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RESUMO 
 
 
 
 
 

Esta dissertação trata do papel do Estado Brasileiro e sua intervenção na segurança 

pública no período de 1831 a 1850. Ela procura dar conta das forças motrizes e os 

mecanismos causais que levaram o Governo Brasileiro, diante de um conjunto de forças 

internas e externas, a optar por um padrão dual de intervenção na segurança pública. As 

evidências analisadas sugerem que este padrão combinou estrategicamente idéias 

centralizadoras e descentralizantes. O argumento principal desenvolvido ao longo do 

trabalho é o de que a escolha por esse modelo institucional resultou de uma tentativa de 

garantir a governabilidade, ou, em outras palavras, de lidar com o problema da ordem, em 

face do jogo específico de forças que operavam sobre o governo central no contexto 

histórico específico. O estudo representa, assim, um esforço para compreender, a partir de 

referenciais teóricos de modelos da escolha racional e do novo institucionalismo, as razões 

que levaram as elites a optar por um modelo híbrido que congregou forças centrípetas e 

centrífugas, as quais interferem sobre a capacidade de coordenação de políticas na área de 

segurança pública num contexto federalista e democrático. 



ABSTRACT 
 
 
 

This dissertation focuses upon the role of the State in public safety policies in 

Brazil during the period from 1831 to 1850. Its main purpose is to analyze the driving 

forces and causal mechanisms that shaped the mode of intervention and the emergence of 

institutions in the police and safety arenas in Brazil. Its main argument is that there is a 

dual pattern of intervention which is a strategic response to key forces affecting its capacity 

to govern.  The most striking conclusion of this work is that  two broad types internal and 

external forces, that combined decentralization and centralization, played a key role for the 

emergence of a dual pattern of intervention in the public safety,. The main argument it that 

the institutional choice for this model is due to an attempt of govern, or, in other words, to 

cope with the problem of the order. Based on the assumptions and hypothesis of the 

historical new institutionalism, this study is a preliminary effort to understand the causes 

and the mechanisms the engendered the dual model that congregated centripetal and 

centrifuge forces that interfere about the capacity of coordination of politics in public 

safety's area in a federalist context and democratic. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

Esta dissertação trata do estudo da formação do papel do Estado brasileiro e sua 

intervenção na área setorial da segurança pública, no período que compreende o ano de 

1831 a 1850. Ela procura compreender as forças motrizes e os mecanismos causais que 

levaram o Governo Brasileiro, diante de um conjunto de forças endógenas e exógenas, a 

optar por “padrão dual” de intervenção na segurança pública, que combinou 

estrategicamente idéias centralizadoras e descentralizantes. O argumento principal do 

trabalho é o de que a escolha por esse modelo institucional se deve a uma tentativa de 

garantir a governabilidade, ou lidar com o “problema da ordem interna”, em face do jogo 

específico de forças que operavam sobre o governo central naquele momento histórico. 

Todavia, a razão de estudar a gênese das instituições da segurança pública não é 

meramente historiográfica, isto é, não se trata de uma genealogia institucional, mas, sim, 

representa um esforço para compreender, a partir de referenciais teóricos de modelos da 

escolha racional e do novo institucionalismo, os processos causais que levaram as elites a 

optar por um modelo híbrido que congregou forças centrípetas e centrifugas que interferem 

sobre a capacidade de coordenação de políticas na área de segurança pública num contexto 

federalista e democrático. 

O estudo do papel do Estado é um dos temas privilegiados das ciências sociais. 

Para a Ciência Política contemporânea, este tema se reveste de importância central, e 

diversas tentativas de compreensão de padrões gerais e específicos de intervenção pública 

têm dado margem à utilização de um conjunto de teorias tal como o novo 

institucionalismo. O estudo proposto se filia a estas matizes teóricas e focalizará a gênese 

do conflito que moldou o padrão de intervenção dual do Estado brasileiro, contemplando, 

de um lado, as forças locais que pressionavam por uma maior descentralização das 

instituições de segurança pública, e, por outro, as forças externas que induziram o governo 

brasileiro a optar por modelos de inspiração centralizadora. A principal inovação do estudo 

é mostrar que, no caso da segurança pública, o modelo resultante apresenta uma tentativa 

de equilibrar as tensões dos atores políticos internos e externos em torno do problema da 
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ordem interna. Esse modelo, argumenta-se, fez emergir um padrão de conflito que tende 

continuadamente a exacerbar os dilemas entre governabilidade e ordem interna.  

As tensões internas e externas, influenciaram nas escolhas estratégicas das elites, 

que tinham por finalidade a busca do equilíbrio nas relações de governabilidade, tendo a 

ordem pública na centralidade do problema. Dessa situação surgiram três hipóteses. A 

primeira delas sugere que as tensões internas quando são mais fortes que as tensões 

externas, a tendência para o equilíbrio das forças se manifesta pela descentralização 

administrativa e a manutenção do status quo. A segunda propõe que diante de tensões 

externas mais fortes que as tensões internas, a tendência para o equilíbrio das forças se 

manifesta através da centralização administrativa. Finalmente, a terceira hipótese é 

resultante da premissa de que quando existe uma equivalência entre as tensões internas e 

externas, haverá uma tendência ao estabelecimento de um modelo institucional dual, que 

contemple a descentralização, e da mesma forma privilegie a centralização. Para 

compreender o jogo específico de forças e as escolhas estratégicas das elites no período, 

examinaremos o período que vai de 1831 até 1850, momento marcado por profundos 

conflitos em torno da questão da governabilidade, largamente reconhecido por 

historiadores e cientistas sociais brasileiros tais como Sérgio Buarque de Holanda, Manuel 

Correia de Andrade, e José Murilo de Carvalho. 

O período em  discussão se inicia após a abdicação de D. Pedro I ao Trono 

brasileiro, quando se sucederam governos formados exclusivamente por brasileiros, 

influenciados pelas tendências liberais. Essas mudanças aliadas ao sentimento nativista e as 

divergências entre as vertentes liberais, que desejavam a manutenção da monarquia e 

aqueles que defendiam a república, e ainda aqueles que também lutavam pela volta de D. 

Pedro, levaram a jovem Nação de encontro com os seus próprios paradoxos. O elemento 

militar, de tendência republicana, e que havia tutelado o golpe do “7 de abril”, não ficou 

satisfeito com a escolha dos liberais moderados que, ao assumirem o governo, optaram 

pela manutenção da monarquia. Essas divergências não encontraram soluções no diálogo, e 

se precipitaram em revoltas e insurreições sangrentas, que forçaram o novo governo a 

adotar medidas de controle sobre os militares, a partir de reformas institucionais no 

aparelho de segurança pública brasileiro. Posteriormente, outras mudanças institucionais e 

constitucionais foram implementadas, e alteraram o formato das instituições policiais e da 

justiça.  
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Dentre as instituições analisadas os destaques serão para o Juiz de Paz, a Guarda 

Nacional, o Corpo de “Permanentes” e a Guarda Policial. O Juiz de Paz foi a instituição 

central do modelo descentralizador da segurança pública. Essas autoridades municipais 

surgiram ainda no 1º Império, assumindo dos antigos juizes ordinários, das Ordenações dos 

reis portugueses, as funções conciliatórias de naturezas policiais e judiciais. A Guarda 

Nacional, criada em agosto de 1831, foi uma instituição importada do Estado francês, com 

o objetivo de ser uma “força cidadã, que tanto garantisse o Império e o cidadão,  além de 

ser movida por valores patrióticos. A Guarda Nacional foi uma instituição que se 

identificou perfeitamente com o poder municipal. A corporação era sobretudo uma 

resposta a insubordinação e a falta de lealdade do Exército ao novo governo. A Instituição 

que tinha por objetivos proteger a monarquia e a ordem pública local, posteriormente 

passou a ser empregada fora do seu município de origem, combatendo insurreições e 

revoltas de motivações diversas, com a finalidade de combater os adversários do Governo 

Central, e também na guerra contra o Paraguai. O Corpo de Guardas Municipais 

Voluntários, os “permanentes” como ficariam conhecidos, foi criado em outubro de 1831, 

tinha estrutura organizacional militar, e missões de “manter a tranqüilidade pública e 

auxiliar a justiça”. Os “permanentes” eram remunerados, sediados na capital da Corte e das 

Províncias, e subordinada respectivamente ao Ministro da Justiça e ao Presidente da 

Província. Em 1833 o Governo Central criou as Guardas Policiais, as quais deveriam ser 

organizadas em cada Distrito dos Juizes de Paz, exceto nas capitais das Províncias. A 

Guarda Policial ficou subordinada ao Juiz de Paz, e seu efetivo e salários eram estipulados 

pelas Câmaras Municipais. E as despesas com as novas instituições ficavam por conta dos 

moradores, cujas contribuições voluntárias deveriam ser arrecadadas  “sem o menor 

vexame dos contribuintes”, conforme  sua lei de criação. 

Esta dissertação, além da introdução, será desenvolvida em mais cinco capítulos. 

No primeiro capítulo apresentamos os fundamentos teóricos que orientaram as discussões, 

e reforçaram as hipóteses que nos esforçaremos para comprovar suas veracidades. A matriz 

teórica que norteia o trabalho será aquela traçada pelo neo-institucionalismo nas suas 

vertentes sociológica e histórica. No segundo capítulo desenvolveremos tema sobre as 

contradições que envolveram a construção do estado brasileiro, e suas implicações na 

formação e performance das instituições de segurança pública. O terceiro capítulo foi 

dedicado a uma análise sobre as instituições criadas no período regencial e o impacto das 

reformas descentralizantes e centralizadoras sobre os seus procedimentos no controle da 
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ordem pública. No quarto capítulo, analisaremos as tensões internas resultantes das 

revoltas e manifestações diversas que emergiram após a abdicação de D. Pedro I. A 

assunção da Regência Provisória e suas escolhas para manter a ordem pública em um clima 

de convulsão social difusa, e para evitar a fragmentação do território brasileiro, no 

momento em que o Governo Central não dispunha da lealdade das Forças de 1ª Linha e 

quando os movimentos separativos cresciam, sobretudo nas províncias do Nordeste. Em 

seguida, no capítulo quinto, também pretendemos explicar as decisões dos conservadores, 

que buscavam por fim a anarquia impedindo o avanço do republicanismo, e sua escolha 

pela centralização, com ênfase no “Regresso” e nas pressões externas da Grã Bretanha. Os 

Tratados, as Convenções, as ações repressivas da Marinha inglesa contra os navios 

negreiros que traziam escravos para o Brasil. O descaso do Governo brasileiro aos 

compromissos internacionais assumidos. O processo de aprovação da lei da terra, e os 

riscos para a ordem pública. A centralização do poder a partir das reformas sobre as 

instituições de segurança pública e da justiça. Finalmente, apresentamos uma conclusão na 

qual procuraremos explicar o porquê da “dualidade” do aparelho policial brasileiro como 

resultante das tensões entre forças centrípetas e centrífugas, e seus reflexos nas instituições 

de segurança pública contemporâneas. 
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CAPÍTULO I 

 

 

1.  FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

 

A formação do Estado Brasileiro é caracterizada pela dualidade de idéias e práticas, 

que ao curso de sua existência foram sendo sedimentadas na formação de suas instituições, 

e se refletem nos diferentes padrões de intervenção nas diversas áreas de atividades. Desde 

ainda a fase colonial, essa dualidade era percebida pelas influências dos centros de 

decisões  representados por Lisboa e Rio de Janeiro. As estratégias para a independência 

desenvolvidas por liberais brasileiros, que proclamavam o Iluminismo, e colocaram em 

prática as “luzes portuguesas”. Liberalismo que abominava os portugueses, mas que atraiu 

um príncipe português para a tarefa de libertação. Liberalismo que queria romper com o 

modelo de estado, mas preferiu a monarquia e um imperador português. Liberalismo que 

condenava o poder moderador, mas que foi apropriado pela Regência. Liberalismo com 

liberais em 7 de abril, e conservadores em 1834. Um estado monarquista e republicano; 

unitário e federal; absoluto e liberal, descentralizado e centralizador. A verdade é que no 

Estado Brasileiro não existia uma matriz ideológica que orientasse as intervenções do 

governo. Torres (1957, 154), afirma que era “tradicional a nossa pobreza em estudos 

teóricos de qualquer índole (...)”. Entretanto, é possível enquadrar determinadas escolhas 

estratégicas em algumas teorias da época, sobretudo nas idéias de Edmund Burke, e  na 

teoria utilitarista de Bentham. Todavia, para melhor se entender as escolhas da Regência, 

acreditamos, ser fundamental identificar os atores que influenciaram na elaboração dos 

projetos de reformas institucionais e as teorias que os orientavam em seus estudos. E 

dentre todos, o que mais influenciou na construção da ordem política brasileira foi 

Bernardo Vasconcelos. Ele foi um legislador formado em Coimbra, e que, conforme os 

seus adversários era adepto da teoria utilitarista de Jeremy Bentham (Carvalho,1999: 27). 

Bernardo de Vasconcelos, que havia elaborado o Código Criminal de 1830, gozava de 

grande prestígio pela sua cultura jurídica, o que lhe tornou o primeiro grande legislador 

brasileiro. Com Feijó e Evaristo da Veiga, formava a cúpula da elite intelectual liberal 



 14

governante, que idealizou e implementou as primeiras instituições genuinamente 

brasileiras. 

Porém, as tentativas de conciliação entre princípios monárquicos e republicanos, 

numa monarquia federativa, permearam todo o período governado pelos moderados. Ao 

chegarem ao poder logo após o “07 de abril”, os liberais moderados tiveram que enfrentar 

as rebeliões militares, a desordem pública e a desconfiança das classes conservadoras. Não 

tiveram tempo para pensar. Somente para reagir. É nesse momento que se destaca a tríade 

que iria marcar o início da vida política brasileira com a criação das primeiras instituições 

brasileiras: Diogo Antônio Feijó; Evaristo da Veiga e Bernardo de Vasconcelos. Feijó no 

Ministério da Justiça usou de energia e perspicácia para debater a desordem pública. 

Evaristo da Veiga, se protagonizou pela doutrinação e defesa do governo através de seu 

jornal “Aurora Fluminense”. Bernardo de Vasconcelos, formado em Coimbra, sofrera a 

influência de formação lusitana, mas se destacou como um legislador atento filiado a 

escola utilitarista de Bentham. Todavia, as circunstâncias em que os moderados assumiram 

o governo, eram desfavoráveis a criação de instituições fundamentadas no debate das 

idéias. O caos estava nas ruas. O povo exaltado e as tropas do Exército de Linha e das 

Milícias estavam  insubordinadas. A Regência teria que adotar medidas urgentes, que 

inibissem a desordem pública, que atingia diretamente a governabilidade. E para isso o 

Governo Central reduziu o efetivo do Exército de Linha, e transferiu algumas Unidades 

para outras Províncias. Extinguiu a Intendência Geral de Polícia, a Guarda Militar de 

Polícia, e optou pela criação de instituições municipais, às quais atribuiu competências 

para o exercício da segurança pública. Com essas medidas, o Governo Regencial diminuiu 

as pressões sobre si, e transferiu parte dos problemas e as decisões relativas a segurança 

pública para as Autoridades locais.  

Sobre o tema descentralização, Lobo (1990), conforme Lubambo (2001; 202), 

“adverte para a utilização errônea dos termos – descentralização e desconcentração – como 

sinônimos”. Para a autora, a desconcentração resulta da “dispersão físico-territorial das 

agências governamentais que até então estavam localizadas centralmente”. De outra forma, 

ocorre descentralização quando há “uma distribuição mais adequada de poderes financeiros 

e funcionais entre os níveis de governo (...) envolvendo, precipuamente, uma questão de 

redistribuição de poder, de deslocamento de centros decisórios” (apud Lubambo, 2001; 

202). Todavia, neste caso em estudo, as decisões do Governo Central não se enquadram 
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perfeitamente nos conceitos sugeridos por Lobo. Pois, diante do primeiro conceito, a 

desconcentração, verifica-se que a Regência apenas dispersou parte da tropa do Exército. 

Em relação a Intendência Geral e da Guarda Real de Polícia, a decisão foi  extingui-las e 

substitui-las em suas funções por Corporações criadas na esfera municipal, não se 

constatando, portanto, a desconcentração em seu conceito proposto. No segundo caso, 

observa-se que ao extinguir a Intendência Geral de Polícia, e a Guarda Real de Polícia, o 

Governo Central criou Instituições locais na Capital da Corte, e autorizou os municípios a 

criarem corporações de segurança pública sob suas custas, do que resultou, apenas, na 

transferência de funções. Dessa forma, dada a sua imprecisão conceitual, neste trabalho, de 

um modo geral, o termo “descentralização” será empregado independentemente da 

estratégia que estiver sendo utilizada na experiência. 

O estudo do papel do Estado é um dos temas privilegiados das ciências sociais. Para 

a ciência política contemporânea, este tema se reveste de importância central, e diversas 

tentativas de explicação de padrões gerais e específicos de intervenção pública tem sido 

feitas a partir de teorias centradas nas premissas do novo institucionalismo. A primeira 

delas, partindo da premissa do individualismo metodológico e da racionalidade, explica 

padrões de intervenção do Estado como resultantes das escolhas estratégicas dos atores 

políticos. Por outro lado, o novo institucionalismo explica o comportamento da variável 

dependente (o papel do Estado) a partir das instituições - históricas, econômicas, políticas, 

e sociais, como restrições à escolha das elites sobre padrões de intervenção pública.  

A posição teórica fundamental do neo-institucionalismo é a premissa de que “as 

instituições importam” a qual tem conduzido os cientistas sociais e políticos, da maior 

relevância a variáveis (fatores) institucionais na explicação e compreensão da ação. Duas 

questões, ou problematizações aparecem como “essenciais” para a agenda institucional. A 

primeira é a de explicar a emergência ou a gênese das instituições. Neste sentido, ela se 

perguntou porque as instituições existem, e, porque diante de dadas “condições objetivas”, 

determinados tipos institucionais emergem e outros não. A outra problematização central é 

a mudança institucional. Hall e Taylor (2003) afirmam que existem pelo menos “03 

versões”: o institucionalismo de escolha racional, o histórico e o sociológico. Eles se 

preocupam em responder “como as instituições afetam o comportamento dos indivíduos”. 

Para isso, os teóricos da escola neo-institucionalista apresentam dois tipos de respostas, 

com as quais pretendem atender aquele questionamento. Essas respostas são apresentadas 
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induzidas por duas perspectivas, uma “estratégica ou calculadora” e outra “cultural”. Na 

perspectiva estratégica, os neo-institucionalistas sugerem que o indivíduo analisa todas as 

suas necessidades maximizando os seus benefícios. Os atores também percebem que as 

instituições fornecem informações sobre os comportamentos dos demais atores, e isso 

fortalece suas análises e suas escolhas, reduzindo as incertezas e os ônus de suas decisões. 

Por fim, as instituições também influenciam tanto nas escolhas, assim como no 

comportamento do próprio ator da escolha. Na perspectiva cultural, prevalecem os padrões 

de comportamentos estabelecidos pelas instituições. Os atores não são percebidos como 

otimizadores, mas simplesmente como indivíduos que buscam a satisfação de seus 

interesses. Os atores não têm liberdade para escolher estratégias fora dos limites 

reconhecidos pela sociedade. Nesta perspectiva, as instituições também fornecem 

informações que possibilitam a interpretação e a ação do indivíduo, dentro dos padrões 

morais e cognitivos. Para Hall e Taylor (2003: 198), os indivíduos aderem à perspectiva 

calculadora por que ela é mais eficaz na resolução dos dilemas de ação coletiva, e garante 

um certo equilíbrio, que induzem os seus adeptos a um comportamento tal, que ao 

renunciá-los mais teriam a perder com suas escolhas. A perspectiva cultural elabora 

convenções que dificultam o questionamento das ações coletivas, criando barreiras para 

sua transformação em ação individual. Os autores concluem que “as instituições resistem a 

serem postas radicalmente em causa porque elas estruturam as  próprias decisões 

concernentes, uma eventual reforma que o indivíduo possa adotar” (2003:199). 

Hall e Taylor (2003) asseguram que o novo institucionalismo abriga “um certo 

número de debates internos, e existem certas variantes entre uma análise e outra”. Essas 

análises sobretudo revelam que existem quatro propriedades que se relacionam com esse 

enfoque. No primeiro caso, os teóricos sugerem que os atores políticos são utilitaristas na 

otimização de suas satisfações e preferências. Em segundo lugar, os teóricos consideram a 

atividade política “como uma série de dilemas de ação coletiva”. Para eles os atores 

políticos se esforçam para maximizarem suas preferências diante do conhecido problema 

da ação coletiva: atores movidos pela racionalidade têm reduzida probabilidade de 

produzir bem público. A terceira propriedade, é aquela em que os teóricos da escolha 

racional destacam a escolha estratégica como determinante das situações políticas. As 

instituições fornecem informações e modelos de procedimentos, permitindo a interação 

estratégica dos atores, reduzindo as incertezas, em face do cálculo que é feito para 

maximizar a influência que as instituições impõem as ações individuais. Outro ponto 
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importante é que os institucionalistas desenvolvem esforços para explicar as origens das 

instituições. Eles partem do método dedutivo para explicar os procedimentos funcionais da 

instituição, e o significado dessas funções sobre o comportamento dos atores estratégicos. 

Os teóricos concluem que “o processo de criação de instituições é geralmente centrado na 

noção de acordo voluntário entre os atores interessados”. 

O institucionalismo sociológico apresenta três traços específicos. O  primeiro é a 

capacidade para definir as instituições a partir de uma perspectiva mais ampla, que incluem 

regras, procedimentos ou normas formais, sistemas de símbolos, esquemas cognitivos e os 

modelos morais, atribuindo poderes de significação, que orientaram a ação humana. Os 

neo-institucionalistas sociológicos defendem a interpenetrabilidade entre instituições e 

cultura. Eles também tendem a construir um novo conceito  que define a cultura como 

“sinônimo de instituições”. A questão da interpenetrabilidade é explicada pela concepção 

da “dimensão normativa” e pela “dimensão cognitiva”. A primeira explicaria a influência 

das normas sobre o indivíduo, que as internaliza e as exterioriza no desempenho dos seus 

papéis. A segunda pode ser explicada pelos impactos das instituições. Pois, ao “fornecer 

esquemas, categorias e modelos cognitivos que são indispensáveis à ação, mesmo porque, 

sem eles, seria impossível interpretar o mundo e o comportamento dos outros atores” (Hall 

e Taylor, 2003:210). 

Por outro lado, o  institucionalismo histórico afirma que tanto “as instituições em sua 

gênese, desenvolvimento e colapso sofrem a influência dos legados. A organização 

institucional do Estado e de suas instituições que tanto da comunidade política ou a 

economia política era o principal fator a estruturar o comportamento coletivo e a estruturar 

resultados distintos” (Hall e Taylor, 2003;195). É, por isso, que boa parte dos teóricos 

desta escola passam a estudar o Estado, pois perceberam que ele não é mais um agente 

neutro, e sim um complexo de instituições, que tinha um papel estruturador da natureza e 

dos “resultados dos conflitos entre os grupos”.  

