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Introdução

No mundo atual, o regime político predominante é a República. Ela se 

combina em grande parte dos países com a democracia, por meio da qual os cidadãos 

elegem seus governantes e representantes políticos. O Estado Republicano pressupõe um 

governo com mandato definido, escolhido pelos cidadãos de acordo com os princípios de 

democracia, ou seja, com acesso amplo ao poder e eleições periódicas. Em geral, está 

construído sobre um sistema jurídico formal e perene (a Constituição) que garante as 

liberdades fundamentais aos indivíduos e grupos por meio de leis gerais e juízes 

independentes. Também está estruturado de maneira que os poderes que o compõe têm 

independência de atuação.

Nas palavras de Norberto Bobbio, a definição de República seria:
“Na moderna tipologia das formas de Estado, o termo República se contrapõe à 
monarquia. Nesta, o chefe do Estado tem acesso ao supremo poder por direito 
hereditário; naquela, o chefe do Estado, que pode ser uma só pessoa ou um 
colégio de várias pessoas (Suíça), é eleito pelo povo, quer direta, quer 
indiretamente  (através de assembleias primárias ou assembleias representativas). 
Contudo, o significado do termo República evolve e muda profundamente com o 
tempo (a censura ocorre na época da revolução democrática), adquirindo 
conotações diversas, conforme o contexto conceptual em que se insere”. (Bobbio 
et al,1998, pp. 1107)

Já a Monarquia, como forma de regime, em nossa atualidade, em poucos 

casos, é semelhante a uma monarquia absolutista – onde o soberano é o chefe do governo, 

vitalício, com plenos poderes.

Na maioria das monarquias modernas, o Estado é organizado com base em 

uma Constituição que reconhece princípios republicanos e no qual o chefe de governo é 

escolhido segundo o modelo parlamentarista. Ao mesmo tempo, aceita o critério da 

tradição e da hereditariedade pelo qual é determinado o chefe de estado (rei, emir, sultão, 
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imperador, etc), com função basicamente protocolar.

Conforme já citado anteriormente, tanto nas atuais Repúblicas, como nas 

presentes Monarquias, encontramos um 'modelo parlamentarista', que se consolidou como 

forma de governo; forma esta em que o Executivo deriva do Parlamento e responde a ele. 

A chefia do governo é exercida por um primeiro-ministro eleito pelos parlamentares (em 

geral, entre os membros do partido majoritário), que, por sua vez, são eleitos pelos 

cidadãos. Em geral, o primeiro-ministro tem um mandato com prazo definido, que pode ser 

interrompido diante de circunstâncias previstas na lei. Neste regime, o chefe de Estado 

(presidente ou monarca), tem funções basicamente protocolares.

Sendo assim,  na realidade brasileira,  com Dom Pedro II  ascendendo ao 

trono,  em  1840,  um  avanço  nas  instituições  se  efetivou,  sendo  criado  em  1847  a 

Presidência do Conselho de Ministros. A Constituição outorgada em 1824, que não era 

parlamentarista, tomou características peculiares de funcionamento, aproximando-se de um 

modelo parlamentarista.  Será que houve uma realidade parlamentarista  em meio a  este 

cenário? Esta é a reflexão abordada neste trabalho. Episódios e debates políticos ocorridos 

no calor dos processos decisórios que cortaram o Segundo Reinado, serão os parâmetros 

para a análise desta questão.

A Independência Brasileira e o Primeiro Reinado - (1822-1831)

A independência do Brasil, obtida no ano de 1822, origina no país um 

sistema de regime monárquico, que segue a tradição da metrópole colonizadora, Portugal.

O Primeiro Reinado nasce tendo Dom Pedro I como Rei. Como 

proclamador da Independência, foi aclamado imperador e defensor perpétuo da pátria. 

Porém, seu governo apresenta problemas graves logo em seus primórdios. Em novembro 

de 1823, ao dissolver a Assembleia Nacional Constituinte, Dom Pedro I iniciava seu 

penoso e tenso processo de desgaste político junto a nação brasileira. A dissolução da 

Assembleia resultou em uma sequência de revoltas de grande expressividade e impacto no 

contexto conjuntural do país. 

Em meio a um Congresso fechado, nascia em 1824, a primeira Constituição 

Brasileira. Nas palavras de Raimundo Faoro (2001), a Assembleia Constituinte não 

conseguiu estruturar a ordem política de modo a conciliar, organicamente, o imperador ao 

país. O soberano, segundo o modelo tradicional de Avis e Bragança, queria ser a cabeça do 
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Estado, defensor de seus interesses e sentimentos, sem a intermediação de órgãos 

representativos.

Um mecanismo de absorção dos atritos entre os poderes legislativo e 

executivo — o Poder Moderador — situaria no Senado a barreira de defesa ao despotismo 

das maiorias parlamentares.

