais 

nomeavam os representantes da nação, os deputados.   

Em 25 de março de 1824, D. Pedro I outorga a primeira Constituição ao Brasil 

independente, na qual especificava como seria instituída a organização política da nova nação. 

No dia seguinte, além da convocação das eleições gerais para a assembleia legislativa, foram 

emitidas as instruções que regeriam o processo eleitoral. 
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Em comparação com a lei anterior, elementos como o sistema indireto, em dois graus, 

e o voto restrito
302

 permaneceram. Conforme Manoel Ferreira, “essa lei eleitoral pouco diferia 

da anterior. A diferença era mais na forma do que na essência [...]”.
303

 As mudanças podem 

ser percebidas quanto ao local de realização das eleições primarias, que passaram para o 

interior da igreja, e não mais nos paços dos conselhos.  

 A formação da mesa eleitoral se dava a partir das escolhas do presidente da assembleia 

eleitoral (juiz de fora ou ordinário). Em consenso com o pároco, o presidente propunha à 

assembleia dois nomes entre os cidadãos votantes para ocuparem os cargos de secretários e 

mais dois aos cargos de escrutadores, aprovados ou rejeitados pelo povo. Assim era composta 

a mesa eleitoral, a quem, para Belisário de Souza, “a lei entregava um poder ilimitado. Não 

havia nenhuma qualificação anterior de votantes: aceitava a mesa os votos de quem queria, e 

recusava outros a pretexto de falta de condições legais”.
304

 

Nas eleições dos eleitores de paróquia, a lei de 1824 instituiu o voto por procuração, 

ou seja, permitia ao cidadão que não pudesse comparecer ao pleito, mas que era obrigado a 

apresentar sua lista, uma forma de se fazer representar: Enviava, por seu procurador, sua lista 

de nomeação, devidamente assinada e reconhecida por tabelião. 

De uma forma geral, na busca pelo aperfeiçoamento do sistema eleitoral, o decreto de 

29 de julho de 1828 determinou que as próximas eleições para a legislatura fossem feitas 

simultaneamente, isto é, as eleições primárias ocorreriam no mesmo dia em todas as 

freguesias da província. O mesmo para as eleições de deputados. Já a lei de 1º de outubro de 

1828, que tratava especificamente das eleições de vereadores às Câmaras Municipais, trouxe 

dois diferenciais: Foi a primeira lei que exigiu uma inscrição prévia dos eleitores. Essa lista 

era pregada pelo juiz de paz na porta da igreja somente depois de ter passado por um crivo, 

restando apenas os nomes daqueles que tinham os pré-requisitos para votar; A outra novidade 

foi a eleição em um grau. O eleitor votava diretamente nos vereadores, e também no juiz de 

paz e seu suplente. 

No entanto, as instruções de 26 de março de 1824 ainda deixaram espaço para algumas 

falhas na coordenação das eleições. Francisco Belisário, retrocedendo o olhar para o inicio do 

nosso sistema representativo, dizia que  
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Tanto quanto se podia esperar de uma legislação imperfeita e de um povo 

não educado para o regime parlamentar, as nossas primeiras eleições 

correram regularmente, ou antes deram em resultado a eleição de deputados, 

que representavam realmente o povo, suas ideias e sentimentos(...). O 

desencadeamento de paixões politicas, que seguiu-se ao 7 de abril, não 

conheceu mais limites nos excessos eleitorais.
305

 

 

Segundo o autor, a efervescência politica com a abdicação do Imperador instaurou as 

lutas entre os grupos políticos que estavam em formação, o que suscitou o uso da violência 

pela conquista do poder. A começar pelas mesas eleitorais, que exerciam uma influência no 

resultado da eleição paroquial, pois “seu poder e arbítrio não conhecem limites; sua formação 

era a mais irregular e filha sempre das inauditas desordens e demasias”.
306

  

De acordo com Fernando Limongi, a simplicidade nas normas com a instrução de 

1824, que se baseava no princípio de que os homens notáveis e capacitados eram a escolha 

natural para o desempenho de funções superiores
307

, conferia amplos poderes à mesa eleitoral. 

Fernando Limongi ainda critica a leitura acrítica de Francisco Belisário e seus 

contemporâneos que, ao ver a necessidade de dominar a mesa a todo custo, generalizavam a 

ideia de que as eleições eram decididas pela violência. Para o autor, isso era a exceção, pois 

“o partido mais fraco pode até marcar presença, comparecer ao local de votação, mas, se 

consciente de sua inferioridade, recusa o conflito, declara-se „coato e retira-se da igreja‟”.
308

 

Entretanto, o quadro muda quando a intervenção do governo alterava as relações de 

força entre as parcialidades:  

 

Partidos se enfrentam e um deles está à testa do governo. Dada a legislação 

vigente, dado que a Mesa tudo decide, onde um partido não prevalecer de 

forma evidente, somente o confronto pode definir o resultado da eleição. A 

simplicidade das normas exacerba o peso da violência, ao mesmo tempo em 

que diminui o recurso à manipulação.
309  

 

 Para suprimir as falhas, um novo decreto surgiu para aperfeiçoar a lei de 1824. O 

decreto de 4 de maio de 1842 foi muito criticado pela imprensa liberal, pois acreditava que ele 

ia de encontro ao texto constitucional, mesmo instaurando algumas melhorias ao processo 

eleitoral. Proposto pelo governo central, ocupado pelos regressistas, o decreto de 1842 
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instituiu algumas mudanças em relação às instruções de 1824. Comecemos pelo alistamento 

dos eleitores.  

 Inovação iniciada com a lei de outubro de 1828 de alistamento para a eleição dos 

vereadores, agora a relação de nomes também seria aplicada aos eleitores das assembleias 

legislativas e províncias.  Caberia a uma junta de alistamento ou qualificação a organização de 

duas listas: A de eleitores, relacionando os cidadãos ativos aptos a votar nas eleições 

primárias e secundárias, e a de fogos, que significava o mesmo que casas
310

. 

A junta era composta pelo juiz de paz do distrito, presidente, pelo pároco e pelo 

subdelegado, fiscal da mesma. Contudo, havia certo receio no tocante ao último componente 

em particular. Depois de decretada a lei de 3 de dezembro de 1841, o aparato judiciário sofreu 

um processo de centralização, o qual passou a ser amplamente controlado pelo governo 

central. Deste modo, um subdelegado subjugado ao Ministério da Justiça, ocupando uma 

tarefa de grande responsabilidade na escolha dos cidadãos que exerceriam o voto, dava 

margem à interferência nos resultados das eleições para a Assembleia Geral.  Desta maneira, 

de acordo com José Murilo de Carvalho, 

 

A reforma do Código do Processo Criminal, feita pelos Conservadores em 

1841, forneceu aos governos os instrumentos legais de influência. Estes 

instrumentos eram a magistratura, agora toda centralizada, os chefes de 

polícia com seus delegados e subdelegados, e a Guarda Nacional. Com o 

auxílio destas autoridades o presidente de província, também nomeado pelo 

governo central, tinha poder suficiente para ganhar as eleições para o 

ministério a que pertencia.
311

  

  

 Ao contrário de José Murilo, Miriam Dolhnikoff não responsabiliza o presidente de 

província como o principal manipulador dos resultados eleitorais a favor do ministério.  

Segundo a autora, mesmo quando o governo central obtinha os recursos necessários para a 

manipulação, ele dependia das relações que o presidente precisava articular com a elite 

provincial, pois era esta quem detinha a influência sobre a massa dos votantes.
312

  

Para Fernando Limongi, a modificação da instrução de 1824 para o decreto de 1842 

deslocou o elemento influenciador das eleições, que passaram a ser decididas não mais pela 

conquista da mesa eleitoral, mas sim no momento da qualificação dos eleitores. Se antes o 

governo não tinha garantia da vitória nas urnas, o que o forçava a lançar mão da violência, 

agora, a nova legislação o forneceu dos meios necessários, como a figura do delegado, agente 
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nomeado pelo ministro da Justiça presente na junta de qualificação e na mesa eleitoral, para 

controlar o resultado eleitoral e assegurar sua vitória. “São qualificados apenas os grupos de 

eleitores alinhados com o partido no poder. Ou seja, a capacidade do governo de manipular as 

eleições torna o emprego da violência menos presente”.
313

     

No tocante à mesa eleitoral, uma nova forma de seleção dos membros foi elaborada, 

de forma que houvesse menos intervenções na sua formação, como era o caso da instrução 

anterior. Uma mesa provisória, eleita, seria encarregada de escolher a mesa que organizaria as 

eleições, igualmente eleita. Portanto, os escrutadores e secretários não eram sugeridos pelo 

juiz de paz, mas sim selecionados pelos próprios cidadãos. Esses, juntamente com o juiz de 

paz e o pároco formavam a mesa provisória, que em seguida elegeriam os escrutadores e 

secretários para a mesa que comandaria os trabalhos das eleições. Competia a ela conhecer a 

identidade dos votantes. 

Para completar as mudanças a fim de aperfeiçoar o sistema eleitoral, houve a proibição 

do voto por procuração. Para Manoel Ferreira, “esta lei de 4 de maio de 1842 teve o grande 

mérito de procurar moralizar as eleições, mas somente no que se refere ao primeiro grau”.
314

 

Não foi bem assim que essas transformações foram recebidas pelo partido de oposição 

ao governo. A imprensa liberal, por meio das páginas do periódico O Universal, demonstrou 

sua contestação diante deste decreto elaborado pelo executivo, o qual atacava as resoluções do 

decreto de 26 de março de 1824 e da própria Constituição. Ficou determinado que as práticas 

eleitorais fossem supridas por esse decreto até que uma lei regulamentar fosse sancionada. No 

entanto, o governo, por intermédio de Cândido José de Araújo Vianna, ministro dos Negócios 

do Império, ultrapassou sua jurisdição.  

O redator
315

 do O Universal confessou que as instruções de 26 de março possuíam 

defeitos, e que alguns foram corrigidos pelo decreto de 4 de maio, porém, ele se apoiava na 

ideia de que não competia ao governo intervir no melhoramento das leis. Diante dos abusos 

cometidos pelas mesas paroquiais, o governo, na qualidade de executor da lei, poderia exercer 

uma vigilância maior sobre os membros da dita mesa, mas não “ordenar trabalhos 

preparatórios, dar jurisdição a outras pessoas sem a intervenção das mesas eleitorais, e reduzi-
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las a fazerem somente o trabalho da apuração, e da verificação de idoneidade dos votantes”
316

, 

pois isso parecia estar além das funções do governo. 

Outro ponto criticado do decreto de 4 de maio foi o de estender aos votantes uma 

limitação que era aplicada somente aos eleitores. Vejamos:  

 
A constituição no art. 92 declara quais são as pessoas excluídas de votar nas 

assembleias paroquiais, e em nenhum dos 5§§ desse art. se encontra a 

exclusão dos cidadãos que estiverem pronunciados: e determinando ela no 

art. 94 §3 que não possam ser eleitores aqueles que estiverem pronunciados 

em querela ou devassa fixou bem claramente a inteligência de que os 

pronunciados podem votar nas assembleias paroquiais.
317

 

 

Portanto, ao impedir os votantes pronunciados de votarem, o decreto de 1842 atacava a 

Constituição em si e cerceava o cidadão de uma garantia que lhe era dada pela mesma.    

Para concluir as deturpações das instruções de 1824, segundo o Universal, o decreto 

de 1842 proibiu o voto por procuração, não levando em consideração casos que impediam o 

comparecimento do cidadão à paróquia, local das eleições.  

 

Não duvidamos de que abusos, e graves tenham sido cometidos na entrega 

das listas por outras pessoas que não sejam os votantes (...). Nenhuma 

razão aconselha a privação deste direito; ao contrario, devia ele ser 

conservado, (...), desta sorte se quis remediar um abuso, cometendo outros 

maiores.
318

  

 

 Finalmente, a Lei de 19 de agosto de 1846, primeira lei criada fora do âmbito do 

Governo, pensada pelas instituições legislativas. A partir de agora, trataremos mais 

profundamente dessa regulamentação eleitoral e dos debates perpetrados no interior da tribuna 

e da imprensa no decorrer da sua formulação. 

 

3.3- Lei de Eleições de 1846  

 

 Ainda visíveis as imperfeições nas eleições, em 19 de agosto de 1846 foi decretada a 

lei que regularia as eleições de senadores, deputados, membros das Assembleias Provinciais, 

incorporando juízes de paz e Câmaras Municipais, até então organizados separadamente pela 

lei de 1º de outubro de 1828.  Pela primeira vez o debate sobre o objeto eleitoral ficou a cargo 

do Parlamento. 
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 Revogado tudo que havia sido implantado em relação à prática eleitoral, para Manoel 

Ferreira, “esta lei de 19 de agosto de 1846 é um marco importante na historia da evolução dos 

regimes eleitorais brasileiros. Procurava ser a mais perfeita e completa para a época. E 

provavelmente o era”.
319

 Entretanto, não foi aceita de imediato pelo Partido da Ordem, 

posicionado na oposição politica do momento.  

Roberto N. P. Ferreira Saba traz a importância do direito peticionário no regime 

representativo, analisando a influência que essa atividade obteve sobre o processo legislativo. 

O autor demonstra que a ingerência das petições contra a forma com que ocorreu o processo 

eleitoral em 1840, conhecido como “eleições do Cacete” devido à presença evidente de 

fraudes e corrupções no pleito, acabou contribuindo como justificativa da proposta de reforma 

dos liberais em 1845.
320

 

 Como observado no segundo capítulo, as constantes alterações nos resultados 

eleitorais demandavam medidas que trouxessem mais veracidade ao processo eleitoral, 

iniciando, portanto, em 1845, os debates no parlamento com esse intuito.  

 A sexta legislatura (1845-1847) responsável por essa tarefa era predominantemente 

liberal e composta por uma deputação expressiva. Dos vinte deputados que representavam a 

bancada de Minas Gerais, Erik Hörner destaca treze nomes que apresentaram algum grau de 

envolvimento com o movimento armado de 1842, conforme o quadro abaixo: 

 

Quadro 3: Câmara dos Deputados (Bancada Mineira) 1845-1847                                                                                    
Antônio da Costa Pinto* 

Antônio Paulino Limpo de Abreu 

Antônio Tomás Godói 

Fernando Sebastião Dias da Mota* 

Francisco de Sales Torres Homem 

Gabriel Getúlio Monteiro de Mendonça 
#
 

Herculano Ferreira Pena* 
#
 

Joaquim Antão Fernandes Leão 

Joaquim Cândido Soares de Meireles* 

José Antônio Marinho 

José Feliciano Pinto Coelho da Cunha 

José Joaquim Fernandes Torres* 

José Jorge da Silva 

José Pedro Dias de Carvalho 

Manuel de Melo Franco 

Manuel Odorico Mendes* 

Paulo Barbosa da Silva* 

Pedro de Alcântara Cerqueira Leite 

Teófilo Benedito Otoni 

Tristão Antônio de Alvarenga# 

(*) Não apresenta envolvimento com o movimento de 1842; (#) Regressistas/Conservadores. 

Fonte: HÖRNER, Erik. Em defesa da Constituição: A guerra entre rebeldes e governistas (1838-1844). Tese (Doutorado - 

Programa de Pós-Graduação em História. Área de Concentração: História Social) – FFLCH da USP. São Paulo, 2010, p. 330. 

 

 A partir da composição desta legislatura, buscaremos assinalar a participação dos 

representantes mineiros, e do Partido Liberal em geral, na esfera dos debates acerca da lei 

eleitoral, sem nos esquecer dos limites que as fontes proporcionam. 
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 Foi em 18 de janeiro de 1845, com Francisco Álvares Machado de Vasconcellos
321

, 

deputado por São Paulo, que se iniciaram as propostas de mudanças, com a finalidade de 

atender às necessidades do país sobre dois temas de suma importância para a organização do 

governo: a lei de eleições e o melhoramento do Código de Processo Criminal (que será tratado 

no capítulo seguinte). Manifestou-se da seguinte forma: “Requeiro que esta câmara eleja uma 

comissão de três membros para encarregar-se de rever os trabalhos existentes na casa sobre 

matéria eleitoral, e apresentar um projeto de lei de eleições. - Alvares Machado”.
322

 

Imediatamente, Odorico Mendes expos que seu trabalho, juntamente com Paulo Barbosa, 

ambos liberais mineiros, estava em andamento a respeito do assunto requerido por Machado, 

que, por sua vez, pediu a retirada de seu requerimento. 

 Depois de formulada, no dia 21 de janeiro de 1845 a proposta do projeto da lei 

eleitoral foi apresentada aos membros da Câmara dos Deputados, sendo que seus criadores 

admitiram que, por não ser perfeita, ela precisava passar pela Comissão de Constituição e 

Poderes, a fim de ser aperfeiçoada. Inicialmente, os 47 artigos
323

 foram transformados em 

quatro artigos subdivididos em vários parágrafos. Composta por Antônio Carlos Andrada 

Machado, Teófilo Benedito Ottoni e Urbano Sabino Pessoa de Mello, deputados liberais por 

São Paulo, Minas Gerais e Pernambuco, respectivamente, a comissão apresentou a proposta 

na sessão de 6 de fevereiro, passando a ser objeto de deliberação. 

Os deputados das diversas províncias do Império proferiram seus debates diante de 

seus pares a respeito do projeto de lei de eleição ajustado pela comissão. Sejam aqueles que se 

posicionaram a favor, sejam os contrários, havia uma ideia comum: a necessidade de 

aperfeiçoar a prática eleitoral para se evitar resultados forjados por fraude e violência era 

exigida, se não por todos, pelo menos por uma indiscutível maioria. Assim Paulo Barbosa 

justificou seu projeto por pensar “que um dos serviços maiores que poderia prestar ao país era 

redigir um projeto de eleições [...]. O ato de eleger é o mais nobre para um povo livre; este 

deve fazer suas eleições sem interferência de nenhum poder, e o que nelas quiser dominar 

comete um crime”.
324

  

Indo ao encontro do pensamento de aperfeiçoamento da prática eleitoral como uma 

ideia comum aos deputados, Fernando Limongi aponta que o princípio de distinção era 

considerado como influência legítima, em que cabia aos notáveis governar, e a influência 
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eleitoral do governo concedida pelo decreto de 1842 era ilegítima, pois levantava 

questionamentos quanto à legitimidade da Câmara.
325

 Sendo assim, para uma nova legislação, 

o “modelo buscado teria de ser capaz de neutralizar a ação do governo, sua influência sobre os 

resultados eleitorais”
326

, e como a qualificação era crucial para a disputa eleitoral, “o 

problema a ser resolvido era o de impedir que o governo controlasse o processo de 

qualificação”.
327

  

A seguir, levantaremos alguns dos pontos da proposta que mais ofereceram 

dificuldades à elaboração do projeto, o que os tornaram alvos dos discursos dos deputados. 

Dividido em quatro artigos, ele procurava organizar a qualificação dos votantes, a eleição 

primária, a eleição secundária e instituir as chamadas disposições gerais. 

Pela proposta apresentada pela comissão
328

, uma junta de qualificação, criada em cada 

paróquia, seria responsável pela formação da lista geral dos cidadãos aptos a participar das 

eleições primárias. Organizada a partir da lista de eleitores da eleição anterior, essa junta seria 

composta pelo juiz de paz, por dois eleitores e dois suplentes (aumentava em mais dois 

membros caso excedesse o numero de dez eleitores na paróquia). Formadas uma lista dos 

eleitores e outra dos suplentes presentes após a chamada, de acordo com a ordem resultante da 

votação entre eles, o presidente tomaria dois nomes contíguos, dos quais um seja o 

equidistante do primeiro e último votado (penúltimo caso o numero da lista seja impar) e o 

outro o imediato em votos; as queixas sobre possíveis erros na listagem dos votantes tinham 

que ser direcionadas à própria junta de qualificação
329

; para ser votante era preciso possuir, 

além dos requisitos postos na Constituição de 1824
330

, uma renda líquida equivalente a 100$ 

em prata, o que dobrava o valor do censo anterior; estabelecia-se que não fizesse parte da lista 

dos votantes os praças de pret. do exército e armada (soldados ocupantes de uma categoria 

inferior na hierarquia militar), os guardas nacionais destacados, os guardas municipais ou 

policiais e os marinheiros de guerra.
331

  

 As eleições primárias, tratadas no artigo segundo, que passariam a ser realizadas no 

último ano de cada legislatura vigente numa data fixada para todo o Império, seriam reguladas 

pela mesa paroquial. Esta, formada pelo mesmo processo percorrido pela junta qualificadora, 

era composta por um juiz de paz (presidente), dois eleitores e dois suplentes. A ela cabia 
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reconhecer a identidade dos votantes, apurar os votos, decidir quaisquer dúvidas acerca do 

processo eleitoral; ao presidente da mesa competia manter a ordem e regular a polícia das 

sessões da assembleia, retirando do recinto aqueles que tumultuassem a sessão, podendo até 

mesmo prender e mantê-los presos até o fim da eleição; requisitar a força da Guarda Nacional, 

apenas quando fosse indispensável, para a manutenção da ordem era de responsabilidade 

exclusiva do presidente se ocorresse antes da instalação da mesa. Contudo, poderia ser 

dispensada caso a mesa, depois de instalada, considerasse desnecessária
332

; nenhum cidadão 

poderia enviar seu voto por procurador.   

 O artigo terceiro, que versava sobre os procedimentos da eleição secundária, competia 

aos colégios eleitorais a verificação de poderes dos seus membros e a substituição dos 

mesmos, caso seus diplomas fossem anulados, deixando registrado na ata da eleição dos 

deputados, senadores ou deputados provinciais minuciosa declaração; os eleitores poderiam 

votar sem precisarem assinar suas cédulas; o cidadão que se sentisse prejudicado quanto a seu 

reconhecimento como eleitor pela mesa paroquial (responsável por expedir o diploma de 

eleitor), poderia requerer por escrito, comprovando com documentos, ao colégio eleitoral que 

deliberaria.
333

  

As disposições gerais estabeleciam que as eleições primária e secundária fossem por 

escrutínio secreto, ou seja, sem a assinatura das cédulas; o § 13 apontava que os eleitores que 

já exerciam em uma determinada província alguma jurisdição não poderiam se candidatar a 

deputado e a senador. A saber: generais em chefe, comandantes de armas, chefes de polícia, 

administradores da fazenda provincial, inspetores de tesouraria, presidentes de província e 

juízes de direito.
334

 

O teor dos debates na Assembleia Geral demonstrou que várias questões do projeto 

geraram divergências entre os deputados, inclusive entre os próprios liberais, grupo que 

apresentou a proposta. 

O primeiro a se posicionar foi o deputado pernambucano Jerônimo Vilella de Castro 

Tavares, que iniciou seu discurso com um tom quase comum à maioria dos membros da 

Câmara. Ele afirmava que 

 

O país todo conhece que é mister uma lei de eleições, que uma semelhante 

lei é uma das necessidades mais palpitantes, e é preciso que os inimigos da 

liberdade se convenção que a eleição não é domínio, não é patrimônio de 
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alguém, mas sim obra do povo, e que por consequência cumpre não 

estabelecer dos cidadãos o voto que eles devem dar.
335

  

 

Logo no inicio já se alertava para a não interferência na escolha de candidatos pelos cidadãos.  