Para os institucionalistas históricos, as instituições são conjuntos de “procedimentos, 

protocolos, normas e convenções oficiais e oficiosas inerentes à estrutura organizacional da 

comunidade política ou da economia política” (Hall e Taylor, 2003;196). Os 

institucionalistas históricos recorrem à noção ou conceito de path dependency (trajetória de 

dependência) para explicar a gênese e a mudança institucional. A posição destes autores é 

a de que são historicamente causados, e, portanto, consideram que as “trajetórias 
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importam”. Escolhas anteriores têm peso nas escolhas futuras, e, o legado institucional 

assume centralidade na análise. Do ponto de vista da gênese institucional, fenômeno que 

mais de perto nos interessa neste trabalho, consideramos que a abordagem de path 

dependency, leva em conta “o peso das escolhas coletivas pregressas” dos atores 

estratégicos nos momentos críticos da história é elucidativo para a análise do padrão “dual” 

de intervenção do Estado na segurança pública no Brasil.  

As instituições também são influenciadas pelo desenvolvimento histórico que 

moldam as suas trajetórias. Dessa forma, o estudo da trajetória de dependência atribui à 

capacidade do Estado e ao legado de  políticas existentes poder de explicar processos de 

indução e estruturação de decisões posteriores. Hall e Taylor (2003,201) lembram que “o 

principal problema consiste evidentemente em explicar o que provoca as situações críticas 

(critical junctures), e em geral os teóricos insistem no impacto das crises econômicas e dos 

conflitos militares”. O período em estudo (1831-50) é um dos momentos críticos onde se 

alteram as preferências e as escolhas dos atores em torno das instituições, e, portanto, é 

adequado para ser considerado como objeto de estudo para compreender a formação das 

instituições. Neste período, se configura uma crise que pode ser periodizada em dois 

grandes momentos: a) crise militar no período compreendido entre 1831 a 1835; b) o 

segundo momento crítico aqui considerado vai de 1835 a 1850, onde os problemas 

econômicos assumem centralidade. Esse período da história brasileira, talvez tenha sido o 

mais fértil para mudanças institucionais e constitucionais e, por isso, para esclarecê-los nos 

apropriamos dos conceitos de path dependency. A formação de um padrão dual de 

intervenção do Estado na segurança pública é, em grande parte, tal qual se argumentará 

adiante, resposta à combinação de  tensões internas e externas  sobre o regime. Estas 

tensões afetaram as decisões relativas à governabilidade do Estado Brasileiro, o qual, para 

compatibilizar as pressões das oligarquias locais por maior descentralização e autonomia, 

por um lado, e, por outro, pressões externas que buscavam maior “ordem” interna, levou o 

governo a combinar estratégias descentralizadoras e centralizadoras nas instituições de 

segurança pública.  

A “dependência de trajetória” tem sido utilizada para analises comparativas para 

estabelecer a trajetória política ou econômica de países e outras unidades de pesquisa 

(Fernandes, 2002:79). Institucionalistas consideram que fatores em questão num momento 

histórico particular determinam variações nas seqüências de decisões sociais ou políticas, 
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que afetam países, sociedades e sistemas. Nesse sentido, eventos passados influenciam a 

situação presente e a história conta. “Path dependency” significa que um país, ao iniciar 

uma trilha, tem os custos aumentados para reverte-la. Existirão outros pontos de escolha, 

mas as barreiras de certos arranjos institucionais obstruirão numa reversão fácil da escolha 

inicial”. Path dependency significa que: “um efeito criado por causas, em algum período 

prévio, torna-se causa deste mesmo efeito em períodos subseqüentes”. Todavia para que 

haja a mudança de trajetória, é necessário identificar o momento crítico para promover as 

mudanças adequadas a situação real. Esse momento crítico é definido como sendo “uma 

situação de transição política e/ou econômica vivida por um ou vários países, Estados, 

regiões, distritos ou cidades, caracterizada por um contexto de profundas mudanças seja ela 

revolucionária ou realizada por meio de reforma institucional” (Fernandes, 2002, 85). Os 

momentos críticos se constituem importantes recursos analíticos para a Ciência Política 

dado que nestes são alteradas as preferências, as crenças, os valores, e portanto as escolhas 

institucionais das elites decisórias num dado contexto histórico. No caso em estudo, ele se 

inicia com o golpe de 7 de abril, que se constitui no primeiro momento crítico. O outro 

momento crítico de valor ocorrerá em 1850, quando a Grã-Bretanha desrespeitava a 

soberania brasileira estimulada por questões econômicas. Todavia, os momentos críticos 

são precedidos de fatos que permitem antever as crises, e fazer clivagens para que se adote 

as medidas cabíveis. E para identificar esse momento, Fernandes (2002: 86,87), apresenta 

um resumo do trabalho de D. Collier e R. Collier (1991), onde os estudiosos demonstram 

esquematicamente o momento crítico em 5 fases: condições antecedentes; clivagem ou 

crise; legado e seus três componentes; explicações rivais envolvendo causas constantes, e 

fim do legado.  O trabalho de  D. Collier e R. Collier ficou demonstrado na figura 1. 
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Figura 1. 
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Fonte: Fernandes (2002). 

 

Em suma, esta pesquisa focaliza o papel do Estado e sua intervenção na área 

setorial da segurança pública. Ela procura explicar as forças motrizes e os mecanismos 

causais que levaram o Governo Brasileiro, em um dado conjunto de restrições endógenas e 

exógenas, a optar por padrão dual de intervenção na segurança pública, que combinou 

estrategicamente idéias centralizadoras e descentralizantes. O argumento principal do 

trabalho é o de que a escolha por esse modelo institucional se deve a uma tentativa de 

garantir a governabilidade, ou lidar com o problema da ordem interna, em face do jogo 

específico de forças que operavam sobre o governo central naquele dado momento 

histórico. Todavia, a razão de estudar a gênese das instituições da segurança pública não é 

meramente historiográfica, isto é, não se trata de uma genealogia institucional, mas, sim, 

representa um esforço para compreender, a partir de referenciais teóricos do novo 

institucionalismo, as causas e os determinantes que levaram as elites a optar por um 

modelo híbrido que congregou forças centrípetas e centrifugas que interferem sobre a 

capacidade de coordenação de políticas na área de segurança pública num contexto 

federalista e democrático. 
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Para isso, o estudo se volta para a gênese do conflito que moldou o padrão de 

intervenção do Estado brasileiro na segurança pública, contemplando, de um lado, as 

forças locais que pressionavam por uma maior descentralização das instituições de 

segurança pública, e, por outro, as forças externas que pressionavam o governo brasileiro 

por modelos de inspiração centralizadora. A principal contribuição do estudo é a de tentar 

mostrar que, no caso estudado, o modelo resultante apresenta uma tentativa de “equilibrar 

os incentivos dos atores políticos internos e externos”, e, portanto, caracteriza um modelo 

que aqui denominamos de dual. Este modelo, argumenta-se, trouxe em si um padrão de 

conflito que tende continuadamente a exacerbar os dilemas entre governabilidade e ordem 

interna no Brasil.  
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CAPITULO II 

 

 

2. -  PARADOXOS DO ESTADO BRASILEIRO 

 

 

Este capítulo busca fornecer uma breve compreensão dos condicionantes históricos e 

ideológicos que influenciaram na formação do Estado Brasileiro e na sua intervenção na 

Segurança Pública. Os aspectos históricos que serão considerados na análise são os 

antecedentes que nortearam a transferência da Corte Portuguesa para o Brasil 

possibilitando a montagem de uma infra-estrutura institucional para um governo europeu 

numa situação de colônia. O Fico e o Primeiro Reinado serão dois momentos críticos 

utilizados para analisar as restrições e as oportunidades que modelaram as preferências e as 

escolhas das elites estratégicas para a questão do desenho institucional no contexto da 

independência do Brasil. Em seguida, destaca-se a questão da influência do pensamento de 

Burke, Benjamin Constant e Bentham na construção do Império no Brasil, e, 

compreendida a partir das ações de 03 importantes atores no período regencial: Diogo 

Antônio Feijó, Bernardo de Vasconcelos e Evaristo da Veiga. O primeiro deles atuava de 

forma decisiva como condutor das políticas de governo, o segundo conquanto ideólogo e 

jurista, e o último conquanto difusor das idéias nos jornais da época.  

 

2.1. Antecedentes. 

 

Desde o tempo da colonização do Brasil, a fundação de um Império ultramar esteve 

no ideário dos reis portugueses. Entretanto, a realização desse feito sempre foi postergada, 

em face da magnitude do evento. No início do século XVIII, a  iminente invasão de 

Portugal pelos franceses precipitou o plano adormecido. Não é que a evasão do território 

português na Europa, diante do ataque do Exército de Napoleão não fosse uma boa 

alternativa. Porém, na verdade, a invasão serviu para acordar o velho sonho português de 
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construir um grande império no continente americano a partir da Colônia brasileira. E para 

a realização desse sonho, Portugal contou com a aprovação e incentivo da Inglaterra, que 

tinha interesses comerciais no novo continente, cuja maioria das colônias pertenciam à 

Espanha, aliada do inimigo francês. O pequeno reino de Portugal sonhava em reviver o seu 

período de supremacia marítima e domínio das antigas expedições que resultaram no 

sucesso dos descobrimentos. De outra forma, criando instituições adequadas no Brasil, 

seria possível recuperar na América aquilo que poderia perder na Europa. E, além desses 

interesses nacionais portugueses, havia também a ambição da Casa de Bragança em fundar 

uma nova Dinastia.  

A família real chegou no Brasil em 1808. E a primeira medida adotada pelo rei D. 

João VI foi abrir os portos às nações amigas. Em maio, o Soberano emitiu um manifesto 

declarando guerra a França, e na mesma oportunidade afirmou que sua vinda para o Brasil 

tinha por objetivo “fundar um império”. No Brasil, D. João VI instalou as instituições 

portuguesas, dando outra dinâmica à vida na Colônia, iniciando o processo de construção 

do Império brasileiro. Essa decisão do Monarca... 

“(...) estabelecendo no Brasil a sede da monarquia, o regente aboliu  ipso facto o regime 
de colônia em que o país até então vivera. Todos os caracteres de tal regime 
desapareceram, restando apenas a circunstância de continuar a sua frente um governo 
estranho. São abolidas, uma atrás da outra, as velhas engrenagens da administração 
colonial, e substituídas por outras já de uma nação soberana” Junior (1999:47)  . 

 

A Colônia caminhava célere para sua independência. Em 1814, o governo de D. João 

VI iniciou uma reforma que pretendia transformar o Brasil em um Império. Por essa 

reforma Portugal continuaria sendo um Reino Unido ao Império do Brasil (Saldanha: 

2001;93).  Em 1815, a Colônia foi elevada à condição de Reino Unido. O fato “(...) 

configurou o sonhado império brasileiro e fixou a única monarquia americana, dando a 

sua independência – depois de um aprendizado efetivo e em grande parte consciente nos 

últimos anos – o seu caráter próprio” (Cunha:1997:149). 

A decisão do Rei elevando o Brasil a condição de Reino Unido foi adotada sem 

grande pressão interna ou externa, foi uma escolha. O Soberano ao chegar no Brasil, ele 

mesmo, tomou a iniciativa de, paulatinamente, estabelecer o processo de independência 

brasileira, cujo objetivo maior era o de inaugurar um império na América, solidificado por 

decisões e ações planejadas, e adotadas de forma a não criar embaraços administrativos 
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para a concretização do velho sonho dos reis portugueses. O império a ser inaugurado na 

América seria uma obra da Casa de Bragança. 

Em 1817, na cidade de Lisboa, antecedendo a revolução do Porto, um grupo de 

portugueses ligados ao Sinédrio, foi preso e acusado de traição pela Regência, o qual, por 

influência do Marechal Williams Beresford, foram condenados a morte e executados. Em 

1820, irrompe-se uma revolução, que culminou com a deposição da Regência e expulsão 

dos ingleses que, de forma autoritária, executavam suas missões de protetorado em 

Portugal, influenciando as decisões do governo regencial, desprestigiando o Exército e o 

cidadão português residente no seu território europeu. A revolução do Porto tinha por 

objetivos, além de livrar-se da presença inglesa em seu território, fazer retornar a corte para 

Lisboa. Vitoriosa a revolução do Porto, e instalada a regência provisória, aumentaram as 

incertezas no Brasil. Os portugueses de Portugal passaram a exigir o retorno do Rei Dom 

João VI, e a desenvolver ações no sentido de fazer o Brasil retornar a antiga condição de 

Colônia.  

D. João VI, nas palavras de Faoro (1996:254), “herdara de sua casa, como 

demonstrarão os sucessos da década de 20, uma preocupação obsessiva, permanente, fixa: 

a conservação da coroa na sua cabeça e de seus sucessores”. Todavia a influência da 

revolução francesa também já era percebida no Brasil. A república francesa inspirada no 

pensamento de Rousseau estimulava a insegurança e a luta sangrenta. As mudanças 

radicais provocavam instabilidades políticas e sociais, e também aumentavam as incertezas 

com relação à segurança do próprio Soberano. O Rei era ciente das incertezas advindas do 

governo republicano, e por isso defendia a monarquia como a melhor forma de governo 

para o Brasil.  O traslado da família real para o Brasil implicou  na transferência e criação 

de instituições na Colônia. D. João, assim como os seus assessores eram monarquistas 

tradicionalistas, e não sentiam necessidade de promover mudanças no sistema monárquico 

português (Faoro: 1996:250). E todas as reformas e as conseqüentes crises ocorridas na 

França não lhes passavam desapercebidas. O reino de Portugal inspirava-se na monarquia 

moderada inglesa e na sua experiência das Luzes ainda recente. Dessa forma, toda 

estratégia do governo português foi de fortalecer as instituições portuguesas, para que o 

velho ideário português fosse concretizado, sem riscos os de uma revolução radical. O 

cetro brasileiro deveria permanecer com a Casa de Bragança.  
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A obra de Edmund Burke foi central para os governos e intelectuais como símbolo 

do pensamento contra-revolucionário. Burke era um liberal conservador crítico da 

revolução francesa, sobretudo do seu democratismo. A sua obra “Reflexions sur la 

revolution de France” foi publicada pela Imprensa Régia em 1812, traduzida e comentada 

por José da Silva Lisboa, futuro Visconde de Cairu. O pensamento de Burke opunha-se ao 

racionalismo político do século XVIII, constituindo-se numa crítica ao pensamento 

contratualista de Hobbes e Locke e a doutrina dos direitos naturais defendida por tais 

autores. Burke... 

“(...) filiava-se a tradição da common law inglesa formulada no século XVII por Mathew 
Hale. (...) Os conservadores ingleses negligenciaram a obra de Burke ao longo do século 
XIX. Na França, entretanto, seu pensamento exerceu grande influência entre os 
intelectuais contra-revolucionários (...) identificando-o como pai do pensamento 
conservador. (...) ele foi utilizado pela elite luso-brasileira coimbrã para dar respostas 
específicas para questões no contexto da independência” (Kirschner,2003; 677-703). 

 

O Ministro dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, D. Rodrigo de Souza Coutinho, 

o Conde de Linhares, com o propósito de divulgar o pensamento de Burke no Império 

Português, relacionou alguns de seus escritos com o objetivo de publicá-los. José  Silva 

Lisboa, amigo de Souza Coutinho, e, na época um dos diretores da Imprensa Régia, 

encarregaram-se em 1812 da publicação sobre o título de Extratos das Obras Políticas e 

Econômicas de Burke. (...) O principal ponto de conexão entre as idéias de Burke e Silva 

Lisboa era a crença de que o homem é por natureza, um animal religioso, e a religião era 

vista como base para a sociedade civil (...) A desigualdade social era, para ambos, 

inerentes “à natureza das coisas”, e as tentativas de nivelar os indivíduos só contribuiriam 

para perverter a ordem da natureza.”  Em Constituição Moral e Deveres do Cidadão, livro 

dedicado a D. Pedro I, a preocupação de Silva Lisboa era expor alguns filósofos morais, 

como Adam Smith, David Hume e, naturalmente, Edmund Burke, que poderiam contribuir 

para “formar cidadãos de heróico espírito público”, uma vez que a moralidade era a “sólida 

base do edifício político”. Nesta obra fez referências à Confederação do Equador, que 

considerada como um movimento inspirado nas “drogas gálicas”, que desorganizava a 

sociedade e ruía o principio de descentralização. (Kirschner, 2003:688).  Nas “reflections” 

Burke “salienta as virtudes da moderação dos ingleses que, orientados pela tradição e 

busca de consenso político, optaram pelo caminho das reformas na modernização do 
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Reino, evitando deste modo o enfraquecimento das Instituições”1 (Guimarães; 2001:115). 

Na montagem do Estado brasileiro, será o pensamento de Burke que irá orientar os liberais 

moderados, que assumiriam o poder após a abdicação de D. Pedro I. As suas idéias serão 

popularizadas pela “Aurora Fluminense” e “O homem na América”, jornais dirigidos por 

Evaristo da Veiga, que segundo Joaquim Nabuco, exerceu no governo dos liberais 

moderados, uma “verdadeira ditadura de opinião. (Nabuco, 1997, volume I, 58)”. 

Burke, assim como Maquiavel, acreditavam que a “tradição” era um elemento 

fundamental na construção do Estado. Burke também atribuía ao sistema monárquico a 

qualidade de garantia da estabilidade política e social, haja vista que o “pedigree” do 

Soberano lhe conferia uma “seriedade respeitável” capaz de inibir os excessos liberais. 

Entretanto, os tempos eram outros, o liberalismo radical francês, fundado nas idéias 

rousseaunianas de soberania popular era uma realidade que impressionava os nativos das 

Colônias americanas. E, se, por um lado, o povo brasileiro desejasse mudanças liberais, 

faltava uma liderança capaz de unificar as Províncias em um mesmo ideal: a separação de 

Portugal. Essa circunstância  levaria as elites brasileiras a se unirem em torno do Regente 

D. Pedro, que embora percebesse a presença do liberalismo na vida da sociedade brasileira 

emergente, não renegava as suas “tradições” e nem ao seu “pedigree”. As circunstâncias 

tornaram-se todas favoráveis ao projeto dos antigos reis de Portugal. O domínio da 

Dinastia de Bragança não sofreria solução de continuidade. D. João havia trabalhado para 

que essa transferência de poder ocorresse de forma “segura e suave” (Torres, 1957:31). Em 

abril de 1821, D. João retornou para Portugal, e deixou o seu primogênito no Brasil – o 

Príncipe Regente D. Pedro. E é por essa necessidade de se fazer a independência da 

Colônia, mantendo a integralidade territorial e evitando as revoluções separatistas das 

Províncias que o Príncipe Regente D. Pedro de Alcântara, ao receber a determinação da 

Corte portuguesa para retornar a Lisboa, é convidado a permanecer no Brasil e liderar o 

processo de independência iniciado pelo seu pai D. João VI. Esse capítulo da 

independência do Brasil passou a ser conhecido como “o fico”. 

                                                 
1 O autor escocês afirma que “(...) atuando sempre como se na presença de antepassados canonizados, o 
espírito de liberdade, que em si mesmo conduz ao desgoverno e a excesso, é moderado por uma seriedade 
respeitável. Esta concepção de uma descendência liberal nos inspira com um senso de dignidade inata 
habitual que impede aquela insolência arrogante que quase inevitavelmente adere e desonra aqueles que são 
os primeiros detentores de qualquer distinção. Por este instrumento, nossa liberdade se torna uma liberdade 
nobre. Ela porta um aspecto imponente majestoso. Ela tem pedigree e ancestrais ilustres” (in Welfort, 
2001:34). 
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A decisão de D. Pedro para permanecer no Brasil, e se engajar no processo de sua 

independência, não deve ser entendida apenas pelo lado sentimental como querem parecer 

alguns historiadores. O seu pai D. João VI, aspirava montar um Império Lusitano a partir 

do território brasileiro. O retorno do Rei para Portugal não era obstáculo, haja vista que ele 

deixara o seu primogênito no Brasil. Por outro lado, D. Pedro demonstrava simpatia pela 

doutrina liberal, que havia estimulado a libertação de Portugal do protetorado inglês, e que 

estava a promover reformas no velho mundo e influenciando os debates liberalizantes nos 

paises sulamericanos, inclusive o Brasil. Em verdade “o fico” representou para o Regente 

uma delegação de poderes para que ele agisse em favor da independência. Foi um contrato 

ao estilo hobbesiano onde as elites intelectual e rural, e também mercadores de escravos, 

por vontade própria abriram mão de suas liberdades e a transferiram para D. Pedro. Dessa 

forma, a partir de 9 de janeiro de 1821, dia do Fico, a vontade das elites era a vontade do 

Príncipe. As relações entre a elite e o Príncipe estavam sujeitas à lógica hobbesiana. 

Todavia, a aceitação do Príncipe pelos os liberais republicanos era circunstancial, enquanto 

que para os monarquistas,  o envolvimento do Regente era efetivo e obedecia a um 

consenso já previsto e induzido pela elite monarquista formada em Coimbra, e que tinha 

poder de influência junto ao Regente. Assim, as duas correntes políticas portuguesas e 

brasilienses conviveram juntas até a independência da Colônia. 

Mas a verdade é que todos os atores trabalharam para que a independência do Brasil 

ocorresse de forma a evitar os riscos de conflitos armados entre brasileiros e portugueses. 

A elite brasileira tinha conhecimento da luta sangrenta ocorrida na França, a instabilidade 

da ordem pública, e as dificuldades de garantir a ordem num Estado rousseauniano sem 

derramamento de sangue. E isso explica, em parte, o contrato estabelecido entre a elite 

brasileira e o Príncipe Regente. Entretanto, é oportuno lembrar que o povo brasileiro era 

constituído em sua maioria de índios, negros escravos e mulatos. Havia uma pequena 

burguesia constituída por comerciantes estrangeiros. A elite era formada por integrantes da 

burocracia e pelos grandes proprietários rurais. E se por um lado, mesmo que os burocratas 

desejassem a independência através de uma revolução liberal, não teriam suporte 

econômico e braços para lutar. Naquele momento, D. Pedro era o líder que poderia 

“unificar” as vontades e os interesses da sociedade brasileira. Assim o mais sensato era 

manter estratégias para promover a independência envolvendo o Príncipe Regente, que era 

sensível ao liberalismo, e tinha interesses em criar sua própria Dinastia.   
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Para os liberais monarquistas, a cooptação de D. Pedro importava na inauguração 

de uma monarquia constitucional. Também a possibilidade de uma união com o Reino de 

Portugal não era destacada, uma vez que o Imperador brasileiro era o herdeiro natural do 

trono português, ao qual poderia reivindicar oportunamente após a morte de D. João VI. 

Tudo isso, com o apoio da Inglaterra que tinha interesses comerciais nesse 

empreendimento. A recusa de D. Pedro implicava no risco da monarquia brasileira se 

tornasse uma República, como os demais Estados sul-americanos. As lutas sangrentas e a 

expulsão do Monarca e de seus seguidores também faziam parte dos riscos em que 

monarquistas liberais ficavam expostos, caso não aceitassem a república. 

A união das províncias em torno de D. Pedro, não foi impelida apenas pela sua 
liderança e carisma. Por trás dessa decisão estavam os interesses da elite rural e dos 
traficantes de escravos. Em 1810, Portugal havia celebrado dois tratados com a Grã-
Bretanha. 