O Poder Moderador, comanda a administração e a política. A distinção entre 

a monarquia constitucional e a monarquia absolutista não ocorre de forma clara. O sistema 

criado leva a uma crítica sistemática ao poder pessoal do imperador, que passará a ser um 

constante fator de desagrado por parte das correntes liberais.

A Confederação do Equador – movimento separatista e republicano - no ano 

de 1825, nasce como uma centelha para pressionar e desestabilizar as medidas despóticas 

adotadas por Dom Pedro I até então (caso da dissolução da Assembleia Constituinte). A 

revolta é abatida, e em um rito sumário, seus líderes são fuzilados e /ou enforcados após 

aprovação de um tribunal de exceção. Fatos como este passam a aumentar a rejeição ao 

imperador. Soma-se a isso, o escândalo envolvendo Domitila de Castro, amante nomeada 

como primeira-dama; este fato repercute negativamente na imprensa e nas ruas, e a morte 

da Imperatriz Leopoldina, aos 29 anos, dias após abortar um feto masculino, causa 

comoção nacional e cria uma imagem de um Dom Pedro I brutal e altamente libertino. Para 

despencar ainda mais sua popularidade, o Brasil sai derrotado da Guerra Cisplatina –  a 

província Cisplatina, apoiada pela Argentina, conquista sua independência sob o nome de 

Uruguai.(Carvalho,2008b, pp.15-17)

Com um descontentamento que extravasa os limites da corte e ecoava nas 

ruas, Dom Pedro I buscou seu último suspiro de sustentação política no início de 1831. 

Porém, ao usar seu poder moderador no início do mês de abril do mesmo ano - demitindo 

um ministério formado de deputados, considerado mais brasileiro que os anteriores, e 

buscando nomear outro composto de marqueses - o imperador sofreu grande pressão 

popular. Milhares de pessoas saem as ruas; - segundo José Murilo de Carvalho (2008b) - 

em um momento raramente repetido na história do país: elite, políticos, militares e povo se 

unem contra a ação do imperador.

A saída encontrada por Dom Pedro I é abdicar em nome do filho Pedro 

d'Alcântara, no dia 7 de abril de 1831.
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Da Regência ao Segundo Reinado - (1831 -1840)

Segundo Raimundo Faoro : 
“A primeira tarefa do 7 de abril será a de organizar a autoridade, repentina e 
inesperadamente desaparecida com a abdicação. Os opositores da autocracia 
desnacionalizante de dom Pedro não formam uma falange monolítica; 
identificam-se apenas na negativa comum, no não. Os moderados e exaltados - o 
"partido desorganizador", a que aludiu o imperador em 1830 - unem-se no ponto 
comum de reclamar reformas do estatuto político, com a descentralização, o 
abrandamento ou a extinção do Poder Moderador, o Senado temporário, 
divergindo nos meios e na impaciência”. (Faoro, 2001, pp.345)

A regência ganha certas feições de cunho republicano. O fim do Primeiro 

Reinado significou o afastamento de muitos políticos ligados a Dom Pedro I e a entrada em 

cena de uma nova geração de líderes. A Câmara dos deputados torna-se o centro do poder, 

dela dependem a regência e o ministério.

O Ato Adicional de 1834 (lei de 12 de agosto de 1834), virá a reformar a 

Constituição neste sentido descentralizante. Neste cenário político, passam a ser criadas as 

Assembleias Provinciais - uma concessão que representa um maior poder as províncias - e 

é abolido o Conselho de Estado. Dentro deste contexto, se dá a morte de Dom Pedro I - em 

24 de setembro de 1834 - auxiliando na formatação de uma futura recomposição política, 

vindo a eliminar uma ameaça de restauração.

Ao ser obtida esta descentralização por parte das províncias, ocorre um 

processo de aumento de conflitos e revoltas em várias partes do país. Destaques para a 

Revolução Farroupilha, a Cabanagem, a Sabinada, e a Balaiada. As revoltas regenciais 

traduzem o anseio de conquistar maior integração no comando político, com a conquista do 

poder de decisão, em benefício da economia local.

As revoluções irrompem na linha periférica, associada mas não integrada ao 

centro: Bahia, Pará, Maranhão, num quadro de inquietações que consome o norte, o 

nordeste e o Rio Grande do Sul. As províncias, desprezadas pela corte, curtindo o exílio 

dentro do próprio Brasil, e insatisfeitas com a Regência, reagem, não para se separar ou 

tornar-se independentes; mas para gozar de maior proteção do centro.