A começar pelo artigo primeiro, referente à qualificação dos votantes, foram bastante 

criticados pontos como o formato de escolha dos membros da junta de qualificação, a 

imposição de uma renda em prata para o cidadão ser incluído na lista dos votantes e a 

exclusão dos Guardas Nacionais destacados das eleições primárias.  

Representando a opinião de vários deputados que discursaram, como Vilella Tavares, 

Herculano Ferreira Penna, Manoel de Assis Mascarenhas e Silva Ferraz, Joaquim Nunes 

Machado, liberal pernambucano, utilizou o que foi expresso no art. 97 da Constituição para 

defender seu argumento contra algumas disposições: “nós não podemos legislar senão sobre o 

modo prático, isto é, sobre a maneira material de se fazer a eleição; porque as qualificações 

dos votantes e elegíveis estão já designadas pela constituição”.
336

 Por esse raciocínio, como a 

Constituição estipulava um valor em réis na moeda corrente e não em prata, o artigo seria 

inconstitucional. Da mesma forma ele interpretava a situação do guarda nacional destacado: 

este “não está menos habilitado para exercer direitos políticos e ser qualificado”, possuindo a 

renda de cem mil reis necessária, o projeto o retirava da eleição por algo estranho a ele; e o 

tornava alvo de manipulações do governo, pois, no momento em que os interesses se 

divergissem, os guardas nacionais seriam destacados como forma legal de excluí-los da 

eleição.
337

 

Os dois projetos formulados a respeito da lei de eleições, o proposto por Mendes e 

Barbosa e o que derivou dele, modificado pela comissão, não traziam grandes diferenças, e 

para que os dois não fossem levados à deliberação, a comissão incorporou dois artigos do 

projeto inicial, mesmo não concordando completamente com eles.  

O artigo sobre o censo eleitoral foi um deles, juntamente com a questão da 

incompatibilidade de empregos públicos, que será tratado nos debates referentes ao quarto 

artigo. Paulo Barbosa explicou que o motivo da alteração do primeiro se justificava pela 

variação da moeda. Houve uma depreciação da moeda de então em relação à moeda da época 

em que a Constituição foi estabelecida. Assim, tomar os réis da Constituição em papel 

(variável) e não em prata ampliaria em demasia o número de votantes, o que ia de encontro à 
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lei fundamental, que “não quis que tivessem voto nas eleições os indivíduos sem meios de 

subsistência que lhes garantisse um pouco de liberdade”.
338

 

Ao se referir à Guarda Nacional destacada, Paulo Barbosa alegava que 

 

sendo sujeita ao regulamento militar, está nas circunstancias da tropa de 

linha; muitos creem que a guarda nacional se compõe dos que podem ser 

eleitores; mas, senhores, não só ela se compõe desses, mas até de vinte filhos 

de cada um deles possa ter; de modo que por 200$ de renda que tenha o pai, 

podem ser guardas nacionais todos vinte filhos, e faltando assim gente para a 

primeira linha. Ora, tais guardas nacionais não são daqueles que a 

constituição chama a votar nas eleições.
339

 

 

Portanto, o que a impedia de votar não era a renda, mas o regulamento militar. 

Apesar de tantos esclarecimentos, emendas e parágrafos aditivos foram apresentados 

para dar maior inteligibilidade ao projeto, entre elas, alterações relacionadas ao que foi 

exposto acima: Santos, Almeida e Moura Magalhães queriam a retirada dos Guardas 

Nacionais destacados dentre os que sofriam restrição ao voto, expresso no §10, e a supressão 

do §11 referente ao censo eleitoral baseado no valor em prata.
340

  

Devido à importância que a escolha dos votantes possuía no processo eleitoral, a junta 

de qualificação foi tratada em nove parágrafos para melhor detalhar sua organização e não 

deixar dúvidas quanto à integridade da lista geral. Entretanto, não foi o que ocorreu. Críticas 

foram direcionadas ao formato de escolha dos membros e até mesmo quem seriam esses 

membros que deveriam compô-la. 

No primeiro ponto, a crítica recaiu nos suplentes da junta qualificadora. A presença 

desses representantes da minoria acabaria por inverter os princípios e desnaturalizar o sistema 

representativo. Para o liberal Nunes Machado, que já havia apontado que o projeto era 

complicado diante do estado civilizatório da nação e que não satisfazia a necessidade do país 

de eleições livres e sem a intervenção do governo,  

 

todas as vezes que um freguesia dá mais de dez eleitores, a junta se compõe 

de sete membros inclusive o juiz de paz; isto é, três eleitores e três suplentes. 

Ora, sendo os suplentes representantes da minoria, e sendo os eleitores 

tirados, não d‟entre os mais votados, mas de certa altura da votação que está 

mais perto da minoria do que da maioria, temos que aquela pode muitas 

vezes vencer e ditar a lei [...]. E note V. Ex., Sr. presidente, que a lista donde 

se recolhem os eleitores e suplentes para membros da junta não é a lista dos 

votados em ordem natural da votação, não, senhor; é uma lista formada 
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daqueles que comparecem; teremos com toda a certeza que os representantes 

da minoria formarão a maioria da junta.
341

 

 

Partilhando da mesma ideia, os deputados Nunes Machado, Ferreira Penna e Silva 

Ferraz criticaram os componentes da junta qualificadora, comparando-a com a junta 

organizada pelo decreto de 4 de maio de 1842. Além de não concordarem que a mesa eleitoral 

fosse formada pelos membros da junta, não viam sentido ser a própria junta a instância de 

reclamações sobre possíveis erros na lista dos votantes. Já os dois primeiros discordavam da 

ausência do pároco como membro, tanto da junta, quanto da mesa, por considerá-lo homem 

de educação, instrução e por não possuir espirito de partido.
342

  

Um elemento bastante controverso entre os deputados diz respeito à relação entre o 

decreto de 1842 com o grau de envolvimento do governo. 

Manoel Mascarenhas, opositor goiano, não via como problema a intervenção do 

governo nas eleições, apontando que isso ocorria até entre os países considerados modelos do 

sistema representativo, como França e Inglaterra.
343

 Acreditava na boa condução das eleições 

dadas pelo o decreto de 1842, porém, os constantes abusos praticados, justamente pela sua 

não observância, serviram como pretexto para difamá-lo e, por fim, anulá-lo.  

Logo no inicio das discussões, Urbano Sabino, um dos membros da comissão, deixou 

claro que esperava da Câmara auxílio na correção do projeto. Porém, rebateu algumas críticas, 

entre elas, a interferência do governo. Dirigindo-se diretamente ao deputado de Goiás, o qual 

defendeu uma junta qualificadora composta pelo subdelegado, pároco e juiz de paz, Sabino 

afirmou: 

 

 não votarei por isto, são três pessoas certas, muito conhecidas, sobre as 

quais o governo deve influir muito, e mesmo pode manda-las processar, e 

por consequência iludir completamente a eleição. O subdelegado na junta 

qualificadora há de sempre predominar na qualificação, porque é quem teve 

mais meios para reconhecer a qualidade dos votantes. [...]. Depois, o que 

quer dizer um agente de polícia envolvido na eleição com direito de designar 

os que podem votar, e os que não podem votar? [...] é contra todos os 

princípios.
344

      

 

O mineiro Herculano Ferreira Penna assumia a importância dessa lei como 

indispensável para o sistema representativo, mas apontava para as dificuldades que a Câmara 

tinha apresentado para satisfazer as esperanças de mudança, ao mostrar que várias 
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impugnações sofridas pela comissão, composta por quem a maioria confiava, partiram da 

mesma maioria, como ficou claro em algumas passagens do discurso do liberal pernambucano 

Nunes Machado. Herculano justificava a presença do subdelegado na junta dada pelo decreto 

de 1842 ao ambiente que se vivia. Era 1842, o clima exaltado na política precisava de uma lei 

mais rígida. Por fim se posicionou ao dizer: “não concedo que o governo deva ter ingerência 

direta nas eleições, mas entendo que ele não pode ser também privado daquela influência 

benigna e pacifica que necessariamente deve exercer segundo a índole do sistema”.
345

   

Vilella Tavares, que até então se posicionou contra muitos artigos do projeto, não era 

contra ao projeto em si, e elogiou o posicionamento da comissão em querer tirar o voto da 

mão da polícia. Para Tavares, além de considerar que a eleição deveria ser obra do povo, 

considerava 

 

o governo, ou como opinião, ou como força: como opinião entendo que o 

governo pode intervir em uma eleição; mas intervir como, Sr. Presidente? 

Persuadindo, pedindo mesmo, convencendo, aplicando aqueles meios que 

não são contrários à situação e às leis; mas como força, o governo querer 

vencer nas eleições, querer designar os que devem representar o país, isto 

não é admissível.
346

 

 

Apesar de participar da discussão e demonstrar os pontos que acreditava serem falhos, 

Manoel Mascarenhas não via futuro em uma lei eleitoral, pois não acreditava que o projeto 

acabaria, nem ao menos diminuiria, com as fraudes, abusos e crimes praticados no momento 

que a população exercia seu direito de votar. Para ele, “no estado que em que se acha o país, 

uma lei de eleições será como semente sem força que cai em terra estéril e cansada” 
347

, só 

podendo ser executada em um país mais civilizado e mais ilustrado. Mascarenhas considerava 

que o interior do Brasil não entenderia na lei, um tanto confusa, palavras como equidistante 

[referente ao artigo da formação da junta qualificadora], por não ser culto
348

. 

Também votando contra o projeto, mas não pelos mesmos motivos que Manoel 

Mascarenhas, Ângelo Muniz da Silva Ferraz, partidista da Ordem, assinalava a necessidade de 

uma lei de eleições sem deixar de alfinetar o ministério instituído em 1844, o primeiro 

gabinete liberal: “A missão do ministério atual foi demonstrar que não ha lei possível quando 

se quer a todo custo vencer uma eleição. As fraudes, as violências cometidas durante as 
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eleições passadas, de que somos filhos, demonstram a necessidade de uma medida que 

previna todos os abusos [...]”.
349

   

Para Ferraz, não havia razão para votar em um projeto tirânico, parcial e opressor. 

Assim o considerava porque ele ofendia os princípios liberais ao estreitar os círculos dos 

votantes e elegíveis, além de ter entregado poderes ilimitados ao juiz de paz, presidente da 

junta de qualificação e da mesa eleitoral, espaços em que a corrupção se tornava uma prática 

comum. Como o projeto não oferecia instâncias para reclamações de fraudes e crimes 

cometidos durante o processo eleitoral, senão à própria junta qualificadora, segundo Silva 

Ferraz, o projeto não garantiria um direito político: a liberdade de votar.      

Em seu discurso, Andrada Machado, relator da comissão, mostrou-se surpreso com os 

ataques sofridos pelo projeto. “Nós procuramos com o projeto debelar a fraude, procuramos 

estorvar a violência; e é este desgraçado projeto que merece as maldições dos meus nobres 

colegas?”.
350

 Surpreendeu-se com as palavras do deputado Nunes Machado, que partilhava da 

mesma comunhão, ao se referir ao projeto como algo confuso, inexequível e de difícil 

entendimento. 

 Em defesa do projeto, Andrada Machado negava tamanha ignorância atribuída ao 

povo brasileiro, demonstrou-se aberto a alterações, como a instituição de uma instância de 

reclamação, caso o cidadão se visse prejudicado com as decisões da junta de qualificação e 

não concordava com o censo que estabelecia a renda em prata. Entretanto, não abriria mão da 

formação da junta composta por eleitores e suplentes; da formação da mesa paroquial por 

membros que se encontravam em posição intermediaria da lista de eleitores, pois acreditava 

que a incerteza dos componentes da mesa antes do processo eleitoral inibiria as fraudes; e da 

exclusão dos guardas nacionais em corpos destacados das eleições. Uma vez sujeitos à 

disciplina militar, os guardas nacionais não poderiam votar por serem submissos à obediência 

passiva, ou seja, assim como os soldados, seus votos seriam determinados por ordens 

superiores.
351

 

O deputado mineiro Francisco de Salles Torres Homem trouxe à Câmara o comentário 

de um senador, pronunciado na Câmara vitalícia, assegurando que o projeto foi pautado em 

interesses de partido. Segundo o senador, a proposta, contrária às liberdades públicas, tinha 

como finalidade entronizar a influência do partido que representava a opinião dominante na 

Câmara. Entretanto, o deputado Torres Homem não atribuiu crédito a esses ataques, pois eram 
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palavras vindas dos mesmos homens que julgaram, há sete anos, que o país caminhava 

rapidamente pela estrada da liberdade.
352

   

Respondendo ao questionamento de que o projeto retirava do executivo os elementos 

que o permitiam participar de forma legítima das eleições, e que eram dados aos partidos, 

Torres Homem explicou que, ao observar o grau de influência que o governo realmente podia 

exercer, entendia o porquê ele não deveria trabalhar por si mesmo, mas sim ser visto como um 

partido, tornando as disputas mais justas.   

 

Ele [governo] no sistema representativo deve ser considerado como 

representante de um partido, de uma opinião dominante do país. Nessa forma 

politica não é possível admitir gabinete algum sem um partido que o 

sustente; pois este o apoiará na concorrência com o partido que o repele; de 

outra sorte a oposição achar-se-ia em condições muito desfavoráveis na luta, 

por que teria de combater não só o partido adverso, como de mais a mais a 

administração, que se prevaleceria de todos os recursos da autoridade.
353

  

 

Ao final da sessão de 26 de fevereiro, encerrava-se a discussão a respeito do primeiro 

artigo e algumas emendas foram aprovadas, como a permanência da primeira versão do § 11, 

que estabelecia a renda líquida do votante em prata, a retirada da palavra equidistante 

referente ao § 6º sobre a formação da junta de qualificação, e a retirada da parte a respeito da 

exclusão dos guardas nacionais do exercício do voto.
354

 

O artigo segundo versava sobre a eleição primária, e mais uma vez a preocupação 

recaiu na forma de organização da mesa paroquial. A maioria dos deputados que se 

apresentou na tribuna para discursar apontou para o problema de a mesa paroquial ser a 

mesma que a junta qualificadora, pois, como não havia recursos, temia que os abusos 

cometidos na qualificação dos votantes fossem ratificados no momento em que assembleia 

paroquial verificasse a identidade dos mesmos.  

Para resolver o problema, o deputado Junqueira propôs uma emenda estabelecendo 

que os membros da mesa eleitoral fossem aqueles que sucedessem em votos os membros da 

junta de qualificação. 

Contudo, percebemos um equívoco na interpretação destes deputados, pois, analisando 

o § 2º deste artigo, com exceção do juiz de paz como presidente, a composição da mesa não 
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se dava pelos mesmos membros da junta qualificadora. O que ocorria era a utilização do 

mesmo procedimento de escolha dos eleitores e suplentes exposto no artigo primeiro.
355

  

Por outro lado, havia um consenso quando o assunto se tratava do excesso de poder 

atribuído ao presidente da mesa paroquial, ou seja, ao juiz de paz. Nunes Machado foi mais 

longe, classificando como uma verdadeira ditadura do juiz de paz proporcionada pela 

comissão. Segundo ele,  

 
o juiz de paz é tudo, inviolável durante o processo eleitoral, é um verdadeiro 

ditador, não pode ser suspenso, não pode ser processado por abuso de 

autoridade; entretanto que pode prender, pode munir-se da força armada para 

executar as suas ordens, pode conservar indivíduos presos, etc. (...). Sr. 

Presidente, V. Ex. não acha que um homem com um bocado de presença de 

espirito, querendo servir ao seu partido, com esta disposição pode pôr fora 

da eleição a quem bem quiser?
356

 

 

 

Aqui notamos o porquê do medo em concentrar tantas atribuições em um só homem, 

colocando em risco a integridade do processo eleitoral. 

 Gabriel José Rodrigues dos Santos, paulista, surpreendeu-se ao ver a forma como 

Nunes Machado vinha tratando o projeto desde o início como insatisfatório, ao invés de ter 

defendido a ideia do partido. Para Nunes Machado seu posicionamento contrário era 

justamente por não acreditar que o projeto estava em sintonia com os princípios do partido 

nacional.
357

  

Já anunciando previamente sua concepção de que as eleições indiretas e por províncias 

não atendiam os anseios do governo representativo, Joaquim Antão Fernandes Leão apontou 

que eles só seriam alcançados com uma reforma da Constituição. Contudo, enquanto isso não 

ocorresse, o deputado mineiro levantou algumas considerações a respeito do artigo que estava 

em discussão, porém não o combateu. 

Joaquim Antão discordava da autoridade concedida ao presidente da mesa em 

requisitar a força da Guarda Nacional, pois daí surgiria uma arma para articulações 

partidárias. O deputado mineiro sustentou seu pensamento com o que aconteceu em sua 

província na época das eleições em 1842: de acordo com Antão, nessa eleição  

 

o presidente que então estava expediu ordens com toda a antecedência para 

os subdelegados, delegados e oficiais da guarda nacional, mandando pôr à 

disposição das mesas dez praças da guarda nacional, e o que aconteceu? Os 
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subdelegados de acordo com os oficiais da guarda nacional apresentaram em 

efetivo serviço dez homens partidistas tirados da guarda nacional para aterrar 

a população, e desta sorte se exerceu sobre uma influencia indevida.
358

 

 

 Entre os poucos que discursaram a favor estavam os deputados Urbano Sabino e 

Rodrigues dos Santos. Ambos discordaram da noção de ditadura proposta por Nunes 

Machado, pois o projeto não inibia o juiz de paz de ser processado ou responsabilizado, mas 

sim de ser suspenso ou pelo governo ou por crime de responsabilidade.  

  Como porta voz da comissão, Urbano Sabino rebateu a outra objeção feita por seus 

colegas. Ao continuar acreditando na importância do elemento surpresa na formação da mesa 

eleitoral, não poderia aceitar a emenda do deputado Junqueira, já que depois dos membros da 

junta de qualificação escolhida, bastava ver os imediatos em votos destes para descobrir a 

composição da mesa que presidiria as eleições.  

 Urbano também explicou o motivo da ausência da instância de recurso. Não era que a 

comissão fosse contra, mas porque ela não encontrou a entidade que melhor exercesse essa 

função. Descartou os juízes de direito e a Relação do distrito, pois, assim como existiam 

alegações que acusavam a junta de cometer abusos eleitorais, essas duas autoridades também 

possuíam espirito de partido. Portanto, Urbano Sabino deu preferência à junta qualificadora a 

responsabilidade dos recursos, uma vez que nela haveria representantes de todos os 

partidos.
359

  

Os deputados Campos Mello e Franco de Sá apontaram para a necessidade da junta 

qualificadora passasse a qualificar também os elegíveis, pois os votantes poderiam escolher 

eleitores que não atendessem aos requisitos necessários, já que a mesa eleitoral não era a 

responsável pelo reconhecimento da idoneidade dos votados. A comissão resolveu o 

problema, optando em conceder à mesa eleitoral a tarefa de reconhecer a identidade dos 

eleitores. Caso a mesa não reconhecesse o eleitor mais votado, expediria o diploma ao 

imediato em voto, registrando na ata os motivos e os informando ao cidadão excluído, assim 

ele poderia reclamar da decisão junto ao colégio eleitoral. 
360

  

Todavia, a comissão não abriu mão da autorização de requisição de força pelos juízes 

de paz, pois, nas palavras do relator Urbano Sabino, “ela funda-se em uma razão especial, e 

vem a ser, que o indivíduo que preside à mesa paroquial pode não ser o juiz de paz que está 
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em exercício, e neste caso é indispensável que se lhe dê especialmente faculdade para a 

requisição de força. Desejarei muito que se não dê esta necessidade”.
361

                           

O discurso do mineiro Teófilo Ottoni expôs a opinião da comissão sobre as 

emendas
362

 elaboradas pelo deputado Campos Mello referente ao artigo terceiro. Destacaram-

se as emendas que exigiam que somente eleitores assinassem suas cédulas e a que permitiria 

aos eleitores com impossibilidade comprovada por documento não entregar suas cédulas 

pessoalmente.  

Como a prática de votar por procuração já vinha demonstrando ser alvo de muitos 

abusos, a comissão se posicionou a favor de os eleitores entregassem pessoalmente suas 

cédulas, sem nenhuma exceção.   

Campos Mello concordava com o projeto quando estabelecia que os votantes não 

precisavam assinar suas cédulas, pois “quase que o maior número são de pessoas de menor 

consideração, pessoas desvalidas obrigadas a votarem, e por isso não julgarei conveniente, 

para evitar muitos comprometimentos [...]” .
363

 Contudo, dando maior importância às eleições 

secundárias, Mello não abria mão da assinatura dos eleitores, pois, como estes eram os 

comissários imediatos do povo, era preciso clareza na execução de seus deveres para serem 

responsabilizados por suas escolhas.   

Já para Teófilo Ottoni, “o escrutínio secreto dá ampla liberdade ao eleitor para votar 

em conformidade de sua consciência; foi esta a razão que a comissão entendeu que o 

escrutínio devia ser secreto”.
364

 Além disso, Ottoni inverteria a explicação do deputado 

Campos Mello caso o motivo da recusa pelo escrutínio secreto fosse a falsificação do voto: 

“isto [a falsificação] mais facilmente se dá na eleição primaria do que na secundaria, porque 

nesta são pouco numerosos os votantes, e podem com mais facilidade fiscalizar a 

apuração”.
365

 Ficou evidente que a fala de Ottoni direcionada ao autor da emenda  ressaltou a 

importância do escrutínio secreto para que tanto votantes quanto eleitores não fossem 

coagidos a votar em algum candidato contrário às suas vontades.   

Dentre os problemas encontrados no ultimo artigo da lei eleitoral, o que mais causou 

divergência entre os deputados estava expresso no §13. O mineiro Paulo Barbosa já havia dito 

na sessão de 14 de fevereiro que dois dos três membros da comissão havia aceitado essa ideia, 

são eles: Andrada Machado e Teófilo Ottoni, permanecendo contra Urbano Sabino. O 
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parágrafo versava sobre a questão de incompatibilidades de alguns empregos públicos com os 

cargos legislativos. De acordo com o § 13, do artigo 4º, do projeto de lei de eleições,  

 

Nas províncias em que exercitarem jurisdição ou autoridade, não podem ser 

eleitos deputados ou senadores, os generais em chefe, os presidentes, os 

comandantes das armas, os chefes de policia, os inspetores de tesouraria, os 

chefes da administração da fazenda provincial, e os juízes de direito, 

prevalecendo para estes a disposição deste artigo, nas províncias onde 

estiverem servindo na ocasião da eleição, e naquelas donde possam ter sido 

removidos um mês antes, ou depois da convocação da assembleia geral.
366

 

 

As palavras de Nunes Machado, primeiro a se pronunciar, representavam a 

argumentação da maioria dos deputados que se colocaram contra esse parágrafo ao dizer que 

ele feria alguns artigos da Constituição. Os artigos 95 e 96 da Constituição diziam que todos 

os cidadãos poderiam ser eleitos deputados, já estabelecendo os elementos excludentes, e que 

eram elegíveis em todos os lugares do Império. Como os empregos listados no §13 do projeto 

não estavam citados entre as exceções, Nunes Machado concluiu que o projeto era 

inconstitucional.
367

  

Os deputados contrários ao § 13 ainda frisavam que o artigo 97 estabelecia que o 

legislativo possuía o direito de legislar sobre o modo prático das eleições e não o de declarar 

quem poderia votar ou ser votado. Para eles, a Constituição já havia calculado quais empregos 

seriam incompatíveis aos cargos de deputado e senador ao resolver decretar que “o exercício 

de qualquer Emprego, á exceção dos de Conselheiro de Estado, o Ministro de Estado, cessa 

interinamente, enquanto durarem as funções de Deputado, ou de Senador”.
368

  

Discursos veementes foram direcionados ao relator da comissão Andrada Machado 

pelos deputados contrários à doutrina presente no §13, principalmente no tocante aos juízes de 

direito. Muitos deputados que eram magistrados falaram em defesa de sua classe quanto a 

essa exclusão. 