“O primeiro era um tratado de comércio e navegação, a ser renovado em quinze anos, o 
qual, entre os muitos privilégios que concedia ao comércio britânico, fixava uma tarifa 
máxima de 15% ad valorem sobre os produtos britânicos importados no Brasil(art. 9) e 
permitia ao governo britânico nomear juizes conservadores, isto é, magistrados especiais 
que teriam competência para tratar dos casos que envolvessem cidadãos britânicos no 
Brasil(art. 10). O segundo era um tratado de aliança e amizade, cujo décimo artigo se 
referia ao comércio de escravos: convencido da “injustiça e desnutilidade” do comércio 
e especialmente das vantagens de “introduzir e continuamente renovar uma população 
estrangeira e factícia” no Brasil, o Príncipe Regente concordava em cooperar com a Grã-
Bretanha “pela adoção das medidas mais eficazes para levar a cabo a gradual abolição 
do comercio de escravos em todos os seus domínios (...) (Bethell, 2002; 29)”. 

 

O Tratado de Aliança e Amizade  tinha artigos ambíguos... 
“E durante um curto período, os oficiais de marinha britânicos interpretaram 
erradamente o ambíguo artigo décimo do tratado anglo-portugues de fevereiro de 1810 
como significando que o comércio português de escravos era ilegal ao norte do Equador 
e que, portanto, eles tinham o direito de suprimi-lo: vários navios portugueses foram 
capturados e um número importante de casas comerciais da Bahia e de Pernambuco, que 
tinham desfrutado de vínculos particularmente estreitos com a Costa da Guiné, sofreram 
pesadas perdas.”(Bethell, 2002; 31-32) 

 

Posteriormente, com os Tratados de 1815 e 1817, os excessos diminuíram, mas a 

fiscalização inglesa continuou ferrenha. Dessa forma, a fragmentação do território 

brasileiro em novos estados os obrigaria a enfrentar uma “guerra” contra a Inglaterra, que 

tinha uma política externa voltada para o combate ao tráfico de escravos, cuja atividade 

econômica, no Brasil, era a mais promissora. Dessa forma, ficar contra a permanência de 

D. Pedro e contribuir para a dissolução do Estado brasileiro em novos Estados 

independentes, sem Exército e sem Marinha, era atrair para si a poderosa Armada inglesa, 
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que se constituía na polícia do mundo (Bethell, 2002:36 e 38), e enfrentar a extinção do 

tráfico de escravos e assumir os prejuízos da produção agrícola brasileira. Para D. Pedro, a 

aceitação da proposta de conduzir o processo de independência do Brasil, significava a 

continuação do antigo projeto dos reis portugueses de inaugurar um grande império na 

América. A diferença é que os reis desejavam um império português. Porém esse desvio do 

sonho português era perfeitamente contornável, haja vista que D. Pedro ainda poderia 

reivindicar o  Reino de Portugal. Assim, os riscos para D. Pedro eram mínimos, em face 

dos ganhos oferecidos pelos brasileiros: o maior Império das Américas. 

Entretanto, se pensarmos que naquele momento aquela idéia era a expressão de 

uma única vontade, ao cooptar o Príncipe para a tarefa de Independência, possivelmente os 

brasileiros acreditassem na transitoriedade do poder atribuído a D. Pedro. Os brasileiros 

concederam poderes a D. Pedro para fazer a Independência, e acreditavam que logo em 

seguida poderiam recuperá-los através de uma Constituição liberal que imolasse o 

Imperador em seu Poder político. Porém, Hobbes deixa antever que, o homem sempre está 

disposto a lutar pela sua sobrevivência na busca daquilo que é melhor para si. A elite 

política brasileira havia conferido a D. Pedro um poder real inquestionável. Aquele que 

para Hobbes é o maior de todos, o “poder de um Estado” (2001:70). Ao declinar de suas 

vontades em favor do então Regente, a elite política brasileira transferiu sua liberdade de 

construir o Estado brasileiro.  

D. Pedro tinha a “real” percepção do momento. A ele não foi conferida apenas uma 

delegação para fazer a Independência, também lhe foi conferido a honra de “defensor 

perpétuo do Brasil”. Essa honra sugere que após a Independência, o Imperador teria os 

encargos de continuar na defesa do novo Estado, que teria que conquistar seu 

reconhecimento perante as outras nações e defender-se dos ataques estrangeiros e de 

nacionais como Estado independente2. Fortalecido pelos poderes que lhes foram 

transferidos, em setembro de 1822 o Príncipe Regente proclamou a independência, e logo 

em seguida foi aclamado o Primeiro Imperador do Brasil. D. Pedro cumpria a primeira 

parte do acordo. Todavia naquele período, Saldanha (2001, 92), lembra que “na verdade, e 

                                                 
2 Ao escolherem D. Pedro como o líder capaz de conduzir o Brasil a sua independência, os brasileiros 
confiaram a ele a sua defesa interna e externa. E portanto, “a única forma de constituir um poder comum, 
capaz de defender a comunidade das invasões dos estrangeiros e das injurias dos próprios comuneiros, 
garantindo-lhes assim uma segurança suficiente para que, mediante seu próprio trabalho e graças aos frutos 
da terra, possam alimentar-se e viver satisfeitos, é conferir toda a força e poder a um homem,...” (Hobbes, 
2001: 130). 
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não havia como ser de outro jeito, quem viveu e assimilou aquelas ideais foi a elite do 

tempo - de resto uma elite já um tanto viciada em certos setores”. Para isso, basta dizer que 

a Assembléia Constituinte encarregada de elaborar a primeira Constituição era composta 

de... 

“23 bacharéis em direito, 7 doutores em direito canônico. 3 médicos, 19 padres (entre 
os quais um bispo), 3 marechais de campo e dois brigadeiros. Tal como  as assembléias 
congêneres, dos Estados Unidos, da França, da Espanha e de Portugal, eram os espíritos 
esclarecidos das classes dominantes, não havendo, entretanto, representantes das 
classes trabalhadoras” (Melo, 1972:21).  

 

As Províncias eram controladas pela elite rural, que detinham o poder político, 

econômico e o controle sobre a população existente em suas propriedades as quais, em 

muitos casos, correspondiam aos domínios do Distrito e até de municípios. A realidade é 

que a independência do Brasil foi conseqüência do arranjo político que resultou na 

permanência do Regente no Brasil. Naquela oportunidade foram ponderados os ganhos e 

perdas que a transferência de poder ao Príncipe, a fim de que ele conduzisse o processo de 

independência do Brasil. A cooptação do Regente foi uma decisão que oferecia menos 

incertezas e custos, e maiores ganhos políticos tanto para os monarquistas, tanto para os 

republicanos e finalmente para o próprio Regente.  

“Por isso há quem interprete o triunfo da fórmula monárquica como uma conquista 
conciliatória das classes dominantes rurais; um modo de controlar tendências populares 
e de esquivar pretensões da burguesia urbana; a independência traduzia forças sociais 
inafastáveis, mas a forma monárquica adiaria certas questões”(Saldanha, 2001, 94). 

 

 

2.2. O Primeiro Reinado. 

 

 

Proclamada a independência, D. Pedro logo tratou de providenciar a instalação de 

uma Assembléia Constituinte. D. Pedro jurou “defender os legítimos direitos e a 

Constituição futura do Brasil”. Entretanto, se por um lado D. Pedro demonstrasse simpatia 

pelo liberalismo, na prática não se deveria esquecer sua origem portuguesa e sua formação 

absolutista, e também sem olvidar suas atitudes intempestivas. Assim, os constituintes que 

antes apoiaram o Príncipe Regente no episódio do “fico”, e que o proclamaram “defensor 

perpétuo do Brasil” agora, depois de atingido o objetivo da independência, passaram a 
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redigir uma Constituição discriminatória, que impunha dificuldades ao exercício de 

direitos políticos pelos portugueses. Na Assembléia destacam-se o trabalho e a ideologia 

radical de Antônio Carlos de Andrada. O Projeto da 1ª Constituição brasileira foi 

arquitetado de forma a exercer total controle sob as ações do Imperador. O Príncipe a tudo 

acompanhava, porém não se descuidava de oportunamente expressar suas preocupações e 

suas expectativas em relação à Constituição.  Em algumas Províncias, como a de 

Pernambuco, a ordem pública não estava sob controle total do governo. Sobre a crise na 

província de Pernambuco, a passagem seguinte ilustra com clareza o problema que se 

defrontava o Imperador ....  

 

“o pacto constitucional estava sendo elaborado em Lisboa. Mas ele pressupunha a 
existência de pactos realizados nas diferentes províncias  para a eleição dos deputados. 
(...) Os pactos resultavam de diversas forças públicas, que buscavam associar os 
interesses particulares com o Geral. (...) Um ponto de interesse da maior parte das 
bancadas do Brasil a era a defesa da autonomia provincial (...). No caso de Pernambuco, 
o patriotismo de 1817 foi importante referência (...). Em Pernambuco, a situação tornou-
se complexa. De março a outubro de 1821, a província esteve dividida entre as forças do 
antigo governador Rêgo Barreto e as da Junta de Goiana, que se recusava a aceitar a 
autoridade do antigo interventor (...) os enfrentamentos armados cobriam a província e 
preocupavam os deputados do Congresso Português. (...) As forças militares enviadas de 
Portugal representavam séria ameaça à autonomia local. O novo governador das armas 
vinha acompanhado de um destacamento militar e sua função, definida pelo governo 
central, era por fim aos enfrentamentos na província. A Junta Pernambucana decidiu não 
aceitar o desembarque das forças (...). A Junta Pernambucana foi a única no Brasil a 
assumir a direção militar na província e submeter o governador das armas. 
Paralelamente, tomou medidas enérgicas para manter a ordem interna e aplacar os 
temores de comerciantes e proprietários de terras quanto às revoltas de escravos e da 
população livre e pobre. (...) A Junta Pernambucana aproximou-se então, do governo 
dirigido por D. Pedro (...). D. Pedro decidia, em clara oposição às Cortes, ficou e lutou 
pela unidade do reino. Inicialmente, tinha somente o apoio das províncias mais 
próximas da antiga capital. E, na tentativa de ampliar as adesões convocou um Conselho 
de Procuradores das Províncias (...). A defesa da autonomia da província tinha um 
objetivo: desenvolver um programa interno que retomava vários itens do de 1817. (...) A 
defesa da Pátria esbarrou em um limite: a defesa da pátria particular. Tensão antiga que 
se renovava na experiência constitucional.” (Berbel, 2003:361) 

 

 

As noticias das desordens ocorridas na França e as conseqüentes instabilidades 

políticas preocupavam o Imperador. Em sua fala na abertura dos trabalhos da Assembléia 

Legislativa e Constituinte, em maio de 1823, D. Pedro havia sugerido a necessidade de se 

elaborar uma Constituição que possibilitasse ao governo administrar a nova Nação 
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atendendo os interesses do povo e, sobretudo da ordem pública3. D. Pedro pediu que se 

fizesse “uma constituição digna dele e do Brasil”. O Imperador não perdia  oportunidade 

de insinuar para os deputados que a constituição deveria ser do seu agrado. No Manifesto 

de 6 de agosto de 1822, o Imperador já afirmava que o Rei D. João VI estava “prisioneiro 

do Estado, debaixo de completa coação, e sem vontade livre, como deveria ter um 

verdadeiro monarca”. E na Fala de 3 de maio de 18234, D. Pedro I  já insinuava que não 

aceitaria uma Constituição na qual não lhe era atribuído quase nenhum poder. Mesmo 

assim os constituintes insistiram em elaborar um projeto de Constituição liberal 

desconhecendo as insinuações do Imperador. Isto porque, conforme Melo (1972; 24)... 

“as relações entre a Assembléia e o Imperador foram-se envenenando no correr do ano. 
Pretextos não faltavam para tanto. Na discussão do projeto os antagonismos versavam 
sobre os poderes jurídicos do imperante, em questões como as da sanção dos projetos de 
lei da Assembléia, ou o conseqüente direito de veto imperial aos mesmos. Fora do 
recinto, a fricção entre os poderes tinha causas especificamente políticas, derivadas da 
oposição latente e crescente entre certos grupos de validos e colaboradores do 
Imperador, que eram portugueses aderentes à causa nacional, e os brasileiros natos, de 
tendência nacionalista mais extremada”. 

 

O fato é que os trabalhos da Constituinte foram desenvolvidos sob uma tensão entre 

o liberalismo republicano de Antonio Carlos e o liberalismo monárquico do Imperador. As 

duas correntes políticas conviveram sob incertezas ideológicas e sob o ambiente de intrigas 

promovido pelos servidores palacianos que, pelo Projeto da Constituinte, eram impedidos 

de exercerem cargos eletivos, e que desejavam o afastamento dos Andradas do poder. 

O Imperador passou então à reação. Em outubro de 1823, o Monarca promove uma 

reforma e dá nova organização aos governos provinciais. D. Pedro I passa a nomear para 

os cargos de Presidentes de Província pessoas de sua  confiança, com autoridade e 
                                                 
3 Em sua Fala de 3 de maio de 1823 o Imperador lembrou que “todas as constituições, que à maneira das de 
1791 e 1792, têm estabelecido suas bases, e se tem querido organizar, a experiência nos tem mostrado, que 
são totalmente teóricas e metafísicas e por isso inexeqüíveis; assim o prova a França, Espanha, e ultimamente 
Portugal. Elas não têm feito como deviam, a felicidade geral; mas sim, depois de uma licenciosa liberdade, 
vemos que em uns países já apareceu, e em outros ainda não tardam a aparecer o despotismo em um, depois 
de ter sido exorcitado por muitos, sendo conseqüência necessária, ficarem os povos reduzidos à triste 
situação de presenciarem, e sofrerem todos os horrores da anarquia”. CÂMARA DOS DEPUTADOS. 
Coleção de Leis do Império do Brasil, http://www.camara.gov.br/Internet/legislacao, acessos: 12 de janeiro 
de 2004, 00:23hs 
4 O Imperador sugeriu aos deputados que a Constituição brasileira deveria ser tal qual aquela  “(...) em que os 
três poderes sejam bem divididos de forma, que não possam arrogar direitos, que lhe não compitam; mas que 
sejam de tal modo organizados e harmonizados, que se lhe torne impossível, ainda pelo decurso do tempo 
fazerem-se inimigos, e cada vez concorram de mãos dadas para a felicidade geral do Estado. Afinal uma 
constituição, que pondo barreiras inacessíveis ao despotismo, quer real, quer aristocrático, quer democrático, 
afugente a anarquia, e plante a árvore daquela liberdade, a cuja sombra deva crescer a união, tranqüilidade, e 
independência deste império, que será o assombro do mundo novo e velho”. 

http://www.camara.gov.br/Internet/legislacao
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habilidades para solucionar os problemas situados nas esferas provinciais e municipais 

(Leal, 2002, 105). A distribuição de Sesmarias passou de competência exclusiva do 

Governo Central. As tensões chegaram ao clímax quando o Jornal controlado pelos 

Andradas “Sentinela da Liberdade à Beira-mar da Praia Grande” publicou uma carta 

atribuída a um tal “Brasileiro resoluto”, que criticava a incorporação de oficiais 

portugueses ao Exército brasileiro. Aqui é necessário que se entenda os fatos como uma 

disputa de poder, onde o que estava em jogo não era apenas a forma de governo, mas o 

próprio Império português na América. Um novo Principado havia sido inaugurado, e que, 

para mantê-lo, o “Príncipe” necessitava de uma força que lhe fosse leal. Nesses casos, 

Maquiavel sugere que um principado sem um Exército próprio nunca estará seguro 

(2001:66). No caso da formação do “principado brasileiro”, o Príncipe era um estrangeiro 

que tinha suas armas formadas por brasileiros, embora ainda existissem no Brasil frações 

de tropas portuguesas. E como se viu, a Constituinte era decididamente contrária aos 

portugueses, muitos leais ao Imperador. Esse episódio da incorporação de oficiais 

portugueses no Exército brasileiro denunciado pelo “Brasileiro resoluto”, aparentemente, 

teria sido o estopim para que a tropa demonstrasse sua indignação. As atitudes autoritárias 

de D. Pedro levaram os brasileiros a desconfiarem de sua lealdade ao povo brasileiro, 

pois... 

“Na época da independência, movido pelo entusiasmo, havia expressado sentimentos 
que deviam lisongear o espírito nascente de nacionalidade, e que foram tidos por 
sinceros; mas depois, o  emprego que fez de forças estrangeiras; as condições com que 
celebrou o tratado de agosto de 1825; a continua ingerência nos negócios de Portugal; a 
instituição do gabinete secreto; a nomeação de portugueses naturalizados  aos mais altos 
empregos do Estado, com a suposta exclusão dos brasileiros natos, haviam suscitado, 
entre um povo cioso, a desconfiança de que o próprio Monarca era ainda português de 
coração. Os brasileiros natos julgavam-se considerados como suspeitos, e pensavam que 
o Governo procurava apoio em um partido que reputavam estrangeiro: esta suspeita 
feria mui diretamente o seu amor próprio, juiz difícil de contestar; e nenhuma nação 
perdoou jamais semelhante ofensas. Foi isto o que perdeu o Governo de D. Pedro; foi 
isto que fez considerar a sua política como anti-constitucional, que o privou de toda a 
força moral, e o reduziu ao estado de espectador passivo de todos os insultos que 
diariamente lhe eram dirigidos pelos seus adversários” (Armitage,1981;213) . 

 

Mas, apesar das atitudes contrárias aos interesses da elite brasileira, a verdade é que 

os nativos não foram totalmente excluídos do poder, dessa forma...  

“É inexato D. Pedro haver preferido dar este cargo a adotivos. Nos dez ministérios do 
seu reinado de nove anos, os ministros adotivos foram em numero de quinze e os 
nativos em número de trinta. As paixões partidárias da época não permitiam ver com 
clareza, ou propositalmente alteravam a verdade, procedimento comum de partidos 
políticos em fase de exaltação. Ao demais, reinava a suspeita de deslealdade” 
(Monteiro; 1982:29-30).  
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O autor também relata que em suas memórias, o conselheiro Francisco Gomes 

opinou que “a indisposição que se notou contra os portugueses não provinha tanto do 

desejo de vingar antigos ultrajes, como do receio em que os brasileiros estavam de que os 

europeus, que ficaram entre eles, urdissem tramas para os privar do bem da independência” 

(Monteiro, 1982:30). 

D. Pedro, muito embora tenha afirmado que cumpriria a Constituição estabeleceu 

que a Carta deveria ser “digna dele”, e assim esperava que a deputância trabalhasse 

naquele sentido. O que não ocorria. E essa dualidade de idéias na formulação da 

Constituição gerou uma tensão entre o Imperador e a Constituinte que aumentava a cada 

instante. Em 13 de novembro de 1823 o Imperador decretou dissolução da Assembléia 

Constituinte e Legislativa. Todavia, o movimento provocado pela indignação da tropa 

portuguesa contra  o “Brasileiro resoluto” foi apenas o pretexto que D. Pedro aguardava 

para adotar medidas radicais.  

Fechada a Assembléia, no mesmo documento que dissolveu a antiga Constituinte, o 

Imperador convocou uma nova Comissão para elaborar um novo projeto de Constituição. 

Em 25 de março de 1824, D. Pedro I outorgava a primeira Constituição brasileira. A Carta 

Magna estabeleceu que o Estado brasileiro era uma monarquia constitucional, com uma 

representação censitária que inibia a manifestação da soberania popular na escolha de seu 

governo, e tolerava a escravidão como forma de preservar a Economia Nacional. A grande 

novidade era a presença do Poder Moderador. Esse Poder Real marcou a influência do 

pensamento de Benjamim Constant na formação do Estado brasileiro. Melo (1972; 27) 

relata que... 

“D.Pedro I, como tantos homens das classes superiores da América Latina, lera 
cuidadosamente a obra de Benjamin Constant (...) o projeto de bases da Constituição de 
1824, escrito pelo Conselheiro Gomes da Silva sob inspiração do Imperador, projeto 
este anterior ao do Conselho de Estado e que lhe foi seguramente presente como ponto 
de partida, contém no artigo 2 a existência de quatro poderes no Estado, entre os quais o 
Moderador. Abaixo desta palavra vê-se perfeitamente a confirmação com a letra de D. 
Pedro: ‘sim”.  

 

O Poder Moderador, defendido por Benjamim Constant, atribuía competência ao 

Soberano para mediar os conflitos entre os demais poderes, sem serem responsabilizados 

por suas decisões, as quais eram adotadas através dos seus ministros. Esse Poder Real, 

surge na Carta Constitucional outorgada por D. Pedro I em março de 1824. A sua inclusão 

na 1ª Constituição brasileira causou a repulsa dos liberais, que viam nele um instrumento 
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autoritário. Entretanto, no período regencial, os moderados se apropriaram dele, mas a 

Regência ficou impedida de “dissolver a Câmara dos Deputados”, de “dispensar as 

formalidades, que garantem a liberdade individual”, e também de distribuir títulos de 

nobreza, dentre os principais impedimentos. 

A Constituição garantiu “o Direito de Propriedade em toda sua plenitude”, mantendo 

assim o modelo patrimonialista português, reconhecendo a escravidão como elemento 

agregado à propriedade privada. O Estado liberal brasileiro não reconhecia a propriedade 

como fruto do trabalho e uma conquista do indivíduo como resultado do seu esforço. Ele 

reconhecia o status quo da elite rural, admitindo a propriedade da terra como uma herança 

do modelo colonizador português, ou resultante dos favores do Imperador em 

reconhecimento a fidelidade dos seus súditos. A liberdade do indivíduo estava associada a 

sua condição econômica. Na verdade a Constituição de 1824 foi um ganho para a elite 

rural. O catolicismo foi instituído como religião oficial. E embora houvesse liberdade para 

se professar outros credos, somente poderiam ser eleitos para os cargos eletivos os 

cidadãos que professassem a religião oficial.  O Poder Judiciário não ficava autônomo. Os 

Juizes eram nomeados pelo Imperador, que também tinha poderes para puni-los e removê-

los para outras Comarcas. E isso caracterizava a subordinação do Poder Judiciário ao Poder 

Moderador, o que contrariava a mesma Carta, que no artigo 151 estabelecia que o Poder 

Judiciário era independente. A Carta de 1824 reconhecia as instituições locais, oriundas do 

governo português, como forma de aproximação entre o governo central. Foi mantido o 

Presidente de Província, e reconhecido o Juizado de Paz, com jurisdição distrital, com seus 

juizes eleitos juntamente com os vereadores das câmaras municipais. 

Em seu artigo 161, a Carta Constitucional estabelece que nenhum processo poderá 

ser instalado sem que antes tenham sido desenvolvidos esforços conciliatórios. Logo em 

seguida o artigo 162 estabelecia que para o exercício da conciliação “haverá Juizes de Paz, 

os quais serão eletivos pelo mesmo tempo e maneira por que se elegem os vereadores das 

Câmaras. A Constituição que alguns casos era unitária, através dos Conselhos Gerais, 

também contemplava o elemento federativo (Armitage, 1981; 216). Essa contradição 

levava o governo a uma situação de inércia, em face da estrutura do Estado. Nesse modelo 

as Províncias pouco importavam... 