Em meio a este momento de ebulição de 'revoluções' ou 'rebeliões', 

conforme utilizado nos jornais da época, ganha força a ideia de “reação”. Tal como 

destacava Ilmar Rohloff de Mattos (1987) - os fundadores e consolidadores do Império no 

Brasil “tinham olhos na Europa e pés na América”  - assim surgiria as individuações de 

classe que viriam a constituir um 'Corpo Político' soberano. 
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Os olhos na Europa tinham como meta central a construção de uma 

conquista da liberdade, seguida de um nacionalismo cada vez mais ascendente, edificado 

por garantias constitucionais. Já os pés na América, serviriam como resposta as rebeliões e 

insurreições, frisando as particularidades da sociedade imperial, expondo os elementos 

constituintes, efetivamente distintos e hierarquizados. Deste cenário, será possível analisar 

e encontrar as semelhanças e diferenças entre “luzias”  e “saquaremas”.(Mattos,1987, 

pp.126-127)

As divisões entre liberais e conservadores ganham mais forma e conteúdo 

com a redução do poder dos farroupilhas da Corte, em razão da morte de Dom Pedro I. Os 

liberais moderados, vitoriosos contra caramurus e farroupilhas, dividiram-se. Um grupo, 

com apoio de antigos caramurus, criou o Partido Conservador. Ajudam a consolidar o 

regresso - primeiro núcleo do Partido Conservador, rompidos os vínculos que os uniam a 

Feijó - sobretudo dois futuros gigantes: Honório Hermeto Carneiro Leão (1801-1856), 

depois marquês de Paraná, e José Joaquim Rodrigues Torres (1802-1872), o visconde de 

Itaboraí, cuja fazenda, em Saquarema, dará o nome ao seu grupo. O Partido Liberal, luzia 

desde 1842 (Santa Luzia foi o local onde Caxias derrotou os revoltosos de 1842, 

originando o apelido de luzias dado aos liberais), gravita em outro polo, nem sempre 

coerente no governo, mas fiel aos postulados da soberania popular, da monarquia, senão 

federativa pelo menos descentralizada, do Senado eletivo e à extinção do Poder 

Moderador. Ele se origina com a simpatia de ex-farroupilhas.

Merece ser destacado que ambos carregam o ideal Monarquista 

Constitucional como parâmetro central. 

Com a renúncia do Padre Diogo Feijó – liberal - em 1837, entra em cena 

Bernardo  Pereira  de  Vasconcelos  -  liberal  moderado  -  favorável a revisão das leis da 

descentralização, responsáveis, segundo ele, pela anarquização do território brasileiro; 

deste  modo, ganha  força  o  regresso conservador. A luta se travava na Câmara dos 

deputados, principal arena de combate político do período. A chegada do conservador 

Araújo Lima ao posto precedido por Feijó, já dá uma ideia do que viria a ser o Segundo 

Reinado. (Carvalho,2008b, pp.36-38)

A mudança dos grupos na zona de conforto do poder sempre recaiam sobre a 

questão da maioridade. Ao ver sua liderança ameaçada, tanto liberais como conservadores 

passavam a ver na maioridade uma forma de melhor contrabalancear a luta e a distribuição 
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de forças pelo poder.

Os grupos políticos, ainda mal organizados em partidos, não tinham 

encontrado um mecanismo institucional de convivência. Temendo as possíveis 

perpetuações de poder, ambos recorriam ao trunfo do poder monárquico. E para isso, teria 

que se dar o Golpe da Maioridade. Após muitas agitações, tensões e debates no Senado e 

na Câmara de Deputados - no dia 23 de julho de 1840 - a Assembleia Geral reunida num 

Senado cercado por 8 mil pessoas decretou formalmente a maioridade de Pedro d'Alcântara 

- 14 anos - agora Dom Pedro II. Tinha o período regencial o seu desfecho. Começaria o 

Segundo Reinado.(Carvalho,2008b, pp. 39-41)

Segundo Reinado –  (1840 - 1889) –  Surgimento do Presidente do Conselho de 

Ministros – Realidade Parlamentarista ?

Agora, no Segundo Reinado, encontraríamos o seguinte cenário, segundo 

Faoro:

“A atração partidária, inicialmente sobreposta às facções provinciais, dos lisos e 
cabeludos, "guabirus" e "praieiros", assimila os grupos regionais, para conferir 
homogeneidade à política. A estabilidade do comando se irradia de chefes 
vitalícios, encastelados no Senado e no Conselho de Estado, anulando a antiga 
supremacia da Câmara temporária. Se nada se parece tanto a um "saquarema" 
como um "luzia", conforme o repetido refrão do visconde de Albuquerque, a 
realidade jura pela diferença dos partidos, com estilos e tom de voz próprios. O 
poder os embaraça e os confunde: o certo seria dizer que, no poder, nada separa 
um saquarema de um luzia, mas o poder, na verdade, tem outra estrutura, 
independente do jogo cênico dos partidos em revezamento no ministério”. 
(Faoro, 2001, pp. 390-391 )