Os deputados que discordavam da ideia de incompatibilidade de cargos alegavam que, 

além de inconstitucional, não havia conveniência no artigo, pois excluir presidente de 

província e juiz de direito, por exemplo, dos cargos de deputado e senador não impediria os 

mesmos de exercer algum tipo de influência nas eleições. Estes excluídos trabalhariam para 

eleger qualquer político que compartilhassem da mesma opinião, do mesmo partido. Estes 

oposicionistas consideravam também que havia uma perseguição particular contra os juízes de 
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direito, uma vez que nem toda a classe da magistratura havia sido barrada de ser votada, como 

os desembargadores e os membros do Supremo Tribunal de Justiça.
369

 O Publicador Mineiro, 

ao divulgar a exclusão dos juízes de direito e a permanência dos desembargadores, definiu 

que as “transações do partido Nacional são torpes e desonestas”.
370

 

Para repelir as críticas, os defensores do §13 procuraram apontar, também usando da 

Constituição, as conveniências do projeto. Todos que discursaram buscavam mostrar que o 

parágrafo não era inconstitucional, pois não excluía os empregados citados do exercício do 

voto, apenas estabeleciam limitações, algo permitido pelo artigo 97 da Constituição, que 

atribuía ao legislativo o comando do modo prático das eleições.  

O projeto tinha o intuito de evitar a concentração dos poderes, daí a restrição destes 

empregados se tornarem membros do corpo legislativo em províncias que já exerciam uma 

jurisdição. Os deputados que apoiavam o parágrafo acreditavam que, por mais que não se 

eliminassem por completo as injustiças e as fraudes no processo eleitoral, haveria ao menos 

uma redução, pois os esforços para colocar alguém da mesma opinião ou do mesmo partido 

no poder seriam menores quando comparados com os esforços por interesses próprios.
371

  

Afinal, como se observou num questionamento levantado pelo deputado Campos 

Mello,  

 

o que é que nós ouvimos todos os dias dizer-se nesta casa? Não se acusam os 

presidentes de província porque têm empregado todos os seus esforços, 

porque têm feito perseguições, porque têm vexado parte população, tão 

somente para se fazerem deputados? Não são os chefes de policia da mesma 

sorte acusados de violências praticadas tão somente para se fazerem 

deputados?
372

 

   

Avaliando a discussão da temática acima, percebemos que as divergências eram 

grandes entre os próprios membros do partido que se encontrava no poder. Os liberais não 

estavam em mesma sintonia. 

 De um lado, o paulista Alvares Machado e os representantes mineiros Odorico 

Mendes e Mello Franco, liberais que defendiam a constitucionalidade do artigo por não 

praticar a exclusão, mas sim a limitação de empregos públicos mais suscetíveis aos abusos 

quando existisse a concentração dos poderes. Do outro, os pernambucanos Urbano Sabino e 

Nunes Machado que julgavam o § 13 inconstitucional por restringir a elegibilidade de alguns 
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empregados públicos, principalmente os juízes de direito. Estes, para se manterem no 

emprego, seriam sujeitados a exercer sua influência em favor dos candidatos designados pelo 

governo.
373

   

Andrada Machado se surpreendeu com as reações dos membros da Câmara, não 

acreditando que o artigo fosse tão atacado e questionou: “que furor de vingança rompeu a 

inteligência que existia nesta casa entre os nobres deputados que professam os mesmos 

princípios?”
374

, o que apontou, portanto, para a desunião do grupo. 

Antônio Marinho, um liberal com história em seu partido, basta observar sua 

participação no movimento de 1844, mostrou-se contente por ver os deputados questionando 

a lei quando tocada em seus defeitos, não ocorrendo aprovações de tudo que tinha sido 

proposto pela comissão responsável, mesmo que tenha saído do seu lado. Entretanto, quando 

se tratou da questão das incompatibilidades ele encontrou dificuldade em se posicionar.  

Para Antônio Marinho, era de conhecimento de todos que a forma como as eleições 

procediam não refletia um resultado livre de manipulações, e um desses motivos estavam na 

interferência direta exercida pelos presidentes de província, portadores de atribuições 

decisivas como o direito de nomear ou demitir os oficiais da guarda nacional. Porém, segundo 

o deputado Marinho, não era privando os presidentes de província do pleito que eles 

deixariam de influenciar nas eleições, mas sim com a introdução de outras leis que limitassem 

tais forças.
375

  

Marinho concordava que a maneira com que o § 13 se apresentava ofendia a 

Constituição, ao mesmo tempo em que acreditava na sua utilidade. No seu modo de ver, os 

autores do projeto excluíram os juízes de direito de pertencer ao corpo legislativo, não por 

perseguição, mas pela falta que eles fariam nos lugares que administravam a justiça. Juízes 

honrados e honestos poderiam ser substituídos por homens menos hábeis, o que seria um 

prejuízo à população daquela localidade.
376

  

No final, Marinho assumiu que o país seria beneficiado caso a magistratura não tivesse 

assento no corpo legislativo, mesmo sabendo que uma lei ordinária não permitia fazer tal 

alteração. Devido à complexidade do assunto, e da necessidade em se obter logo uma lei de 

eleições, o deputado pediu que esse tópico fosse tratado em separado do projeto, sem apontar 

nenhuma solução. 
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 Alguns deputados, com discursos mais conscientes, observaram o contexto de forma 

mais profunda. Independentemente de se posicionarem a favor ou contra, eles reconheceram 

que o espírito de partido poderia falar mais alto, fazendo com que a vontade de vencer se 

sobrepusesse à legitimidade dos meios. Segundo Moura Magalhães, para que ocorresse uma 

mudança no estado em que o país se encontrava era preciso que “esperemos mais da reforma 

dos nossos costumes do que das leis. (Apoiados). Quando nossos costumes forem mais 

moralizados, esperaremos mais dos homens do que das coisas”.
377

 Em um tom mais 

pessimista, Mendes da Cunha revelou o porquê não tinha esperança que uma lei de eleições, 

por mais correta que fosse, conseguiria afastar as dificuldades que rodeavam o processo 

eleitoral: “Confio muito pouco no poder das leis sobre os costumes, enquanto que reconheço a 

grande influencia dos costumes sobre as leis”.
378

 

 Após analisar o pronunciamento dos deputados que se posicionaram contra o §13, 

percebe-se que, apesar da justificativa do voto contrário ao parágrafo tenha recaído na sua 

inconstitucionalidade, o descontentamento com a retirada do juiz de direito da concorrência 

ao legislativo transpareceu ser o real motivo. Tanto que Andrada Machado, Antônio Marinho 

e Alvares Machado perceberam que pouco foi falado em prol dos outros cargos que também 

seriam excluídos, como os presidentes de província e os inspetores de tesouraria. O que ficou 

demonstrado foi a redução do interesse público a uma questão de classe, haja vista que quinze 

deputados discursaram, dos nove que se posicionaram contra, seis eram magistrados. 

 Encerrada a segunda discussão na sessão do dia 9 de abril, a maioria dos parágrafos foi 

aprovada. Pela dimensão do debate que o §13 apresentou, o voto foi nominal, sendo rejeitado 

pela maioria da Câmara. A maioria da bancada mineira também rejeitou a ideia, porém 

percebemos que a opinião dos principais nomes do Partido Liberal ficou dividida. Entre os 

que votaram a favor: Teófilo Otoni, Coelho da Cunha, Odorico Mendes, Paulo Barbosa, 

Gabriel Getúlio e Soares de Meireles. Votando contra temos: Antônio Marinho, Dias de 

Carvalho, Joaquim Antão, Costa Pinto, Tomás Godói, Dias da Mota, Torres Homem, 

Fernandes Torres, Cerqueira Leite, Antônio de Alvarenga e Melo Franco (que havia 

discursado a favor).
379

 

 As discussões cotidianas perpetradas ao longo dos trabalhos legislativos exprimiam o 

modo como estavam delineadas as relações entre os partidos políticos e o governo geral. Isso 
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pôde ser observado no debate do voto de graças, uma prática em que a Câmara respondia à 

fala do trono, na qual o Governo expunha o sentido de sua administração. 

 Opositores do governo, os deputados Souza Martins e Silva Ferraz procuravam 

apontar a discrepância existente entre o ministério atual, o gabinete de 2 de fevereiro de 1844, 

e o partido que o sustentava, o Partido Nacional. Eles atribuíam ao ministério a falta de uma 

doutrina política e a inércia em oferecer alguma proposta de lei ao corpo legislativo, pelo fato 

de que no bojo deste governo se encontravam ministros pertencentes a um credo político 

distinto ao das pessoas em quem se apoiavam, tendo em conta que não conseguiram o apoio 

entre aqueles que partilhavam a mesma doutrina.
380

   

 Para Souza Martins, enquanto o partido do governo possuía princípios claros, 

expressos em seus trabalhos realizados pela maioria da Câmara, como a lei de eleições, a lei 

de recrutamento e a lei de reforma do judiciário, o ministério, por sua vez, nada fazia para 

apoiá-la, ao contrário, levantava barreiras para que a Câmara não seguisse em frente. O 

deputado referia-se ao parágrafo da lei de eleições sobre as incompatibilidades, ao qual 

votaram contra os ministros Francisco Coelho e Ferreira França.
381

   

 O ministério promoveu mudanças que abrangeram demissões e remoções de diversos 

cargos, a fim de se moldar ao partido que o sustentava. Apesar de reconhecer o direito do 

governo em tais práticas, Silva Ferraz lastimava a retirada de homens que sempre defenderam 

a autoridade pública, e alertava para os abusos.
382

    

 Diante do quadro político que a administração do governo apresentava, o deputado 

Souza Martins acreditava que a maioria na Câmara não poderia negar seu descontentamento 

com um ministério omisso, quando não contrário a ela. Contudo, ele considerava que a 

aliança ainda persistia por conveniências de partido, para não ver a oposição assumir o 

poder.
383

 

 Do outro lado do debate, os liberais Antônio Marinho e Urbano Sabino desconstruíram 

os argumentos da oposição demostrando que o apoio do partido ministerial ao governo não se 

fundava em interesses de partido, tampouco numa subserviência cega aos seus mandos. 

Apenas esperavam dele a melhor administração do país. 

 O mineiro Marinho levantou uma questão, que seus colegas também observaram, dada 

à ausência de explicações na fala do deputado Souza Martins. Assim como ele, Urbano e 

Nunes Machado também questionaram o porquê o ministério não conseguiu encontrar apoio 
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no partido de sua origem. A oposição se justificava pela reprovação ao ato do governo em 

conceder a anistia aos rebeldes do movimento de 1842. Entretanto, eles não explicaram muito, 

pois o desprezo pelo gabinete precedia o tempo da anistia. O gabinete fora instalado em 

fevereiro de 1844, enquanto a anistia fora decretada um mês depois.
384

  

 Os organizadores da lei de eleições não tinham a pretensão de ver a lei passar tal como 

ela foi proposta, por isso cabia à Câmara a tarefa de debatê-la para aperfeiçoá-la. Para eles, 

divergências ocorreram entre a maioria, porém em assuntos pontuais. A questão principal era 

a lei de eleições, na qual a maioria não se dividiu.
385

 

 A lei de eleições também prezava a liberdade do voto, e para que isso ocorresse não 

poderia existir uma intervenção direta do governo, independentemente do partido a quem ele 

pertencesse. Porém, os defensores do projeto reconheceram o distanciamento do governo. Por 

esse motivo, Antônio Marinho alertou o governo para que tivesse cuidado com seus 

opositores, pois era preciso maior dedicação aos seus amigos, e maior combate aos 

adversários, que ainda não o perdoaram por ter usurpado o poder.
386

  

 Para refutar as críticas direcionadas à Fala do Trono, acusada de ser destituída de 

significação política, Urbano Sabino argumentou:  

 

quando no ultimo período se recomenda a adopção das leis que estão 

iniciadas na câmara dos deputados, não estará aí bem desenhada a politica do 

governo? Perguntarei eu ao nobre deputado: a lei de eleições, a lei da 

reforma judiciária, da qual se ocupam as comissões de constituição e justiça 

criminal, a lei da aposentadoria dos magistrados, a lei da remoção dos juízes 

de direito, que principiaram a ser discutidas, nada significarão em 

política?
387

   

 

 O deputado ainda rebateu as críticas de que a Câmara pouco tinha realizado seus 

objetivos, lembrando que em apenas quatro meses de sessão não se resolveriam todas as 

propostas levantadas na Casa. 

  
Queriam que sem exame, sem estudo se reformasse o código do processo? 

Que em quatro meses a câmara reformasse ou revogasse a lei do conselho de 

estado, a lei de eleições, a reforma no código, que fizesse uma lei de 

recrutamento, melhorasse o meio circulante, legislasse sobre a instrução 

pública?
388
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Por fim, o pernambucano Urbano Sabino demonstrou que, apesar do governo não ter adotado 

medidas claras em apoio à Câmara, o fato de não causar entraves já era um fator positivo.   

 No discurso de Urbano podemos perceber que o Partido Liberal não se encontrava tão 

inerte ao formar o corpo legislativo, pois propuseram mudanças e debates acerca de assuntos 

que sempre questionaram. Até mesmo nas palavras do deputado Souza Martins, citadas 

anteriormente, se observa os trabalhos da maioria da Câmara, embora o que ele buscava era 

depreciar a relação entre governo e partido. 

Retornando ao trabalho, a Câmara dos Deputados iniciou a terceira discussão do 

projeto, retomando vários pontos que já haviam sido exaustivamente debatidos. Os discursos 

se referiam às propostas de emendas realizadas pelo mineiro Herculano Ferreira Penna, o 

primeiro a falar na sessão de 3 de junho.  

Mais uma vez, as formações da junta de qualificação e da mesa eleitoral ganhavam 

destaque na fala dos deputados na busca de conter a fraude e violência no processo eleitoral. 

Ferreira Penna apontou para o fato de a Comissão atribuir muitos poderes ao presidente da 

junta, o qual seria o cidadão mais votado para juiz de paz, mesmo estando suspenso por ato do 

governo ou por pronúncia em crime de responsabilidade.  

Apesar de reconhecer os abusos realizados por presidentes de província e autoridades 

criminais em suspender cidadãos que fossem chamados para presidir as juntas, Ferreira Penna 

acreditava que evitar um mal cometendo outro não seria o mais apropriado, pois de acordo 

com a lei uma pessoa pronunciada ficava suspensa de exercer funções públicas, não podendo, 

portanto, ocupar um cargo tão importante para a garantia da legitimidade do processo 

eleitoral.
389

 

Além disso, Ferreira Penna propôs uma emenda que retirava dos presidentes da junta o 

poder de requisitar a força da Guarda Nacional diretamente ao comandante, sendo feita por 

intermédio de uma autoridade competente, e que se empregasse a força pública de modo 

geral, e não apenas a Guarda Nacional. Tudo para evitar que o presidente, que também 

poderia ser o causador de possíveis transtornos, utilizasse das forças armadas para atender a 

seus interesses eleitorais.
390

 

As divergências são observadas em quase todos os pontos que se discutiam, por 

diferentes motivos. Alguns criticavam quanto à falta de representação das minorias na junta 

qualificadora, como Ferreira Penna. Para ele, o partido que triunfou em eleger eleitores já 

estava conquistando os lugares dos primeiros suplentes. Propôs corrigir o problema colocando 
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no lugar de um dos suplentes o pároco, por considerá-lo idôneo devido à independência do 

seu emprego, além de sua instrução e moralidade.
391

 

Para demonstrar a complexidade desta questão, O deputado Wanderley, baiano da 

oposição, apontou as complicações nos dois casos: presença e ausência das minorias. As 

minorias eram representadas a ponto de sobrepujar a maioria quando o juiz de paz escolhido 

para a presidência da junta era o juiz de paz do distrito, e não o da paróquia. Logo, ele 

representava uma fração da minoria da mesma paróquia, o que poderia levá-lo a ser da mesma 

opinião que os suplentes. Do outro modo, supondo que o juiz de paz sempre estivesse do lado 

dos eleitores, representando a maioria, e os dois suplentes realmente representassem a 

minoria, os suplentes eram transformados em simples espectadores das decisões que a maioria 

tomasse.
392

 Destarte, um problema de difícil solução, uma vez que o numero impar de 

membros, para que não ocorresse o empate, e a ausência de uma figura considerada neutra 

faziam com que a balança sempre tendesse para um lado.  

Continuando com as emendas de Ferreira Penna, o deputado propôs o voto por 

procuração. Mesmo ciente das manipulações, como o aumento de listas por assinaturas falsas 

ou de pessoas que não existiam, a lei não poderia retirar um direito de pessoas que estavam 

inabilitadas no momento de votar, por motivo de serviço público ou por doença. Já supondo 

da má fé das pessoas que usariam o motivo de saúde para abusar das procurações, o deputado 

mineiro considerou que fossem aplicadas apenas aos impedidos por serviço público. A 

solução se daria com a assinatura e reconhecimento das cédulas enviadas à junta 

qualificadora, juntamente com uma carta, julgando das razões de tal impedimento. 

Ainda sobre as listas, encontramos variações de opiniões quando o assunto é a 

assinatura das cédulas, mas os fins eram os mesmos. Aqueles que defendiam que as listas 

fossem assinadas somente nas eleições primárias, como o autor da emenda e o deputado 

Souza França, alegavam que, pelo número expressivo de votantes, a assembleia paroquial 

estaria mais propensa às fraudes, como cédulas falsas lançadas nas urnas por um membro da 

mesa.
393

 Pelo mesmo motivo, o de evitar fraudes, os deputados Campos Mello e Rodrigues 

dos Santos discordavam deles. Santos rebateu a primeira ideia ao crer que 

 

 o projeto como está evita muito a fraude, chamando para a confecção das 

eleições a todos os que nela podem ser interessados, por isso constituem-se 

guardas vigilantes da fidelidade das mesas. Inclino-me portanto a votar 

contra a ideia da assinatura das listas, porque traz consigo um mal que é o 
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perigo da violência, expõem-se as pessoas menos poderosas que concorrem 

na eleição primaria a serem vítimas daqueles que têm poder sobre elas.
394

  

 

E exemplificou com os abusos cometidos por comandantes de guardas nacionais sobre seus 

soldados caso não votassem em seus indicados. 

  Sobre a imposição de recursos, tão pedida nos debates anteriores, foi tratada de forma 

mais flexível. O deputado Urbano Sabino, como membro da comissão, reconheceu que o 

projeto limitava os recursos apenas para os votantes que haviam sido excluídos da lista dos 

qualificados quando comparada à lista anterior. Aceitou a emenda oferecida por Ferreira 

Penna, a qual ampliava o direito de recorrer para os cidadãos que por algum motivo não 

fossem incluídos na lista.
395

  

Entretanto, Urbano alterou a autoridade responsável por tais recursos. O tribunal de 

recurso proposto pelo mineiro Penna era composto pelo juiz municipal, presidente da Câmara 

Municipal e pelo juiz de direito. No chamado conselho municipal da comissão, este último 

membro foi substituído pelo eleitor mais votado, acreditando que assim atenderia àqueles que 

pediam pelo recurso. Talvez, essa substituição possa ser explicada na tentativa de atenuar o 

que Campos Mello atribuiu aos membros desse tribunal: segundo ele, “este tribunal não 

oferecia todas as garantias de imparcialidade dando-se o recurso para pessoas que têm 

interesse imediato na matéria”.
396

 Pela dificuldade de encontrar uma autoridade que melhor se 

encaixasse nesta tarefa, Urbano optava pelas Relações de Distrito.
397

  

A comissão de Constituição e Poderes reconheceu que concedeu um grande privilégio 

à junta qualificadora, ao suspender todos os processos, cíveis ou crimes, de seus membros. 

Para atenuar os inconvenientes, ficou resolvido que as suspensões passariam a se referir 

apenas aos processos cíveis, por um tempo determinado. Quanto aos processos crimes, 

ficaram estabelecidos que não fossem suspensos aqueles que já haviam sido instaurados antes 

da instalação da junta, e proibia-se a instauração após a instalação, evitando que seus 

membros fossem alvos de crimes injustos por pretextos eleitorais.
398

  

 Os deputados que se posicionaram radicalmente contra a utilidade do projeto que 

estava em discussão, embora não negassem a necessidade de uma lei de eleições, 

responsabilizaram a ausência do governo pelo mau resultado em que a lei se direcionava. 
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Mesmo autorizados a se manifestarem na Câmara, os ministros preferiram o silêncio. José 

Ildefonso de Souza Ramos esperava a ajuda dos ministros para fazer oposição ao projeto, 

 

 já que ele bem longe de garantir a liberdade necessária para a expressão da 

vontade nacional, só tem em vistas perpetuar em maioria nesta casa um 

partido, excluindo toda a influencia do governo, para que não possa este 

embaraçar os maneios desregrados que conduzam a esse fim, sufocado o 

voto da maioria da nação.
399

 

 

Esta fala do deputado oposicionista deixou clara sua opinião a respeito da relação que havia 

entre o governo e o partido que o sustentava, já evidenciada no debate que ocorreu entre o 

saquarema Souza Martins e o luzia Antônio Marinho, referente à resposta à fala do trono. 

Souza Ramos chegou a cogitar uma reforma da Constituição, estabelecendo o sistema de 

eleição direta para retirar as eleições do alcance das juntas e das mesas paroquiais, mas, antes 

de tal apelação, era preciso tentar salvar as eleições indiretas. 

 O jornal O Constitucional, partidário da política do ministério, também demonstrou, 

por meio de um artigo retirado do jornal Mercantil, o descontentamento da Câmara 

temporária com a morosidade do governo em instituir medidas para a realização das reformas 

manifestadas na tribuna.  

 

Não poucas vezes tem ali aparecido queixas, mais ou menos veementes, 

contra a administração pela inercia que lhe imputam em auxiliar a maioria na 

realização de suas vistas mais prediletas. Assim vimos, nas duas primeiras 

sessões d‟esta legislatura, (...), alguns membros importantes da maioria 

increparem o gabinete pela falta de inteligência, e de acordo de esforços em 

prol das reformas, que a maioria julga indispensáveis para regeneração e 

estabilidade, e progressivo desenvolvimento do regime representativo.
400

 

 

 O redator se referia às reformas da legislação eleitoral e da organização judiciária. 