“Os legisladores haviam formado os diversos códigos que desenvolvem a Constituição, 
só com atenção à sua posição peculiar; e por meio dos avultados privilégios concedidos 
às Municipalidades, e aos Juízes de Paz eletivos, achavam-se os membros da 
administração geral, e os Presidentes das províncias embaraçados por insuperáveis 
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barreiras. Tanto as Municipalidades, como os Juízes de Paz, eram, em virtude de suas 
eleições, os representantes de um partido. Nos casos em que este partido estava de 
acordo com o Governo, ia tudo bem, ainda que a administração se via sempre obrigada a 
tratar estas autoridades com a maior delicadeza e atenção, sem o que não se devia 
esperar que que o individuo algum servisse um emprego gratuitamente; e nos casos 
contrários, em que o partido oposto era mais forte, a autoridade do Governo tornava-se 
pouco mais do que nominal; em vão promulgava os seus éditos, não eram obedecidos. 
Debaixo de suas vistas, na Metrópole não podiam os membros do Governo obter, nem 
as aparências do respeito; e nas províncias os Presidentes ainda menos consideração 
conseguiam, visto que antes de se executarem certos atos, era necessário previamente 
alcançar a sanção dos respectivos Conselhos do Governo, os quais eram, bem como as 
Municipalidades, corporações eletivas, freqüentemente dominadas por considerações de 
partidos”(Armitage, 1981; 211).  

 

A Constituição outorgada por D. Pedro em 1824, elaborada em 15 dias, obedecia ao 

mesmo pensamento do Projeto desenvolvido pela Assembléia Constituinte. O próprio 

Antonio Carlos Andrada, citado por Leal (2002:107) afirmou que  “a constituição atual (a 

Carta de 1824) é uma cópia do quanto ali escrevi (...)”. Na verdade, o fato novo na Carta 

de 1824 era o “poder moderador”, que atribuía poderes excepcionais ao Imperador, e que 

não constava do projeto de Antonio Carlos. 

Assim poder-se-ia pensar que em sendo a Carta outorgada um produto do 

pensamento dos liberais da época, ela poderia servir adequadamente ao governo regencial, 

não havendo necessidade da utilização dos mecanismos do Poder Moderador. 

 

 

2.3 - As idéias que orientaram a formação das instituições regionais. 

 

Vencido o 1º Império, na fase regencial e no 2º Império, além das ideais de Burke e 

de Benjamim Constant , também é possível alinhar determinadas escolhas estratégicas à 

teoria utilitarista de Jeremy Bentham. Para isso será interessante conhecer, mesmo que 

superficialmente, brasileiros que a historiografia sugere como aqueles que mais 

influenciaram com suas idéias e ações, as escolhas e a construção das instituições do Brasil 

nação. E neste trabalho nos limitaremos a apenas aos três que julgamos mais importantes: 

Evaristo da Veiga, Diogo Antônio Feijó e Bernardo de Vasconcelos. Evaristo da Veiga foi 

Deputado na Assembléia Geral do Império entre 1826 e 1836. Liberal moderado fundou o 

Jornal Aurora Fluminense, do qual divulgava as idéias liberais, difundindo o pensamento 
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de Edmund Burke. Como membro da Sociedade Defensora da liberdade e da Sociedade da 

Independência do Rio de Janeiro, também era responsável pelo jornal “O homem e a 

América”, por onde fluíam os pensamentos da Sociedade Defensores da liberdade, e em 

cujo primeiro número é transcrito um texto de Edmund Burke, no qual o autor escocês 

enfatiza as dificuldades de “um governo composto de homens tirados do seio da nação para 

regê-la” (Guimarães, 2001:113). Em 1832, na abertura da legislatura, a Sociedade 

Defensora encaminhou felicitações à Câmara dos Deputados, quando reforça sua crença 

que “a obra de nossa regeneração” continuaria com base na moderação e na sabedoria. 

Evaristo da Veiga era um monarquista moderado, avesso a violência, que seguia o 

pensamento de Edmund Burke. Diogo Antônio Feijó, era um Padre, de hábitos simples, 

liberal, e cuja energia e elevado padrão moral, se refletiam em todas as suas ações. Evaristo 

dizia que ele era o homem certo para enfrentar as crises da Regência. Porém, no governo 

dos moderados destacou-se o pensamento e a influência de Bernardo Vasconcelos e que, 

conforme os seus adversários era adepto da teoria utilitarista de Bentham (Carvalho, 2003: 

27).  Com Feijó e Evaristo da Veiga, formava-se a cúpula da elite intelectual dos 

moderados no governo, que idealizou e implementou as primeiras instituições 

genuinamente brasileiras. Reconhecido pelo seu notório saber, demonstrado na elaboração 

do código criminal, Bernardo de Vasconcelos é chamado a elaborar o Ato Adicional. Em 

sua visão utilitarista, certamente que ele via na divisão das forças políticas, a 

insubordinação do Exército e a desordem pública como circunstâncias que traziam a “dor” 

para toda sociedade brasileira. Porém, tanto a dor como o prazer dependem da sanção 

política (Bentham, 1979:13). 

Bentham (1979), dizia que o objetivo único do legislador é estabelecer normas a 

que todos os indivíduos estejam sujeitos a cumpri-las, de forma que se obtenha a felicidade 

e a segurança de todos os indivíduos de uma comunidade (1979;13). Para isso o legislador 

ao projetar a intervenção do Estado na sociedade, deverá levar em consideração quatro 

elementos básicos: a qualidade do ato; as circunstâncias; a intenção e a consciência. Além 

disso, Bentham acrescenta aos atos, dois fatores que os caracterizam. O primeiro são os 

motivos que deram origem ao ato. O segundo é a disposição geral de como o ato será 

formatado. Ele explica que um ato pode ter por metas atingir determinados objetivos, 

porém na sua elaboração é possível que contenha alguns equívocos que permitam, durante 

a sua execução, o surgimento de conseqüências não previstas e indesejáveis. Isso ocorreu, 

por exemplo, com a Guarda Nacional, que instituída para se opor ao Exército de linha e 
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manter a ordem pública, foi apropriada pela elite rural, que passou a utilizá-la na defesa 

dos seus interesses privados. No primeiro caso, a Guarda Nacional, foi criada como força 

auxiliar do Exército de linha e, dessa forma, quando era empregada fora do seu município, 

ficava subordinada ao Exército de linha, embora estivesse na estrutura do Ministério da 

Justiça. No segundo caso, esperava-se que a Guarda Nacional, entregue ao controle direto 

dos proprietários de terras, que também se constituíam em lideranças políticas, fosse capaz 

de manter a ordem pública nos seus municípios. Entretanto, o que se presenciou foi o 

recrudescimento da desordem em quase todo Império. A decisão do Governo em entregar o 

controle da Guarda Nacional aos grupos políticos locais, provocaram insatisfações nas 

facções políticas adversárias. Daí  a reação armada das facções que ficaram fora do Poder, 

mas que não se submetiam às ações do poder local, aliado do governo central, que a todo 

custo tentavam garantir suas hegemonias pelo uso da força. 

Entretanto, os atos são praticados conforme as circunstâncias que envolvem o 

momento, as quais... 

“devem necessariamente ser levadas em consideração, e isto antes de podermos 
determinar qualquer coisa acerca das conseqüências. Com efeito, de outra forma nunca 
poderemos ter certeza sobre quais possam ser as conseqüências de um ato em seu 
conjunto. Em outros termos: de outra forma nunca poderemos saber se o ato é benéfico, 
ou indiferente, ou prejudicial. Em certas circunstâncias até o matar uma pessoa pode 
constituir um ato benéfico, ao passo que em outras pode constituir fato pernicioso o 
simples oferecer alimento a uma pessoa” (Bentham; 1979:20). 

 

Isso pode explicar as mudanças na legislação elaborada sob a inteligência de 

Bernardo de Vasconcelos. No governo dos moderados o seu esforço foi dirigido para a 

construção de um  Estado descentralizado, com evidentes traços republicanos e 

federalistas. Porém, não havendo sido atingido os objetivos desejados, isto é o controle da 

ordem pública, ficou evidenciado o fracasso de suas intenções, contidas no Ato Adicional. 

E em face do resultado não intencional do Ato Adicional, Bernardo de Vasconcelos torna-

se um “regressista”, abandona sua crença na descentralização, e passa a investir na 

centralização, como modelo capaz de atingir os objetivos não alcançados pela 

descentralização. E aqui mais uma vez emerge a teoria utilitarista de Bentham. Pois os 

motivos que impulsionavam a intenção (ou vontade) de Vasconcelos são os mesmos: 

manter o Exército e a ordem pública sob controle do governo. Entretanto, o Exército 

permaneceu insubordinado e a ordem pública continuava fora de controle, configurando 

um resultado “não intencional”(1979, 23). A postura regressista de Bernardo de 
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Vasconcelos, que pode ser classificada como oportunista, também pode revelar a sua 

filiação a teoria utilitarista de Bentham. Uma vez que, o que estava em jogo não era um 

bem metafísico. Era a escolha entre a dor e o prazer da sociedade. Entre a paz social e a 

desordem pública, que alimentava a instabilidade política sobre o governo da jovem nação 

brasileira. Bernardo de Vasconcelos, em face de suas posições políticas, certamente teria 

sucumbido, não fosse a sua grandeza intelectual. Conhecido por sua eloqüência e 

competência como legislador, talvez tenha sido ele o político que mais influenciou no 

formato das instituições de justiça e de segurança pública no período regencial. A ele deve-

se, além do código penal de 1830, o Ato Adicional de 1834 nascidos do seu então 

pensamento descentralizador. No período conservador, a ele são creditados os estudos da 

lei de interpretação do Ato Adicional, donde se destacou o seu discípulo e colega de 

ministério, o Visconde do Uruguai. As idéias de Burke, Benjamim Constant e Bentham 

foram os fundamentos para a formação do Estado brasileiro. A tradição, o centralismo, o 

federalismo e o utilitarismo estarão presentes em todas instituições criadas no período 

Colonial, no 1º Império, na Regência e no 2º Império, inclusive nas organizações de 

segurança pública, que são objetos deste estudo. 
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CAPÍTULO  III 

 

 

3. GÊNESE E TRANSFORMAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES DE 

SEGURANÇA PÚBLICA NO BRASIL. 

 

 

Este capítulo realiza uma descrição das instituições de segurança pública no Brasil 

durante o período que vai do Primeiro Império até o ano de 1850, quando o Governo opta 

por um processo de centralização. São consideradas inicialmente as instituições regenciais 

que formam o legado do primeiro império, e, em seguida são focalizadas as quatro 

principais instituições que marcam o papel do Estado na segurança pública: o Juizado de 

Paz, a Guarda Nacional, a Guarda de Permanentes e a Guarda Policial.  O capítulo 

pretende fornecer uma compreensão histórica da gênese e transformações destas 

instituições. São considerados os aspectos formativos, os principais instrumentos 

normativo-reguladores, momentos críticos de transformação, e, fundamentalmente, 

modificações nas competências formais e poderes constitucionais específicos. Delineia-se, 

portanto, o espectro de instituições que compõem a lógica da intervenção pública no 

controle da ordem e seus principais conflitos. Com isso, busca-se compreender como estas 

instituições se modificam em resposta aos conflitos de forças históricas especificas em 

torno do problema da ordem interna, i.e., como estas são modificadas pelas tentativas de 

descentralização e centralização em cada contexto histórico considerado.  

 

 

3.1 - As primeiras Instituições policiais brasileiras. 

 

A primeira instituição policial do Brasil foi a Intendência Geral de Polícia, criada 

em 1808. Essa Instituição era centralizada no Rio de Janeiro na pessoa do seu Intendente 

Geral. Por sua vez o Intendente exercia o controle da ordem pública nas Províncias através 
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dos seus Delegados e nos municípios por meio dos Comissários, todos nomeados pelo 

Governo Central. A estrutura operacional da Polícia era composta de escrivães, de 

inspetores de quarteirão e de quadrilheiros. Basicamente, essa estrutura funcionou até os 

primeiros anos do Brasil independente. A segunda instituição policial foi a Divisão Militar 

da Guarda Real de Policia do Rio de Janeiro, criada em 1809 semelhante a corporação 

existente em Portugal, responsável pelo policiamento ostensivo de Lisboa. A Guarda 

Militar de Policia tinha por missão manter a ordem e o sossego público, e combater o 

contrabando. O decreto de criação dessa Guarda estabelecia que o seu comandante era  

subordinado ao Governador das Armas – Chefe Militar – e ao Intendente Geral de Policia 

de quem, diariamente, deveria receber as requisições e ordens de serviço, “sendo obrigado 

a dar a um e a outro, parte de todos os sucessos e novidades que tiverem acontecido no dia 

e noite precedente”. Além dessas missões, o comandante da Guarda de Polícia também 

deveria comunicar as ocorrências relevantes ao Ministro de Estado dos Negócios da 

Guerra, e ao Ministro da Fazenda. Essa instituição trouxe em sua organização dois 

aspectos contraditórios e que iriam sedimentar as futuras corporações de segurança 

pública. Ela era uma organização militar com missões de polícia,  subordinada a duas 

autoridades: o Intendente Geral de Polícia, como chefe civil, e ao Governador das Armas, 

como comandante militar, o que lhe imprimiu a sua natureza dual. 

Em 3 de janeiro de 1825, o então Intendente Francisco Alberto Teixeira de Aragão, 

editou um Regulamento Geral da Polícia da Côrte, que, possivelmente, foi o primeiro 

estatuto policial do Brasil. O Regulamento tratava do policiamento da cidade; do direito da 

Polícia de inquirir, averiguar e buscar os transeuntes suspeitos; da prisão de ladrões e 

saltadores, e dos prêmios a que se fazia jus por esses atos; da autorização conferida, às 

patrulhas, de revistarem os indivíduos; medidas sobre a obrigação dos proprietários de 

fecharem a porta das casas ao anoitecer; medidas sobre os escravos; medidas sobre os 

noctívagos; multas e castigos sobre as tabernas, botequins ou casas de jogo e seus 

freqüentadores. Mas apesar do esforço em se definir e organizar as missões, estruturas e 

competências da Instituição Policial Brasileira, o legislador brasileiro, não se desvinculou 

do modelo português. Pois, regidas pelas “Ordenações” as Instituições policiais se 

confundiam com os Órgãos da judicatura. Em 1830, as Ordenações Filipinas, perderam sua 

eficácia criminal, quando foram substituídas pelo Código Criminal Brasileiro. É com essa 

estrutura de segurança pública, que o Brasil chega em 1831, quando é inaugurada a 

“Nação” brasileira. 
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Após o “7 de abril”,  o caos tomou conta do Brasil em quase todas as Províncias. A 

Regência Provisória não confiava no Exército, onde reinavam a indisciplina e a anarquia, e 

porque alguns segmentos da Corporação participavam ativamente da maioria das revoltas 

instaladas. Em 1832, foi editado o Código do Processo Criminal, que descentralizou as 

atividades judiciárias e policiais, atribuindo aos municípios as responsabilidades por 

aquelas funções. O Código do Processo Criminal concentrou nos juizes de paz, um cargo 

eletivo, as competências de chefe de policia, responsável direto pela manutenção da ordem 

pública no Município, e também a missão de substituir o Juiz Municipal em seus 

impedimentos.   

O Ato Adicional marcou o início da experiência republicana da Regência, o qual 

atribuiu competência às Províncias para que legislassem sobre assuntos de interesses gerais 

e locais. Esse modelo descentralizado, que possibilitou a municipalização do aparelho 

policial, ficou sob o controle dos Chefes políticos locais. Para Júnior (1980: 149), naquele 

momento da vida colonial, “a classe dos proprietários rurais tornou-se, no Brasil, todo-

poderosa”. Os proprietários rurais não haviam ficado satisfeitos com D. Pedro, que em 

troca do reconhecimento da independência do Brasil, havia se comprometido com a 

Inglaterra em manter privilégios comerciais e abolir tráfico de escravos até 1830. A elite 

brasileira nunca aceitou essa imposição da Grã Bretanha, e isso custou a D. Pedro I a perda 

da confiança e a retirada do apoio ao seu governo. Naquele momento, a Regência 

Provisória não contava com o apoio da maioria das Forças de Linha e das Forças de 

Segurança, carentes de estruturas, disciplina, e com os salários em atraso. Por outro lado, a 

Regência não dispunha de Capitães-Generais para governar as Províncias, militar e 

administrativamente. Dessa forma , sem recursos financeiros, sem Capitães-Generais e sem 

a lealdade da tropa, a alternativa da Regência foi criar um aparelho policial 

descentralizado, e atribuir o seu controle à elite rural, detentora do poder sobre o clã feudal, 

o clã parental e o clã eleitoral. Acreditava-se que essa descentralização permitiria o 

combate da desordem pública nos limites do município, e fortaleceria as corporações 

policiais eletivas. Entretanto, a descentralização da Justiça e da Polícia não apresentou 

resultados práticos, que apontassem para a eficiência das reformas introduzidas. Pois, 

estando as forças policiais e a justiça municipal sob o controle do senhor da terra,  logo 

foram apropriadas e  passaram a ser empregadas em defesa dos interesses do seu “Senhor”. 

E esses interesses além do controle policial e judicial sobre os adversários, e a pressão 

sobre o voto local, foi ampliado para a manutenção e resolução de novas e antigas querelas 
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entre os potentados. Ou seja, além das pendengas por voto e o direito de ir vir, alguns 

potentados passaram a realizar invasões e se apropriarem de propriedades dos inimigos 

empregando o clã parental e as forças de segurança do Estado que estavam sob o seu 

controle. Era a volta do estado hobbesiano, onde matar e roubar eram lícitos desde que 

tivesse a força do Estado do seu lado. Força monstruosa que se avantajava pela 

parcialidade da justiça controlada pelo agressor. 

A reforma implementada pela Regência Provisória foi realizada n’um contexto de 

insegurança interna, em meio a uma desordem pública difusa promovida por forças 

contrárias ao Governo Central. A escolha da Regência foi adotada em meio a uma crise de 

governabilidade. Daí o porque das mudanças, em parte, terem sido adotadas em caráter de 

emergência. Porém, também, é verdade que algumas decisões estavam em conformidade 

com o pensamento político que vigorava na Europa. Assim é que a possibilidade de existir 

uma Guarda Cívica, já havia sido comentada por Bernardo de Vasconcelos, em dezembro 

de 1827, em sua “Carta aos senhores eleitores da Província de Minas Gerais”. Já naquele 

período, a lógica política sugeria que, em tempo de paz, as nações não teriam necessidade 

de manter um Exército permanente. Bernardo de Vasconcelos já defendia a existência de 

uma instituição civil que fosse responsável pela segurança interna, capaz de manter o 

sossego público. Ele argumentava que “muito perigoso é acostumar o soldado a olhar o seu 

concidadão como inimigo”. Para ele os soldados deveriam aprender “repelir os inimigos, e 

a respeitar os cidadãos”. De outra maneira, a decisão de armar cidadãos para sua própria 

defesa, também era uma experiência adotada na Europa e que foi utilizada na França 

revolucionária. A insubordinação do Exército e da Guarda Policial do Rio de Janeiro, e a 

conseqüente insegurança pública somente vieram a precipitar as decisões da Regência. 

Porém as decisões de extinção e transferência de unidades, e redução de efetivos do 

Exército, somente foram possíveis porque nesse sentido foram desenvolvidas ações 

coletivas envolvendo os proprietários rurais que receavam uma revolta de escravos; o 

grupo de oficiais do Exército liderado pelos Lima e Silva, que não concordavam com a 

desordem militar, e o governo que tinha interesse de melhorar suas finanças reduzindo os 

gastos com as Forças Armadas, e enfraquecer o Exército. A criação de uma Guarda 

Municipal, composta por civis em junho, e em seguida a sua extinção, em conseqüência da 

criação da Guarda Nacional, foram decisões amparadas em experiências anteriores 

ocorridas na Europa e resultantes de condições favorecidas pelas ações coletivas dos 

oficiais do Exército fiéis a legalidade e o governo moderado. 
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Mas, as reformas introduzidas pelo Ato Adicional deixaram vazios normativos e 

trazia artigos com dubiedade de compreensão, e disso se aproveitaram as Províncias para 

legislarem sobre matéria de competência do Governo Central. A Província de Pernambuco 

criou os cargos de prefeitos municipais, os quais seriam preenchidos através de nomeações 

do seu Presidente. Na mesma legislação foram transferidas para os ditos Prefeitos as 

competências policiais, que antes eram privativas dos juizes de paz. A Regência dos 

moderados a tudo assistia contemplativamente, e até incentivou as mudanças republicanas 

realizadas pelas Províncias. Porém, com subida do Gabinete conservador de 1837, o novo 

Governo passou a promover reformas centralizadoras, que tinham por finalidades 

fortalecer sua autoridade, interromper os avanços republicanos, e impor novas políticas 

para a segurança pública.  

 

 

3.2 - O Juiz de Paz 

 

O juizado de Paz surgiu na Inglaterra por volta de 1195. Inicialmente os juizes de 

paz tinham por atribuições ajudar o xerife em sua missão de fazer cumprir a lei. 

Posteriormente as missões dos juizes de paz foram ampliadas, quando além das tarefas 

administrativas, lhes foram atribuídas funções judiciais. Em 1330 os juizes de paz foram 

incumbidos inclusive, de punir os xerifes, nos casos em que este excedesse de sua 

autoridade. Em 1361 os juizes de paz passaram a conciliar os interesses dos trabalhadores, 

e em 1590 passaram a julgar as ações criminosas, inclusive, os homicídios. 

Tocqueville (1998), na sua obra “A democracia na América”, esclarece que os 

americanos levaram para a Nova Inglaterra a instituição do juizado de paz, mas 

introduziram novos procedimentos institucionais. Na América do Norte, o juiz de paz era 

um cidadão esclarecido, que tinha no bom senso, e os conhecimento dos problemas da 

comunidade, a melhor qualidade para conciliar os conflitos entre os comuneiros. 

Tocqueville (1998,64) afirma que “os americanos apropriaram-se da instituição dos juizes 

de paz ao mesmo tempo que lhe tiravam o caráter aristocrático que os distinguia em sua 

pátria”. Na Inglaterra os juizes de paz surgiram de um grupo de cavaleiros da Paz, do qual 

faziam membros da nobreza e intelectuais.  



 45

No Brasil o juizado de Paz surge na Constituição de 1824. Os artigos 161 e 162, 

definem que nenhum processo será iniciado sem que antes tenha sido intentada a 

reconciliação das partes. Os juizes de paz substituíram os juizes ordinários que integravam 

o sistema de justiça estabelecido nas Ordenações dos reis portugueses, inclusive a Filipina, 

que foi a última a vigorar no Brasil. Eles eram magistrados eleitos a cada ano, pelas 

comunidades nas quais eram domiciliados. Esses magistrados tinham atributos para 

distribuir a justiça de costumes disciplinada pelos Forais, e desapareceram por ocasião das 

reformas procedidas no sistema judiciário. Os juizes de paz, eletivos, seriam os 

responsáveis pela conciliação, a qual deveria pautar sua atuação regulada por lei. Essa lei 

viria em 1827, criando os juizados de paz nas freguesias e capelas curadas. A lei enumera 

as atribuições do juiz de paz, donde se desprendem competências conciliatórias, relativas a 

justiça de pequenas causas, mas, também, encargos de manutenção da ordem pública, de 

polícia administrativa, de polícia investigativa, de proteção a criança e do meio ambiente. 

Assim, aos juizes de paz competiam vigiar e evitar os conflitos que pudessem resultar em 

desordem pública; evitar as rixas, através de conciliação das partes; proceder auto de corpo 

de delito; manter relação de criminosos e desenvolver ações para captura-los; comunicar ao 

juiz dos órfãos a existência de menores em situação de risco; manter vigilância para a 

conservação das matas e florestas públicas; inibir o corte de madeira protegida por lei; 

proceder a intimação de pessoas para prestarem declaração ou testemunhos; interrogar 

acusados, prendê-los se for o caso, e encaminhá-los juntamente com procedimento 

investigativo ao juiz criminal; autorizar o emprego de força armada, nos casos de motins. 