O Conselho de Estado, na forma da Constituição de 1824, abrandava a 

irresponsabilidade do imperador. O exercício do Poder Moderador estava sujeito, exceto na 

nomeação e demissão dos ministros, à audiência daquele órgão. Não podia o chefe do 

Estado declarar a guerra, ajustar a paz, negociar com nações estrangeiras, nomear 

senadores, convocar extraordinariamente a Assembleia, sancionar as leis, aprovar ou 

suspender as resoluções dos conselhos provinciais, dissolver a Câmara dos Deputados, 

suspender os magistrados e exercer o direito de graça sem que os conselheiros, 

responsáveis pelas opiniões emitidas, consagrassem as medidas com seu aval. 

A velha dinastia de Avis e a nova Casa de Bragança sofriam, por esse meio, 

a quebra do despotismo dos reis, com o mecanismo de frear a monocracia, atuante por 

meio do rei e dos ministros, seus auxiliares.
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Nas palavras de Dom Pedro II, com relação a Carta de 1824:  
“O sistema político do Brasil funda-se na opinião nacional, que, muitas 
vezes,não é manifestada pela opinião que se apregoa como pública. Cumpre ao 
imperador estudar constantemente aquela para obedecer-lhe. Dificílimo estudo, 
com efeito, por causa do modo por que se fazem as eleições”.(D.Pedro 
II,1958,pp.27)

Portanto, a possibilidade de nomear e demitir ministros origina um poder 

muito relevante as atribuições do Chefe de Estado. Estas possibilidades atribuídas a Dom 

Pedro II, iam na contramão da marca registrada do Parlamentarismo Britânico - que era a 

separação da chefia do Estado da chefia do Governo - já que o imperador brasileiro era 

simultaneamente chefe de Estado e de Governo.

O modelo Westminster  do Reino Unido -  estudado por  Arend Lijphart  - 

mostra  que  há  existência  de  uma  concentração  do  Poder  Executivo  em  gabinetes 

unipartidários  e  de maioria  mínima.  O órgão mais  poderoso  do governo britânico  é  o 

gabinete. Normalmente ele é composto de membros do partido detentor da maioria das 

cadeiras na Câmara dos comuns, e a minoria não é incluída. São raros os gabinetes de 

coalizão. Isto se dá, uma vez que no sistema bipartidário britânico, os dois partidos tendem 

a ter forças aproximadamente iguais, onde o partido vencedor sempre se sobrepõe com 

uma estreita maioria. (Lijphart, 2003, pp. 28-29)

Já na realidade brasileira,  pós Golpe da Maioridade -  mais exatamente a 

partir da segunda metade da década de 1840 - os contornos de funcionamento e ação do 

Conselho de Ministros ganharão características muito peculiares e similares ao modelo 

britânico. A partir do ano de 1847,  um avanço institucional era efetivado. Era criada a 

Presidência do Conselho de Ministros. Embora a Carta de 1824 não fosse parlamentarista, 

houve sempre uma pressão constante de se adotar o modelo parlamentarista britânico. Nas 

palavras de José Murilo de Carvalho:
“Um elemento relevante dessa prática era a figura do presidente do Conselho de 
Ministros, também chamado de primeiro-ministro. Francisco de Paula Sousa e 
Melo,  um dos mais  puros  liberais  da época,  assinou o decreto de criação da 
presidência.  A partir  daí,  o  imperador  passou  a  discutir  a  constituição  dos 
ministérios  com  os  presidentes  do  Conselho  e  a  dirigir-se  a  eles 
preferencialmente para tratar de assuntos de governo. O procedimento conferia 
maior coesão à política do governo e maior consistência aos partidos políticos. À 
medida  que  o  sistema amadurecia,  tornava-se  cada  vez  mais  parlamentarista, 
como era desejado de Dom Pedro II” (Carvalho,2008b, pp.47)

Em um Segundo Reinado que durou quase 50 anos, houve uma sucessão de 
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trinta e seis gabinetes, com média de 15 meses de duração para cada um. Conforme destaca 

Faoro (2001) - os liberais organizaram 21 gabinetes, com a soma de 19 anos e 5 meses no 

governo, contra 15 dos conservadores (contado para estes o Gabinete de Conciliação), para 

uma estadia de 29 anos e 9 meses de poder. Os liberais detêm o comando em 1840 e 41, 

1844 a 48, 1862 a 68, 1878 a 85 e 1889. Os conservadores gozam de períodos mais largos: 

1841 a 44, 1848 a 62, 1868 a 78, 1885 a 89. Se o sistema instaurado a partir de então 

funcionasse perfeitamente, o imperador deveria convocar, sempre dentre a maioria 

parlamentar, o ministério e, diante da desconfiança da Câmara, poderia demiti-lo ou 

dissolver o órgão representativo. Na hipótese de uma eleição, em períodos certos, ser 

favorável ao partido adverso, novamente abrir-se-ia a opção: dissolver a Câmara recém-

eleita ou despedir o gabinete, convocando outro, expressão fiel da corrente vencedora. 