Quanto à primeira, demostrou sua utilidade ao estabilizar o processo eleitoral que estava 

controlado pelo decreto de 4 de maio de 1842, um ato ilegal elaborado pelo gabinete 

regressista, e por garantir maior representatividade das opiniões ao admitir as minorias na 

junta de qualificação e na mesa paroquial. Assim, “[...] se não podemos dizer que saía obra 

perfeita, pelo menos cremos que senão pode duvidar que melhora muito e muito os processos 

da eleição, e que revela-se em quase todas as suas disposições, um respeito bem patente pelos 

princípios orgânicos da constituição”.
401
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 Podemos observar que era comum na imprensa oitocentista a transcrição de artigos de 

um periódico em outro como forma de corroborar os princípios expressos por eles, sem, 

contudo, deixar de citá-los. O Constitucional
402

 foi redigido pelo deputado mineiro Joaquim 

Antão, e a cópia do artigo do Mercantil, exemplificado acima, demonstra que as ideias 

pregadas neste se alinhavam com os discursos de Antão na tribuna da Câmara, assinalando, 

assim, que pelo conteúdo ambas as folhas compunham a lista dos periódicos pertencentes ao 

partido que sustentava o governo.     

  No dia 27 de junho de 1845 o projeto de lei de eleições foi votado. Foram aprovadas 

todas as emendas propostas pela Comissão de Constituição e Poderes, apresentadas no dia 25 

do mesmo mês
403

, já com a incorporação de algumas emendas oferecidas por Ferreira Penna. 

Também foram aprovadas as emendas de Coelho Bastos e Junqueira, que trataram dos pontos 

geradores de numerosas divergências. A partir de então, as listas seriam assinadas nas eleições 

secundárias, o que representava parte da proposta de Bastos, uma vez que ele estendia esta 

exigência às eleições primárias. A emenda aceita do deputado Junqueira determinou a 

proibição do voto por procurador nas eleições secundárias. Os demais resultados foram o 

estabelecimento da renda líquida anual avaliada em prata, a habilitação dos guardas nacionais 

em votar e a proibição do voto por procuração também nas eleições primárias.
404

 

Entretanto, o projeto só foi concluído depois de discutidas as emendas oferecidas pelo 

Senado, o que ocorreu apenas no ano seguinte.
405

 A discussão ficou a cargo da emenda que 

instituía a Relação dos distritos como a última instituição responsável em avaliar os recursos 

dos cidadãos contra as decisões da junta qualificadora referente à inscrição e omissão de 

nomes na lista dos votantes e a exclusão dos inscritos na qualificação do ano anterior, pois 

primeiramente se recorria ao conselho municipal, proposto pela comissão, ou seja, aquele 

composto pelo juiz municipal, o presidente, pelo Presidente da Câmara Municipal, e pelo 

eleitor mais votado da paróquia, cabeça do município.  

Mesmo com os discursos calorosos dos deputados Antônio Pereira Rebouças e Urbano 

Sabino, contrariando a fala de João José de Oliveira Junqueira, apontando para os perigos em 

conferir esta tarefa aos tribunais de justiça, a emenda foi aprovada pela maioria.  

                                                 
402

 O Constitucional, Ouro Preto (1846- 1857). De acordo com O Publicador Mineiro (nº178, 31/01/1846) esse 

jornal é o Itacolomy metamorfoseado. 
403

 Anais da Câmara dos Deputados. 25 de junho de 1845, pp. 642-644. 
404

 Lei nº 387, de 19 de Agosto de 1846. Lei Regulamentar das Eleições do Império do Brasil. Disponível em 

<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1824-1899/lei-387-19-agosto-1846-555122-publicacaooriginal-83186-

pl.html>. Acesso em: 05/06/2014. 
405

 Anais da Câmara dos Deputados. 27 de julho de 1846, p. 332. 



109 

 

Para justificar sua opinião, Urbano Sabino buscou demonstrar a coerência de sua 

posição desde o inicio dos debates sobre a lei de eleições, para não abrir margem a 

interpretações errôneas, uma vez que ele pertencia à comissão responsável pelo 

aperfeiçoamento da dita lei.  Urbano não via utilidade nos recursos, pois confiava no formato 

dado à escolha dos membros da junta de qualificação, os quais garantiriam uma qualificação 

confiável. Caso houvesse a necessidade, então que a própria junta fosse a responsável, pois 

nela estavam representados ambos os partidos, a maioria com os eleitores, e a minoria com os 

suplentes, ao contrário das Relações de distrito que eram formadas por desembargadores 

retirados apenas do lado vencedor
406

, entre outros motivos. 

O comportamento da oposição diante da lei eleitoral não mostrou aceitação imediata. 

De acordo com o redator do Constitucional, “desde o momento que a lei, [...], foi o ano 

passado apresentada na Câmara, os oposicionistas atiraram-se a ela com uma fúria 

demagógica, tanto na Câmara temporária, como no Senado; tanto na imprensa, como em 

todos os seus círculos”. Como forma de estabelecer intrigas, “julgavam seus estadistas, que os 

homens do nosso partido seriam tão miseráveis como os renegados, e que não aprovariam a 

mencionada lei reenviada do senado com emendas que constou logo, seriam aceitas, d‟aqui os 

sustos, os receios d‟essa gente contraditória [...]”.
407

 

A imprensa liberal procurava demonstrar, como forma de exaltar a importância desse 

projeto para a continuidade do sistema representativo, que os mesmos que criticaram, ao final, 

foram aderindo à lei eleitoral. “A lei foi aprovada quase unanimemente pela Câmara 

temporária, e como é quase certo que será sancionada, está o país com uma lei de eleições tão 

liberal que os próprios saquaremas [...] agarraram-se a ela, e aprovaram-na sem importarem 

com os princípios que fingiram ter!” 
408

 

 Já a interpretação referente à posição da oposição pelo seu próprio olhar transmitia sua 

atitude conciliatória: 

 

Na sessão do dia 27 de julho foram aprovadas na câmara temporária as 

emendas do senado ao projeto de lei das eleições. Não votarão por elas a 

praia e um ou outro deputado entre eles e o sr. Rebouças (...). Nesta questão 

a mais importante da atualidade é para admirar o procedimento nobre e 

desinteressado da oposição saquarema. Esforçou-se o quanto pode pela 

aprovação da lei feita pelos seus adversários e que lhes assegura maior 

quinhão de influencia nas eleições, do que as instruções de 4 de maio, só 
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para não haver uma outra câmara [sic] de nela pelos seus próprios 

membros.
409

   

 

Belisário de Souza também apontou para a aceitação dos conservadores ao projeto, 

não por achar o projeto perfeito, mas pela urgência de se adotar uma lei eleitoral. Segundo 

Belisário, os conservadores foram importantes para que o projeto passasse, sobretudo, os do 

Senado:  

 

o projeto, recebido a princípio com veemente e enérgica oposição pelo grupo 

conservador da câmara, especialmente pelos Srs. Ferraz, D. Manoel, 

Wanderley e Gonçalves Martins, foi depois da 3ª discussão, mais 

sensatamente encarado, e afinal defendido e promovido pelos esforços 

conservadores do senado, à frente dos quais estavam Vasconcellos e 

Honório. A eles se deveu a passagem da lei, desembaraçando-a das inúmeras 

emendas e profundas alterações da comissão, composta dos chefes liberais, 

Paula Souza e Vergueiro.
410 

 

Na passagem acima, Belisário de Souza se referia às emendas apresentadas no Senado, 

em 6 de junho de 1846, que tocavam em temas como a criação de círculos eleitorais e a 

polêmica das incompatibilidades parlamentares, as quais não permitiriam o projeto passar 

caso fossem aceitas.    

Em julho de 1846, já com o projeto praticamente definido e sendo aprovado no 

Senado com algumas modificações, o deputado Joaquim Antão apresentou sua opinião acerca 

das limitações do projeto, propondo que o sistema eleitoral atenderia melhor as necessidades 

do sistema representativo com a reforma da Constituição no tocante às eleições. É importante 

ressaltar que este discurso não interferiu no resultado final do projeto, porém é preciso atentar 

para o seu conteúdo, pois ele trouxe alguns elementos, já anunciados no seu discurso em 

fevereiro do ano anterior, que não foram excluídos dos debates políticos por não estarem 

ainda bem definidos, como a questão das incompatibilidades, e por gerarem novas 

preocupações, como as eleições diretas e por círculos. 

 

Eu entendo, sr. presidente, que o sistema das eleições indiretas, prescrito na 

Constituição, e que não pode ser alterado sem uma reforma, embaraça-nos 

obter este melhoramento com as eleições diretas (apoiados), chamando a 

tomar parte  na eleição dos deputados todos os cidadãos que são capazes de 

votar e ser eleitores. O sistema de eleições diretas me parece, não só mais 

liberal do que o sistema das eleições indiretas, como o único que pode dar a 

expressão legítima do país (apoiados). Sendo assim, vou fazer a preposição 

para se reformar a Constituição naqueles artigos em que tem estabelecido as 
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eleições indiretas. Eu entendo também, sr. presidente, que os diferentes 

interesses da sociedade, os diferentes interesses das localidades não podem 

bem ser representados no corpo legislativo sem que reformemos a 

Constituição na parte que estabelece a eleição por províncias; julgo que o 

sistema de eleições por círculos eleitorais, onde venham representantes de 

cada um destes círculos, é melhoramento indispensável ao sistema eleitoral 

(apoiados)... 

Finalmente julgo que as habilitações prescritas na Constituição, e as 

incompatibilidades aí marcadas para os cargos de deputado e senador 

merecem ainda algum desenvolvimento. Falo a respeito dos altos 

funcionários do estado, que não devem ser votados naqueles círculos em que 

tem jurisdição (...) podendo-o ser em outros círculos (...). 
411

 

 

Observa-se uma mudança na posição do mineiro Antão em relação às 

incompatibilidades. Enquanto a Constituição permanecesse como estava, o §13, já discutido, 

seria inconstitucional, tanto que o levou a votar contra essa disposição.
412

 Contudo, 

percebemos uma variação no seu modo de olhar caso ocorresse a reforma na Constituição, no 

que diz respeito ao sistema eleitoral.   

 Argumentando a favor das eleições diretas, Belisário de Souza afirmava que o sistema 

de eleições indiretas era marcado pelas disputas locais, o principal responsável pelo abuso e 

pela violência eleitoral.
413

 Richard Graham demonstra como as eleições eram determinadas 

pelos interesses dos potentados locais: os líderes locais utilizavam suas influências nas 

municipalidades para angariar votos entre seus clientes para satisfazer os interesses do 

governo central, o qual desejava que os membros da representação nacional pertencessem ao 

seu partido. Em troca, os líderes locais exigiam postos de autoridade, como oficiais da Guarda 

Nacional, postos na policia e nomeações como juízes municipais substitutos, para 

consolidarem cada vez mais seus domínios nas localidades como preeminentes chefes 

locais.
414

 

Assim sendo, para Belisário de Souza, o fim da eleição primária reduziria os interesses 

locais nas disputas, pois   

 

a luta já não tem um resultado definitivo nesse lugar, e o candidato derrotado 

aí pode triunfar em outro colégio e vencer a final. Na eleição primária, cada 

paroquia constitui por si, independente de outras, um campo de batalha (...), 

                                                 
411

 O discurso de Antão na Câmara em 9 de julho 1846, (p. 103), que saiu no Jornal do Comercio, foi transcrito 

pelo jornal O Constitucional, de 20 julho de 1846. 
412

 Anais da Câmara dos Deputados. 09 de abril de 1845, p.529. 
413

 SOUZA, O sistema eleitoral no Império, p. 34. 
414

 GRAHAM, Richard. Formando un gobierno central: las elecciones y el orden monárquico en el Brasil del 

siglo XIX. In: ANNINO, Antonio. Historia de las elecciones en Iberoamérica, siglo XIX: de la formación del 

espacio político nacional. Mexico: Fondo de Cultura Económica, 1995, p.372. 



112 

 

em uma eleição direta o pessoal do eleitorado deve ser tal que não o exponha 

tão facilmente aos manejos e vexames das autoridades, o interesse pessoal.
415

 

 

 Concluída em 19 de agosto de 1846, a Assembleia Geral enfim decretou uma lei que 

visava regular o modo de proceder das eleições para o Império do Brasil.  

Em sua redação nota-se que as discussões travadas na Câmara pelos deputados 

trouxeram resultados que melhoraram o projeto original, que tinha como finalidade tornar as 

eleições legítimas, eliminando ou, ao menos, atenuando as interferências dos elementos 

deturpadores do processo eleitoral, como a fraude e a violência. 

Prova disso foram as resoluções que passaram a vigorar no tocante à mesa paroquial. 

De acordo com a nova lei, a mesa era a responsável pela identidade dos votantes e dos 

eleitores, entretanto, caso a mesa paroquial encontrasse algum impedimento no 

reconhecimento desses últimos, caberia aos colégios eleitorais à verificação dos poderes dos 

eleitores. As competências do presidente da mesa eleitoral também foram limitadas, como não 

mais requerer a força da Guarda Nacional. Ainda competia a ele regular a ordem da 

assembleia paroquial, contudo, quando agisse instaurando um auto de desobediência ou 

declarando prisão àquele que utilizasse de força física teria que remeter as ocorrências à 

autoridade competente.  

Mesmo sendo da oposição, Belisário de Souza considerou que a nova lei eleitoral 

implantou um melhoramento na prática do processo eleitoral, sobretudo no que se refere à 

organização das mesas eleitorais e às qualificações, além de ter aberto espaço para que se 

discutisse mais profundamente o tema das incompatibilidades parlamentares.
416

   

Para Fernando Limongi, apesar da Lei Eleitoral de 1846 não ter conseguido romper 

com a intervenção do governo no processo eleitoral, ela contribuiu para repelir a ideia de que 

a prática e a substância das disputas eleitorais do Segundo Reinado não se alteraram.
417

 

Fazendo um balanço mais pontual, o autor destaca que a literatura especializada falha ao 

ignorar as modificações trazidas pela lei eleitoral: a retirada do delegado da junta 

qualificadora e da mesa eleitoral, que fez com que o governo perdesse seu principal 

instrumento de manipulação; o reconhecimento da legitimidade da minoria ao participar da 

junta de qualificação e da mesa; e a atuação mais independente do juiz de paz nos trabalhos 
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eleitorais, são todos elementos que comprovaram o estabelecimento de um modelo sofisticado 

e inovador.
418

   

Segundo Ferreira Saba, as fraudes e a violência não deixaram de ocorrer, porém a luta 

para evitá-las foram constantes, além de considerar que o objetivo proposto pela reforma foi 

alcançado. Para ele,  

 
o ideal de que a nação só seria legitimamente representada caso pudesse 

expressar livremente sua vontade se tornou vitorioso no Brasil imperial (...). 

Firmou-se entre 1840 e 1846 um campo legítimo de disputa entre partidos 

que se reconheciam sim como adversários, mas também como subordinados 

a uma só lei.
419

 

 

Fábio Santa Cruz faz uma avaliação positiva da lei eleitoral que surgiu das discussões 

na Câmara. Para o autor, embora os liberais não tenham alterado a estrutura política 

organizada pelo Regresso Conservador,  

 
a lei eleitoral de 19 de agosto de 1846 foi outra demonstração do ímpeto 

conciliatório de uma parte dos liberais entre 1844 e 1848, apesar das 

divergências causadas pelas inelegibilidades propostas (...). Mesmo os 

conservadores, que inicialmente se opuseram à sua aprovação, reconheceram 

depois as suas vantagens. Caso as eleições fossem menos corrompidas, os 

que fossem nelas derrotados talvez não ficassem tão insatisfeitos e, 

consequentemente as disputas políticas do Império podiam arrefecer 

consideravelmente.
420

 

 

Mesmo com as falhas, a busca pela representação legítima requeria dos partidos um 

compromisso com leis que reduzissem cada vez mais a vontade do governo na balança 

eleitoral.    
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CAPÍTULO 4 

Liberais mineiros em ação no Parlamento: Reforma do Judiciário 

 

 Com a anistia decretada, os liberais retornaram ao centro do cotidiano político, 

participando ativamente das esferas do executivo e legislativo. Jogos de interesses impediram 

que a política de conciliação entre os liberais e os partidistas da Ordem fosse alcançada. Os 

liberais buscaram colocar em ação algumas medidas que para eles eram essenciais para uma 

boa administração do país. Depois da reforma eleitoral, tão importante para amenizar os 

vícios frequentes nas eleições e a influência do executivo, chegou a vez de se discutir a 

Reforma Judiciária, uma das bandeiras mais fortes levantadas pelo movimento armado de 

1842.    

O âmbito do judiciário foi um alvo frequente de discussões no Brasil oitocentista 

devido a sua correlação com os ideários liberais do século XIX presentes nas modernas 

nações europeias, como os de civilização e progresso.  Para isso, segundo Maria Tereza P. 

Cardoso, a justiça precisava ser distribuída de forma eficiente e ágil, o que era compatível 

com as politicas liberais de descentralização do judiciário em oposição ao Imperador, fonte do 

poder judicial.
421

 

Algumas alterações foram feitas desde a instalação do aparato administrativo 

semelhante ao da corte portuguesa trazido por D. João. Entretanto, de acordo com a autora,  

 

embora as novas proposições para a estruturação do judiciário tenham sido 

estabelecidas pela Constituição e códigos posteriores, a mescla de funções 

administrativas, policiais e judiciárias permaneceu até 1841, quando da 

promulgação da reforma do Código do Processo.
422

 

 

Mescla que, aliás, será percebida mesmo após a reforma do Código de 1841. 

 

4.1- Código do Processo Criminal de 1832 e sua reforma em 1841 

 

O Código do Processo Criminal foi resultante do trabalho que o grupo portador do 

projeto de Estado vencedor no início do período regencial procurou implementar. Com a 

abdicação de D. Pedro I em nome de seu filho, ainda menino, houve a concretização da 
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hegemonia dos liberais moderados
423

 que assumiram a condução do Estado Nacional 

brasileiro em formação. Juntamente com o Ato Adicional, o Código do Processo foi um dos 

arranjos estabelecidos pelo novo governo que buscava exercer uma nova direção política, 

visando maior autonomia às províncias, sem, contudo, perder de vista a Unidade Nacional. 

 A formulação desse Código em 1832
424

 instituiu uma grande obra jurídica que 

representava maior autonomia judiciária, localismo e representação popular. Tratou de 

instituir o tribunal do júri, introduzir o habeas corpus, criar o juiz municipal e ampliar o poder 

do juiz de paz. 

Cada comarca poderia possuir de um a três juízes de direito, sendo um deles chefe de 

polícia, cargo sem especificação de funções ou poderes.
425

 Nomeado pelo Imperador dentre os 

bacharéis formados em Direito e que tivessem, ao menos, um ano de prática no fórum, o juiz 

de direito era responsável, por exemplo, por presidir os Conselhos de Jurados na época de 

reuniões e aplicar a Lei aos fatos julgados. 

 O juiz municipal, nomeado pelo presidente de província a partir de uma lista de três 

nomes indicados pela Câmara Municipal, possuía, entre suas funções: executar sentenças e 

mandados dos juízes de direito e substitui-los no Termo em caso de ausência; e exercitar 

cumulativamente a jurisdição policial. O ocupante deste cargo poderia ser alguém com 

formação em Direito, advogado ou qualquer pessoa bem conceituada e instruída. 

 As atribuições do juiz de paz foram ampliadas em relação às que já exerciam com a 

criação da lei de 15 de outubro de 1827. Além de ser responsável pela justiça conciliatória, 

julgamento de pequenas demandas que não ultrapassassem certo valor, manutenção da ordem 

pública, emprego da força pública e condução das eleições, foram-lhe entregues a feitura do 

corpo de delito, a formação da culpa, a assinatura dos termos de bem viver e de segurança, a 

concessão de fiança aos culpados no juízo de paz, a prisão dos culpados e o julgamento de 
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determinadas causas.
426

 Eleito localmente, um em cada distrito, o juiz de paz era a expressão 

máxima de uma justiça baseada na descentralização do poder .
427

 

Presente em cada termo, o conselho de jurados era o elemento central na organização 

judiciária. Após o processo passar pelas mãos do juiz de paz, que investigava os fatos para a 

formação de culpa e declarava se a queixa era procedente, o processo era submetido ao júri de 

acusação, um corpo de jurados responsável pela pronúncia, ou seja, decidir se a matéria 

deveria ou não ser julgada. Depois de pronunciada, cabia ao júri de sentença o julgamento 

final, anunciando a condenação ou não do réu. Finalmente, o juiz de direito aplicava a pena.
428

 

Analisando essa estrutura do aparelho judiciário brasileiro montado pelo Código de 

1832, evidenciamos a influência do sistema judiciário inglês devido à atribuição da 

competência de julgamento dos fatos a juízes leigos, os jurados, enquanto que aos juízes de 

direito caberiam presidir o Conselho de Jurados e aplicar o direito aos fatos que tivessem sido 

admitidos. Influência também em razão da atribuição da investigação dos fatos, isto é, a 

“formação da culpa” a um membro do Poder Judiciário, o juiz de paz.
429

 

Como foi possível perceber, o Código do Processo consentiu ao âmbito local diversas 

atribuições policiais, judiciais e administrativas. Marcello Basile destaca a figura do juiz de 

paz, magistrado não profissional e eletivo, na redução da interferência do Imperador sobre o 

judiciário, em detrimento da magistratura profissional submissa ao poder central por ser 

nomeada.
430

  

Mirian Dolhnikoff atenta para as discussões reformadoras do Estado após a abdicação 

do Imperador. A busca pela “criação de governos autônomos provinciais significava a 

organização de um aparato administrativo local que poderia e deveria servir como braço do 

Estado na região, uma condição sine qua non para a construção de um Estado nacional 

viável”.
431

 Para ela, a ideia de que a unidade do Brasil somente seria possível com a 

autonomia das elites em cada parte do território sem a intervenção do governo central era 
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partilhada tanto por liberais quanto por conservadores, a diferença estava nas dificuldades 

para a sua implementação.
432

  

 O Código do Processo foi a solução encontrada pelos liberais para expandir o braço 

do Estado às regiões distantes, atribuindo poderes às instâncias locais. Soma-se a essa 

expansão a busca por outra conquista. Ivan Vellasco acrescenta que a introdução do juizado 

de paz seria uma “alternativa de distribuição da justiça, baseada no poder local e capaz de se 

contrapor às práticas ortodoxas de uma máquina lenta, decadente e ineficiente”. 
433

 

 Entretanto, a organização de uma justiça local que conferia amplos poderes aos 

magistrados eletivos não surtiu o efeito esperado pelos liberais, pois 

 

os juízes de paz e os jurados, dada sua extração local, pautavam-se, no 

exercício de suas funções, pelos costumes e pela sujeição aos poderosos 

locais. Por esse motivo, a oposição a uns e a outros tornou-se cada vez mais 

acirrada e o Código de Processo Criminal se tornaria objeto de intensos 

debates [...].
434

   

 

Debates que já se iniciaram logo após sua promulgação, o Código do Processo foi criticado 

até por aqueles que no inicio o apoiaram.  