O Código do Processo Criminal de 1832, consagrou a autoridade dos juizes de paz, 

elencada na lei de 1827 e a de 6 de junho de 1831, definindo-lhe as funções de juiz de 1ª 

instância e aquelas relativas a um verdadeiro chefe de polícia. Como juiz distrital o Juiz de 

Paz era competente para “julgar as contravenções ou posturas da câmara municipais; os 

crimes em que não estejam impostas penas maiores que a multa de até cem mil réis, 

pensão, degredo, ou detenção de até seis meses, com multa correspondente a metade deste 

tempo, ou sem ela, e três meses de casa de correição, ou oficinas públicas, aonde houver”. 

Como chefe de Polícia, o juiz de paz ficou responsável pela divisão do seu Distrito e 

Quarteirões, contendo cada um pelo menos vinte e cinco casas habitadas. Nesta função os 

juizes de paz eram auxiliados pelos escrivães de paz e pelos Inspetores de Quarteirão. Aos 

escrivães competia o serviço cartorial do juizado. Os Inspetores de quarteirão eram 

responsáveis pelas ações de policiamento relativas à polícia administrativa. 
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A descentralização política e administrativa, promovida pelo Ato Adicional de 1834, 

estimulou várias províncias a legislarem sobre os assuntos da justiça, e as atribuições dos 

juizes de paz foram transferidas para os prefeitos criados pelas legislaturas provinciais, aos 

quais conferiam as principais funções judiciais e policiais. A usurpação de função realizada 

pelas províncias contra a instituição do juizado de paz  gerou grandes debates na 

Assembléia Geral, que em algumas oportunidades justificava os excessos das Províncias 

em face da dubiedade da redação do ato adicional. A questão evoluiu sem solução até que 

em 1837, o Governo Central editou a lei de Interpretação do Ato Adicional. A lei de 

Interpretação se tornaria o marco legal para o início da centralização. Em 1840, a reforma 

do Código do Processo Penal, criava as funções de Chefe de Polícia, Delegados e 

Subdelegados, e transferia para essas novas autoridades as funções de juiz criminal e 

policial que antes eram de competência dos juizes de paz. 

O juizado de paz, até 1840, foi uma experiência para democratizar a justiça, voltado 

para solucionar os pequenos conflitos existentes entre os cidadãos da comunidade, antes 

que se tornarem em fatos delituosos. Não foi uma invenção nacional. O Juizado de Paz era 

uma instituição tradicional que funcionava na Inglaterra, e nos Estados Unidos, e que se 

esperava fossem suas práticas internalizadas e defendidas pela sociedade brasileira. 

Entretanto, naquele período, sempre será difícil falar de sociedade brasileira numa visão 

participativa, integrativa do cidadão nos negócios públicos. A origem do Estado brasileiro, 

construído a partir dos Forais, dividido entre ricos proprietários de terra e pobres nativos e 

escravos africanos, era uma dificuldade real. Além disso o despreparo de nossa elite 

política, forjada numa sociedade patriarcal e patrimonialista, não possuía o espírito liberal 

capaz de assistir passivamente a intervenção do povo humilde na condução de uma justiça 

municipal e eletiva. E tão logo surgiram as oportunidades, criadas pela dubiedade do texto 

do Ato Adicional, passaram as lideranças políticas provinciais a usurparem as funções do 

juiz de paz, e transferi-las para novas autoridades, excluídas do processo eletivo, e 

unicamente dependente da indicação do chefe político provincial. 

A descentralização promovida pelos liberais, concentrou muitos poderes nas mãos 

dos Juizes de Paz. Entretanto, eles eram, como disse Uruguai (Carvalho, 2002:), “filhos de 

eleição popular”, e assim dependia dos votos de seus co-cidadãos. Os juizes de paz, 

também eram proprietários de terras, muitos escravagistas, e ligados a grupos políticos, 

que em muitos casos se opunham a orientação dos presidentes das províncias, que era uma 
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autoridade nomeada pelo governo central. A afronta aos presidentes de província ocorria 

justamente pela natureza eletiva do cargo, e pelas garantias circunstanciais que 

asseguravam aos juizes distritais uma total independência do governo central. Essa 

autonomia excessiva dos juizados de paz, e as suas ações partidárias, os transformaram em 

instrumentos de coação sobre a população, desvirtuando o seu conceito inicial de 

instituição conciliadora e inibidora dos conflitos entre os munícipes. A partir de 1835, com 

as leis provinciais, e em 1840, com a lei de interpretação do Ato Adicional, o juizado de 

paz perdeu quase toda sua autoridade e influência sobre os indivíduos e a sociedade. 

 

 

3.3 -  A Guarda Nacional. 

 

A Guarda Nacional, criada em 18 de agosto de 1831, subordinada ao Ministro da 

Justiça, foi criada num momento em que a Regência era alvo de críticas e ameaças. Havia 

movimentos de rua e motins em várias Províncias. As forças armadas não eram confiáveis, 

a segurança pública era executada por Guardas Municipais, que não haviam recebido um 

treinamento adequado, as milícias e ordenanças, que eram  controladas pelos grandes 

proprietários de terras. A Guarda Nacional, na verdade viria a substituir os corpos de 

milícias e de ordenanças, que haviam sido instituídos em Portugal no início da segunda 

metade do século XVI. No Estado português, as forças de segurança eram organizadas em 

três categorias: tropa de linha (1º linha); tropa de milícia (2º linha); e corpo de ordenanças 

(3º linha).   

“A tropa de linha caracteriza-se por ser regular e representa a principal base de 
sustentação do poder metropolitano. A oficialidade é composta sobretudo de 
portugueses e o efetivo das praças é completado pelos colonos. Seu engajamento é feito 
de voluntários (em geral, muito restritos), desocupados (libertos, vagabundos, vadios e 
criminosos) e, sobretudo, pelo recrutamento forçado, maciço e indiscriminado da ‘massa 
despossuída’. Como auxiliares das tropas de linha, organizam-se, de início os terços, 
reorganizados, a partir do século XVIII, em regimentos denominados milícias. Seus 
efetivos são completados pela arregimentação da própria população colonial, sendo seu 
serviço obrigatório e não remunerado. As pessoas que serviam nas milícias não 
abandonavam suas ocupações regulares. A arregimentação é feita em base territorial 
(bairros e freguesias) e obedece aos critérios de categoria social e profissional. São 
comandados por oficiais escolhidos entre os proprietários coloniais e por alguns de 
patente (de carreira), em geral portugueses destacados para organizar e instruir a tropa. 
‘A instituição das milícias, como corpos de 2ª linha e menos sujeitas à disciplina que 
sujeitavam as tropas regulares ou pagas, conciliava os interesses das classes mais 
favorecidas que prestavam o serviço militar em condições mais suaves e menos 
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vexatórias aos olhos da chamada boa sociedades’. Quanto aos corpos de ordenança, são 
compostos por indivíduos das várias camadas sociais da população colonial, não 
engajados nas tropas de 1ª ou 2ª linhas (entre 18 e 60 anos). Deste modo, preserva-se a 
mesma organização militar, embora redefinida, do regime das capitanias. Todo civil é 
também um militar, desde que todos os colonos eram obrigados ao serviço militar dos 
18 aos 60 anos. Os oficiais dos corpos de ordenança são escolhidos entre os colonos de 
acordo com os serviços prestados à Metrópole e com a posição sócio-econômica. 
Criados em Portugal em 1559, estes corpos são regulamentados no Brasil pelo 
Regulamento das Ordenanças de 1768. Forças estacionárias – sem mobilidade além dos 
limites municipais – são de pouca valia militar, sendo mesmo mal preparadas e 
equipadas. Entretanto, desempenharam função importante na administração geral da 
Colônia, desde que, embora não reguladas formalmente, exerciam serviços policiais e 
administrativos. Deste modo, possuem um caráter muito mais civil que militar. 
Constituem as tropas mais diretamente manipuláveis pelos proprietários rurais. Os 
oficiais, embora nomeados pelo governador, são escolhidos numa lista tríplice 
organizada pelas Câmaras Municipais, grandemente controladas pelos proprietários. 
Assim, os postos de comando são enfeixados nas mãos seja dos próprios proprietários 
ou de seus prepostos” (Fernandes, 1973:36-37). 

 

Sobre a Guarda Nacional, poucos são os trabalhos publicados, entretanto muitos 

são os autores que a ela se referiram. As opiniões, naturalmente são diversas, porém 

ninguém desconhece que a Milícia Cidadã foi o “fiel da balança” nos momentos mais 

cruciais da vida política compreendida entre o “7 de abril” e o “15 de novembro”.  Vianna 

(1987) entendia, que a Guarda Nacional teria sido criada como resultante do arranjo feito 

entre o Governo Central e a elite rural. A Corporação tornou-se o instrumento de 

intermediação entre o clã feudal e o clã parental na formação do clã eleitoral. Para ele, 

antes o senhor rural exercia a dominação nos limites de suas propriedades. Porém, o 

aparecimento da Guarda Nacional permitiu a ampliação desse domínio para o município. 

Os postos dos oficiais da Guarda Nacional eram honrarias concedidas a nobreza  rural, que 

desde a fundação do Império brasileiro ambicionava pelos títulos de nobreza. O poder de 

intervenção das instituições de segurança estava restrito às poucas frações sob os 

comandantes das armas das províncias. Além disso, como se sabe, não havia um bom nível 

de confiança entre os militares e o Governo Central. Enfatizando a função política da 

Guarda Nacional, o autor afirma que ao...  

 

“permitir  ao  senhor  mais  rico  ou  mais  poderoso   pela   proteção   que   dispensava, 
o governador concedendo-lhe o recrutamento, a polícia civil e militar, a câmara 
municipal com os seus almotacéis impor-se aos demais clãs feudais e senhoriais pelo 
princípio da disciplina e obediência militar e também por esse aliciamento espontâneo, 
que o comando militarizado naturalmente exista” (Vianna, 1987:224). 
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Dessa forma, deduz-se que a Regência ao criar a Guarda Nacional, e atribuir seu 

recrutamento aos ricos proprietários da terra, também lhe entregou um poderoso 

instrumento político, que lhe permitia as honrarias do oficialato, e o controle da população 

através da Justiça de Paz, que subornava a polícia civil e a polícia militarizada (Vianna, 

1987:224). E  é com esse poder extraordinário das armas da Guarda Nacional, que o 

grande proprietário rural passou a resolver suas encrencas, prendendo, julgando, decidindo 

o voto dos membros do seu clã e pressionando os seus adversários a se renderem ao seu 

poder absoluto local. 

Para Andrade (1989:66 e 67), a Guarda Nacional foi também resultante do arranjo 

entre o Governo Central e a elite rural. O argumento do autor é que havia um receio de que 

a revolução dos escravos ocorrida no Haiti, que culminou com os assassinatos dos senhores 

feudais, pudesse influenciar o ânimo dos escravos brasileiros. Além disso, reinava uma 

grande insatisfação entre os seguimentos menos favorecidos. Andrade afirma que “a 

esperança de uma independência que eliminasse ou afastasse do poder os grupos 

dominantes que haviam em grande parte vivido em paz, apoiando a Coroa Portuguesa, 

frustrou profundamente as camadas mais humildes e até os setores mais liberais das classes 

dominantes”. O historiador sugere que a independência não atendeu as expectativas de 

mudanças. O grupo que assumiu o poder adotou a monarquia, o que  representou o 

continuísmo. Por isso, a Regência Provisória, para impedir as insatisfações que passaram a 

surgir em várias partes do Império, e tranqüilizar a “velha oligarquia, senhora de terras e de 

escravos (...) transformou as velhas milícias coloniais em Guarda Nacional”. Esse fato 

sugere que a criação da Guarda Nacional foi na verdade uma reorganização das forças 

locais compostas de homens do senhor rural, com as vantagens que o novo regime lhe 

proporcionava, sob a bandeira da reforma liberal. 

Sodré (1965) atribui a criação da Guarda Nacional a “orientação conservadora do 

latifúndio”, em face da sensibilidade, reclames populares e a influência dos republicanos 

sobre a maior parte do efetivo do Exército. Citando Samuel Guimarães da Costa, ele afirma 

que “a criação da Guarda Nacional foi resultado da lealdade duvidosa do Exército e sua 

ostensiva propensão a solidariedade com o povo revoltado” (1965:113). As Guardas 

Nacionais “respeitava uma nação específica do regime dominado pela classe senhorial. Sua 

subordinação às causas municipais, aos juízes de paz, às castas eleitorais, denuncia 

características nítidas de classe, uma vez que tais elementos eram representantes diretos 
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dos senhores de terras”. O autor conclui que em tendo o senhor de terras o completo 

domínio sobre as guardas nacionais o Exército ficou neutralizado, e a partir de 1834, com a 

edição do Ato Adicional, eles iriam governar o país, “sem penas e sem limites”. 

Para Torres (1957:415), a Guarda Nacional tinha sido uma “obra revolucionária” 

com o que o Ministro de Justiça Diogo Feijó reagiu à desordem pública instalada “nos dias 

terríveis da regência”. O autor também afirma que aquela corporação ministrada pela 

Regência era assemelhada àquela arregimentada pela burguesia francesa, e como tal 

também tinha funções de formar “quadros políticos apropriados às condições da 

sociedade” (1957:460). 

Berrance de Castro (1995:274), argumenta que a Guarda Nacional foi criada pela 

elite conservadora para defender o Império das investidas dos republicanos, que 

freqüentemente estavam a provocar tumultos e revoltas com reflexos diretos na ordem 

pública. Além disso, a influência republicana sobre a maior parte do efetivo da força 

regular, também teria sido um dos fatores que contribuíram para a formação da “milícia 

cidadã”. Ela também argumenta que as despesas com a corporação eram mínimas. Pois, 

como se sabe, os efetivos não percebiam salários, restando ao governo apenas o material 

bélico e pagar os instrutores. 

Carvalho (2003), aponta o envolvimento da tropa de 1ª linha com a população na 

perversão de ordem pública como a causa para a desmobilização do Exército e a criação da 

Guarda Nacional. O autor afirma que haveria 3 argumentos que levaram os liberais a terem 

verdadeira “ojeriza” por Exércitos permanentes: 1) O papel dos Exércitos na sustentação 

dos governos absolutistas; 2) grandes efetivos, retirados da linha de produção; 3) tendência 

da tropa em se aliar a população nos movimentos de contestação (2003; 189 e 190). No 

primeiro caso a ojeriza poderia ser explicada pelo antagonismo ideológico e as reações da 

instituição militar às perdas decorrentes com a mudança de governo. No caso brasileiro, 

embora tenha havido uma escolha pela permanência do regime monárquico, a tropa já 

estava contaminada pelo republicanismo. A segunda causa pode ser explicada pelo grande 

efetivo da Força, recém saída de uma guerra, quando estava com efetivo elevado, o que 

certamente desfalcava a mão-de-obra nacional. O terceiro motivo da repulsa dos liberais 

pelo Exército, talvez se explique, também, pela variável ideológica. A maioria dos 

militares queria que o Brasil fosse uma república, o que os colocava em oposição à elite 

governante. Deserdados do poder, naturalmente, os militares se aproximavam e se 
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identificavam com a massa opositora, que queria mudanças mais radicais. Entretanto, a 

opção da Regência em criar a Guarda Nacional tinha por objetivo apenas “democratizar o 

Exército”. A corporação também “era quase totalmente autofinanciada, constituía um 

baratíssimo mecanismo de controle da população. Ao final, dava até lucro graças à venda 

das patentes de oficiais. A Guarda dispensava a existência de fortes polícias provinciais” 

(Carvalho, 2003; 274).  

Holanda, no prefácio de  “A milícia Cidadã: A Guarda Nacional de 1831 a 1850”, 

nega que a Guarda Nacional tinha sido criada para contrapor-se ao Exército de linha. Ele 

argumenta que... 

“Não se pode negar, é certo, que à sua oficialidade se deram desde o começo certas 
honras e distinções, mas não significava isso a criação de um privilégio especial e de 
uma hierarquia nova, pois resultou da necessidade de equipará-la à oficialidade das 
forças de linha, que além disso, sempre teria sobre ela a vantagem de poder ascender na 
carreira até o generalato. Por essa equiparação se pronunciaram expressamente militares 
como o brigadeiro Francisco de Lima e Silva, que se manterá constantemente fiel ao 
liberalismo abrilista, como também seu filho mais ilustre, que se irá ligar aos 
conservadores. Esse fato serve para desfazer a versão de que a Guarda Nacional foi 
criada para contrapor-se ao exército e, se possível, para tomar o seu lugar. É este mais 
um mito que agora cai por terra. Surgida sob um governo liberal, a milícia “cidadoa” 
não deixará de guardar ainda por algum tempo essa marca de origem, a mesma marca de 
muitas das sedições que chegaram a ameaçar a unidade nacional. Mas o próprio Caxias, 
lembrado talvez do tempo em que foi um dos instrutores da corporação ainda incipiente, 
apelará, no entanto, para ela, sempre que lhe tocar combater várias dessas rebeliões 
provinciais, e assim reivindica a presidência das províncias sublevadas. Mesmo quando 
convidado por um governo liberal para comandante-chefe das operações contra os 
paraguaios no Rio Grande do Sul invadido, ainda insiste em tal exigência, porque só 
assim poderia exercer autoridade sobre uma instituição que não dependia do Ministério 
da Guerra. (Berrance de Castro, 1977, prefácio XXV) 

 

Evaristo da Veiga é outro que também nega que a Guarda Nacional tinha sido criada 

para contrapor-se ao Exército. Ele foi um dos atores da lei que criou a Guarda Nacional, e 

afirmava que “o objetivo da lei não fora levar o descrédito às forças de 1ª linha ou rebaixa-

las”. Porém, embora “confiasse nos bravos militares”, ele acreditava que, diante do 

reduzido efetivo do Exército, a segurança dos cidadãos seria mais eficaz se confiada aos 

“mesmo cidadãos interessados na sua conservação” (Berrance de Castro, 1977:23). 

As opiniões de Holanda e de Evaristo da Veiga, contrariam a maioria das opiniões e 

dos fatos. Holanda, se posiciona contrariamente ao pensamento da autora do livro que 

prefacia pois, para a autora, “no Brasil regencial, a presença de uma tropa de 1ª linha 

indisciplina e controlada com dificuldade pelo poder civil, determinou o aparecimento de 

uma milícia cidadã, como força mais adequada a um governo civil”. E mais adiante ela 
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afirma que tanto na Inglaterra como nos Estados Unidos, “o espírito das milícias tem sido 

repetidamente invocado contra as manifestações ameaçadoras da ditadura militar ou 

autoritarismo centralizador”. E prossegue seu argumento justificando que “no Brasil, a 

milícia cívica, teve como base, também, a reação contra o militarismo e o autoritarismo de 

D. Pedro I” (Berrance de Castro, 1977, 6:8). Como se vê, autora e prefaciador emitem 

opiniões divergentes sobre o mesmo assunto. 

Em relação a opinião de Evaristo da Veiga, fica evidente a intenção de amenizar a 

situação em relação ao Exército, tendo em vista que no próprio governo regencial fazia 

parte um de seus integrantes: o Brigadeiro Lima e Silva. Evaristo afirma que confia nos 

militares, e justifica a criação da Guarda Nacional, em face do efetivo reduzido do Exército 

de linha. Porém quem reduziu a quantidade de homens do Exército, foi a própria Regência 

pouco antes de completar um mês de governo. Ora, se o Exército fosse leal ao governo, 

mais fácil teria sido abrir o recrutamento e dotar a força de um efetivo capaz de enfrentar 

as dificuldades na ordem pública. Dessa forma, o que parece ser verdadeiro é o espírito 

liberal, contrário ao fortalecimento dos Exércitos, que sempre estiveram ao lado de 

governos absolutistas, e sempre ofereceram condições favoráveis ao surgimento de 

oligarquias e ditaduras militares. Na verdade, a Regência propositalmente enfraqueceu o 

Exército, e essa “subordinação do profissionalismo militar ao controle civil” (...) foi uma 

característica só brasileira e norte-americana, não abrangendo o resto da América” 

(Berrance de Castro, 1977, 63-64). 

Desses argumentos, desprende-se que para Andrade, Sodré e Berrance de Castro, a 

Guarda Nacional resultou de um arranjo entre a Regência e a elite rural. Muito embora que 

os motivos apontados pelos autores nem sempre coincidam. Para Andrade, os motivos que 

levaram a criação da Guarda Nacional, teria sido o medo dos grandes proprietários de 

terras de uma revolução de escravos aos modos do Haiti. Para Berrance de Castro, e 

Carvalho, a Guarda Nacional era uma força que seria utilizada contra republicanos, e por 

ser  de baixo custo para os cofres públicos, tornou-se uma alternativa relevante. Torres 

(1957), define a Guarda Nacional como instituição resultante do movimento 

revolucionário, necessária para dar uma resposta à desordem  pública. 

A Guarda Nacional era uma milícia privada formada de homens livres. 

Burocraticamente controlada e supervisionada por agências administrativas do Estado 

Central, era porém, uma corporação administrada patrimonialmente (Uricoechea, 
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1978:132). Era uma instituição litúrgica, não havia remuneração pelo serviço. Os membros 

eram responsáveis pelas instalações, fardamento e aparatos. Ao Império competia apenas o 

fornecimento de armas e munição. Em várias situações o custeio total pela corporação era 

responsabilidade dos oficiais. A Instituição era municipal, mas podia  atuar fora dos limites 

do seu destacamento. Era subordinada aos Juízes de Paz. Os Juízes de Paz, por sua vez, 

eram autoridades judiciais, aos quais competiam julgar os casos registrados na sua 

jurisdição municipal. Eram eleitos, porém eram dependentes do Senhor das terras, que 

encarnava o poder político e econômico, por delegação resultante dos arranjos políticos de 

interesses individuais com o Presidente da Província e o Governo Central. Dessa forma, 

percebe-se que o discurso de que a Guarda nacional foi uma instituição criada para 

combater a desordem pública não passa, em parte, de uma falácia, na medida em que se lhe 

atribui características liberais, vez que, mesmo estando sob o controle político do chefe 

local, o controle maior era do Governo Central, através do Ministério da Justiça, a quem 

em última instância, a instituição estava subordinada. Entretanto, se por um lado a 

Regência mantinha as forças policiais nos meios das oligarquias, por outra via retirava 

essas Forças do controle militar. A  essa nova instituição... 

“cabia-lhe ser instrumento e não agente da autoridade, ficando formalmente subordinada 
ao ministro civil da justiça em nível nacional (e diretamente no Rio,como capital do 
império) e sob o controle de autoridades políticas e judiciais nomeadas em nível 
regional e local pelo Governo Central e os juízes de paz. Numa clara ruptura com o 
passado, quando as milícias  e ordenanças eram em forma e na função uma força reserva 
do Exército, a Guarda Nacional não teria qualquer ligação institucional com os militares 
profissionais nem com o ministro da guerra, salvo a possibilidade de designarem-se 
instrutores do Exército para treinar seus membros e de adquirirem armamento por meio 
dos canais de compra do Exército”(Holloway, 1997:88). 