Porém, houve casos no qual câmaras maciçamente controladas por um partido,  vinham a 

ver a queda de seu Gabinete, em razão de dissidências internas. Casos como este ocorreram 

com Caxias (16ª gabinete), Zacarias (17ª), Dantas (32ª) - a desconfiança foi o maior fator 

para estas quedas. (Faoro, 2001, pp.405)

O funcionamento deste mecanismo só sairia efetivamente de sua 

funcionalidade, quando o imperador viesse a despedir um ministério apoiado na maioria, 

por divergências com sua direção, e chamasse o partido de oposição para formar novo 

Gabinete. Episódios como este teriam um impacto muito alto no funcionamento das duas 

Casas: Câmara e Senado. Afinal, ao promover uma mudança de Gabinete neste moldes, 

automaticamente, a Câmara seria o bastião de resistência frente a esta mudança. Logo, o 

imperador teria que dissolvê-la e convocar novas eleições. 

Estas ações extremas ocorreram em pouquíssimos casos, mas em momentos 

que levaram a grandes debates e críticas contumazes ao funcionamento do Poder 

Moderador – prerrogativa dada a Dom Pedro II. 

 A ideia de “Parlamentarismo e Poder Moderador”  ganhavam peso e 

medidas diferentes conforme o contexto e a questão em pauta debatida.

Conforme destaca Guerreiro Ramos –  em Mito e  Verdade da Revolução  

Brasileira -  de 1963:

“Havia,  decerto, no período de nossa história imperial,  pequeno círculo cujos 

membros, formados  na  escola  de  sadio  ceticismo,  sabiam  perfeitamente 

distinguir o relevante do irrelevante,  no que concernia ao exercício do poder. 

Quando a luta de facções atingia o que era relevante, logo o instinto político da 
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sociedade, encarnado nesse círculo, fazia valer-se, compelindo os contendores a 

um pacto viável que evitasse o colapso do poder. O Monarca, mediante a prática 

do  revezamento  nos  diferentes  gabinetes,  ora  de  uma  facção,  ora  de  outra,  

manteve, até quando pôde, a  integridade do regime.  […] o centro político1 é 

requisito essencial da integridade de poder.” (Ramos, 1963, pp.179)

Alguns embates  entre Parlamento – Poder Moderador.

Em 1868, em meio a Guerra do Paraguai - após baixas do Exército em 

Curupaiti – Dom Pedro II sugeriu ao então Presidente do Conselho de Ministros – Zacarias 

de Góes e Vasconcelos - a nomeação de Caxias para o Comando Brasileiro. O porém é que 

Zacarias chefiava um gabinete de liberais e progressistas, e Caxias era do núcleo duro do 

Partido Conservador. O então Ministro da Guerra –  Ângelo Ferraz - abandonou o cargo 

para a entrada de Caxias.

Os choques entre Caxias e o Gabinete, levaram a uma grave crise política do 

Império. Ao assumir o posto de Ângelo Ferraz, Caxias redefiniu a estratégia e uma nova 

logística para a Guerra. Neste cenário, jornais da Corte e mesmo membros do governo 

aproveitaram para criticar a lentidão com que Caxias atuava nas ações da Guerra. Isto 

levou a um atrito muito forte entre Zacarias e Caxias. Isto fez com que tanto Caxias como 

Zacarias, pedissem demissão de suas respectivas pastas, criando um impasse que foi levado 

ao Conselho de Estado.

Dom Pedro II buscou uma conciliação. Não havendo conciliação, buscou 

analisar qual seria o mal menor – demitir Caxias ou Zacarias. Os próprias Conselheiros se 

dividiram em partes iguais sobre a questão. Mais adiante, alegando razões alheias à guerra, 

Zacarias demitiu-se com todo o ministério. E na sequência, contrariando prática 

estabelecida, não indicou ao chefe de Estado um sucessor. Esta foi uma ação de contumaz 

crítica ao Poder Moderador, uma vez que coube ao Imperador, em meio ao ocorrido, 

escolher o novo ministério.