Assim, Ivan Vellasco se utiliza da análise da administração da justiça na Comarca do 

Rio das Mortes, Minas Gerais, para apresentar alguns perigos que influenciaram na 

credibilidade da justiça devido à proeminência adquirida pelos poderes locais. O Código do 

Processo apresentava falhas em sua execução, como funções não cumpridas corretamente. De 

modo geral, ocorriam  

 

queixas constantes dos magistrados com relação ao estado da administração 

da justiça, às denúncias de impunidade associadas ao não funcionamento das 

juntas de justiça, à não reunião do corpo de jurados, e, quando o faziam, às 

frequentes absolvições e excessiva leniência das penas, por sua vez 

resultantes de falhas processuais provocadas pelo despreparo dos juízes de 

paz .
435

  

 

 No decorrer da Regência o movimento conhecido como Regresso, portador do projeto 

de Estado que rivalizava com o vigente, fez com que os liberais começassem a perder sua 

hegemonia na direção do Império. Juntamente com a Interpretação do Ato Adicional 

decretado em 1840, que privou as assembleias provinciais de importantes atribuições e 
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separou as polícias administrativa e judiciária, deixando esta somente a cargo do governo 

central, a Lei de 3 de dezembro de 1841 foi uma das medidas regressistas que marcou a virada 

centralizadora no final da Regência.  

A reforma se empenhava na centralização do judiciário, e para isso a lei de 3/12/1841, 

que visava reformar o Código, retirou o elemento local do judiciário e instituiu uma 

verdadeira hierarquia de cargos nomeados.
436

 Além de abolir o Júri de Acusação e as Juntas 

de Paz, a lei aumentou as exigências para a qualificação dos jurados e retirou praticamente 

todas as atribuições do juiz de paz, distribuindo-as aos funcionários nomeados, configurando 

uma nova estrutura do aparelho judiciário. Diferente de Miriam Dolhnikoff, que considerava 

o aparato judiciário o limite da centralização dos conservadores
437

, Monica Dantas julgou que  

 

o ministério não realizava apenas uma centralização do Judiciário. Muito 

mais do que isso, alterava-se em essência uma legislação inspirada no 

modelo anglo-saxão de governo (em seu sentido mais amplo), optando-se 

por uma organização de inspiração francesa. [...]. Tendo isso em mente, não 

é estranha a eclosão de uma revolta.
438

 

 

Nessa nova organização, o juiz de direito, nomeado pelo Imperador, recebeu outras 

atribuições não dadas pelo Código do Processo, como formar culpa e julgar definitivamente 

os crimes de responsabilidade dos empregados públicos. 

Ainda substituindo os juízes de direito em seus impedimentos, o juiz municipal sofreu 

algumas alterações. Agora nomeado pelo Imperador na corte e pelos presidentes nas 

províncias e obrigado a ter formação em Direito, tal juiz passou a sustentar ou revogar a 

pronúncia dos delegados e subdelegados; a julgar definitivamente o contrabando e as 

suspeições postas aos subdelegados; e a receber as atribuições criminais e policiais que 

competiam aos juízes de paz. 

O ministro da Justiça era o responsável pela nomeação do chefe de polícia, que deixou 

de ser apenas figurativo, e que, por sua vez, escolhia o delegado e o subdelegado. Eram 

cargos que estavam à mercê do governo, desse modo, seus ocupantes poderiam ser demitidos 

quando não prestassem adequadamente seus serviços. Esses cargos ficaram incumbidos de 

fazer a pronúncia e abarcaram a maioria das funções antes dadas ao juiz de paz, como as 

correspondentes ao art. 12 §§ 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 7º do Código do Processo Criminal: proceder 

ao auto de corpo de delito, formar a culpa aos delinquentes, prender os culpados em qualquer 
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Juízo e julgar pequenos casos. Ao fim, “a lei alterou substantivamente não só as competências 

de cada autoridade policial e judiciária (criando inclusive novas funções e cargos), como 

modificou sua forma de escolha ou indicação”.
439

 

Por outro lado, analisando pelo prisma da eficiência da justiça, Ivan Vellasco confirma 

que a reforma do judiciário foi um instrumento que permitiu agilidade nas decisões judiciais. 

Ele comprova como, com a extinção do 1º Conselho de Jurados ou Júri de Acusação, foi 

possível reduzir o tempo de um processo judicial, assim como resolver o grande número de 

impunidade dos crimes devido às absolvições praticadas pelo dito Conselho.
440

 A 

centralização do sistema judiciário e a organização policial (não fragmentada) tornou possível 

a tarefa de governar. Embora ocorresse o controle do governo central nas nomeações, ele era 

exatamente o que permitia a barganha e a cooptação das elites locais.
441

 

Convergindo para o mesmo pensamento exposto por Vesllasco, Mônica Dantas 

apresenta em seu trabalho, no qual teceu comentários sobre o de Jeffrey Needell, uma 

pesquisa que está desenvolvendo em conjunto com Miriam Dolhnikoff, em que elas 

pretendem analisar o Estado brasileiro oitocentista a partir da sua organização institucional. 

As autoras procuram demonstrar que a reforma de 1841, apesar de ter centralizado as 

nomeações de cargos policiais e judiciais nas mãos do Ministério da Justiça e de ter concedido 

maiores poderes às autoridades nomeadas, proporcionando maiores poderes ao governo 

central, 

 

também trazia para o jogo político institucional potentados que de outro 

modo continuavam adscritos às suas brigas faccionais para-institucionais. 

Assim, ampliar o escopo do Estado representava estender os braços do 

governo, mas paralelamente implicava a constituição de um campo 

privilegiado de negociação.
442

 

 

Dantas exemplifica essa proposição levantada na pesquisa a partir de documentos 

apresentados no livro do historiador Jeffrey Needell. Ao fazer uma análise de duas 

correspondências entre o presidente da província do Piauí em 1850 e o ministro da Justiça, 

nas quais aquele se queixava ao ministro da interferência de interesses partidários em assuntos 

judiciais, a autora relativiza as interpretações que julgam que a lei de 3 de dezembro conferiu 

aos ministérios controle total sobre a justiça e as eleições. Caso esse controle fosse conferido, 
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“tais cartas não poderiam existir: tratava-se de um presidente de província, indicado pelo 

gabinete, e respondendo então a, possivelmente, seu mais poderoso e sagaz Ministro (a quem 

cabia indicar, a priori, todo o quadro judiciário e policial)”.
443

 

 

4.2- Debate sobre a Reforma da Lei de 3 de dezembro de 1841 

 

Logo que se encerraram os trabalhos a respeito da lei eleitoral, o parlamento tratou de 

debater outro objeto caro aos liberais: a Reforma judiciária. 

Iniciava-se o Quinquênio Liberal e o sistema judicial brasileiro se encontrava 

desgastado com as discussões sobre as deficiências do Código do Processo Criminal de 1832 

e da sua reforma, representada pela Lei de 3 de dezembro de 1841. Assim surgiram alguns 

projetos com a pretensão de reformar a reforma, ou seja, alterar a Lei de 3 de dezembro, vista 

pelos liberais como um retrocesso às conquistas realizadas no período Regencial.  

Em 1845 apareceram os primeiros confrontos entre os deputados a respeito do 

conteúdo e do modo como a reforma deveria proceder. A partir dos projetos propostos pelo 

instituto dos advogados e pelos deputados Cerqueira Leite
444

 e Nunes Machado
445

, a 

Comissão de Constituição e Poderes e a Comissão de Justiça Criminal elaboraram um projeto 

sobre a revisão da lei de 3 de dezembro.  

Assinado pelos membros dessas comissões, os deputados liberais Franco de Sá, 

Urbano Sabino, Manuel de Jesus Valdetaro, França Leite (voto vencido), Teófilo Ottoni e 

Antônio Marinho, o projeto apresentado no final da sessão de 1845 não era uma obra 

completa. Em seu parecer, as comissões justificaram o fato apontando que a experiência sobre 

a legislação de 1841 ainda não havia mostrado todos os seus defeitos, que uma reforma dessa 

amplitude traria transtornos, aumentaria despesas e demandaria muito tempo para sua 

confecção e debate, impedindo, portanto, o surgimento de um trabalho que resolvesse de 

imediato os problemas resultantes da lei da reforma judiciária.
446

  

O projeto
447

 oferecido se limitou a tratar da separação entre polícia e justiça, 

devolvendo a esta atribuições que estavam em poder dos empregados policiais; de algumas 

modificações sobre o sistema de Júri; e a restabelecer o juizado municipal conforme era 

anterior à Lei de 3 dezembro, com algumas melhorias. De acordo com Roberto Saba, 
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o projeto das comissões, apesar de não reverter boa parte das modificações 

trazidas pela Lei de 03 de dezembro, em boa medida devolvia às autoridades 

locais e aos jurados o poder que havia lhes sido retirado pelos regressistas e, 

com isso, controlava a ingerência do governo central sobre a administração 

da justiça [...].
448

 

 

   É importante ressaltar que ao longo destes cinco anos (1844-1848) os debates travados 

nos anais da Câmara dos Deputados comprovam que não havia uma uniformidade de 

opiniões, tanto entre os liberais quanto entre os ordeiros, ou melhor, mesmo que por tênues 

detalhes, podemos encontrar dissensões inter e intrapartidárias.   

 Comecemos pelos oposicionistas. O deputado baiano Silva Ferraz relembrou os 

episódios que ocorreram nas províncias de São Paulo e Minas Gerais para criticar o projeto. 

Como a Lei de 1841 foi considerada pela maioria daquele momento como uma lei 

anticonstitucional e maléfica ao país, causadora das comoções de 1842, era difícil acreditar 

que a proposta tinha surgido apenas no final da sessão. E mais, acreditava que, para cumprir 

seu dever com o país, não se devia esperar da maioria um projeto que não contivesse um 

artigo único que revogasse a reforma de 1841
449

, o que ainda não apareceu.  

Outras críticas foram percebidas na fala do deputado por Goiás Manoel Mascarenhas, 

como a precipitação em se discutir um objeto tão importante, além de julgar o projeto 

incompleto, não só pela experiência ainda não ter indicado as falhas como as comissões 

alegavam, mas pela necessidade de satisfazer uma promessa a um partido, que remontava ao 

ano de 1842. Mascarenhas questionou o porquê de apresentar uma reforma no momento em 

que os defeitos da dita lei ainda não estavam claros 
450

, questionamento este que pareceu 

coerente até mesmo para um liberal. Membro vencido na Comissão de Justiça Criminal, 

França Leite, embora não concordasse com a Lei de 3 de dezembro, considerou que o projeto 

só deveria passar quando houvesse uma necessidade de reformar a lei em seu todo.
451

 Por fim, 

Manoel Mascarenhas, no momento em que se falavam no adiamento da discussão, ironizou o 

projeto dizendo que  

 

se os nobres deputados conheceram que esta lei é tão má, tão prejudicial que 

até julgarão que era chegado o caso de se levantarem nas províncias, de se 

rebelarem para deitar abaixo esta lei, é provável que até Maio nos possam 

apresentar um trabalho mais completo, isto é, uma reforma da lei, ou um 

simples artigo dizendo: - está revogada a lei de 3 dezembro de 1841.
452   
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  Esse tipo de argumentação proferida pelos deputados contrários às propostas de 

reforma apresentada aos seus adversários soava para a imprensa liberal como um incitamento, 

pois  

 

muitos frenéticos membros da oposição, condenando sem cessar o 

procedimento daqueles que em 1842 empunharam as armas, exijam deles 

que, colocados nos bancos de legisladores destruam todas as leis contra as 

quais se pronunciaram [...] Se aqueles movimentos produziram, segundo a 

frase dos homens da oposição, tão grandes males ao país, para que provocam 

os seus adversários a que realizem um pensamento que condenam?
453

  

  

Rebatendo as críticas levantadas, o deputado mineiro José Antônio Marinho afirmou 

que a Câmara tinha o compromisso de acabar com o flagelo imposto ao país por essa reforma 

realizada em 1841, a qual só não foi revogada na época porque a casa fora dissolvida 

ilegalmente em 1842, e depois de quatro anos seria complicado revogar uma lei em seu total 

quando a legislação criou interesses. A oposição teceu criticas ao partido do governo pela não 

revogação imediata da lei que usou como justificativa para um confronto armado, contudo, o 

deputado afirmou que a Câmara trabalhava com prudência, buscando apenas reformar o que 

impedia uma legislação conveniente ao país, e ainda esclareceu que “não foi a lei de 3 

dezembro de 1841 que pôs as armas nas mãos das pacificas e industriosas províncias de 

Minas e S. Paulo[...], porém outras muitas causas, anteriormente acumuladas, lançaram as 

duas províncias nos males da revolução”.
454

  

Marinho também partilhava da ideia de se ouvir o pensamento do governo a respeito 

da matéria, porém advertia que não iria desistir, caso fosse possível que algum ministério se 

opusesse à reforma, e passaria a considerar o governo indigno tanto de seu apoio quanto do 

apoio da maioria.
455

 

 A proposta das comissões recebeu censura até mesmo dos membros do governo, como 

a do ministro dos Negócios Estrangeiros, o liberal Limpo de Abreu, que acreditava ser função 

do executivo, e não da Câmara dos Deputados, apresentar um projeto de reforma da Lei de 3 

dezembro. E para fundamentar sua opinião, Limpo de Abreu utilizou documentos oficiais do 

ex-ministro Manuel Antônio Galvão. Bem como a Câmara se adiantou e elaborou um trabalho 

incompleto, para o ex-ministro da Justiça, “o governo não satisfaria aos seus deveres se por 

ventura, em tais circunstancias não dissesse que ele deseja, se não na sessão atual ao menos 
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em outra, apresentar esse trabalho completo a que ele oficialmente se comprometeu perante o 

pais”.
456

 

Terminava o ano de 1845 e no balanço do Publicador Mineiro não havia nada de 

positivo. 

 

Não havia quem não soubesse que as câmaras não exerciam a maior 

influência no poder, na direção da sociedade [...]. Todas as promessas 

anteriores foram ratificadas e ampliadas. Era a primeira idade da câmara; a 

credulidade, a presunção juvenil levavam os seus membros a supor que é tão 

fácil legislar como tagarelar [...]. Em breve lhes veio o desanimo. Ninguém 

sabe o que entre eles se passou e os seus interesses, [...], o certo é que 

apenas, [...], um ou outro projetinho servia de vez em quando para o 

entretenimento das sessões, mas nem ao menos houve essa abundancia de 

trabalhos, por incompletos que fossem, que dessem todavia testemunho dos 

seus bons desejos.
457

  

 

E questionou a que se devia a inércia dos representantes da nação nesse ano, já que havia a 

necessidade de melhorias, o clamor público diário e a comunhão entre Senado, executivo e 

Câmara, que sofreu influência deste na sua formação.
458

    

 Em julho de 1846, o ministro da Justiça Fernandes Torres apresentou a proposta do 

Poder Executivo, transformada em projeto de lei, referente à reforma do Judiciário, dando 

inicio aos debates após as Comissões de Justiça Civil e Justiça Criminal anunciarem seu 

parecer.
459

 

A organização de um processo era realizada em várias etapas, passando pela formação 

da culpa, formação do corpo de delito, pronúncia, até chegar o momento do julgamento final. 

Nem sempre as atribuições policiais e judiciais correspondiam com as autoridades 

respectivas, algumas delas eram exercidas de forma cumulativa por tais autoridades. Daí a 

justificação de determinados artigos do projeto, como veremos a seguir. 

Os principais debates recaíram sobre a separação entre a polícia e a justiça, 

determinações postas nos artigos 1º, 2º, 3º e 4º, as quais envolviam conceder atribuições aos 

juízes de paz e municipal retiradas dos empregados policiais nomeados, e nos juízes de 

direito, tratados no artigo 30. Outro debate bastante controverso foi sobre o artigo 34, 

discussão referente à incompatibilidade de alguns cargos públicos com o Poder Legislativo já 

iniciada em 1845 como parte da proposta da lei de eleições.   
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 O Art. 1º propunha revogar as disposições da Lei de 3 de dezembro que conferiam as 

atribuições de proceder à formação da culpa e a de julgar os crimes mencionados no §7 Art. 

12
460

 do Código de Processo Criminal aos chefes de polícia, delegados e subdelegados. A 

segunda parte do artigo criava uma exceção: em casos de crimes de rebelião, sedição e outros 

graves, os chefes de polícia permaneciam com a formação da culpa quando o governo ou 

presidentes de província assim ordenassem. 

 Completando o primeiro, o Art. 2º conferia aos juízes municipais as atribuições 

retiradas dos chefes de polícia, estabelecendo recurso para o juiz de direito. 

 Os artigos 3º e 4º tratavam de restabelecer as forças dos juízes de paz. O primeiro 

determinava que nos lugares em que os juízes municipais estivessem ausentes, os juízes de 

paz seriam os encarregados de fazer o corpo de delito e organizar os processos até a 

pronúncia. No outro artigo, eles ficavam autorizados a organizar os processos crimes do §7 do 

Art. 12, devendo nos dois casos remeter os autos dos processos aos juízes municipais, 

responsáveis pela pronúncia.
461

 

 A discussão que se iniciou no dia 4 de agosto referia-se ao primeiro artigo, porém 

percebe-se que em vários momentos os outros artigos também foram inseridos no debate. 

Representante inquestionável da oposição, o deputado goiano Manoel Mascarenhas 

prontamente concordou que a administração da justiça necessitava de melhoramentos, porém 

não os enxergava na proposta apresentada pelo governo. Apontou que os defeitos utilizados 

para censurar a lei corrente e justificar sua reforma continuavam presentes no projeto de lei 

proposto: se a Lei de 3 de dezembro reunia em uma autoridade nomeada funções policiais e 

judiciárias, o projeto também manteve, apenas modificou a autoridade contemplada, os juízes 

municipais. A lei assegurava que caso os delegados e subdelegados excedessem de suas 

funções a punição seria imediata, pois o governo poderia demiti-los. Se os juízes municipais 

da Lei de 3 de dezembro eram inconstitucionais por receber funções que não competiam a 

eles, como a de sentenciar, os do projeto também o eram ao se tornarem os responsáveis por 

julgar causas crimes, sendo que a Constituição só lhes permitiram julgar causas cíveis.
462

  

 Pelo mesmo motivo que o Código do Processo Criminal sofreu censura, o projeto de 

lei foi questionado ao fortalecer o juiz de paz. Representantes dos homens influentes das 

localidades, para Manuel Mascarenhas, os juízes de paz não ofereciam confiança necessária 
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para a formação de um processo, uma vez que estariam subjugados pelos mandos e interesses 

locais. Mascarenhas nunca foi a favor de reduzir o poder do governo central. 

Defendendo o projeto por ele criado, Fernandes Torres, liberal e ministro da Justiça, 

logo tratou de contrapor as críticas feitas pelo representante goiano, elevando a proposta como 

de interesse público. O ministrou buscou incutir que a proposta atenderia sim a necessidade de 

separação entre polícia e justiça ao retirar das autoridades policiais o direito de julgar e de 

formação da culpa, passando estas funções ao juiz municipal. Torres não acreditava que a 

Câmara preferisse o direito de julgar nas mãos de autoridades amovíveis como são os 

policiais. Mais adiante, essa alegação seria bem sustentada pelo deputado Joaquim Antão, 

demonstrando que nem mesmo a demissão seria suficiente para restaurar o respeito do 

governo que se torna o responsável pelos abusos dos delegados e subdelegados, no momento 

em que os nomeia:  

 

Os deputados não se lembram que os homens que estão na administração em 

regra geral pertencem a um credo politico? Como é possível a um presidente 

demitir a um delegado todas as vezes que houver uma queixa qualquer 

contra ele? Entenderá o presidente muitas vezes que não há justiça em tal 

queixa, [...], e o mal continuará.
463

      

 

Já o liberal França Leite novamente engrossou a fileira da oposição ao declarar que, 

pelo primeiro capítulo, não via motivo algum para apoiar a proposta. Assim como ele, o 

saquarema José Idelfonso de Souza Ramos, único a declarar que a Lei de 3 de dezembro não 

carecia de qualquer reforma, também considerava um erro as funções concedidas ao juiz de 

paz, embora não visse problema em agentes policiais julgarem e formarem culpa, como via o 

paraibano França Leite. Para Ramos, os juízes de paz não ofereciam as mesmas garantias que 

os agentes policiais, pois enquanto aqueles eram eletivos, estes eram nomeados pelo governo. 

E mais, o deputado comprovou o quanto a segunda parte do Art. 1º contradizia a ideia do 

projeto de lei: não compreendia como uma lei que buscava retirar das autoridades policiais as 

atribuições de formar culpa e de julgar, mantinha os chefes de polícia encarregados da 

formação da culpa dos crimes considerados mais graves.
464

  

 O mineiro José Antônio Marinho apontou as dificuldades de consenso quando o 

assunto era a reforma. Membro da comissão que revisou a proposta anterior à do governo, 

sentiu as divergências de opiniões. Julgou tarefa fácil da oposição em criticar a proposta sem 

oferecer nenhuma solução para os problemas encontrados. Ora, para Marinho, muitos 
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reconheceram que a Lei de 3 de dezembro precisava ser modificada, mas a forma como 

combateram a proposta de mudança demonstrou o contrário.  

 Assim como a proposta das comissões, a proposta do governo também apresentou 

alguns pontos conflitantes, mas nem por isso merecia condenação. Marinho, consciente de 

que a Lei de 3 de dezembro não devia mais reger o país, sempre frisando que os clamores de 

insatisfação foram levantados por toda a população, foi contra a segunda parte do primeiro 

artigo que mantinha o chefe de polícia à frente da formação de processos de crimes políticos 

considerados importantes. Os liberais Campos Mello, Carrão e Antão convergiam para a 

mesma opinião. 

Vale aprofundar um pouco mais no discurso do deputado. No que concerne aos juízes 

de paz e municipal, Marinho defendeu o que o projeto determinava. Para ele, a lei de 1842 

estabeleceu um juiz municipal contra os princípios da Constituição ao dar-lhes funções de 

julgar afinal, e quando questionado do por que conservá-lo, já que pelo projeto estes juízes 

permaneciam inconstitucionais, Marinho demonstrou que os juízes municipais eram 

responsáveis pela organização do processo, o julgamento final competiria ao juiz de direito. 

Quanto ao juiz de paz, a proposta não lhe entregava tudo que foi retirado dos subdelegados, 

uma vez que a pronúncia passava a pertencer aos juízes municipais.
465

  

De forma mais acalorada, Marinho contrapôs o argumento do deputado Souza Ramos 

que afirmava que os subdelegados ofereciam mais garantias para exercer o auto de corpo de 

delito e a formação de culpa do que os juízes de paz por ser cargo nomeado. Para ele, a busca 

pela melhoria da justiça não significava que a Câmara deveria hostilizar a proposta sem 

motivo, repreendendo os juízes de paz por serem eleitos, e julgando os subdelegados livres de 

erros. 