 

Sobre a afirmação de Holloway(1997), não há dúvida que a Regência inovara 

transferindo o controle de uma força cuja missão de “conservar e restabelecer a ordem e a 

tranqüilidade pública”, e dava-lhe o caráter policial e a natureza institucional civil. Porém a 

essa nova instituição também, como as milícias e as ordenanças, era atribuída a missão de 

“auxiliar o Exército de linha na defesa das fronteiras e costas”, isto é: mesmo sendo uma 

corporação voltada para o controle da ordem pública e subordinada ao ministro da justiça, 

a Guarda Nacional também foi organizada para ser empregada na defesa interna. E dessa 

forma, além de ser estruturada e instruída militarmente, fatalmente, nos casos de agressão 

externa, ela seria empregada como força auxiliar do Exército, quando ficariam submetidas 

aos regulamentos e as autoridades militares.  
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Berrance de Castro (1977), atribui à Guarda Nacional um destaque único na 

literatura brasileira. É dela o primeiro trabalho sobre a milícia cidadã. Para a autora a 

corporação foi instituída por um marco legal inspirado na legislação francesa, mas que, na 

prática, adotou posturas liberais de inspirações norte-americanas. Não havia um 

planejamento adequado. A instituição tanto foi utilizada na segurança pública, no serviço 

de fronteiras, no combate as insurreições e revoltas e nas lutas externas, não como força 

auxiliar, mas como força de linha ao lado do Exército, no município, a milícia cidadã fazia 

guarda de cadeias, escolta de presos e de numerários; substituía os inspetores de quarteirão 

e participava de eventos religiosos. Sendo uma força municipal, a corporação sofreu pela 

sua fragmentação, em face do seu emprego pelos juizes de paz, que costumeiramente 

solicitava os seus serviços. A corporação foi muito sacrificada, talvez, melhor dizendo 

“explorada”, pois sendo um corpo de cidadãos sem remuneração, o governo não se 

interessou em modernizar a Guarda dos Permanentes existentes nas capitais, e nem a 

Guarda Policial, subordinada as câmaras municipais, cujos integrantes também eram 

remunerados. Fora do município atuou sob o comando de oficiais do Exército, no combate 

as desordens públicas e de naturezas comuns e políticas. Guarneceu fronteiras, como força 

de defesa interna. E tudo em nome da honra que engalanava os seus integrantes. A autora 

credita a Guarda Nacional o papel integrador em uma mesma instituição, com papéis 

burocraticamente definidos, de pessoas de cores diferentes. A Guarda Nacional foi “a 

primeira corporação a permitir à população não branca ascensão social pelo oficialato” 

(1977;77). 

Uricoechea (1978, 125-177), apresenta a Guarda Nacional como uma solução para 

a segurança pública e para a questão fiscal do governo. O orçamento era elaborado de 

forma que somente havia provisão para pagar salários dos instrutores e oficiais do Exército 

comandantes de Unidades.  Os oficiais eram responsáveis por seus uniformes e apetrechos. 

Além disso faziam doações de instrumentos para a Banda de Música; material de 

expediente; quando necessário, pagavam notas para a imprensa financiavam arreios, 

provisões e outros meios, para posterior ressarcimento, o que lhe causava enorme 

sofrimento, e ainda recolhiam os seus impostos antecipados, como forma de adiar a receita 

do governo que seria revertida em beneficio da própria corporação.  A aristocratilização da 

instituição foi uma tentativa constante dos oficiais os quais, movidos pela liturgia do posto, 

estabeleciam regras e procedimentos aos acessos da oficialidade que deveria manter um 

padrão de honorabilidade rígido, de forma que o oficial teria que ser respeitado no interior 
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da corporação e também no ambiente civil da sociedade. O autor relata o caso de um 

oficial que empobreceu e não possuía meios para tratar-se. Esse fato foi tido como causa 

para que a tropa se tornasse indisciplinada e não lhe respeitasse. Os oficiais de cavalaria 

formavam a elite da Corporação, pois, além de assumir os compromissos como os demais, 

ainda teriam de possuir sua montada. Os integrantes dessa arma sempre eram garbosos e 

sua tropa melhor fardada. A limitação de acesso aos artesãos e pequenos comerciantes era 

outro indicativo de estamentação. Um pescador, que possuía um pequeno comércio, e que 

mesmo tendo chegado, por mérito, ao posto de tenente, foi rebaixado na escala hierárquica. 

Um outro caso, é o de um alfaiate que solicitou a sua reincorporação no posto de tenente, e 

que teve seu pedido indeferido, sob alegação de que a sua atividade não era compatível a 

de um oficial da Guarda Nacional.  O autor conclui que... 

Desde o início, portanto, a missão da Guarda Nacional foi amplamente compreendida 
como instrumento para a institucionalização de uma nova ordem legal: devia ela dar 
uma ajuda poderosa à aniquilação de qualquer grupo, instituição ou facção contestatória 
das novas autoridades imperiais e seu monopólio de coerção legítima. O estado, aliás, 
não mostrou qualquer relutância, moderação ou timidez em pôr em prática essas 
expectativas relativas à assistência política das novas milícias. Com assombrosa 
celeridade, o vasto território do Império foi coberto por contingentes locais da Guarda 
Nacional. Dois ou três anos após a sua criação, a maioria dos distritos locais, não 
importa quão distantes, já tinham de fato organizado seus próprios corpos locais. 
(Uricoechea, 1978:134)  

    

Por sua vez, Oliveira Vianna (1987, 217-231) destaca a Guarda Nacional como 

elemento integrador dos clãs feudais e parentais na formação do clã eleitoral. Pois, em 

sendo de natureza local, a Guarda Nacional, mesmo eletiva, era submetida ao controle do 

chefe político do município, que também influenciava nas escolhas dos juizes de paz e 

municipal. Dessa forma, a Guarda Nacional no município tornou-se a força armada de que 

dispunha os chefes de potentados para coagir os seus adversários políticos, e garantir com 

tranqüilidade os resultados das eleições que eram favoráveis. Além disso “os postos de 

oficiais da Guarda Nacional eram dignidades locais tão altos como eram na Colônia, a de 

‘juiz de fora’ ou de ‘capitão-mor regente’ e constituíam uma nobreza local da mais subida 

qualificação.  

A Guarda Nacional tinha por missões garantir a constituição, a liberdade, 

independência, e integridade do Império; para manter a obediência às leis, conservar, ou 

restabelecer a ordem, e tranqüilidade pública; e auxiliar o Exército de linha na defesa das 

fronteiras e costas. Essa corporação litúrgica em toda sua existência foi alvo de críticas e 
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de opiniões apaixonadas. Porém a sua performance foi de uma relevância ímpar para a 

formação do Estado brasileiro, em todos os seus aspectos. E se o poder moderador era a 

chave do poder político, como acreditavam os conservadores aliados ao primeiro 

Imperador, a Guarda Nacional, foi a instituição que absorveu todas angústias da sociedade 

e alvo da ambição das regências, do regresso e do 2º Império. O seu desempenho como 

instituição nacional, presente nos municípios brasileiros conciliou ideais de liberdades e 

autoritários. A sua atuação na segurança pública, na defesa interna e externa foram 

notáveis. Porém, foi a sua função integradora dos diversos segmentos da sociedade que 

legitimou a sua proposta de criação: uma milícia cidadã. 

O recrutamento para a Guarda Nacional, em principio, era feito nos próprios 

distritos do município, onde os guardas iriam atuar. A eleição dos oficiais era realizada 

para cada posto, através do voto secreto, em reunião presidida pelos juizes de paz, sendo 

eleitos àqueles concorrentes que obtivessem a maioria absoluta. O mandato era de quatro 

anos, e oficiais poderiam ser reeleitos. Os oficiais do serviço ativo do Exército e da 

Marinha  não poderiam ser nomeados comandantes superiores das guardas nacionais, 

porém esse impedimento foi extinto pelo decreto de 1832. Nos municípios que reuniam 

mais de uma legião, o governo poderia nomear comandantes superiores e ajudantes de 

ordens. 

As punições impostas aos guardas nacionais eram muito severas, levando em 

consideração que eles eram voluntários e não percebiam salários, e até pagavam para 

trabalhar. As faltas não classificadas como grave eram punidas com repreensões e prisões 

até cinco dias. Em 1832, o novo estatuto reduziu a pena de prisão para três dias. Porém os 

casos de reincidências, desobediências ou insubordinação; falta de respeito, ou injúrias aos 

superiores ou aos subordinados; abuso de autoridade; omissão de serviço; embriagues; 

abandono de armas e de posto, poderiam ser punidas com até quinze dias de prisão, e 

mesmo a perda do posto, quando forem reincidentes nessas faltas graves. 

Fora do seu município, as guardas nacionais seriam empregadas nos casos de 

insuficiência de tropa de polícia, ou de linha para realizar escoltas de numerários e de 

presos. Para socorrer qualquer outro município da mesma ou de outra Província, nos casos 

de perturbação da ordem, ou ameaça de sedição, insurreição e rebelião, ou qualquer 

comoção, inclusive ataque de salteadores e  outros malfeitores. As requisições e ordens 

para o emprego das Guardas, em serviço de destacamento, deveriam especificar a 
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quantidade de homens, a área de atuação e o tempo de permanência necessário. E sempre 

ficariam sob as ordens da autoridade civil. E quando por qualquer circunstancia, ficar sob o 

comando de autoridade militar, o será sempre por designação de autoridade civil 

competente. O tempo de permanência no serviço de destacamento fora da sede do seu 

município, não excederia o período de um ano. Para as requisições, o Governo Central 

poderia autorizar o emprego até um ano; os Presidentes de Províncias, até seis meses, 30 

dias em atendimento aos juizes criminais, e vinte dias por requisição dos juizes de paz. Em 

todos os casos, o afastamento do município sede para emprego em outro, quando 

ultrapassasse três dias, os guardas teriam direito a soldos equivalentes àqueles pagos à 

tropa de linha. 

Os comandantes de unidades, que deixassem de atender os pedidos dos 

magistrados, ou de qualquer outro funcionário, que tivesse autoridade para requisitar os 

serviços da  Força Pública, ou então que empregasse a tropa fora dos limites 

regulamentares, estariam sujeitos às penalidades legais, resultantes de  julgamento no juízo 

civil. Os guardas nacionais que recusassem servir nos corpos destacados poderiam ser 

punidos com penas de oito meses ata dois anos de prisão. Além disso, quando engajados 

nos corpos destacados, eles ficariam sujeitos aos regulamentos militares do Exército. 

As Guardas Nacionais foram organizadas em batalhões, esquadrões e companhias.  

As primeiras instituições não realizaram eleições para escolher seus comandantes, os quais 

foram nomeados pelo Governo Central. Enquanto que os praças foram nomeados pelos 

comandantes de companhias. As despesas da Nação com as guardas nacionais constavam 

de fornecimento de armas de guerra, bandeiras e instrumentos para a banda de música; 

material de expediente; soldo ou gratificação para os praças, quando o serviço não pudesse 

ser gratuito; vencimentos e soldos dos instrutores. 

Aos oficiais das antigas milícias que recebiam soldos, o Governo Central garantiu o 

direito. Os oficiais que tivessem habilidades como instrutor, teriam prioridade no seu 

aproveitamento nos dos corpos de suas respectivas Províncias. Os demais oficiais de 

milícia que recebiam soldos, mas que não tinham direito de retornar aos quadros do 

Exército, poderiam ser empregados nas Guardas Nacionais. Os guardas nacionais ficavam 

isentos do recrutamento pelo Exército e pela Marinha. Essa norma abriu oportunidades 

para que os jovens fugissem ao recrutamento das forças armadas, uma vez que o Exército 
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não dispunha de bom conceito perante a sociedade, e os seus soldados serem mal pagos, e 

estarem sujeitos a regulamentos extremamente rigorosos. 

Em 1832, ficou proibido o emprego da Guarda Nacional em unidades destacadas 

para auxiliar o Exército. Também foi vedado o alistamento de militares do Exército e da 

Marinha para o serviço nas Guardas Nacionais. Naquele ano, o Império fervilhava em 

desordens públicas, insurreições e revoltas, e a Força de linha estava envolvida  na maioria 

das crises. As alterações na legislação afastavam a Guarda Nacional da influência do 

Exército, e fortalecia a sua natureza civil, no momento em que a Regência ostensivamente 

assumia os riscos da implantação de governo federativo, concentrando mais autonomia e 

responsabilidades ao plano local pelas atividades policiais e judiciárias. O decreto 

decisivamente mantém a primazia da autoridade civil no controle da corporação. As 

nomeações para os cargos de chefes de legião, e de major de legião passaram a ser feitas 

pelo Governo Central, na capital da Corte, e pelos Presidentes em Conselho nas demais 

capitais do Império. Nesse caso, o decreto acompanha a mesma orientação da lei de criação 

da Guarda. 

Em 1850, o governo centralizou o controle da Guarda Nacional sob a autoridade do 

Ministro da Justiça e do Presidente da Província. A nova legislação retirou todo poder 

municipal sobre da Guarda Nacional, e as transferiu para os funcionários nomeados 

exclusivamente pelo governo central. Por ocasiões de reuniões em lugar em que não 

estejam presentes o Ministro da Justiça e o Presidente de Província, a corporação ficaria à 

disposição da autoridade policial mais graduada. Ou seja do chefe, ou delegado, ou sub-

delegado de polícia. A lei extinguiu o posto de Coronel Chefe da Legião e criou os 

Comandos Superiores, que terá a graduação os louros de Coronel. Dos Comandos 

Superiores haveriam um Chefe de Estado Maior, ocupado por Tenente-Coronel, escolhido, 

“sempre que for possível d’entre os oficiais do Exército”. Os Comandantes Superiores e 

Chefe do Estado Maior eram nomeados pelo Governo Central. Os Capitães e oficiais 

subalternos no município da Corte seriam mandados pelo Governo Central e nas 

Províncias pelos seus respectivos Presidentes. A instrução da Guarda Nacional ficava sob a 

responsabilidade dos majores e ajudantes pelo Governo Central, escolhidos entre os 

oficiais do Exército. A reforma institucional realizada pelo Governo Central não deixou de 

receber a crítica de Tavares Bastos (1975): “Generalíssimo da polícia, o Ministro da Justiça 

o ficou sendo também da Guarda Nacional”. 
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A Guarda Nacional continuou com as atribuições para atuar em serviço de 

destacamento dentro e fora do município, e novamente as missões para atuar em serviço de 

corpos ou companhias destacadas para auxiliar o Exército. Essa mudança colocava a 

Guarda Nacional, de novo, nos braços do Exército, cujos oficiais também passariam a 

ocupar regularmente cargos de comando na Instituição. Os oficiais inferiores e os praças 

passariam a ser nomeados pelos comandantes de companhias, e não mais eleitos pelos seus 

pares. Os oficiais das extintas milícias, que não venciam soldo, os ordenanças e os 

remanescentes da Guarda de Honra, que ainda não haviam, legalmente, perdido suas 

patentes, e que reunissem os requisitos exigidos por lei, poderiam ser nomeados oficiais da 

Guarda Nacional. A disposição também incluía os oficiais honorários do Exército, e do 

corpo de municipais permanentes da Corte, e das Guardas de Honra. A lei também 

determinou que os oficiais teriam que pagar um novo direito pelas patentes, nos valores 

equivalentes ao soldo correspondente ao do oficial  de mesmo posto do Exército. 

De um modo geral, a reforma manteve o serviço obrigatório, para aqueles cidadãos 

que preenchiam as condições necessárias para o ingresso, desde que não exercesse funções 

as lhe conferisse autoridade para requisitar os serviços da Força Pública. Mas, também o 

guarda nacional, que assumisse qualquer função nas condições acima, seria afastado do 

serviço da Corporação, enquanto permanecesse no exercício de tal função. Foram extintos 

os postos de coronel chefe de legião e as demais do estado maior. Entretanto, autorizou a 

criação dos cargos de comandos superiores, de majores ajudantes, de secretários gerais, de 

quartéis-mestres, e de capitães cirurgiões, os quais deveriam ser ocupados “sempre que 

possível” por oficiais do Exército.  Não há dúvidas que nessa reforma , o Governo Central 

não tinha apenas a intenção de centralizar a Guarda Nacional mas, principalmente torna-la 

uma força essencialmente militar, sob o controle do Exército, como se Corporação fosse 

uma de suas armas. 

 

 

3.4 -  A Guarda dos Permanentes. 

 

A Regência havia criado a Guarda Nacional em todos os municípios do Império. 

Porém as organizações dessas instituições demandavam tempo. Enquanto isso 
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continuavam em ação as milícias, ordenanças,  e guardas municipais criadas em junho de 

1831. Os distúrbios continuavam ocorrendo, permanecendo os riscos advindos da 

insegurança pública. O Exército de linha ainda tinha em seus quadros oficiais portugueses. 

Daí a idéia de ser constituída uma força de policiais armados, composta exclusivamente 

por brasileiros, e que teria a missão de defender a ordem interna. Em 10 de outubro de 

1831, o Governo foi autorizado a criar na capital da Corte e nas capitais das províncias, “os 

primeiros núcleos de corporações militarizadas, com o declarado propósito de cuidar da 

manutenção da ordem interna”(Vieira & Silva, 1995:160). A nova instituição policial 

recebeu a denominação de “Corpo de Guardas Municipais Voluntários a pé e a cavalo”, e 

tinha por missão manter a tranqüilidade pública, e auxiliar a justiça. Na capital da Corte, os 

integrantes da Corporação eram remunerados pelo Governo Central e  seu efetivo ficou 

limitado a 640 homens, de acordo com as possibilidades orçamentárias. Nas Províncias, a 

criação das referidas instituições ficou a critério do Presidente em Conselho, de acordo 

com suas necessidades e possibilidades de cada Província. 

Em 22 de outubro do mesmo ano, a Regência estabeleceu por decreto o regulamento 

da Corporação. No regulamento, a Instituição passa a ser denominada de “Corpo de 

Guardas Municipais Permanentes da Corte”, que se popularizou em todo território do 

Império como “Guarda dos Permanentes”. O estado-maior do Corpo dos Permanentes foi 

estruturado com um tenente-coronel comandante geral, um ajudante, um cirurgião-mor, um 

cirurgião ajudante, um secretário e um quartel-mestre. A corporação foi organizada com 

quatro companhias a pé, e duas de cavalaria. Para o recrutamento, os voluntários teriam 

que ser brasileiros, entre 18 e 40 anos, de boa conduta, moral e política. Os voluntários 

serviriam no Corpo pelo que quisessem, ou até quando fossem demitidos por sentença 

condenatória. Os integrantes do estado–maior, e os comandantes de companhias seriam 

demitidos somente quando perdessem a confiança das autoridades que os nomearam. 

A disciplina era similar a do Exército. As faltas cometidas pelos “permanentes” eram 

punidas com penas aplicadas em  particular ou em frente da tropa formada, nos casos de 

demissão. A desobediência era punida  com três meses de prisão, e demissão na 

reincidência. As injurias contra superior, a punição era de três a nove anos de prisão, com 

oito dias ficando solitário, a cada mês. A ameaça contra superior era castigada com três 

anos de prisão com trabalho. Os casos de agressão física a superior a recebia uma punição 

equivalente ao dobro da punição imposta a ameaça. Os casos de deserção, de omissão; usar 
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armas para fazer ou ajudar reuniões ilícitas; aproveitar-se da função para cometer delitos 

ou tolerá-los eram atribuídas penas de três meses a nove anos. Todas essas punições eram 

de natureza administrativa, e não isentavam os guardas das penas impostas pelas 

autoridades civis, por transgressão ao código criminal. 

No rio de janeiro, o comando da “Guarda dos Permanentes” foi entregue ao Major 

Lima e Silva, futuro Duque de Caxias, e sob seu comando, a tropa combateu revoltas no 

Piauí e no Maranhão. Todavia, apesar de participar de várias ações de defesa interna, o 

brilho da instituição nunca foi tão intenso, talvez pela suas limitações de meios, 

principalmente de efetivo, e também por sua natureza militar. Como se pode deduzir pelas 

críticas do Visconde do Uruguai (1865), que considerava a instituição um “Exércitozinho”, 

que não atendia as demandas das capitais, e também não ajudavam na manutenção da 

ordem pública no interior. As deficiências da Guarda dos Permanentes nunca foram 

supridas, pois os governos sempre optaram pelo apoio da Guarda Nacional, que se 

desdobrava para cumprir as suas missões e, também, aquelas relativas aos demais órgãos 

que constituíam a Força Pública. Entretanto as Guardas dos Permanentes não foram 

extintas, e na República foram transformadas nas atuais policias militares. 

 

 

3.5. Guarda Municipal. 

 

As Guardas Municipais foram criadas em 1831, e regulamentadas também naquele 

mesmo ano. Elas eram instituições civis, que recrutava para os seus serviços  eleitores 

dignos da confiança do governo. Em agosto, ainda , do mesmo ano, a lei que criou a 

Guarda Nacional extinguiu a corporação, que continuaria em atividade até quando 

ocorresse a organização da unidade da Guarda Nacional local. 

 Em 1833, em face do excessivo emprego da Guarda Nacional, o governo criou  a 

Guarda Policial, que deveria ser organizada pela câmara municipal em cada município 

brasileiro, exceto nas sedes da Corte e nas capitais das Províncias. Essa corporação deveria 

substituir as unidades da Guarda Nacional quando em empregada em serviço de 

destacamento fora do município, e se constituir em força para emprego permanente pelos 

Juizes de Paz. Porém essa instituição sempre foi ofuscada pela Guarda Nacional, que 



 62

também era limitada ao município, embora pudesse ser empregada fora da sua 

circunscrição. Na verdade a guarda municipal não tinha os atrativos da Guarda Nacional, 

que era uma força auxiliar do Exército de Linha, e proporcionava aos membros da elite 

política as oportunidades necessárias para a obtenção das patentes de oficiais, e 

posteriormente os títulos de nobreza, tão ambicionados pelos proprietários de terras. 

Nos estados liberais a força policial municipal era uma tendência, que tinha por 

objetivos envolver o cidadão na sua própria segurança. O Visconde do Uruguai inclusive 

admitia que esse deveria ser o modelo da “força pública”, como ele sugeriu nos seus  

“Estudos Práticos” (§481). Para Uruguai, a força pública deveria ser civil e sem aparato 

militar, e composta por cidadãos do próprio município que se encarregaria de promover a 

defesa da integridade física dos membros da comunidade e dos bens municipais. Mas, a 

verdade é que as Guardas Municipais não evoluíram, e suas participações na vida da 

comuna foram eventuais, e nunca houve interesse de profissionalizá-las, mesmo no período 

em que a centralização foi consumada, e a polícia administrativa continuou na esfera do 

município. 
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CAPITULO IV 

 

 

4.  MONARQUIA FEDERATIVA  E  DESCENTRALIZAÇÃO 

(1831 – 1837). 

 

 

A tentativa de estabelecer uma monarquia federalista no Brasil, seria uma forma de 

preservar as velhas instituições portuguesas, sem os riscos provocados pelo terror de que a 

França foi vítima. Esse assunto, para os moderados, foi uma preocupação constante. 

Porém, ao debater-se entre os dois modelos de governo, a Regência não consolidou o seu 

poder de governar. Perdeu a confiança do Exército, dos republicanos e dos restauradores. 

Restou-lhe a alternativa da aliança com os grandes proprietários de terras, detentores do 

controle sobre o clã feudal e parental. Haja vista, ser um fato que o Estado brasileiro foi 

formado sem a participação da massa. Pois, os forais estabeleceram duas classes: a dos 

donos da terra e a dos trabalhadores da terra. Dessa forma, explica-se também a dificuldade 

do governo regencial em estabelecer uma ruptura com as velhas estruturas. A elite rural 

detinha o poder econômico e controlava a elite política. E romper com o poder econômico 

seria uma tragédia para o governo, que havia optado por um regime político híbrido. 