Em vista disso, se utilizando dessa prerrogativa constitucional, Dom Pedro 

II nomeou um novo gabinete, agora conservador. Os liberais acusaram o imperador de dar 

um golpe.  Já para a continuidade da guerra, a decisão foi positiva.(Carvalho,2008b, 

pp.118-121)

1 Segundo Guerreiro Ramos, o centro político, enquanto socialmente válido a seu conteúdo, ordena as 
ações políticas e exerce função arbitral, preservadora de hierarquia, em seus múltiplos aspectos. (Ramos, 
1963, pp.177)
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Outro episódio que merece destaque e ganha características peculiares, é o 

que ocorre no ano de 1871, com relação a 'lei do ventre livre'. No ano de 1864, Dom Pedro 

II sugeriu ao presidente do Conselho de Ministros de então, que o Brasil iniciasse o 

processo abolicionista com uma lei de libertação do ventre.

Durante toda a segunda metade da década de 1860, estas questões ganhavam 

maior dimensão, em razão das Guerra de Secessão Americana e da Guerra do Paraguai. 

Durante mais de 7 anos (1864-1871), os sucessivos gabinetes que se sucederam criaram 

empecilhos para travar qualquer tipo de aprovação de uma lei do ventre livre. Mesmo a 

tentativa de adotar em 1866, um projeto que tinha como meta conceder liberdade aos 

escravos da nação designados para o serviço militar e premiar quem oferecesse libertos ao 

Exército - não saiu do papel.

Conforme disse Dom Pedro II, ainda em 1864, em conversa particular com 

Louis e Elisabeth Agassiz: “A escravidão é uma terrível maldição sobre qualquer nação, 

mas ela deve, e irá, desaparecer entre nós”. (Carvalho, 2008b, pp.134)

Foi um período de efetivo jogo de astúcias entre o monarca e os presidentes 

de Conselho. Zacarias, Visconde de Itaboraí,  Marquês de São Vicente...até a chegada do 

Visconde de Rio Branco ao cargo de Presidente do Conselho. Finalizada a Guerra do 

Paraguai, com a Tríplice Aliança vencedora, ficou mais viável a discussão sobre a lei do 

ventre livre. 

Rio Branco teve que enfrentar influentes chefes conservadores e liberais que 

se opunham a proposta. O ano de 1871 foi tomado por estas discussões e debates. Ao todo, 

foram mais de 21 discursos pronunciados por Rio Branco nas duas casas parlamentares. 

Fora do Congresso se efetivou uma grande reação, composta principalmente por 

proprietários de escravos do RJ, SP, MG e ES; estes 4 estados possuíam 57% do total de 

escravos existentes no país. As acusações defendidas por estes grupos baseavam-se na 

ideia de que o projeto era de “inspiração imperial e não nacional”.

Jornais como A República, combatiam o projeto por ser de iniciativa 

imperial e não das câmaras –  teria sido elaborado nas “trevas do palácio”, à revelia da 

nação. O Poder Moderador era atacado, porém agora em uma situação totalmente diferente 

daquela antes destacada neste artigo – referente a crise Zacarias – Caxias.

Se constata nesta situação, a ironia da representação política no Império. Os 

ideais abolicionistas sempre defendidos por liberais e republicanos, foi visto pelos 



11

próprios, como algo despótico, por ter Dom Pedro II como mentor e idealizador. Já a 

questão escravista, foi tratada como simbolo da democracia, uma forma de negação ao 

Poder Moderador. A lei do Ventre Livre veio a ser sancionada após muito esforço de Rio 

Branco e Dom Pedro II.  (Carvalho, 2008b, pp.134-138)

A escravidão do Século XIX é a desigualdade do Século XXI  (fator mais 

negativo para a cidadania), maior fator de desgaste da imagem do Segundo Reinado.

A concepção de Democracia no Segundo Reinado

Logicamente, a concepção de democracia no Império era muito limitada e 

restrita a um seleto grupo de pessoas. Porém, devem ser destacadas certas questões que se 

revestiram de princípios republicanos, e em certas circunstâncias conseguiram prevalecer 

com certos aspectos 'democráticos'.

Certas medidas, como a criação da Presidência do Conselho de Ministros, 

no ano de 1847, criaram uma nova forma de relação Executivo-Legislativo, cadenciando 

possíveis ações desproporcionais por parte de ambos os poderes. 

No que tange a representação política do povo, as eleições funcionavam 

com características peculiares. A participação política dependia, no Império, do regime 

censitário e do regime capacitário. Em 1872, votantes e eleitores, excluída a exigência de 

alfabetização só imposta pela Lei Saraiva (1881), atingiram 1 milhão e 100 mil, 11% da 

população. Na primeira eleição direta (1881), compareceram 96.411 eleitores, para um 

eleitorado de 150.000, menos de 1,5% da população e menos de 1%, se considerados os 

eleitores comparecentes.(Faoro,2001, pp.698) Merece ser destacado, que o percentual de 

votantes de 1872, só veio a ser superado nas eleições de 1945, pós Estado Novo, e por uma 

pequena margem.