 

Os juízes de paz, dizeis vós são sempre filhos de uma cabala; suponhamos 

que assim seja, [...]; mas qual julgais dos subdelegados, ainda mesmo 

concedendo que o governo tenha a maior honestidade, o melhor desejo de 

acertar? Eu perguntarei ao meu nobre colega por Minas que foi chefe de 

policia se por ventura teve ele conhecimento de todos os três mil e tantos 

empregados policiais que teve de propor à aprovação do presidente da 

província?[...] Portanto, meus senhores, se por ventura pode haver erro na 

eleição, também o governo não pode ser isento desse erro.
466

 

 

 E caso quisessem insistir nessa diferença, ele surpreendeu os ouvintes pelo radicalismo ao 

chamar o povo de miserável e clamar pelo fim das Câmaras legislativas, pois “se o povo não 
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tem a necessária discrição para nomear homens que tenham habilitações para ser juízes de 

paz, como se pode compreender que este povo possa nomear deputados e senadores? É uma 

contradição inconcebível!”
467

 

Enfim, liberal atuante no movimento que derivou, entre outros motivos, a lei que se 

discutia, Marinho não deixou de relembrar o momento em que a dita lei foi formulada: aquele 

foi um tempo marcado pelas conturbações da Regência, neste momento a Coroa reapareceu. 

A lei precisava ser reformada, pois o contexto mudou. O deputado tinha a convicção de que a 

modificação teria ocorrido se não fosse o golpe de estado praticado pelo gabinete de 23 de 

março de 1841 contra a Câmara eleita, dado que não havia conquistado o apoio da maioria.
468

 

Embora com algumas distinções, os deputados Paulino Soares, Junqueira, Manoel 

Mascarenhas e Francisco José da Silva partilhavam as mesmas críticas ao projeto de lei. 

Muitos desses deputados não negavam que a reforma da Lei de 3 dezembro era necessária, 

contudo não acreditavam que o projeto proposto pelo governo exercia essa tarefa, além disso, 

consideravam que ela se afastava dos princípios da Constituição. 

 O mineiro Joaquim Antão assim definiu a Lei de 3 de dezembro e sua reforma : “... ela 

trouxe danos consideráveis à administração da justiça: concentrou no executivo toda a ação e 

influencia sobre as autoridades criminais...”
469

, no entanto o projeto, por mais que não 

contivesse todos os melhoramentos para corrigir esta lei, conseguiu que a policia judiciária 

não ficasse refém dos agentes amovíveis do governo.
470

 

    Antão ainda se disse surpreso pelas declarações da oposição que combatia o primeiro 

artigo da proposta não considerando o que estava ocorrendo no senado. O mineiro Francisco 

D. P. de Vasconcellos havia oferecido um projeto para reformar a Lei de 3 de dezembro de 

1841, propondo a revogação da parte que concedia aos chefes de polícia, delegado e 

subdelegado as atribuições de sentenças definitivas e pronúncia. “Ora, o art. 1º do projeto do 

nobre senador nenhuma diferença faz do que apresenta a proposta do governo”
471

, além de 

ambas concederem aos juízes municipais as funções de pronunciar e julgar.   

 Na imprensa ministerial, a proposta do saquarema Vasconcellos foi interpretada como 

uma confissão: 

 

o ilustre senador de Minas Gerais, em uma das sessões d‟este ano já havia 

[ilegível] as reformas apresentadas e a dolorosa experiência, que bem elas 
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causado. É de supor que ele não quisesse incorrer na mesma falta, 

oferecendo o seu projeto, mormente na parte relativa à revogação de uma das 

disposições da lei de 3 de dezembro. Foi ela uma das em que, como 

dissemos em nosso prospecto se formulou a politica da reorganização e do 

futuro; sendo destruída parcialmente pelo nobre senador de Minas Gerais, o 

principal representante dessa politica, é de supor que haja melhor do que 

ninguém, compreendido os graves defeitos da lei de 3 de dezembro: sobre 

eles não emitiremos, por ora, juízo algum.
472

  

 

Após Joaquim Antão, ainda pronunciaram a favor do projeto os deputados Souza 

Franco, representante do Pará, embora convergisse para o lado de Souza Ramos ao considerar 

que as autoridades do governo traziam mais garantias que as eleitas, Souza França, do Rio de 

Janeiro, Carvalho e Silva, deputado pelo Ceará, o representante alagoano Rebouças e o 

paulista Rodrigues dos Santos. Posicionando contrariamente ao projeto, falaram os baianos 

Silva Ferraz, Wanderley e Gonçalves Martins. Este último ainda advertiu que os deputados 

mineiros e paulistas, que em sua opinião eram os mais unidos na defesa da proposta, não 

estavam em condições de julgar a Lei de 3 de dezembro, pois “falta-lhes aquela razão fria e a 

experiência refletida, indispensáveis para um bom raciocínio”. Isso se devia ao fato de terem 

sido vencidos nos combates que ocorreram em suas províncias após a execução da dita lei.
473

   

No tocante ao Senado, Gonçalves Martins prontamente apontou a diferença não 

observada pelo deputado Antão entre as duas propostas. Para ele,  

 

as atribuições que a proposta confere aos juízes de paz ficam continuando a 

ser exercidas pelos delegados e subdelegados, segundo a disposição do art.1º 

da resolução do Sr. Vasconcellos. [...], continuariam portanto os citados 

empregados a formar culpa e processos até as respectivas sentenças.
474

 

 

 Na imprensa oposicionista, o projeto do senador foi usado para depreciar a atuação dos 

liberais desde o início do Quinquênio. O redator d‟O Publicador Mineiro lembrou a falta de 

comprometimento do partido Santa Luiza com seus princípios, e o que o partido propôs fazer, 

a reforma da lei de 1841, não satisfazia as promessas que contraíra em 1842. O Publicador 

ainda acusou os liberais de copiar o artigo primeiro do senador, o único que possuía valor 

nesse projeto.  

 

Ainda para ser formulado o projeto das misérias assignado de cruz pelos Srs. 

Ottoni e Marinho, foi preciso que o Sr. Vasconcellos indicasse no senado um 

projeto de reforma a lei da reforma. Este passo do Sr. Senador Vasconcellos 
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perturbou muito os liberais servis do grande partido nacional. Que! 

Exclamarão eles, esse maldito quer arrancar-nos das mãos a nossa bandeira, 

satisfazer as promessas que nós fizemos. Nada, isto é uma vergonha para o 

partido. Assim, [...] se o Sr. Vasconcellos não tivesse tido tal lembrança, esse 

mesmo projeto dos cevados não teria aparecido.
475

 

 

  Ao mesmo tempo em que se discutiam o artigo primeiro, os deputados já apresentaram 

uma prévia de seus posicionamentos a respeito dos artigos 30 e 34.  

De acordo com o Art. 30 nenhum juiz de direito ou desembargador poderia ser 

removido sem a consulta do Conselho de Estado. Contrapondo duas posições, o deputado 

Silva Ferraz se colocou em oposição ao demonstrar para o ministro da Justiça Fernandes 

Torres, autor do projeto, que não havia como defender um poder judiciário independente 

quando o governo possuía o poder de remover juízes conforme sua vontade.
476

  

Do outro lado, Limpo de Abreu relembrou o deputado que a mesma lei em vigor que 

ele defendia autorizava o governo a remover os juízes de direito de acordo com a utilidade 

pública, o que não poderia ser medido apenas pelo número de remoções. Remover não 

significa abusar da lei, e o governo podia justificar cada uma delas.
477

     

Debatida de forma exaustiva, a questão das incompatibilidades de empregados 

públicos com o legislativo assumiu vários formatos. A feição que recebeu no período de 

discussão da lei eleitoral não era mais a mesma que ganhou no projeto de lei do governo, 

tampouco quando recebeu um espaço próprio em 1848, o que veremos mais adiante.  

Meses antes do projeto do governo aparecer, o deputado Almeida apresentou sua 

posição na Assembleia Provincial de Minas Gerais. Relembrando que a Assembleia Geral em 

1845 não atendeu àqueles que conseguiam perceber os males que o país sofria tendo os 

magistrados como seus representantes nas Câmaras, Almeida fez um apelo: “indico que se 

represente ao corpo legislativo pedindo-lhe encarecidamente que exclua os juízes de direito, e 

municipais, presidentes de província, inspetores de tesourarias a candidatura à deputação 

geral, isto ainda por meio da reforma na constituição do estado [...]”.
478

 Por ora, analisemos o 

projeto atual. 

  O artigo 34 visava restringir a entrada dos membros do poder judicial no legislativo: 

caso os magistrados assumissem os cargos de deputado ou senador, eles seriam 

imediatamente aposentados da magistratura.
479
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Defensores do artigo 34, os deputados Fernandes Torres, França Leite, Antônio 

Marinho, Carvalho e Silva, Rebouças, Campos Mello e Joaquim Antão acreditavam que a 

proposta era constitucional porque buscava manter os magistrados em seus cargos, ausência 

que seria sentida para o bom funcionamento da justiça. Inconstitucional seria ter juízes de 

direito ocupando a legislatura, pois, juiz perpétuo significava não poder desocupar seu cargo, 

condição contrária ao que se exigia para qualquer empregado que desejasse uma cadeira 

enquanto durasse a legislatura.
480

 Joaquim Antão fez uma provocação à oposição ao dizer que 

ela somente combatia o projeto por causa deste artigo, a qual respondeu na mesma medida por 

meio do deputado Silva Ferraz, com um longo discurso rebatendo ponto por ponto do projeto, 

deixando claro que a insatisfação era muito maior que artigo 34.
481

      

A maioria dos deputados contrários à incompatibilidade, como Wanderley, Paulino e 

Silva, além de considerar inconstitucional impedir qualquer classe de compor a representação 

nacional, justificava que os juízes procuravam pertencer à legislatura por faltar-lhes garantias. 

Reclamava-se para a magistratura, por exemplo, regras para remoção e melhores ordenados. 

Contudo, é importante ressaltar que os adeptos ao artigo também fizeram essa ponderação, 

pois os juízes precisavam de garantias para exercer tranquilamente somente as suas funções. 

Já o ministro Limpo de Abreu acreditava que essa matéria era mais uma questão política do 

que de administração da justiça. Apesar de ser contra, não censurou o ministro Torres, mas 

alertou que, se a ideia passar, os magistrados deveriam sair dos outros cargos que ocupavam, 

não somente do legislativo.
482

 

Manoel Mascarenhas foi mais longe. Para confrontar a opinião do ministro Fernandes 

Torres, ao perceber que nem todos os seus correligionários concordavam com a proposta, 

acusava que  

 

a exclusão dos magistrados não é exigida pelo país, como se disse em um 

aparte; não é ideia abraçada pela população, como avança um Sr. Deputado, 

não é ideia de um partido, não: nesta casa há muitos cidadãos deste partido, e 

todavia têm ideias opostas; supõem inadmissível; injusta a doutrina do art. 

34, quando não evidentemente contraria à constituição. E, senhores, se esta 

ideia não tem nem pode ter a aprovação do país, se não tem a aprovação de 

um partido, não tenho razão em dizer que a ideia é de facção? Sem dúvida.
483
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A facção citada pelo deputado referia-se à bancada Luzia. Cabe ressaltar que na 

Câmara dos Deputados os partidos não eram tratados como um bloco único. Por exemplo, 

havia os liberais do Sul, denominados de Luzias, representados pelos paulistas e mineiros, e 

os liberais do Norte, liderados pelos praieiros.
484

 O deputado Francisco D. P. de Vasconcellos 

fez uma análise da formação da Câmara eleita para a legislatura de 1848, mas que poderia ser 

aplicada à de então: “nota que na câmara há a seguinte divisão de partidos –praieiros – 

minoria ou oposição – e os Srs. liberais exclusivistas de Minas e S. Paulo. Além destes 

senhores, ha alguns que não pertencem decididamente a nenhum destes partidos”.
485

   

 Depois de se inteirar dos debates, o Constitucional considerou importante o artigo do 

ministro da Justiça que deixava o magistrado livre para escolher entre sua carreira e a 

legislatura. Acreditava ser uma medida para regular a administração da justiça, contudo,  

 

esta medida, dizemos nós com dor, parece que ser reprovada pelo grande 

numero de magistrados, que esquecidos dos males que todos sentem, e 

observam com a administração da justiça entregue a homens menos 

habilitados para tais funções, querem ser magistrados e deputados ao mesmo 

tempo![...] e a maioria dos magistrados apesar de serem governistas, uniu-se 

a oposição para procrastinar a discussão que reforma a celebre lei de 3 

dezembro.
486

 

 

 A rejeição a essa proposição poderia significar uma conveniência pessoal, pois o limite de 

atuação dos magistrados interferiria diretamente em seus interesses.    

  Encerrava-se a discussão com a votação do artigo 1º, resultando na aprovação da 

primeira parte pela ampla maioria de votos, e da segunda parte por uma diferença mínima. 

  No dia 18 de agosto a Câmara dos Deputados colocou em pauta o artigo 2º do projeto 

do governo, representado pelo ministro Fernandes Torres. O tema central desse artigo era a 

figura do juiz municipal e suas atribuições, que lhe foram concedidas no momento em que o 

artigo anterior as retirou das autoridades policiais, a saber, a formação de culpa e o 

julgamento de crimes  mencionados no Art. 12, §7, do Código do Processo Criminal. 

Os discursos dos deputados a favor do artigo, como os de Santos Barreto, Urbano 

Sabino, Toscano de Brito, Souza Franco e Fernandes Torres, ressaltavam que a proposta 

alcançou a separação entre policia e justiça e que os juízes municipais eram independentes por 

cumprirem um mandato, não ameaçados por demissões, típico de cargos amovíveis.  

                                                 
484

 CASTRO, A “experiência republicana”, 1831-1840, p. 525.  
485

 Anais da Câmara dos Deputados. 26 de julho de 1848, p.115. 
486

 O Constitucional, nº 52, de 17 de agosto de 1846. 



132 

 

 Os deputados Mendes da Cunha, Souza Ramos, Ferraz, Silva, Manoel Mascarenhas e 

o deputado liberal Franco de Sá foram unânimes ao declarar oposição ao segundo artigo, o 

que os diferenciavam era a justificativa abordada para desconsiderá-lo. Alguns criticaram a 

existência do juiz municipal pelo fato da Constituição não o reconhecer
487

, outros utilizaram 

do próprio modo como ele foi composto para refutar o argumento do ministro da Justiça de 

que o projeto foi capaz de separar as atribuições de policia e justiça. 

 O maranhense Franco de Sá apoiava a base essencial do projeto, contudo não podia 

aceitar o juiz municipal do projeto substituir o juiz estabelecido pelo decreto de 1842, pois 

considerava que a Constituição estabelecia que os únicos juízes de fórum comum fossem os 

juízes perpétuos, fazendo exceção à regra somente aos juízes de paz, considerados os únicos 

juízes temporários com jurisdição criminal. Assim, o juiz municipal do projeto ofendia a 

Constituição.
488

 Porém, o que Franco de Sá ignorou em sua avaliação foi que o critério que 

instituiu para repudiar o juiz municipal da proposta também se aplicava ao juiz municipal da 

Lei de 3 de dezembro, pois este também possuía jurisdição criminal ao ser responsável pelo 

julgamento de determinados crimes.  

No Segundo caso, o projeto apenas transferia a acumulação das autoridades judiciais e 

policiais das mãos dos empregados policiais para os juízes municipais. Diante desse 

argumento, só restava aos defensores do projeto recuar dizendo que o problema não era 

acumular atribuições, mas sim deixá-las sob a responsabilidade de autoridades amovíveis, ou 

seja, autoridades como as policiais que estavam subjugadas à vontade do governo, passíveis 

de demissão a qualquer momento.
489

 Para completar, a oposição recusava aceitar uma lei que 

não exigia dos juízes municipais formação em Direito. 

Assim, após apontar que a ação da oposição se resumiria em atacar a incoerência da 

proposta, baseada na segunda parte do artigo primeiro, e da rejeição das autoridades que 

ganharam com o afastamento dos agentes policiais, o redator d‟O Constitucional avaliou que 

a intenção do ministro com a disjunção das funções policiais e judiciárias era mostrar o 

quanto a justiça e a segurança da sociedade tinham a ganhar, e ainda apontou que o governo 

estava aberto ao diálogo. “A oposição, com pesar dizemos, não responderá ao generoso 

convite da administração; mas é preciso que o país se conserve em suas recordações”.
490

 O 

artigo 2º também foi aprovado em votação. 
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Por trás da discussão que buscava organizar o judiciário do país era possível notar o 

jogo politico das relações partidárias. Manoel Mascarenhas, que sempre se intitulava 

ministerial por defender o governo de qualquer ação que pudesse reduzir a força do Poder 

Executivo
491

, queria persuadir os deputados de que o projeto era o reflexo das convicções do 

ministro da Justiça, que não tinha o apoio de seus correligionários políticos. Além dos outros 

ministros sequer se pronunciarem na casa para apoiar o relator do projeto, a forma com que o 

artigo 1º passou não demonstrava uma união interna. Para ele, 

 

 não é esta proposta a que pode convir ao país. Se ontem não caiu a segunda 

parte do art. 1, o nobre deputado a si próprio o atribua, quero dizer, atribua-o 

a alguns de seus amigos, que, reconhecendo que isto importava uma derrota 

do governo, fizeram um esforço para dar o seu voto, porque, senhores, 

votaram tendo atacado a segunda parte do artigo; mesmo assim, veja V. Ex. 

que a segunda parte apenas passou por um voto.
492

 

 

Por todos os problemas e discórdias enfrentados, o deputado ainda pediu que o projeto 

fosse enviado às Comissões de Constituição, de Justiça Criminal e Civil para que em seu 

parecer elas respondessem se realmente era necessário reformar a lei, em quais pontos, e se a 

proposta não continha contradições com a Constituição.   

 Urbano Sabino respondeu ao deputado goiano o quanto as comissões, que já se 

expressaram no ano anterior, e a Câmara estavam convictas dessa reforma. Possivelmente, a 

dúvida surgiu dada a condição de magistrado de alguns membros da deputação de 

Pernambuco. Contudo, a proposta não se resumia ao artigo 34. Sabino reconheceu a 

importância de tratar sobre a incompatibilidade, mas não votou pelo artigo por restringir 

somente a classe da magistratura. No que concernia à desunião do partido,  

 

se admira ainda mais que tal suspeita tenha nascido quando o apresentante 

da proposta é o nobre deputado ministro da justiça, porque ele e o seu 

colega, o nobre ministro da guerra, sabem que é principalmente em atenção a 

suas pessoas que nós apoiamos o ministério atual, e por consequência não 

havíamos de aproveitar a ocasião para comprometer o nobre ministro da 

justiça(Apoiados).
493
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Para não restar dúvida, o ministro Fernandes Torres afirmou que a Câmara desejava a 

lei que se discutia tanto quanto o governo, pois nos princípios essenciais da proposta não 

havia divergência entre eles.
494

   

Voltando ao projeto, o juiz de paz foi o tema tratado no Art. 3º. Nele, concedia-se aos 

juízes as atribuições de fazer o corpo de delito e organizar os processos até a pronúncia nos 

lugares em que não havia a presença dos juízes municipais. Em uma rápida discussão, apenas 

os deputados Manoel Mascarenhas, Souza França e Silva Ferraz falaram a respeito. Todos 

votaram contra ao enfatizar que um juiz popular ameaçava a integridade de um processo ao 

servir como instrumento aos interesses locais. A aproximação do juiz de paz com seus 

eleitores diretos poderia influenciar na pronúncia dos juízes municipais, feita a partir da 

organização daqueles.
495

 

Ao longo da sessão do ano de 1846 a reforma judiciária foi questionada por sua 

importância por ter aparecido apenas no final da sessão. Por vezes, alguns deputados pediram 

o seu adiamento justificando que ela não seria bem discutida, pois não teria tempo suficiente 

para um resultado final. O deputado Manoel Mascarenhas chegou a acusar o presidente da 

sessão de ser contra a proposta por tirá-la da ordem dia.
496

 

Após alguns dias de ausência na tribuna, às vésperas do encerramento da sessão do 

ano de 1846, o deputado Manoel Mascarenhas fez questão de “anunciar ao país que a 

proposta de reforma judiciária, objeto dos entusiasmos do Sr. ministro da Justiça, está morta e 

sepultada”.
497

     

Da Assembleia Provincial mineira, o deputado Pinto de Carvalho se mostrou menos 

pessimista com as ações do governo. De acordo com o redator d‟O Compilador,  

 

poderia ele [Carvalho] mostrar satisfatoriamente a diferença do estado atual 

das cousas em relação ao passado [...], menciona também os melhoramentos 

existentes a respeito da justiça [...]. Diz que não se pode com justiça acusar 

ao governo, e ao partido dominante de terem-se esquecido da Reforma 

judiciária, porque na Câmara dos srs deputados à Assembleia Geral 

legislativa do Império tem-se apresentado alguns projetos para corrigirem-se 

os erros daquela lei; e ainda na sessão do ano passado foi apresentada uma 

proposta pelo nosso digno patrício o Exmo. Sr. Ministro da Justiça [...]; 

ninguém ignorará os obstáculos que o governo então encontrou na passagem 

dessa proposta [...].
498
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A partir das informações oferecidas pelos Anais da Câmara dos Deputados não é 

possível saber ao certo as posições tomadas por todos os deputados da Assembleia. Alguns 

historiadores, como Paulo Pereira de Castro, interpretaram a reforma da Lei de 3 de dezembro 

como de interesse, se não exclusivo, pelo menos o principal da bancada luzia. Bancada 

formada pelos liberais mineiros e paulistas, e dentre eles, deputados que retornaram à vida 

política após os movimentos de 1842. Para Castro, “os praieiros são um partido de 

magistrados como os conservadores do Sul e por isso não concordarão com a abolição da 

legislação reacionária que havia sido votada com seu apoio”.
499

 Contudo, se é certo que a 

reforma era o principal interesse dos luzias, os Anais também nos permitem relativizar 

explicações que julgam a ala luzia como a única a combater as leis estabelecidas no período 

do Regresso. Ao longo dos debates sobre a reforma da Lei de 3 de dezembro, dos 15 

deputados que pronunciaram na tribuna a favor do projeto, 8 não eram representantes das 

províncias  de São Paulo e de Minas Gerais.
500

   

O ano de 1847, último da legislatura que se iniciou em 1845 e composta por uma 

maioria liberal, foi marcado pelo silêncio referente ao tema da reforma judiciária, ainda assim, 

o periódico O Itamontano se mostrou otimista para o ano seguinte, pois “[...] enquanto fatos 

em contrário não provarem que a esperança foi malograda, temos razão para crer que o 

gabinete trabalha na realização d‟essa obra, e que no ano de 1848 a Câmara terá de ocupar-se 

de assumpto tão grave”.
501

 

Logo no início, o ano de 1848 já se deparava com a entrada de uma nova Assembleia 

Geral, instituída pelas eleições de 1847, com a substituição do ministério e com discussões de 

projetos. 