Entretanto, foi essa aliança com a elite econômica que possibilitou a Regência enfrentar as 

primeiras crises surgidas no âmbito da força de linha. A criação da Guarda Nacional 

municipalizada, atendeu as expectativas do poder político local, ansiosa por títulos 

honoríficos, que passava a conquistar com os postos de coronéis comandantes da 

Corporação, o que lhe garantia honras e distinção na sociedade brasileira. Além de ter, a 

sua disposição, uma força armada pelo governo para defender, inclusive, os seus interesses 

privados. 

Neste capítulo desenvolveremos argumentos no sentido de demonstrar como as 

tensões internas, que emergiram após o 7 de abril de 1831, contribuíram para a 

descentralização administrativa do aparelho policial, e os mecanismos utilizados pela 

Regência como forma de descomprimir a pressão sobre o governo central, eliminar a 
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insubordinação do Exército de linha, controlar a desordem pública, e garantir o apoio da 

elite rural à governabilidade. Para isso a Regência trouxe para si a responsabilidade pelas 

iniciativas que, acreditava, seriam adequadas para restaurar a ordem pública e permitir o 

padrão de governabilidade desejado. Nesse sentido, a Regência implantou um processo de 

reforma do Estado, que extinguiu e transferiu Unidades Militares, e também inibiu o 

recrutamento para o Exército. Também extinguiu os Corpos de Polícia, Guardas 

Municipais, e demais Milícias existentes. Criou a Guarda Nacional, a Guarda Municipal de 

Permanentes, editou o Código do Processo Criminal do Império, e através do Ato 

Adicional de 1834, promoveu reformas na constituição brasileira. Entretanto, como os 

interesses do governo e do poder local eram divergentes, o alto grau de descentralização 

gerou um problema de coordenação. E para retomar o controle da situação a Regência 

estabeleceu novas reformas atribuindo funções de centralização às Províncias.  

A discussão se inicia com a ascensão de um governo composto exclusivamente por 

brasileiros. Em quase todas as províncias eclodiram movimentos que exigiam a deposição 

das autoridades que serviram ao antigo regime, a expulsão dos brasileiros adotivos e a 

nomeação de brasileiros natos para os cargos antes exercidos pelos estrangeiros. Em 

algumas Províncias os revoltados foram atendidos. No Rio de Janeiro, “em vez de 

conservar-se um elemento de ordem, o Exército tornava-se o maior elemento de desordem” 

(Oliveira Lima, 1989,73). O autor prossegue afirmando que “os paisanos eram culpados 

porque subornavam soldados para as revoluções em que seus interesses ou suas paixões se 

achavam em jogo, e não menos culpados eram os oficiais em tolerar tais crimes, 

apressando a decomposição duma sociedade, aproveitando-se quando preciso dessa 

situação para levar a cabo seus desígnios ambiciosos”. Nessas circunstâncias, com a maior 

parte do Exército insubordinado, o Governo Regencial passou a empregar o Corpo Militar 

de Polícia do Rio de Janeiro contra os amotinados. Entretanto, ao invés de combater os 

militares do Exército, os integrantes do Corpo de Polícia se juntaram aos colegas da tropa 

de linha, e também passaram a protagonizar atos de insubordinação e desordem pública. O 

Governo Regencial viu-se numa situação terrível. Tropas militares e de polícia estavam 

amotinadas, enquanto o povo na rua clamava por mudanças, e bagunceiros costumeiros 

praticavam arruaças, assaltos e assassinatos. A segurança pública... 

“(...) por essa forma estava tão reduzida a uma expressão sem sombra de realidade que 
bandos de assassinos e quadrilhas de ladrões infestavam as ruas da capital, onde de abril 
a julho de 1831, quer dizer, durante os meses que se seguiram logo após a abdicação, 
mais de 300 vítimas caíram sob seus golpes”.  Oliveira Lima (1989, 73).  



 65

Dir-se-ia que o Rio de Janeiro era a típica imagem do estado hobbesiano. Um 

estado cujo governo estava desprovido de autoridade e sem meios para garantir a ordem 

pública. E tudo isso logo após a mudança do poder, que proporcionava o surgimento de 

novas forças políticas e econômicas, e a precipitação de outras às incertezas e dificuldades 

provenientes do seu afastamento do poder. Essa situação, se por um lado despertavam os 

velhos sonhos de separação e fundação da  república, por outro estimulava grupos 

conservadores a pegarem em armas contra a Regência e defenderem o retorno do 

Imperador português. E numa tentativa de reduzir as incertezas políticas e as insatisfações 

populares, a Regência provisória foi composta de forma a harmonizar os dois grupos 

políticos e ideológicos existentes. Os escolhidos foram o conservador Caravelas, o liberal 

Nicolau Pereira Campos Vergueiro e o Brigadeiro Francisco Lima e Silva, cuja presença 

no governo tinha por objetivo dialogar e controlar as forças armadas, sempre dóceis a 

cooptação pelos exaltados. O governo regencial não dispunha da lealdade do Exército de 

Linha, enfrentava as divergências políticas, e as preocupações da elite rural receosa de que 

a revolta promovida pelos escravos no Haiti servisse de estopim para movimentos da 

mesma natureza aqui no Brasil. A Regência teria de se contrapor aos atos de 

insubordinação e o envolvimento de militares em manifestações políticas. Para se ter uma 

idéia do problema entre 1831 e 1835, em todo país, ocorreram 15 revoltas, em 13 delas 

houve envolvimento de militares. A participação da tropa em revoltas  foi o equivalente a 

86%, sendo 40% associada ao povo, e 46% de forma independente. Outros segmentos da 

sociedade também se envolveram em revoltas, como é demonstrado no gráfico 15. 

                                              Gráfico 1

                                    Revoltas de 1831 – 1835. 
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5 Este gráfico foi produzido a partir do Anexo I. 
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Logo em maio de 1831, a Regência reduziu o efetivo do Exército a metade. Em 

1832, o Conselho de Estado seria convocado para opinar sobre medidas de proteção ao 

Imperador. As insurreições e as perturbações da ordem pública somente não foram 

registradas nas capitais das Províncias do Piauí e de Santa Catarina (Carvalho, 2003:250 e 

251). A Regência encontra-se num grande dilema. Como governar um estado sem uma 

força de coerção? Para Hobbes (2001, 130), compete ao estado “defender a comunidade 

das invasões dos estrangeiros e das injúrias dos próprios comuneiros (...)”. Não havia 

perigo externo, todavia a insubordinação da tropa de linha e da força policial, somente 

contribuía para desordem pública, levando a sociedade a um clima de insegurança e 

ausência de paz social. O governo não dispunha de instituições para enfrentar a desordem 

interna. Nesse sentido, Maquiavel (2001, 66) é enfático quando afirma que “sem armas 

próprias nenhum principado está seguro”. E, que estaria sujeito à sua própria sorte, sem 

meios para enfrentar as suas adversidades. Ele sugere que nessas circunstâncias o 

principado deve ter suas próprias armas. E que essas armas devem ser “compostas ou de 

súditos, ou de cidadãos, ou pessoas a quem conferiste o poder”.  

A segunda medida adotada pela Regência Provisória, apos reduzir o efetivo do 

Exército, foi sancionar a Lei de 06 de junho de 1831, que estabeleceu regras para a 

administração da justiça e a punição de criminosos. Suspendia algumas garantias 

constitucionais e estabelecia procedimentos processuais mais rigorosos. A norma proibiu o 

ajuntamento noturno de 5 ou mais pessoas, em praças e vias públicas, sem motivo 

justificável, que passaram a ser punidos com até três meses de prisão.  As pessoas 

suspeitas, de dia ou à noite, seriam detidas e encaminhadas a presença de autoridade 

policial. Suspendeu o favor da fiança às pessoas presas em flagrante, acusadas de crimes 

policiais. Ao juiz distrital atribuiu competências para julgamento e punição ex-offício de 

todos os crimes policiais. Aboliu os inspetores de quarteirão, e ampliou a competência dos 

juizes de paz para todo o município. Enquanto se estruturassem as Guardas Nacionais, os 

governos locais foram autorizados a alistarem, armarem e empregarem cidadãos eleitores, 

fornecendo-lhes armamento e munição às custas do Estado, os quais, sob as ordens do juiz 

de paz, teriam como missão fazer a manutenção da ordem pública. A Regência, como 

sugeria Maquiavel, confiou suas armas aos cidadãos, sob as ordens dos juízes de paz 

eletivos e sob controle do Ministro da Justiça. A lei também conferiu atribuições aos juizes 

de paz para nomear delegados de suas confianças, a fim  auxiliarem na repressão as 

desordens. Os juizes de Paz, eletivos nas comunidades distritais, poderiam substituir os 
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juizes municipais. Ao aumento das suas competências, simultaneamente, crescia sua 

lealdade ao governo central, que também lhes impusera maiores controles sobre suas 

decisões. A mesma lei impunha aos juizes de paz a obrigatoriedade de procederem a 

diligências para descobrirem os que cometeram crimes públicos e policiais, sob pena de 

lhes serem imputadas acusações de cumplicidade, pelo que seriam submetidos a 

julgamentos e punições pelo Governo Central. Essa decisão “só aparentemente 

correspondia a uma tendência liberal. Na realidade, a atribuição do comando de uma força 

armada ao juiz de paz, longe de fortalecer sua autoridade, ligava-o a uma organização 

disciplinar sob o alto controle do Ministro da Justiça.” (Castro, 2002:16-17). A mesma 

legislação ampliou as competências da Intendência Geral de Polícia, dos magistrados 

criminais na Corte, dos Ouvidores do crime das relações, e das Comarcas, os quais, 

também, passaram a julgar os crimes policiais, cumulativamente com os juizes de paz. E 

para os cargos de juizes, deveriam ser nomeados os cidadãos de maior confiança do 

governo. Era uma lei de exceção e, naturalmente, houve dificuldades para aplicá-la, haja 

vista ter sido ela considerada inconstitucional, por cercear direitos individuais e políticos 

dos cidadãos brasileiros (Oliveira Lima, 1989, 77).  

Também em junho instala-se a Regência Permanente. O Governo Regencial 

convidou o Padre Antônio Diogo Feijó para a Pasta da Justiça. Ao ser convidado para 

ocupar o cargo, Feijó condicionou a sua participação no governo a autonomia do 

ministério; que após um ano no cargo, havendo de se afastar por motivo de doença, não 

inferior a quatro meses, ele indicaria o seu substituto, e declarava que haveria um periódico 

que seria dirigido por ele. Feijó também lembrou que nos momentos “convulsivos, só a 

firmeza de conduta, a energia, e a justiça podem sustentar o governo (...)”. Essa declaração 

de Feijó não deixa dúvidas quanto a dimensão da insegurança pública no Império. Mais 

adiante, o futuro Ministro é conclusivo em suas intenções, quando afirma que “as leis são, 

a meu ver, ineficazes, e o processo incapaz de por ele conseguir-se o fim desejado; mas a 

experiência desenganará os legisladores, salvará o governo da responsabilidade liberal, e o 

habilitará para propor medidas salutares que renovam todos os embaraços”. E prossegue: 

“como Governo Livre é aquele em que as leis imperam, eu as farei executar mui restrita 
e religiosamente, sejam quais forem os clamores que possam resultar de sua pontual 
execução; não só porque esse é o dever o executor, como por esperar que, depois de 
algum tempo, cessado os clamores dos queixosos, a nação abençoe os que cooperam 
para a sua prosperidade” (Caldeira, 1999:77-78).  
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Feijó era um homem forte, enérgico, voluntarioso, com qualidades executivas, que 

mais o aproximava do modelo de um presidente norte-americano, e que tinha dificuldades 

para se amoldar ao papel constitucional (Sousa,1988, 135, 142 e 143). Ele assumiu o 

Ministério em 06 de julho de 1831. No dia 12 explode a “crise de julho”. Militares 

amotinados exigem demissão dos adotivos dos cargos públicos. A expulsão de 89 pessoas 

adotadas, dentre eles senadores, generais, magistrados e outros funcionários graduados e 

comerciantes. Pediram a suspensão da imigração de portugueses por 10 anos, e também 

queriam a substituição do Ministro Feijó (Wernet, 1997; 33). Dia 14 de junho, o governo 

regencial criou a Guarda Municipal da cidade do Rio de Janeiro. Essas corporações eram 

“milícias civis compostas de elementos gratos ao governo (apenas os eleitores) e 

diretamente subordinadas ao Ministério da Justiça” (Fernandes, 1974: 68 e 69). A Guarda 

Municipal teria por finalidade executar o policiamento ostensivo na cidade do Rio de 

Janeiro, ficando os Presidentes de Províncias também autorizados a criarem tais 

corporações, se assim o conviesse as suas administrações. As novas corporações eram 

compostas de cidadãos voluntários, desmilitarizadas e não profissionalizada. Empregadas 

no controle da desordem pública, sem um treinamento adequado e mal armada, o 

desempenho da Instituição foi totalmente ineficaz. A guarda municipal foi empregada para 

combater os militares revoltados. Entretanto, sem o necessário preparo, suas unidades 

foram  recharchadas pelos amotinados, e se recolhem aos seus aquartelamentos. A 

constatação desse fato, levou a Regência comunicar à câmara dos deputados que a capital 

da Côrte estava despoliciada, declarando, que “a cidade está submetida ao terror(...) em 

vários pontos têm já cometido assassínios, roubos, etc. As guardas municipais recolheram-

se amedrontadas, e porque se achavam mal armadas e sem disciplina, não podem servir 

para restabelecer a ordem(...)” (Caldeira;1999:76). Era a falência do aparelho de segurança 

pública do Rio de Janeiro. Entretanto, a extinção de unidades do Exército, havia causado a 

disponibilidade de vários oficiais, que ficaram sem função. Foram estes oficiais, que 

compuseram o Batalhão de oficiais-soldados, que juntamente com as Guardas Municipais 

foram empregados no combate aos militares rebelados e estabeleceram o controle na 

fortaleza da ilha das Cobras, durante a Crise de Julho (Barroso, 2000:50). A disposição dos 

oficiais e da Guarda Municipal foi exaltada pelo Ministro da Justiça, o Padre Feijó, que em 

seu relatório de 1832, deixa claro que a corporação “coadjuva com serviços 

extraordinários: beneméritos oficiais militares cooperam ativamente como simples 

soldados, mas ainda assim raro é o dia em que se completa o detalhe. A parte mal e o 



 69

processo é ai inexeqüível ou ineficaz”. A lealdade desses oficiais, e a presença do 

Brigadeiro Lima e Silva no governo, possivelmente, influenciou na lei de 18 de agosto, que 

atribuía a Guarda Nacional a condição de “força auxiliar do Exército de linha”, o que 

possibilitaria, o treinamento e o emprego da corporação, nas operações de defesa interna, 

sob o comando de oficiais do Exército. A Regência conciliava seus interesses na 

organização de uma instituição dual, de caráter civil e militar. Civil nas ações de segurança 

pública dentro do seu município, e militar atuando como força auxiliar do Exército, fora do 

seu município. Integrada a estrutura do Ministério da Justiça, atuando sob as ordens dos 

juizes de Paz na defesa da ordem pública, mas subordinada ao Ministério da Guerra na 

defesa da ordem interna. Subordinada ao governo central, na autoridade do Ministro da 

Justiça, e controlada pelo poder municipal, sob a autoridade do chefe político local. 

Todavia, as tensões internas não se resumiram apenas a capital da Corte. Revoltas 

eclodiram também em Pernambuco e no Ceará. Em Pernambuco ocorreram a setembrada e 

a novembrada. Esses movimentos influenciaram insubordinações militares na Paraíba, 

Alagoas, Rio Grande do Norte e Ceará (Octavio, 1989:50). No Ceará, a revolta de Pinto 

Madeira tinha por objetivo a restauração do Império e a volta de D. Pedro I. Inicialmente a 

elite rural patrocinou o movimento, que tinha o Padre Antonio Manuel como mentor de 

Pinto  Madeira. As camadas mais humildes envolvidas na revolta não tinham ideologia, 

seguiam a orientação dos senhores de terra, levados pelo sentimento de obediência 

existente na sociedade patriarcal. D’outra feita, a influência da Igreja, que perdeu poder no 

novo regime, também contribuiu para o envolvimento da massa. Além disso, não se pode 

esquecer que a mudança no poder local estimulou perseguições e violências contra aqueles 

segmentos que ainda defendiam a monarquia. A alternativa dos grupos que defendiam o 

absolutismo era manifestar-se através da violência. No Vale do Cariri, após a abdicação de 

D. Pedro I, o poder foi transferido para a oligarquia liberal do Crato, que passou a investir 

em “perseguições sem conta, opressão inominável para os que compunham aquela facção, 

principalmente Pinto Madeira e o Padre Antonio Manuel” (Montenegro, 1989:41-42). Em 

Mato Grosso a “soldadesca” se amotinou. Pediram a demissão dos adotivos e foram 

atendidos. Porém, após controlar a situação imediata e atender os amotinados, o Presidente 

da Província rapidamente conseguiu recrutar companhias de Guarda Nacional, prendeu os 

líderes da mobilização e os transferiu para a fronteira. Porém a insatisfação continuava. 

Logo depois militares da guarnição de Albuquerque se amotinaram por falta do pagamento 

de salários. A população vivia intranqüila com as notícias de que haveria rusgas, isto é: um 
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ajuste de contas ao modo da noite de São de Bartolomeu. Essa rusga somente aconteceu 

em maio de 1834, quando adotivos e pessoas ligadas ao antigo regime foram caçadas, 

assaltadas e mortas, deixando um saldo de  30 adotivos e 3 brasileiros natos mortos. Em 

Goiás, também os militares brasileiros se amotinaram e pediram a demissão dos adotivos 

que tinham cargos civis e militares. Naquela Província o pleito foi atendido. Em Sergipe, 

povo e militares derrubaram o vice-presidente e o Comandante das Armas, que 

representavam o absolutismo lusitano. Desses movimentos de rebeldia e insubordinações, 

que derivaram de 1831 a 1833 “não podia escapar a Bahia” (Castro, 2002:18). As razões 

eram as mesmas das outras Províncias: o sentimento nativista e o ódio aos portugueses. No 

Espírito Santo, em setembro, soldados transferidos do Rio de Janeiro se juntaram aos 

locais marcharam para a sede do governo e praticaram várias desordens, e depuseram o 

Comandante das Armas. Porém, Castro (2002,14), chama a atenção que embora a 

insegurança pública  tenha se constituído n’um risco para a sociedade, o perigo maior 

estaria na existência de um Exército indisciplinado, que se constitua em uma ameaça para a 

ordem civil. O Exército de linha ainda estava com um efetivo elevado pois saíra da guerra 

contra a Argentina, em 1828, e seus soldados estavam ansiosos e receptivos as idéias dos 

restauradores e dos exaltados (Caldeira 1999:30). O Governo regencial não confiava nas 

forças regulares (Morel:2003:29). Em 1834, o Exército sofreu outra redução de efetivo. A 

Regência teria que controlar a ordem pública e harmonizar o poder na corte, sem criar 

cisões com a elite rural, que era a toda poderosa e que tinha o domínio sobre os clãs feudal 

e parental. Diante dessa desordem pública epidêmica, e as concessões feitas a Feijó, a sua 

gestão assumiria “o caráter de uma verdadeira ditadura legal” (Castro, 2002:16).  

A Guarda Nacional,  era eletiva, sua circuncisão estava limitada ao município e o 

seu recrutamento ficou sob a responsabilidade da Câmara Municipal e do juiz de paz, que 

também era eletivo. Daí dizer-se que a Guarda Nacional foi resultante da pressão da elite 

rural. Na realidade, na prática, o que houve é que ... 

“a velha oligarquia, senhora de terras e escravos, informada do que ocorrera no Haiti, 
com a revolta negra e o trucidamento dos senhores, sentindo a pressão da grande 
população escrava, tratou de agilizar os seus instrumentos de luta; assim, transformou as 
velhas milícias coloniais em Guarda Nacional (...)”.Andrade (1989:67). 

 

 As idéias favoráveis a criação de corporações civis voltadas para a defesa interna e 

a garantia da ordem pública, começaram surgir logo após as revoluções liberais. A 

Declaração dos Direitos do Cidadão, proclamada pela revolução francesa em 1789, 
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determinava a criação de uma “força pública” que deveria proteger o cidadão e a 

propriedade. No Brasil, Bernardo de Vasconcelos, em dezembro de 1827, já defendia que 

em tempo de paz, as nações não teriam necessidade de manter um Exército permanente. 

Para ele deveria haver uma instituição civil que fosse responsável pela segurança pública. 

Ele argumentava que “muito perigoso é acostumar o soldado a olhar o seu concidadão 

como inimigo”. Dizia ele que os soldados deveriam aprender “repelir os inimigos, e a 

respeitar os cidadãos”. De outra maneira, a decisão de armar cidadãos para sua própria 

defesa, também era uma experiência adotada na Europa e que foi utilizada na França 

revolucionária. Em maio de 1830, o deputado pernambucano Henriques de Rezende 

apresentou um projeto que criava uma guarda cívica. O Parlamentar sugeriu que a 

corporação deveria ficar subordinada aos juizes de paz, que não dispunha de uma “força 

física” para conter os motins. Porém esse projeto ficou adormecido. Em outubro do mesmo 

ano, a Câmara Municipal de São Paulo, enviou a Assembléia o projeto de iniciativa de 

Cândido Gonçalves Gomide, no qual é proposta a criação de Guardas Nacionais ou cívicas, 

as quais se constituiriam os “mais eficientes meios de manter-se a Constituição contra 

insidiosa tramas ou golpes de qualquer facção liberticida, que por ventura ainda possa 

aparecer” (Berrance de Castro, 1977:19). Com a abdicação de D. Pedro I em abril de 1831, 

e a eclosão da crise de julho, com o Exército e a Guarda Policial fora de controle no Rio de 

Janeiro, o projeto de São Paulo foi resgatado, e nomeada uma comissão liderada por 

Evaristo da Veiga para a organizar um Guarda Nacional no Brasil. Com a lei de 1831, a 

Guarda Nacional “tornou-se a principal força auxiliar da Maioridade e elemento básico na 

manutenção da integridade nacional” (Berrance de Castro 1977:23). Evaristo da Veiga, 

reconheceu que a lei continha falhas, mas admitiu que ela poderia ser melhorada pelas 

legislações futuras. E isso ocorreu, tanto no governo descentralizador, como no governo 

centralizador. A insubordinação do Exército e da Guarda Policial do Rio de Janeiro, e a 

conseqüente insegurança pública somente vieram a precipitar as decisões da Regência. 