Antes de 1881, quando foi promulgada a imposição da alfabetização para 

votar - por meio da Lei Saraiva - os processos eleitorais eram cercados de irregularidades, 

em variadas localidades:
“No dia da eleição – reunida a assembleia paroquial, constitucionalmente criada 
— o seu presidente, o juiz de fora ou ordinário, ou quem estivesse em seu lugar 
na freguesia, em combinação com o pároco, propunha dois cidadãos para 
secretários e dois para escrutinadores, que, "aprovados ou rejeitados por 
aclamação do povo", com o presidente e o pároco constituíam a mesa eleitoral. 
Não havia qualificação prévia de votantes, aceitando a mesa os votos de quem 
queria e recusando os de outros, a pretexto de julgar as exclusões constitucionais 
à participação do sufrágio, exclusões prescritas aos menores de vinte e cinco 
anos (salvo os casados, oficiais militares, bacharéis e clérigos), aos filhos-
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família, aos criados de servir (sem que compreendam os guarda-livros e 
primeiros caixeiros das casas de comércio), aos religiosos que vivessem em 
comunidade claustral e aos que não tivessem renda líquida anual de 100$ por 
bens de raiz, indústria, comércio ou emprego. A eleição começava e terminava 
quando ela queria, sem a formalidade da chamada dos votantes. Se os 
circunstantes denunciassem suborno ou conluio "para que as eleições recaíssem 
em pessoas determinadas" os votos não eram recebidos, negados também aos 
caluniadores”. (Faoro,2001, pp.421)

Pós 1881, o processo tem como meta criar uma nova veste: a reforma de 

1881, menos na lei do que no seu conteúdo político, tenta a conciliação entre o país, dito 

real, e a máquina de compressão política. Ao tempo que se exclui do voto o analfabeto, 

mantido o censo, incapaz este de excluir da participação eleitoral senão os quase mendigos, 

procura qualificar os eleitores de modo seguro, sem os votos múltiplos e os títulos de 

várias circunscrições.

Portanto, a representação do povo,  de  fato,  era executada  por uma elite 

homogênea, específica. Elite esta, que determinava direta ou indiretamente os rumos e 

representantes que virão a gerenciar o destino tomado  pela nação. Esta elite estava no 

Conselho de Estado.

Considerações Finais

Conforme ressalta José Murilo de Carvalho (2008a), os conselheiros eram 

pessoas de confiança do Imperador. Possuíam longo aprendizado que incluía a passagem 

por vários postos da administração e representação política. Dos 72 conselheiros que 

atuaram entre 1841-1889, 47 deles, além de ocuparem cargos de ministros, senadores e 

deputados, também foram presidentes de províncias e muitos pertenceram a magistratura.

O ethos da instituição incorporava a obrigação moral de ser franco perante o 

monarca, e, se necessário, criticar suas ações, como de fato aconteceu mais de uma vez. 

Embora houvesse sempre conservadores e liberais presentes, além dos apartidários, fazia 

parte do ethos dos conselheiros votar de acordo com as próprias convicções, sem 

dependência dos partidos que a pertencessem. Se tratava de uma Assembleia de iguais, 

onde fazia-se claramente sentir o peso maior de alguns nomes que acabavam por 

influenciar os menos capazes e os menos inclinados a teorizações, estabelecendo as linhas 

mestras do Conselho. 

 A massa da população livre entrava poucas vezes no campo de visão dos 

conselheiros. Isto acarretava uma certa discrepância entre a norma e a realidade. A pressão 
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popular completamente inexistia na realidade brasileira. O povo assistia; e os conselheiros, 

em meio a este cenário, não promoviam iniciativas no sentido de favorecer a formação 

desta população. No Brasil, não havia no povo um espírito maior de luta e iniciativa, como 

as existentes na época em países como Estados Unidos, Inglaterra, Bélgica. O povo tudo 

esperava do governo, cabendo a este assumir a liderança dos melhoramentos, fortalecendo 

ainda mais o Estatismo.

O problema central do período referente ao Segundo Reinado, estava na 

definição das relações entre Executivo e o Legislativo, e entre ambos e o Poder Moderador.