O processo eleitoral de 1847 foi o primeiro a ser organizado pela nova Lei Eleitoral de 

19 de agosto de 1846. E para o liberal Itamontano o resultado não poderia ser outro. O redator 

enxergava que, apesar dos adversários da administração insistirem em censurá-la por ter 

mantido durante os últimos quatro anos no poder as leis feitas pelo partido saquarema no 

sentido de fortalecer o poder central, “a falta de fé em suas promessas é tamanha que apesar 

de tudo o povo não lhes deu crédito [...]. Ao menos fique ela [a oposição] convencida de que 

as urnas ainda lhe não são propícias para subir ao poder”.
502
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Novamente, a lista de deputados eleitos para a sétima legislatura era composta por 

uma maioria liberal, sofrendo uma renovação de sete membros em relação à anterior, 

conforme o quadro abaixo: 

  

Quadro 4: Câmara dos Deputados (Bancada Mineira) 1848                                                                                    
Antônio da Costa Pinto 

Antônio Gonçalves Chaves 

Antônio Tomás Godói 

Camillo Maria Ferreira Armond 

Cristiano Benedito Ottoni 

Francisco de Assis e Almeida 

Francisco de Paula Cerqueira Leite 

Gabriel Getúlio Monteiro de Mendonça  

Joaquim Antão Fernandes Leão 

José Antônio Marinho 

Joaquim Cândido Soares de Meireles 

José Feliciano Pinto Coelho da Cunha 

José Felicíssimo do Nascimento 

José Jorge da Silva 

José Pedro Dias de Carvalho 

Manuel de Melo Franco 

Pedro de Alcântara Cerqueira Leite 

Quintiliano José da Silva 

Teófilo Benedito Otoni 

Tristão Antônio de Alvarenga 

Fonte: Organizações e programas ministeriais desde 1822 a 1889. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1889, p. 309. 

 

Na sessão de abertura o presidente do conselho dos ministros do gabinete de 3 de 

março de 1848, José Carlos Pereira de Almeida Torres, comunicou à Câmara dos Deputados  

a existência de duas propostas do Poder Executivo, uma  referia-se à questão das 

incompatibilidades e a outra sobre a reforma da Lei de 3 dezembro 1841.  

Também ministro do Império, Almeida Torres apresentou a proposta sobre as 

incompatibilidades que visava demarcar quais empregos públicos não eram compatíveis com 

o exercício da legislatura, com a intenção de oferecer mais imparcialidade na execução dos 

trabalhos. Já o ministro da Justiça José Antônio Pimenta Bueno apresentou a Reforma do 

Judiciário na tentativa de corrigir os defeitos presentes na Lei de 1841. A Comissão de 

Constituição e Poderes aderiu às ideias das propostas, reconhecendo que a intervenção de 

autoridades amovíveis comprometia a liberdade do voto, e acrescentou uma emenda e um 

artigo aditivo à lei de incompatibilidade, ampliando os empregos envolvidos.
503

 Analisemos a 

lei de incompatibilidades.
504

  

O artigo 1º enumerava os empregados públicos que não poderiam concorrer aos cargos 

de deputados e senadores, porém essa restrição se devia somente nos colégios eleitorais das 

províncias ou comarcas em que exerciam jurisdição ou autoridade. A saber: presidentes de 

província, comandantes de armas, comandantes do exercito e de forças em operações, chefes 

de polícia e juízes de primeira instância. 

O artigo 2º determinava que os funcionários listados no artigo anterior, caso saíssem 

de seus empregos, só poderiam concorrer à legislatura nas províncias ou comarcas que tinham 
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jurisdição ou autoridade depois de seis meses, contados a partir do dia que se afastassem de 

suas tarefas. 

Assinadas pelos membros da comissão, os deputados Rodrigues dos Santos e Teófilo 

Ottoni, a primeira emenda se aplicava ao primeiro artigo, adicionando as classes dos 

secretários das províncias e inspetores da fazenda como incompatíveis à legislatura; a segunda 

também se referia ao art. 1º, agora limitando a entrada dos empregados já citados nas 

Assembleias Provinciais; por fim, um aditivo, que proibia ser eleito senador o cidadão que 

estivesse ocupando o cargo de ministro de Estado e aquele que o desocupou antes de seis 

meses.
505

 

De modo geral, os críticos julgaram a lei inconstitucional porque autorizava que 

cidadãos virtuosos fossem impedidos de representar a nação. De acordo com o art. 96 da 

Constituição, todos os cidadãos eram elegíveis em qualquer lugar.
506

 Ao passo que os 

deputados adeptos à lei justificavam que o conteúdo desse artigo dado pelos legisladores 

servia apenas para explicar que os cidadãos poderiam ser eleitos deputados em qualquer 

província, mesmo não sendo a do seu nascimento. 

 A Constituição permitia que alterações fossem feitas por leis regulamentares 

instituídas pelo corpo legislativo. Não seria um impedimento, mas sim uma restrição. Os 

liberais mineiros Antônio Marinho e Cristiano Ottoni exemplificaram com os casos dos juízes 

de direito e dos vereadores. Enquanto exigia-se dos primeiros a condição de ser bacharel 

formado para ocupar o cargo
507

, os segundos precisavam ser residentes do município por pelo 

menos dois anos.
508

 Portanto, para os deputados, esses exemplos também seriam casos de 

impedimentos, mas nem por isso foram considerados inconstitucionais.  

Mesmo com as explicações, Paulino e Moura Magalhães seguiram rebatendo. Caso 

fosse assim, a lógica desta lei ainda não era atendida, pois não se estendia às altas classes da 

magistratura. Os deputados acreditavam que a lei precisava estabelecer a incompatibilidade 

absoluta.
509

  

Os saquaremas João Manuel Pereira da Silva e Ângelo Muniz da Silva Ferraz também 

viram relevância no conteúdo sugerido pela lei. Embora discordassem de alguns pontos, 
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reconheceram a necessidade de diminuir a presença de empregados públicos no legislativo, 

pois poderiam se utilizar dos empregos para obterem vantagens eleitorais.
510

  

Evidentemente que o projeto não foi considerado perfeito em todas as partes, nem 

mesmo pelos aliados do ministro. Eduardo França, Campos Mello e Dias de Carvalho se 

posicionaram contra o art. 2º, já que a partir do momento que o empregado público não 

exercesse mais suas funções, nada o impedia de concorrer aos cargos de deputado ou senador 

imediatamente, não havia necessidade em esperar seis meses.  

Outras emendas foram apresentadas pela comissão e por outros deputados, algumas 

aceitas, outras rejeitadas, o artigo 2º foi suprimido, e por fim, a ideia principal da lei de 

incompatibilidades foi posta em votação, sendo aceita por 64 votos a favor, 23 votos contra.
511

   

Os debates propostos na Câmara referentes aos projetos apresentadas pelo governo 

coincidiram com o momento de debate sobre o voto de graças de 1848. Sabe-se que no início 

da abertura de cada sessão o Imperador fazia a leitura da Fala do trono, que tinha como 

objetivo expor os planos de governo. Em seguida, a Comissão de Resposta à Fala do Trono 

formulava o voto de graças que era apresentado ao restante da Câmara para votar se aceitava 

ou não esta política. Dentre os discursos, destaca-se um confronto de opiniões entre o liberal 

Marinho e o ordeiro Pereira da Silva.  

Dada a declaração de Marinho que o ministério de março, para alcançar o principio de 

um verdadeiro sistema representativo, precisava revogar a Lei de 3 de dezembro, uma 

máquina infernal, ou ao menos aperfeiçoar a organização judiciária 
512

,  Pereira da Silva o 

relembrou que foi por essa lei, contra a qual ergueu uma revolução nas províncias de Minas e 

São Paulo, que ele e seu grupo foram eleitos deputados. E depois de quatro anos na Casa 

ainda não revogaram essa lei dita infernal.
513

 Marinho se justificou:  

 

Senhores, como viemos nós para esta casa depois da dissolução de 1844? 

Estigmatizados como os revolucionários do país, como os destruidores de 

toda a ordem social: então dizia-se que nosso fim era acabar com todas as 

leis que davam  garantia ao poder. No ministério estavam em verdade 

homens nossos amigos e aliados; mas que não estavam comprometidos 

como nós nesta questão especial da revogação dessas leis. Ora, nós 

apresentamos todos os nossos bons desejos, apresentando diferentes projetos 

para a reforma da lei de 3 de Dezembro, da lei da reforma da guarda 

nacional, e mesmo um projeto de incompatibilidades, e quando pudemos, 

                                                 
510

 Anais da Câmara dos Deputados. 07 de junho de 1848, p. 191. 
511

 Anais da Câmara dos Deputados. 08 de julho de 1848, p. 47. 
512

 Anais da Câmara dos Deputados. 19 de maio de 1848, p. 104. 
513

 Anais da Câmara dos Deputados. 07 de junho de 1848, p. 194.  



139 

 

fizemos uma lei garantidora de alguma maneira da pureza das eleições. 

Fizemos, pois, o que estava em nós.
514

 

 

Aliás, cabe ressaltar que, como bem lembra Fernando Limongi
515

, se os liberais foram 

eleitos pelo decreto de 1842, que se apoiava na Lei de 1841, o qual eles condenavam, é bem 

verdade que prontamente eles procuraram modificar essa lei que regia o processo eleitoral.  

Em seguida, Pereira da Silva refutou o argumento. Não o considerou válido porque a 

Câmara não precisava do ministério para efetuar a revogação, já que seu partido tinha a 

maioria. Sendo um dos compromissos do partido, “porque ele e os seus aliados não 

procuraram infiltrar nos que dirigiam os negócios do país, esta necessidade para o fim de 

revogar semelhante lei?”
516

  

Para demonstrar tal era a complexidade de posicionamentos, o liberal França Leite, 

que algumas vezes havia se pronunciado contrário ao projeto, não deixou de apoiar o mineiro 

Marinho diante dessa discussão, ao defender a Câmara da acusação de não honrar seus 

compromissos durante os quatro anos no poder, jogando a responsabilidade às barreiras 

impostas pelo ministério.
517

    

Encerrada a discussão da lei de incompatibilidades, no dia 10 de julho voltou-se a 

ouvir falar em reforma judiciária na Assembleia Geral.  

Após a proposta do Poder Executivo ser remetida para as Comissões de Justiça Civil e 

Justiça Criminal, que concluíram que o projeto se tornaria bastante vasto com as intervenções 

feitas por elas, além de precisar de muito tempo para sua confecção e discussão, o novo 

governo, que assumiu o gabinete em 31 de maio de 1848, decidiu deixar a cargo dessas 

comissões a tarefa de apresentar uma nova proposta que pudesse ser aprovada na Câmara, que 

conciliasse a cooperação do governo e se limitasse a reformar a lei anterior no que concerne 

aos pontos mais urgentes. Assim, como a reforma judiciária havia sido dividida em duas 

partes, as comissões apresentaram um projeto referente a apenas uma: sobre a organização 

judiciária e policial. A parte sobre o processo propriamente dito ficou interrompido.  

De acordo com o parecer, o novo projeto não se limitou a organizar o judiciário de 

primeira instância: criaram-se novas Relações para atender as províncias, sem aumentar as 

despesas como era a preocupação inicial; reduziram o número de conselheiros no Supremo 

Tribunal; e definiram mais especificamente a separação entre a polícia judiciária e a polícia 

administrativa geral.  
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A polícia administrativa passaria a ser dirigida pelos agentes de confiança do governo, 

o que permitiria menos intervenção do executivo no Poder Judiciário e seria um instrumento 

importante para a administração da sociedade, manutenção da ordem e prevenção de delitos. 

Já a polícia judiciária ficaria sob a responsabilidade do Ministério Público, órgão 

representante da sociedade e do governo nas questões de interesse público. Através desse 

ministério o governo poderia exercer seu papel no tocante à administração da justiça sem 

intervir no Poder Judiciário, que agora sim, mais independente, seria encarregado unicamente 

de aplicar a lei ao fato e simplesmente julgar. 

O projeto também eliminou as autoridades criadas pela Lei de 3 de dezembro; 

aumentou o número de juízes de direito, que receberam maior ordenado,  garantias, regras 

sobre demissão e promoção, e a função de julgar na primeira instância e as demais atribuições 

no cível e crime; para finalizar,  restringiu os juízes municipais e de paz ao simples preparo 

dos processos.
518

 

Pela leitura desse parecer é possível perceber que o projeto avançou muito em sua 

organização, delimitando melhor as atribuições e as autoridades responsáveis por elas, 

extinguindo as autoridades amovíveis e oferecendo as garantias reivindicadas aos juízes de 

direito. Os membros das comissões responsáveis por esse trabalho mais coerente com os 

pontos levantados no debate foram os deputados Nunes Machado, Assis de Almeida, Augusto 

Panplona, França Leite, Moraes Sarmento e Moura Magalhães.  

Entretanto, os dias se passaram, assuntos novos foram surgindo, e a Câmara não 

discutiu a proposta que já estava em sua posse. Somente em setembro Francisco D. P. de 

Vasconcellos mandou um requerimento de urgência solicitando, antes de entrar em outros 

temas, que se discutisse a reforma judiciária. Depois de seu requerimento ser rejeitado, 

Fernandes da Cunha só poderia concluir, “a maioria não quer a reforma judiciária”.
519

 

Depois desse longo percurso discutindo o conteúdo de várias propostas que buscavam 

de alguma maneira reformar a Lei de 3 de dezembro, as palavras do deputado Fernandes da 

Cunha reduziram todo o esforço realizado pelo liberais. Para João Camilo Torres, “a lei da 

reforma do Código do Processo Criminal, tão conservadora e autoritária para aqueles tempos 

de liberalismo e amor às liberdades e franquias, esta não teria sossego; o ataque seria 

renovado sempre”.
520

 Ademais, “ficaram os liberais no poder mais de quatro anos, de 

princípios de 1844 a fins de 1848. Não foi improdutiva esta passagem dos „luzias‟ pelo 
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governo: deu-nos a primeira lei eleitoral do Brasil, datada de 1846 [e] registram-se outras 

tentativas [...]”.
521

 

O último ano do Quinquênio Liberal terminaria com o clima tenso gerado pelo 

acirramento dos debates para esclarecer o motivo da saída do gabinete de 31 de maio. 

Finalmente a participação de Teófilo Benedito Ottoni foi notada ao se pronunciar a esse 

respeito.  

 Liberal exaltado dos tempos da Regência, e um dos principais líderes do movimento 

armado de 1842 na província de Minas Gerais, juntamente com Antônio Marinho, Ottoni foi 

representante por Minas nas duas deputações gerais eleitas no período do Quinquênio Liberal 

(1845-1847 e 1848); fez parte da Comissão de Constituição e Poderes (1845-1848), envolvida 

diretamente nos projetos que se discutiram; foi eleito vice-presidente da Câmara em 1847. 

 Não foi possível encontrar nos registros dos Anais do Parlamento, entre 1844 a 1848, 

um número significativo de pronunciamentos individuais de Ottoni, o que podemos inferir 

que seu posicionamento a respeito dos trabalhos aventados na Câmara estava incorporado aos 

pareceres da Comissão a que pertenceu. Mas o que justifica o seu silêncio? Como explicar sua 

ausência exatamente no momento em que seu partido teve a chance de resgatar todos os seus 

princípios levantados na Regência e interrompidos com a derrota no campo de batalha em 

1842?  

Depois de um longo período em silêncio, Ottoni voltou a subir na tribuna para pedir 

explicações sobre a queda do gabinete de 31 de maio, que seria o último do período do 

Quinquênio Liberal. E quando relembrou o jogo político entre os ministérios declarou:  

 

sem haver abandonado minhas convicções reveladas nesta tribuna; vendo 

que muitos de meus amigos entendiam que podiam salvar o país, que podiam 

obter a revogação das leis que tinham tornado a constituição uma quimera, 

que tinham aniquilado o sistema representativo no país (apoiados), eu cruzei 

os braços, disse-lhes- pois bem, salvai o país- e resignei-me ao silencio; 

minha voz não se ergueu na tribuna; mas hoje vejo que um novo ministério 

sobe ao poder sem ser pelos meios constitucionais; não vejo batalha ganha 

que levasse os ministros ao poder; não vejo qual a influencia que as  câmaras 

pudessem ter na organização ministerial; não sei qual a razão que se retirarão 

do poder os ministros de 31 de Maio.
522

  

 

O que isso explicaria? Deixou transparecer mais seu descontentamento com o novo 

ministério e sua confiança na Câmara, que nada tinha a ver com a troca, do que o motivo de 

sua ausência.  
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Para o deputado Gonçalves Martins também não ficou claro o motivo do silêncio, o 

que gerou prejuízo a seu partido e às suas convicções.
523

 

Poder-se-ia aventar que a outra explicação para o silêncio de Teófilo Ottoni na tribuna 

foi o seu envolvimento com um projeto, que começou a esboçar em 1847, referente à 

Companhia de Comércio e Navegação do Mucuri, no nordeste da província mineira. Na 

realidade, esse projeto justificou o seu afastamento da politica em 1848, após o último 

gabinete liberal. Depois do ocorrido, Ottoni escreveu um documento em 1860, quando do seu 

retorno ao cenário politico, no qual ele explicou o que o fez se calar. Em sua “Circular 

dedicada aos senhores eleitores de senadores pela província de Minas Geraes”, ele condenou a 

interferência do governo pessoal na formação do gabinete de 2 de fevereiro de 1844, assim 

como o fez com o gabinete de 23 de março de 1841:  

 

Em 1841 eu os havia invectivado em pleno parlamento por se haverem 

sujeitado à imposição palaciana. Não podia ser-me agradável que o partido 

liberal se colocasse em idêntica situação: essencialmente mineiro, eu 

também capricho em sustentar o pundonor da coerência [...]. Achando-me 

em unidade e não querendo embaraçar os chefes do partido liberal, que 

julgavam das trevas poder tirar a luz, eu me abstive sistematicamente de toda 

a discussão sobre a politica geral.
524

  

  

 Sébastien Auguste Sisson, francês que residiu no Brasil a partir da metade do século 

XIX, foi autor de uma obra que buscou retratar a história do Brasil, da independência até o 

momento em que escrevia (1859-1861), com base na vida de homens que se destacaram no 

cenário político do país.
525

 Desta forma, Sisson também tentou explicar a ausência de Ottoni 

num contexto político favorável a seu partido, quando da anistia dos liberais em 1844. 

 De acordo com S. A. Sisson, os anos de 1844 a 1848 formaram um quinquênio, mas 

que não era liberal. Para o autor, este período foi marcado pela presença de um poder que 

estava acima dos liberais, o que atravancou o desenvolvimento de qualquer projeto que esse 

partido quisesse implementar. À vista disso, “esta situação anômala explica e justifica o 

procedimento do Sr. Otôni. Deveria ele aceitar o poder sabendo previamente que não poderia 
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pôr em prática suas idéias? Deveria combater os ministérios liberais que faziam esforços para 

derrocar a influência da facção dominante?”
526

 

Retomando a questão sobre o encerramento do Quinquênio, em 5 de outubro o 

presidente da Câmara ainda anunciou o início da discussão sobre os primeiros artigos da 

reforma. Entretanto, dada à falta de tempo para convidar o novo ministério aos debates, o 

deputado Silva Ferraz propôs o adiamento da discussão, e no mesmo dia um decreto do 

imperial anunciou que Assembleia Geral legislativa estava adiada para o dia 23 de abril de 

1849.
527

 

Encerrava-se a Câmara, mas os projetos não. Sem conclusão, restava saber se o 

próximo ministério daria continuidade ou não às leis de incompatibilidades e de reforma 

judiciária.  

Publicações recentes de dissertações e teses que abrangem essa temática ainda estão 

divididas quanto ao real papel dos liberais quando estavam à frente do Estado. No trabalho 

apresentado por Anderson Venâncio, embora chame a atenção para as interpretações que 

apontam para a timidez dos liberais na condução da politica nacional, ele assinala para a 

resistência liberal na Assembleia Provincial. “Se na execução de seus projetos nacionais os 

liberais não lograram êxito, não se pode dizer o mesmo quanto à condução dos negócios 

provinciais. Ao longo desse período, os liberais dos Gabinetes apoiaram ostensivamente seus 

associados nas Províncias, freando a centralização”.
528

 

Fábio Santa Cruz não tem dúvida quanto aos vários motivos que possam ter levado os 

liberais a manter a estrutura estatal montada pelo Regresso
529
, apesar de admitir que “houve 

sim algum interesse em reestruturar o que havia sido instituído”.
530

 

Utilizando-se do texto de Santa Cruz, Bruno Estefanes, ainda que superficialmente, 

mostra um pouco mais de otimismo ao declarar que os liberais propuseram realizar as 

reformas levantadas, portanto, “seria um equívoco afirmar que os liberais aceitaram a reforma 

de 1841, aprendendo rapidamente a usá-la em benefício próprio, e nunca tentaram mudá-

la”.
531

 

Em um trabalho mais aprofundado, Roberto Saba apresenta como se deu a relação 

entre o direito de petição e o regime representativo na monarquia Constitucional brasileira.  

Sua análise busca mostrar a influência que a atividade peticionária teve sobre o processo 

                                                 
526

 SISSON, Galeria dos Brasileiros Ilustres, vol. 2, p. 378. 
527

 Anais da Câmara dos Deputados. 05 de outubro de 1848, p.451. 
528

 VENÂNCIO, Católicos, monarquistas e partidários da ordem, p. 86. 
529

 SANTA CRUZ, Em Busca da Conciliação, p.149. 
530

 Ibidem, p. 152. 
531

 ESTEFANES, Conciliar o Império, p. 123. 



144 

 

legislativo que formou e reformulou as instituições. Indo de encontro à tese comum na 

historiografia em que os liberais após 1842 se readequaram à ordem imperial, o autor aponta 

que “uma série de petições vindas de câmaras municipais de Minas Gerais e São Paulo à 

Câmara dos Deputados no ano de 1845 demonstram que as pretensões de 1842 tiveram 

continuidade, agora por uma via legítima”.
532

  

O novo ministério que subiu ao poder em 29 de setembro de 1848 pela vontade do 

Imperador ao decidir pela alternância de gabinete, tendo Pedro de Araújo Lima (Visconde de 

Olinda) como o presidente do conselho, representou o retorno do Partido da Ordem ao 

governo geral. 

A Revolução Praieira em 1848 foi o último movimento arquitetado pelos liberais 

pernambucanos numa disputa partidária pelo poder político da província
533

, o que contribuiu 

para reacender o desejo por uma política de conciliação. 

Com a participação mais atuante do Imperador na política, para Estefanes, a década de 

1850 propiciou concepções distintas para o sentido de conciliação. O autor destaca que o 

programa conciliatório assumido pelo Ministério da Conciliação (1853-1856), gabinete 

dirigido pelo conservador Honório Hermeto Carneiro Leão, tinha o sentido de conter os 

atritos partidários e acabar com o controle que o partido governista tinha sobre as nomeações 

e as eleições. Para isso, “a proposição da Lei dos Círculos, em 1855, deve ser vista, sobretudo, 

como uma tentativa de resposta a esses problemas, cujas soluções, no caso brasileiro, 

passaram a ser procuradas com mais afinco já na década de 1840”.
534

 Destaca-se nessa lei a 

proposta de incompatibilidades e do voto distrital, tentativas de minimizar o predomínio de 

um único partido ao final das eleições.   

A reforma da Lei de 3 de dezembro de 1841 também foi lembrada entre as propostas 

do Imperador para o ministério, porém não resistiu à pressão dos conservadores em 1854.
535

 

Contudo, a discussão da lei dos círculos não deixou de trazê-la aos debates, pois era dela que 

derivava a influência do governo nas eleições.
536

 

Enfim, aproximo-me da fileira dos historiadores que consideram que o Partido Liberal 

foi um grupo atuante durante o quinquênio 1844 a 1848, embora não tenha conseguido 

executar seus projetos propostos. Apesar disso, as discussões levantadas ao longo das sessões 

parlamentares comprovam que houve uma preocupação por parte dos liberais em resgatar 
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algumas das demandas aventadas em 1842, agindo conforme a organização política 

estruturada permitia.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

A primeira década do Segundo Reinado, na qual destacamos o período que ficou 

conhecido como Quinquênio Liberal, de 1844 a 1848, esteve intimamente ligada à conjuntura 

do Período Regencial e foi influenciada por um evento ocorrido logo em seu início, nas 

províncias de São Paulo e de Minas Gerais: a Revolta Liberal de 1842. 

Ao fim dessa pesquisa buscamos demonstrar que, após o apelo às armas e a derrota no 

campo de batalha dos luzias diante dos saquaremas, houve uma acomodação dos gabinetes 

liberais na estrutura política implantada pelo Regresso visando à conciliação, deixando à 

margem o fervor da luta de 1842 para participarem da construção do Estado nacional que 

estava em andamento. Este retorno dos liberais ao poder instaurou certa instabilidade no 

âmbito do governo geral, que pôde ser demonstrada pela constante troca de ministérios 

liberais. 

Considerando a ordem privada como o Governo da Casa, relacionando-o à liberdade, e 

a ordem pública como o Governo do Estado, relacionando-o à Autoridade, para Ilmar Mattos 

essa acomodação se deveu ao fato de os liberais não terem conseguido comandar o Governo 

do Estado por estarem mais preocupados com o Governo da Casa
537

, não podendo, portanto, 

assegurar seu projeto de Estado. Segundo o autor, com a vitória conservadora no campo de 

batalha “os Saquaremas fizeram com que as pretensões dos liberais se esvaíssem, sublinharam 

as contradições de suas propostas e impuseram-lhes uma direção”.
538

 

Segundo José Murilo de Carvalho, a volta dos liberais ao poder após a revolta de 1842 

serviu para constatar a utilidade do aparato do Regresso, já que os liberais “mantiveram 

oposição puramente retórica”
539

 às leis ditas opressoras, sendo a reforma da Guarda Nacional 

em 1850 o desfecho da centralização política e administrativa iniciada em 1840. 

 Já para Miriam Dolhnikoff, as reformas surgidas no período da hegemonia liberal-

moderada (década de 1830), concretizando um pacto federativo, estabeleceram o projeto 

vencedor para a formação do Estado imperial. Para a autora, as leis regressistas não foram 

suficientes para retirar a autonomia conquistada pelas províncias. E mais, apesar dos liberais 

terem saído derrotados do movimento de 1842, “isso, no entanto, não resultou na derrota do 

arranjo institucional por eles construído”.
540

 Além de considerar que as Assembleias 

                                                 
537

 MATTOS, O Tempo Saquarema, pp. 151-153. 
538

 Ibidem, p. 143. 
539

 CARVALHO, Teatro de Sombras, p. 17. 
540

 DOLHNIKOFF, O Pacto Imperial, p. 152. 



147 

 

Provinciais não perderam atribuições a ponto de ameaçar a autonomia provincial
541

, Miriam 

considera a revolta armada como “um episódio de disputa pelo poder entre agremiações 

rivais”.
542

  

Foi possível perceber que a busca pela implementação da política de conciliação, que 

permeou todos os ministérios liberais durante o Quinquênio, acarretou constantes atritos entre 

os partidos Liberal e da Ordem que disputavam a posição de partido hegemônico no cenário 

político do Império e a ausência de unidade no interior do Partido Liberal, gerando uma 

constante tensão entre gabinete e Parlamento, também liberal, sendo este o responsável pela 

queda de muitos ministérios ao longo do Império. 

Cabe aqui ressaltar que o exame das fontes elencadas para a pesquisa não nos permitiu 

destacar a atuação dos mineiros de forma proeminente em relação aos demais políticos 

quando da defesa dos projetos propostos para resgatar o que fora perdido com a instalação do 

Regresso. Entretanto, nada impediu de enxergar a importância da ação do Partido Liberal em 

sua totalidade, essencial para compreender que os debates atingiram todas as clivagens dos 

grupos imersos no jogo político.  

Observamos também a consistência dos debates nos Anais do Parlamento. Eles 

trouxeram as discussões políticas de forma mais completa que a forma com que estavam 

sendo expressas nos periódicos. Somando a motivos que desconheço a redução das discussões 

sobre o teor dos projetos políticos que estavam em pauta, a imprensa periódica dedicou, em 

diversas vezes, seus espaços para fazer um apanhado das sessões que estavam ocorrendo na 

tribuna da Câmara dos Deputados, perdendo um pouco na análise dos fatos. Sendo assim, não 

foi por acaso que ao longo dos dois últimos capítulos foi sentido a diminuição da presença dos 

políticos mineiros e das referências da imprensa. 

A análise documental nos permitiu relativizar algumas interpretações historiográficas 

que atribuem ao Quinquênio Liberal a imagem de um período marcado pela inércia dos 

liberais à frente do poder. Embora alguns elementos que justificavam o movimento armado de 

1842 tenham sido negligenciados durante este período, como a Lei do Conselho de Estado e a 
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Lei de Intepretação do Ato Adicional, o clima de tensões e os debates perpetrados no interior 

da imprensa e do Parlamento mostraram que a acomodação citada anteriormente não ocorreu 

com a submissão dos liberais diante de uma hegemonia saquarema, tampouco com um total 

abandono dos elementos pelos quais lutaram em 1842, como foi o caso da reforma da Lei de 3 

de dezembro de 1841 que, apesar de não ter logrado o êxito pretendido, ela foi buscada a todo 

o instante.  

Conquanto não estivesse no programa rebelde de 1842, a Lei Eleitoral de 1846 

também merece ser destacada devido a sua correlação com a reforma da Lei de 3 de dezembro 

e com a necessidade de alterar a lei eleitoral quando da dissolução do Parlamento em 1842. O 

tema eleição sempre foi motivo de preocupação na história do Brasil em razão da presença de 

elementos como corrupção, fraude e intervenção do governo. Por conseguinte, a lei eleitoral, 

discutida e engendrada pelo Parlamento, contribuiu para amenizar os excessos que ocorriam 

no processo eleitoral, a fim de produzir maior liberdade de voto e uma representação nacional 

mais legítima. 

Por outro lado, alguns elementos da bandeira dos rebeldes não foram postos em 

evidência nos debates políticos do período em que assumiram o ministério e a Câmara dos 

Deputados. Afinal, como os liberais justificaram a ausência de projetos que visassem o fim 

das leis que consideravam tirânicas em 1842, como a Lei de Interpretação do Ato Adicional 

de 1840 e a Lei do Conselho de Estado de 1841? 

A ausência de explicações também foi notada no decorrer da leitura das fontes 

elencadas. Foi possível levantar o posicionamento de cinco políticos, sendo três liberais.  

Logo no início, em 1844, o ministro da Marinha Jeronymo Francisco Coelho apontou 

que a lei do Conselho de Estado e as reformas do código poderiam ser proveitosas, embora a 

experiência ainda não tenha mostrado o quanto elas tinham sido úteis para o país. Mesmo 

assumindo essa qualidade das leis, para o ministro isso não significava que elas precisavam 

ser conservadas do jeito que estavam. Contudo, considerou que o governo deveria esperar a 

experiência mostrar os inconvenientes.
543

  

A interpretação da imprensa adversária, entretanto, não estava em consonância com o 

posicionamento do ministro. Para o periódico de São João del Rei, A Ordem,  

 

[...] a facção hoje no poder [1844], ou nos seus arredores, bradou 

constantemente a lei da reforma do Código por Inconstitucional, [...], até 

pegou em armas tomando por pretexto essa lei.- Hoje faz gosto ver o 
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Itacolomy, órgão dos Santas Luzias em Minas, declarar que essa lei he boa 

[...].
544

 

 

No ano seguinte, o partidista da Ordem Souza Martins, durante seu discurso sobre o 

voto de graças, fundamentou o seu não apoio ao governo por enxergá-lo vazio de projeto. 

Para os liberais, na visão do deputado, a reforma do Código e a Lei do Conselho de Estado 

eram inconstitucionais, o que motivou a revolta de 1842. Souza Martins esperava que tão logo 

a Câmara se reunisse o ministério tomaria à frente nos projetos para reversão destas leis. 

Entretanto, o deputado não viu nenhum projeto reformador das leis que seus adversários 

julgavam coagir a liberdade do monarca.
545

 

O liberal mineiro Antônio Marinho tentou rebater o discurso de Souza Martins em 

defesa do ministério, porém não conseguiu justificar a não revogação da lei do Conselho de 

Estado, apenas lembrou que a lei fora criada pelos seus adversários com o intuito de manter o 

partido regressista no poder, servindo para cercar a Coroa de seus amigos.
546

 

No que se refere à manutenção do poder, na tribuna da Assembleia provincial mineira 

em março de 1845, o deputado Firmino Rodrigues já havia apontado os postos oficiais como 

o principal interesse do partido do governo: “continuem em vigor quantas interpretações do 

ato adicional quiserem, todos os conselhos de estado do mundo, todas as leis da reforma, que 

o partido nacional tudo tolera com tanto que se ache domiciliado nos mais pingues empregos 

do estado (apoiados)”.
547

  

Sustentando o pensamento exposto por Souza Martins, Souza Ramos interpretou a não 

revogação da lei que interpretou o Ato Adicional e as pequenas alterações realizadas na Lei de 

3 de dezembro como indicadores da inexistência da inconstitucionalidade das mesmas. Para 

Ramos,  

 

de certo o governo o não podia fazer [a revogação das leis] com autoridade 

própria, mas o gabinete de dois de fevereiro tinha uma maioria compacta, 

numerosa e decidida, uma maioria que desejava ser aproveitada [...] - o 

governo não se quer aproveitar da nossa boa vontade: o governo dorme no 

sono da indiferença[...].
548

 

 

O mineiro José Pedro Dias de Carvalho, ministro da Fazenda em 1848, assinalou que 

as mudanças na lei de intepretação do Ato Adicional que fossem julgadas convenientes para 
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que as províncias resguardassem seus direitos atribuídos com o Ato Adicional teriam o apoio 

do governo e seriam reformadas com meditação e de forma lenta. Por outro lado, eximiu o 

ministério da responsabilidade quanto à Lei do Conselho de Estado. Para o ministro, a lei não 

sofreria nenhuma alteração, haja vista que os ministérios anteriores não viram necessidade de 

mudança dos membros desse Conselho.
549

     

 Logo, o teor dos discursos acima nos fez perceber que os próprios liberais se 

expressaram de modo a corroborar o raciocínio dos seus adversários ao preterir as mudanças 

que inicialmente consideravam necessárias. 

 Em meio aos discursos conciliatórios, deparamo-nos com o discurso do deputado 

Euzébio de Queiroz Mattoso da Câmara a respeito da questão partidária. Com a mínima 

participação do Imperador, as decisões sobre a organização político-administrativa do 

governo era debatida pelos partidos. Antes disso, atentemos à historiografia referente à 

composição dos partidos políticos imperiais, trazendo abordagens que ora os diferenciam ora 

os enxergam como semelhantes.  

 José Murilo de Carvalho elenca algumas dessas interpretações, das quais ele se afasta. 

Aquelas que enxergam os partidos Liberal e Conservador como semelhantes se baseiam, por 

exemplo, na concepção de que ambos eram representantes dos interesses agrários. No lado 

oposto, algumas interpretações os diferenciam quanto à origem social e outros quanto a uma 

clivagem regional, como, por exemplo, entre rural e urbano. No primeiro caso, o autor cita 

Raimundo Faoro, o qual considera o Partido Conservador representante do estamento 

burocrático, enquanto os liberais representariam os interesses agrários. No segundo caso, por 

exemplo, Carvalho destaca Fernando de Azevedo, que considera os liberais representantes dos 

grupos urbanos e os conservadores como os dos grupos rurais.
550

  

 Segundo José Murilo, essas distinções não se sustentam, pois é possível encontrar 

esses elementos diferenciadores no interior de ambos os partidos. No entanto, isso não 

significa que os partidos fossem semelhantes, pois o autor atribui certas distinções quanto à 

composição ideológica. Para ele, até o ano de 1864, as divergências entre liberais e 

conservadores se referiam aos problemas regenciais ligados às seguintes leis: Código do 

Processo Criminal (1832), Ato Adicional (1834), Interpretação do Ato Adicional (1840) e 

Reforma do Código do Processo Criminal (1841). Assim, 
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os liberais eram por maior autonomia provincial, pela justiça eletiva, pela 

separação da policia e da justiça, pela redução das atribuições do poder 

moderador. Os conservadores eram pelo fortalecimento do poder central, 

pelo controle centralizado da magistratura e da polícia, pelo fortalecimento 

do poder moderador.
551

 

 

   Assim como José Murilo, Ilmar de Mattos também aponta os trabalhos 

historiográficos que realçam a semelhança ou a diferença entre liberais e conservadores, 

luzias e saquaremas. Entretanto, o autor acrescenta um elemento novo: a relação hierárquica 

entre eles, pois ambos pertencendo ao mundo do Governo buscavam exercer a direção sobre 

ele, tanto do Governo de Estado, quanto do Governo da Casa.
552

 Assim, Mattos quebra com a 

relação dicotômica que existe entre essas esferas e pensa numa relação dialética entre as 

noções de Liberdade e Autoridade
553

, tentando determinar até que ponto o governo interferia 

na ordem privada.    

  Para Ilmar de Mattos, a preferência em estar no Governo da Casa demonstrou que o 

projeto dos liberais se fundamentava na ordem privada, localismo e descentralização politico-

administrativa. Já “os saquaremas se apresentavam como os propositores de um Império 

centralizado e dotado de um Poder Executivo forte para preservar a ordem”.
554

  

Retomando ao discurso de Euzébio de Queiroz em 1844, o deputado explicou a 

importância da diferença entre os partidos para manutenção de um governo constitucional. E 

também, que a Monarquia Constitucional era a melhor forma de governo para estabelecer o 

equilíbrio entre os princípios de ordem e liberdade, sendo que cada partido priorizava um ou 

outro à sua maneira. 

Contra aqueles que diziam que no Brasil não havia princípios políticos, mas sim 

questões individuais, o deputado Euzébio demonstrou que ao longo do tempo, desde a 

independência, os partidos estavam bem delineados, abordando alguns pontos. Para o 

deputado, a forma como ambos os partidos encaravam a Constituição, o Ato Adicional e a 

administração da justiça, apontava o quanto o país estava dividido por duas opiniões muito 

desenhadas.
555

  

Com a alternância dos partidos no Poder Executivo, não tardaria para que o mesmo 

ocorresse no legislativo. Como apontado por Sérgio Ferraz, quando o novo gabinete se vê em 

confronto com a Câmara já existente e formada por uma maioria vinculada ao partido 
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destituído do ministério, “a resposta era o decreto de dissolução da legislatura, com a imediata 

convocação de novas eleições a serem procedidas sob o comando do partido chamado ao 

poder”.
556

 

Depois de ser adiada para 23 de abril de 1849 por um oficio do Ministério do Império 

em nome de S. Majestade imperial, em 5 de outubro de 1848, a Assembleia Geral Legislativa 

foi oficialmente dissolvida em 19 de fevereiro de 1849,  restando a organização das eleições 

para selecionar os novos representantes nacionais.  

Para o periódico ordeiro O Povo, que expôs as duas chapas que estavam em disputa 

pela Câmara - de um lado, a chapa da oposição, que queria federação, constituinte, o que 

significava revolução fraqueza, miséria, escravidão; do outro a chapa governista, que queria 

dizer Monarquia Constitucional, o que significava paz, igualdade de direitos, prosperidade, 

liberdade
557

 - “a eleição atual não envolve unicamente a condenação dessas ideias 

[revolucionárias], é também a justa vingança que o povo toma a esse partido, que em 5 anos 

de dominação absoluta não deu um passo sequer para cumprir alguma das promessas que 

tinha feito[...]”.
558

   

Já o periódico A Voz do Povo Opprimido noticiou com pesar o triunfo saquarema, 

apontando para as diferenças dos partidos existentes na província mineira, 

 

por que aí estão esses afamados 5 anos, em que todos enxergam a 

severidade, e moralidade das administrações; o respeito que elas tiveram 

sempre a todos os direitos, e a justiça de seu procedimento bem traduzido no 

contentamento geral [...]. Um ano apenas de domínio saquarema, e já a 

província tem visto que crimes os mais atrozes se tem praticado com a 

aprovação ou indiferença das autoridades [...].
559    

 

Assim se encerrava o Quinquênio Liberal, com a alternância partidária no ministério 

conforme o interesse do Imperador, embora a queda do ministério tivesse relação com a 

Câmara dos Deputados, concretizando de vez a troca com as eleições de 1849, instaurando 

uma maioria no Parlamento do futuro Partido Conservador. 

O Quinquênio Liberal representou as esperanças e as frustrações de um partido que se 

encontrou encurralado por todos os lados, tanto pelo partido rival, que interpretou suas 

investidas em propostas como pagamento de uma dívida de partido contraída em tempos 
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revolucionários, quanto pela insatisfação interna e inação de gabinetes, estes mais 

preocupados com atitudes conciliatórias. 

Embora não tenha emitido o mesmo interesse por seu projeto de Estado, nem por 

todos os seus elementos, quanto havia demostrado no auge do seu comprometimento, que o 

levou ao confronto armado, o Partido Liberal viu seu projeto de recuperar antigas 

reivindicações tolhido pela falta de apoio dos ministérios sustentados por ele, assim, devido às 

barreiras postas, pouco pôde ser feito, porém foi discutido, abrindo espaço para ações mais 

efetivas no período seguinte.        
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ANEXOS 

 

 

 

 

Quadro 1: Relação dos periódicos mineiros e seus redatores 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fontes: Anais da Biblioteca nacional; O Publicador Mineiro; MASCARENHAS, Nelson Lage. Um jornalista do Império.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
560

Periódicos do Rio de Janeiro que contém artigos retirados do Itacolomy: O Novo Tempo, números 

73(25/11/1844), 77(12/12/1844); O Pharol Constitucional, números 117 (03/03/1844), 127 (17/05/1844), 130 

(08/07/1844) e 135 (20/07/1844; Conservador, números 2(16/04/1844), 3 (23/04/1844); A Tribuna, número 15 

(09/05/1845). 

Periódico Localidade    Partido Redator 

A Ordem São João del Rei  Ordem  
Pe. Luiz José dias Custódio 

Firmino Rodrigues Silva 

O Compilador da 

Assembléa Provincial 

de Minas Geraes 

Ouro Preto - - 

O Itacolomy
560

 Ouro Preto Liberal 

Teófilo Benedito Ottoni  

Joaquim Antão Fernandes Leão 

José Pedro Dias de Carvalho 

 O Constitucional Ouro Preto Liberal Joaquim Antão Fernandes Leão 

O Publicador mineiro Ouro Preto Ordem 
F. Diogo Pereira de Vasconcellos  

Estevão Ribeiro de Rezende. 

O Noticiador Ouro Preto Ordem - 

O Itamontano Ouro Preto Liberal Domingos Soares Ferreira Penna (fundador) 

O Povo Ouro Preto Ordem - 

A Voz do Povo 

Opprimido 
Ouro Preto Liberal - 

Boletim Oficial  Ouro Preto - - 

O Recreador mineiro 

(periódico literário) 
Ouro Preto - Bernardo Xavier Pinto de Souza 
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Quadro 2: Gabinetes e ministros do Quinquênio Liberal (1844-1848): 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4º Gabinete  02.02.1844 a 02.05.1846 Modificado em 26.05.1845 

Império José Carlos Pereira de Almeida Torres 

(Organizador do Gabinete) 

Almeida Torres 

Alves Branco (29.09.1845) 

Justiça Manoel Alves Branco 

Manoel Antônio Galvão (23.05.1844) 

Almeida Torres  

Limpo de Abreu (05.10. 1845) 

Marcellino de Brito (26.04.1846) 

Estrangeiros  Ernesto Ferreira França Antônio Paulino Limpo de Abreu 

Fazenda Manoel Alves Branco Manoel Alves Branco 

Marinha Jeronymo Francisco Coelho 

A. F. P. Hollanda Cavalcanti (23.05. 844) 

A. F. Paula Hollanda Cavalcanti 

Guerra Jeronymo Francisco Coelho A. F. Paula Hollanda Cavalcanti 

5º Gabinete 02.05.1846 a 22.05.1847 

Império Marcellino de Brito 

Justiça José Joaquim Fernandes Torres 

Caetano Maria Lopes Gama (17.05.1847) 

Estrangeiros  Bento da Silva Lisboa 

Fazenda A. F. de Paula Hollanda Cavalcanti (Organizador do Gabinete) 

José Joaquim Fernandes Torres (22.05.1847) 

Marinha A. F. de Paula Hollanda Cavalcanti  
Guerra João Paulo dos Santos Barreto 

6º Gabinete 22.05.1847 a 08.03.1848 

Império Manoel Alves Branco (presidente do conselho de ministros) 

Francisco de Paula Souza e Mello (20.07 a 28.08.1847) 

Manoel Alves Branco (28.08 a 20.10.1847) 

Nicolau Pereira de Campos Vergueiro (20.10 a 18.11.1847) 

Manoel Alves Branco 

Justiça Nicolau Pereira de Campos Vergueiro 

Saturnino de Souza e Oliveira (01.01.1848) 

José Antônio Pimenta Bueno (29.01.1848) 

Estrangeiros  Saturnino de Souza e Oliveira 

José Antônio Pimenta Bueno (29.01.1848) 

Fazenda Manoel Alves Branco 

Marinha Cândido Baptista de Oliveira 

Guerra Antônio Manoel de Mello 

7º Gabinete 08.03.1848 a 31.05.1848 

Império Almeida Torres (presidente do conselho de ministros) 

Justiça José Antônio Pimenta Bueno  

Estrangeiros  Antônio Paulino Limpo de Abreu 

Fazenda Antônio Paulino Limpo de Abreu 

José Pedro Dias de Carvalho (14.05.1848) 

Marinha Manoel Felizardo de Souza e Mello 

Joaquim Antão Fernandes Leão (14.05.1848) 

Guerra Manoel Felizardo de Souza e Mello 

8º Gabinete 31.05.1848 a 29.09.1848 

Império José Pedro Dias de Carvalho 

Justiça Antônio Manoel de Campos Mello 

Estrangeiros  Bernardo de Souza Franco 

Fazenda Francisco de Paula Souza e Mello(presidente do conselho de ministros) 

José Pedro Dias de Carvalho (18.08.1848) 

Marinha Joaquim Antão Fernandes Leão  

Guerra João Paulo dos Santos Barreto 