Tal como destaca José Murilo de Carvalho:
“Segundo a pratica parlamentar inglesa, algo idealizada pelos conselheiros, a 
House of Commons determinava a escolha do primeiro-ministro. Em caso de 
conflito entre o Gabinete e os Commons, uma eleição decidia de que lado estava 
a opinião pública. Mas no caso brasileiro todos estavam convencidos de que as 
eleições não cumpriam sua função de representar a opinião pública, pois eram 
sempre manipulados pelo partido do poder. Daí o impasse do sistema que 
Nabuco de Araújo uma vez formulou em sorites que ficou famoso. Se o Poder 
Moderador não interferisse haveria ditadura de uma facção; se o fazia, provocava 
contra o que se chamava de imperialismo”. (Carvalho, 2008a, pp. 371-372)

Em suma, a realidade do Segundo Reinado representou um turbilhão de 

alterações comparadas ao Primeiro Reinado, no que remete ao funcionamento do sistema 

político em seus respectivos poderes. Embora a concepção de democracia estivesse muito 

distante do valor concedido a este conceito hoje, não podemos anular avanços 

conquistados no funcionamento da Câmara e do Senado, que em várias ocasiões foram 

interlocutores fundamentais junto ao Imperador e ao Conselho de Estado em diferentes 

temas e questões.

A questão do Sufrágio Universal não pode ser analisada apenas no contexto 

do Segundo Reinado. Durante 56 anos de República (1889-1945), a participação do 

eleitorado não superou o das eleições de 1872. As limitações no que tange ao direito ao 

voto cortaram boa parte do Século XX. As restrições aos direitos políticos e civis 

perduraram por muito tempo. 

Quanto aos partidos dirigentes que concentraram o poder durante os 48 anos 

do Segundo Reinado: se revelaram instrumentos úteis para entender as fissuras da elite, 

mesmo que estas fissuras fossem de natureza a provocar apenas reajustes no sistema.

Quanto ao Poder Moderador, foi um instrumento controverso de 

contrabalanceamento de decisões,  que não difere tanto dos dispositivos existentes hoje em 

repúblicas presidencialistas - caso do Brasil, que apresenta o modelo de presidencialismo 
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de coalizão2. O chefe de governo brasileiro pode também vetar parcial ou totalmente leis 

aprovadas pelo Congresso, e acima de tudo, emitir decretos com força de lei e validade 

imediata, as chamadas medidas provisórias. (Neto et al., 2002, pp.6)

Devido ao sistema multipartidário do país, o ideal de coalizões com base em 

um acordo programático, pela tentativa de conciliar diferenças ideológicas, sempre acaba 

em segundo plano. O que prevalece são as coalizões cimentadas por meio de partilhas 

ministeriais. No caso brasileiro, esta partilha não segue a regra da proporcionalidade, tal 

qual ocorre nos parlamentarismos europeus, onde a fatia dos ministérios é proporcional ao 

peso relativo que cada partido tem na maioria parlamentar comandada pelos membros da 

coalizão governamental.

O presidencialismo brasileiro desenvolveu uma forma de interação entre o 

Executivo e o Legislativo que foge a visão clássica de que este deve controlar aquele por 

meio  de  instrumentos  legais  e  formais,  indo  da  simples  interpelação  de  ministros  em 

plenário, um papel ativo e independente das comissões na elaboração das leis, até votações 

contrárias às propostas do governo.

Conforme destaca Limongi (2006):

“O presidente pode se mover no segmento de seu ponto ideal ao do Congresso 

tanto quanto for a distância entre este e o status quo. Essa distância pode ou não  

ser suficiente para que a proposta seja o seu ponto ideal. Se o presidente for um 

extremista, será forçado a moderar sua proposta. Mas sempre será capaz de pular 

o ponto da maioria, trazendo a política mais em sua direção.” (Limongi, 2006, 

pp.34)

Os presidentes tem a faculdade constitucional de nomear livremente seus 

ministros –  é uma deliberação privada do chefe de governo. Neste quesito, o Segundo 

Reinado e nosso Presidencialismo de Coalizão, apresentam correspondências agregadas 

entre o peso parlamentar dos partidos e sua representação ministerial, mostrando que 

ambos apresenta(ra)m grau de solidez legislativa de gabinete 'análogas', no que tange 

funcionalidade.

Ao integrarem gabinetes, sejam unipartidários (Império), sejam de coalizão 

2 Segundo Abranches: “Apenas uma característica, associada à experiência brasileira, ressalta como uma 
singularidade. O Brasil é o único país que, além de combinar a proporcionalidade, o multipartidarismo e o 
“presidencialismo imperial”, organiza o Executivo com base em grandes coalizões. A esse traço peculiar da  
institucionalidade concreta chamarei, à falta de melhor nome, “presidencialismo de coalizão”. (Abranches, 
1988,pp.21-22)
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(República), nos diferentes períodos da história do país, os partidos estabeleceram 

mecanismos não institucionais de supervisão e controle sobre a ação do executivo, dentre 

os quais se encontram o acesso e a participação na formulação de políticas do governo.

Tanto o caso do Poder Moderador, como o das medidas provisórias, em 

nossa república  –  representam instrumentos que não são plenamente adequados a um 

governo democrático. O uso frequente de ambos causa(ra)m grande instabilidade na ordem 

jurídica do país.
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