Todavia, a extinção e transferência de unidades, e redução de efetivos do Exército, 

somente foram possíveis porque nesse sentido foram desenvolvidas ações coletivas da 

classe dos proprietários rurais que receavam uma revolta de escravos; o grupo de oficiais 

do Exército, que não concordavam com a desordem militar, e o governo que tinha interesse 

em fragilizar a força de linha, reduzir os gastos com as Forças Armadas, e melhorar sua 

performance.  Havia necessidade de criar novas instituições. Nesse aspecto, Hall e Taylor 

(2003), sugerem que “o processo de criação de instituições é geralmente centrado na noção 
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de acordo voluntário entre os atores interessados”. Portanto, naquele momento crucial, 

havia todo um interesse em promover a criação de novas instituições, e cumprir as missões 

estabelecidas pelo novo conjunto de forças que governavam o Império. A criação de uma 

Guarda Municipal, composta por civis em junho, e em seguida a sua extinção, em 

conseqüência da criação da Guarda Nacional, foram decisões amparadas em experiência 

anteriores na Europa e resultantes de condições favorecidas pelas ações coletivas do 

Exército fiéis a legalidade e o governo moderado. À nova instituição também foram 

atribuídas missões de segurança pública, como atribuições de defesa interna. Por isso a 

Guarda Nacional foi instituída como força auxiliar do Exército de linha. Seria isso 

contraditório? Talvez. Havia naquele período, uma consciência de que os Exércitos 

deveriam ser utilizados apenas para a defesa dos territórios nacionais contra as invasões 

externas. E o problema do Brasil não era externo, era desordem pública. Como força 

auxiliar do Exército, ela teria que substituí-lo na defesa interna, era fundamental a 

existência de uma instituição que respondesse as políticas de segurança pública 

implementada pelo governo. 

A redução do efetivo do Exército, e falta de confiança do Governo na instituição, 

deixava a Regência vulnerável, diante das crises que ocorriam em quase todo Império. E, 

embora o esforço memorável da Guarda Cidadã, os seus efetivos saiam da linha de 

produção rural, o que trazia prejuízos para economia brasileira baseada, quase que 

exclusivamente, na produção agrícola. Por isso, em 10 de outubro de 1831, isto é, dois 

meses após ter criado a Guarda Nacional e extinguido os Corpos de Milícias, Guardas 

Municipais e de Ordenanças, o governo foi autorizado a criar a Guarda dos Permanentes 

no Rio de Janeiro e nas Províncias. Os corpos policiais foram implantados conforme o 

modelo da organização militar transportada para o Brasil pelo Decreto de 13 de maio de 

1809 – a Divisão Militar da Guarda Real de Polícia. Foi estabelecido um orçamento anual; 

os seus integrantes recebiam salários do Estado, e a Corporação não deveria ultrapassar o 

efetivo de seiscentos e quarenta homens. A lei também autorizou os Presidentes de 

Província, caso achassem conveniente, criarem corpos idênticos cujos efetivos deveriam 

ser proporcionais as suas receitas. O decreto que criou as Guardas dos Permanentes com 

sua estrutura militarizada, e as missões de garantir a tranqüilidade pública e avaliar a 

justiça, conforme Fernandes (1974:71) assinalou, o nascimento dos atuais polícias 

militares. A autora destaca a característica híbrida da organização dos Guardas de 

Permanentes, que, segundo ela, tinha uma estrutura contraditória que contribuía para o 
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estabelecimento de conflitos “de um lado, com a instituição essencialmente militar, o 

Exército; de outro, com a instituição tradicionalmente policial, a Polícia Civil6” 

(Fernandes, 1974:71). A sua ligação com o Ministro da Justiça, na Corte, e aos Presidentes 

de Conselhos nas Províncias, estabelecia uma relação clara de subordinação administrativa. 

Ela não era eletiva e seus comandantes eram escolhidos entre as pessoas da confiança do 

governo. Os integrantes da Guarda dos Permanentes eram submetidos a normas militares, e 

também as penalidades impostas pelo Código Criminal pelas práticas de crimes comuns. A 

Guarda dos Permanentes, assim  como a Guarda Nacional, foi estruturada e ficou sob 

controle do Ministério da Justiça. Não há dúvidas que, em face de sua organização militar, 

a Corporação verdadeiramente foi constituída para ser uma força militar capaz de, 

eventualmente, substituir o Exército, cujo efetivo havia sido reduzido e fragmentado. Por 

outro lado, ao contrário da Guarda Nacional, a Guarda dos Permanentes não se constituía 

em força auxiliar do Exército de Linha. Era uma força diversa do Exército, inclusive na 

subordinação ministerial. Enquanto os “Permanentes” eram subordinados ao Ministério da 

Justiça, o Exército era subordinado ao Ministério da Guerra. Essa dualidade viria ser 

amenizada pela designação de oficiais do Exército e da Guarda Nacional para o comando 

da Tropa. A partir daí, o Governo Central passava a ter duas organizações policiais 

organizadas militarmente, para controlar a ordem interna e enfrentar os militares 

revoltosos. A Guarda Nacional, eletiva, não assalariada e submetida às normas militares 

mais amenas, nas mãos dos seus correligionários detentores do poder local. E a Guarda dos 

Permanentes, submetida às normas castrenses, não eletivas, assalariadas e subordinadas ao 

Ministro da Justiça e ao Presidente da Província. Forças compostas por cidadãos e 

entregues a pessoas da confiança do governo. Ao longo se suas existências, as Guardas dos 

Permanentes passaram a atuar como “Exércitos provinciais”, empregados conforme as 

conveniências do Presidente da Província nos casos de insurreições, sem nenhuma 

restrição, em qualquer município da Província. Na Corte, não por acaso, o Comando Geral 

dos Permanentes foi atribuído ao então Major Luis Alves de Lima e Silva. Um oficial 

disciplinado, legalista e conservador, com irrefutável lealdade institucional. No comando 

da  Guarda de Permanentes, o Major Lima e Silva foi designado para atuar fora da sede da 

Corte no combate as revoltas do Maranhão e do Piauí. Também foi notável a utilização dos 

“permanentes” em várias insurreições de militares do Exército ocorridas em vários pontos 

do Império. Isso explica o porquê da natureza militar e a subordinação da força ao Ministro 
                                                 
6 Forças municipais que existiam nos locais aonde a Guarda Nacional ainda não havia sido organizada. 
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da Justiça. O controle da Regência sobre o Exército foi realmente excepcional. Entretanto, 

esse controle sobre a força de linha não se traduziu na tranqüilidade pública. 

Em 1832, o governo regencial editou o Código do Processo Criminal, que 

descentralizou as atividades judiciárias e policiais. O código do processo criminal foi 

elaborado por Manuel Alves Branco, e representava um avanço pelo seu conteúdo liberal, 

combinando as experiências tradicionais portugueses, privilegiando a autonomia local e o 

autogoverno inspirado nas idéias federativas da época. A elevação da competência e da 

autonomia dos juizes de paz era uma idéia que Bernardo de Vasconcelos já se referira em 

sua “Carta aos senhores eleitores da Província de Minas Gerais”, em 30 de dezembro de 

1827. Na carta, o então deputado  elogiou a lei que criou os juizados de paz, afirmando que 

ela era muito importante. Ele também comparou juizes de paz aos pais de famílias, que 

sabiam contornar as dificuldades e conciliando os interesses da melhor forma possível. 

Bernardo de Vasconcelos, defendia que a solução de pequenos pleitos e os delitos de 

pequena monta deveriam ser da alçada do juiz escolhido pelo povo. Ele justifica a sua 

opinião enaltecendo a justiça inglesa, onde a instituição do juiz de paz era respeitada, e 

onde se atribuíam os bons resultados “às boas nomeações”, que recaiam sobre os homens 

que exerciam as funções com dignidade. E finaliza conclamando os seus eleitores dizendo 

que “imitemos a Inglaterra, e gozaremos dos mesmos benefícios”. O juizado de paz era 

uma estrutura moderna criada no 1º Império, e que viria ocupar o espaço deixado pelo 

juizado ordinário das antigas ordenações dos reis de Portugal. Desde a Carta 

Constitucional de 1824, o juizado de paz havia surgido como integrante  sistema judiciário, 

sendo-lhe atribuída a competência de conciliar as desinteligências antes da instauração do 

processo formal.  Na verdade, o texto do Código do Processo Criminal, além de 

representar um utilitarismo defendido por Bernardo de Vasconcelos, também espelhava o 

disciplinamento da regra constitucional, inspirada na tradição inglesa e portuguesa. No 

Brasil, a nova legislação atribuiu aos juizes de paz eletivos, as competências de chefe de 

policia, responsável direto pela manutenção da ordem pública no Município, e também a 

missão de substituir o Juiz de Direito em seus impedimentos. O Código do Processo 

Criminal, também criou os cargos de chefes de policia, que seria exercido por um juiz de 

Direito nas cidades mais populosas, e cujas funções foram disciplinadas no ano seguinte, 

através de um decreto de 29 de março. O novo código, além de manter as competências 

policiais já estabelecidas para o Juiz de Paz na lei de 1827, acrescentou outras, e ainda lhe 

conferiu atribuições de “julgar as contravenções às posturas das câmaras municipais; os 



 75

crimes em que não estejas impostas penas maiores que a multa até cem mil reis, prisão, 

degredo, ou desterro até seis meses, com multa correspondente à metade deste tempo, ou 

sem ela, e três meses de casa de correição, ou oficinas públicas, aonde houver”. O Juiz de 

Paz também ficou responsável pela divisão do seu distrito em quarteirões, contendo cada 

um pelo menos vinte e cinco casas habitadas. Eles eram auxiliados pelos escrivães e pelos 

inspetores de quarteirões. Aos escrivães competia o serviço cartorial do juizado. Os 

inspetores de quarteirões eram responsáveis pelas ações de policia administrativa. Ao 

atribuir o controle da ordem pública ao poder local, controlado pela elite rural, a 

descentralização tinha por objetivos o combate da desordem pública a partir da 

circunscrição distrital e o fortalecimento das corporações policiais eletivas. Entretanto, ao 

longo do tempo, também, as instituições policiais e de justiça seriam apropriadas e se 

tornariam instrumentos de uso eleitoreiro voltado para atender os interesses privados da 

elite rural, em sintonia com o Governo Central. 

O Código do Processo Criminal ao atribuir a exclusividade pela segurança pública a 

justiça distrital, sujeito aos interesses e paixões locais, desautorizou intervenções dos 

governos central e provincial, que deveriam respeitar as escolhas das cidades do município. 

A vigência do Código de Processo Criminal havia casos em que a polícia era omissa diante 

da desordem pública, pois as autoridades dependiam do voto da comunidade para 

permanecerem nos cargos. Essa frouxidão teria possibilitado a ocorrência de fatos 

lamentáveis. Em 1834, na Bahia, foi assassinado o presidente de província, o Visconde de  

Camamú, e em 1838, Miguel Ribeiro Lisboa, presidente da província do Rio Grande do 

Norte, sem que os culpados fossem presos. Em 1870, o Deputado Teodoro Machado7 se 

pronunciou explicando que ... 

“a autoridade da Regência, se por própria natureza era fraca para fazer frente ao ímpeto 
de idéias sedutoras de um liberalismo e federalismo exaltados, achava-se por outro lado 
reduzida a impotência para garantir os direitos individuais e manter a tranqüilidade 
pública, tendo por agentes autoridades eletivas locais” (Vieira e Silva, 1955:66). 

 

O Parlamentar denunciava a fragilidade política do governo regencial, que não 

garantia os direitos naturais da sociedade brasileira, impossibilitado que estava, por uma 

estrutura excessivamente liberal, estando toda competência pela manutenção da ordem 

pública, nas mãos do poder local. Confiada ao juizado distrital, a segurança pública foi 

administrada partidariamente, “os juizes de paz sobrecarregados de atribuições 
                                                 
7 Sessão de 13 de agosto de 1879. 
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importantíssimas, cujo concurso e auxílio era indispensável ao poder administrativo, filhos 

da eleição popular, e muitas vezes em hostilidade ao governo, eram dele inteiramente 

independentes, e serviam-se freqüentemente do seu imenso poder para embaraça-lo e 

hostiliza-lo” (Visconde do Uruguai, apud Carvalho, 2002:465). 

No ano de 1833, o Governo Central criou as Guardas Policiais em cada Distrito dos 

Juizes de Paz, exceto nas capitais das Províncias. Essa Corporação foi organizada com 

unidades de cavalaria e de infantaria. A Guarda Policial ficou subordinada ao Juiz de Paz, 

e seu efetivo e salários eram estipulados pelas Câmaras Municipais. As despesas com as 

novas instituições ficavam por conta dos moradores, cujas contribuições voluntárias 

deveriam ser arrecadadas “sem o menor vexame dos contribuintes”, conforme 

regulamentação elaborada pela Câmara Municipal. Essa nova instituição lembrava a Força 

Pública criada pela Revolução francesa. A Força Pública francesa criada para  proteger os 

cidadãos, era mantida pela contribuição deles mesmos, “de acordo com as suas posses”. A 

necessidade dessa Força municipal pode ser explicada pelo constante emprego da Guarda 

Nacional fora da sua circunscrição. Os efetivos dos Permanentes estavam sediados nas 

capitais das Províncias e da Côrte, e eram insuficientes para combater todas as insurreições 

e desordens públicas, casos em que a Guarda Nacional era mobilizada em seu apoio. E 

com o aumento dos conflitos, cada vez mais a Guarda Nacional era empenhada fora da sua 

sede, deixando o município sem policiamento. Com a Guarda Policial, os liberais 

moderados completavam o processo de criação de  instituições no aparelho de segurança e 

justiça. Foram reformas que evidenciaram o dualismo, na expressão mais legítima do 

liberalismo brasileiro. Ao Exército de Linha, se contrapunha a Guarda Nacional e Guarda 

dos Permanentes. Para suprir a ausência da Guarda Nacional, empregada fora do seu 

município, foi criada a Guarda Policial. A Guarda Nacional, como força auxiliar da Força 

de Primeira Linha, era uma Força municipal e nacional. Para as ações de segurança pública 

estava subordinada ao Juiz de Paz, nas ações de defesa interna, ficava subordinada ao 

Exército. A justiça era constituída de esfera distrital eletiva e de uma esfera municipal 

cujos juizes eram nomeados pelo Governo Central. Aos Juizes de Paz, tanto correspondiam 

competências de polícia investigativa e administrativa, e de justiça de primeira instância, 

nas infrações policiais, a de juiz municipal e de direito, nas ausências desses. Os desvios de 

conduta dos magistrados não eram punidos pelos órgãos superiores do Poder Judiciário, 

mas pelo Governo Regencial, que usurpara esta competência do Poder Moderador, a que 

execrava no 07 de abril. 
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Em 1834, a Regência aprofundou a sua experiência federativa através do Ato 

Adicional, e atribuiu competência às Províncias para que legislassem sobre assuntos de 

interesses gerais e locais. O Ato teria por finalidade ampliar a autoridade da província, a 

fim de restabelecer e reprimir os caudilhos sertanejos (Vianna, 1987;218). A mudança 

alterou as relações entre o poder local e a Província. Os chefes políticos locais perderam 

para os funcionários nomeados pelo Presidente da Província o controle direto sobre 

Aparelho Policial, e de parcela significativa da Justiça local. Começa o império da 

Província. O Ato Adicional, na prática, anulou as conquistas do município e sua 

supremacia como fundamento da política nacional. Esse instrumento foi, conforme Tavares 

Bastos (1975; 63), “redigido sobre a Constituição preparada em 18328”. O autor 

reconheceu a imperfeição do Ato sugerindo que ele seria “obra da precipitação e do 

acaso”, porém, em sua defesa, disse que “inspirou-o a democracia”. E que não era lícito 

menosprezá-lo, vez que a reforma havia extinguido o Conselho de Estado “ninho de 

retrógrados auxiliares de D. Pedro”, e que havia instituído a eleição do regente pelo povo e 

criado o legislativo provincial. Tavares Bastos (1975, 64-65), defensor incondicional da 

descentralização e do Ato Adicional, reconheceu que a sua aplicação era difícil pois, ele 

“não estabelecia a federação, mas um regime que participava de ambos os sistemas, 

centralizados e descentralizados”. Isso reforça o argumento de que os moderados tentavam 

implantar as idéias liberais, preservando as instituições monárquicas. Veja-se a guarda 

nacional, que substituiu os corpos de ordenanças controlados pela elite rural, e que também 

permaneceu na esfera da autoridade local. Por trás do federalismo do Ato Adicional, na 

verdade existiu a intenção de reduzir a influência do poder local, que passaria a ser 

controlado pelo poder provincial, exercido pelo Presidente da Província, que era um 

delegado do Poder Central. E isso não deixa de ser, também, uma forma de centralização 

administrativa. A partir daquela reforma, a Província assumia um papel preponderante no 

estabelecimento de políticas e na execução da administração dos seus negócios. Em 1835 a 

Província de São Paulo instituiu o cargo de Prefeito, que seria nomeado pelo Presidente da 

Província, e teria como funções administrar os municípios. Em outubro daquele mesmo 

ano, Feijó assume Regência Una. Wernet (1997:51) lembra que “a situação do país era 

mais grave do que em 1831, quando tivera de enfrentar a situação de agitação no país”. 

Feijó queria uma legislação mais objetiva, e reformas administrativas que possibilitassem 

um maior controle do governo sobre as instituições locais. 
                                                 
8 Constituição de Monte Alegre. 
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Todavia, a implantação de reformas administrativas em ambiente onde as 

instituições têm interesses diferentes daqueles estabelecidos pela reforma, sempre traz 

dificuldades de cooperação para o governo central (Rezende, 2004: 41). No pacto 

construído entre o governo central e a elite rural os interesses não eram comuns. E 

enquanto a intenção do governo era fortalecer os proprietários de terras para controlar a 

insubordinação do Exército de Linha, a elite rural se interessava em manter seu poder 

armado para se proteger de uma possível revolta de escravos, e manter sua hegemonia 

política no seu município ou região, sob sua influência. Além disso, em 1831, a lei de 07 

de novembro, que decretou a extinção do tráfico negreiro, ia de encontro aos interesses dos 

proprietários de terras, que eram escravagistas. A descentralização chegou a um estágio tal, 

que o poder local passou a atuar de forma autônoma, indiferente aos objetivos 

determinados pelo governo central, preocupada apenas com a defesa dos seus interesses 

privados. Esses interesses eram contraditórios e levaram a Regência ao dilema do controle, 

haja vista a grande força política e econômica dos grandes latifundiários, e sua atuação 

local divergente das diretrizes do governo central. Diante da frouxidão dos controles sobre 

o poder local, o governo iniciou uma nova reforma administrativa, que optou pelo 

estabelecimento de controles centralizados nas Províncias. 

As províncias não tinham competências e nem estruturas executivas, as resoluções 

dos conselhos gerais eram encaminhadas ao Poder Executivo, através do presidente da 

província. Por sua vez, o Executivo enviava as propostas à Assembléia Geral para 

discussão e aprovação. E, nos casos em que as medidas fossem consideradas “dignas de 

pronta providência, pela utilidade que de sua observância resultará ao bem geral da 

província”, o Imperador poderia autorizá-las provisoriamente9. A administração nas 

províncias era executada pelas câmaras municipais, a quem competiam tudo quanto se 

relacionava a polícia, e economia das povoações e seus termos10. Os juizes de paz eram 

eleitos nos distritos, os juizes municipais e de órfãos, e os promotores, e o juiz de direito 

eram nomeados pelo presidente, escolhido nas listas que eram apresentadas pela câmara. O 

poder municipal era incontestável. Mas os interesses políticos e privados impediam um 

melhor desempenho na manutenção ordem pública O município estava muito distante do 

governo central. E não havia uma coordenação eficiente da administração pública e local. 

Os propósitos centralizadores do Ato Adicional em relação ao poder local, tornam-se 

                                                 
9 Constituição de 1824, artigos 84 a 89. 
10 Lei de 1º de outubro de 1828, artigos 24, 66 e 71. 
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claros no decreto de 09 de dezembro de 1835, que estimula a “criação de delegados dos 

presidentes em todas as povoações, como o meio mais próprio de serem breve e 

exatamente informados do que se passa em todos as partes do território sujeito à sua 

administração, de inspecionarem e advertirem as autoridades locais (...)”. O decreto sugere 

que os prefeitos e os sub prefeitos, criados pela província de São Paulo, poderiam servir de 

modelo para otimizar a administração provincial. Ano seguinte, a Província de 

Pernambuco também criou o cargo de Prefeito. Todavia a Reforma de Pernambuco foi 

mais audaciosa que a de São Paulo, ela “reduziu o juiz de paz àquilo que é hoje tirando-lhe 

as atribuições policiais e criminais, que transferia aos prefeitos e subprefeitos, e 

suprimindo toda a jurisdição que não fosse relativa a conciliação, eleições e julgamentos 

das causas civis até 50$000” (Tavares Bastos, 1975:114-115). Além dessas mudanças, a 

Lei dos Prefeitos ... 

“conferia aos prefeitos as faculdades, que  por virtude de um decreto de 1833, aos juizes 
de direito pertenciam como chefes de polícia das suas comarcas;  medida, que outra lei 
de 19 de abril de 1838 restringiu, dispondo que as atribuições de prender os delinqüentes 
e formar corpo de delito pertenciam aos juizes do crime cumulativamente com os 
prefeitos. Também encarregava-os da execução das sentenças de crimes, que aliás 
competia aos juizes municipais; supria estes juizes e os especiais de órfãos, transferindo 
aos do cível suas obrigações; alargava as faculdades dos juizes do crime; elevava, acima 
da taxa do código do processo, o censo para qualificação dos jurados, e só permitia um 
conselho em cada comarca; finalmente, nos termos criva notários, incumbidos dos 
corpos de delito. As instruções dadas pelo presidente da província para execução dessa 
lei alteravam a organização dos ofícios de justiça. (...). assim, justiça simplesmente 
correcional ou de primeira instancia, civil ou criminal, distribuída por juizes de direito 
ou tribunais do júri; a justiça tanto como a polícia administrativa, preventiva ou 
judiciária, tudo caiu sob o domínio dessa enérgica legislação.”(Tavares Bastos, 
1975:115). 

 

No Ceará foram extintos as juntas de Paz, e os juizados de órfãos, que tiveram suas 

atribuições transferidas para os juizes municipais; legislou sobre nomeação de promotores, 

sobre renda dos jurados e alterou o calendário dos conselhos de jurados. Também limitou a 

quantidade de juizes de paz, os quais somente passaram a  existir nas cidades determinadas 

pelo governo provincial, que as julgasse ser de utilidade. Criou os cargos de Agente de 

Polícia, e lhes conferiu atribuições para prender, dissolver ajuntamentos e bandos, de 

proceder investigações, que eram competências de outras autoridades. A Bahia legislou 

sobre nomeação e atribuições dos promotores de justiça. A Província de Sergipe criou os 

cargos de Prefeito e Subprefeito e lhes atribuiu o comando da força policial. Suprimiu os 

conselhos de jurados nos Termos de Comarcas e legislou sobre as organizações das juntas 

de jurados e sobre os promotores. Em Minas Gerais, foram criados os cargos de juizes de 
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direito substitutos, os quais deveriam ser nomeados pelo governo provincial e escolhidos 

entre bacharéis formados em Direito. A legislação também garantia prioridade aos novos 

juizes para assumir os cargos efetivos. O Maranhão criou Prefeitos e subprefeitos nas 

Comarcas da Província. A Paraíba criou os cargos Prefeitos e Subprefeitos e lhes atribuiu 

privativamente a competência para elaborar o corpo de delito.  Essas Reformas, sobretudo 

a de Pernambuco, “consternaram os tímidos conservadores da assembléia geral”, que 

foram convocados para revogar aquelas leis províncias. Todavia, a lei dos prefeitos de 

Pernambuco, por iniciativa da sua própria Assembléia , foi modificada em 1838, quando 

foram devolvidas aos juizes de paz, e de direito as funções que lhes competiam antes da lei 

dos Prefeitos. 

O governo dos moderados, no enfrentamento das desordens públicas, criou lei de 

exceção, e instituições voltadas para atender as demandas de um Estado liberal, e porque 

não dizer, democrático. Entretanto, há que se ver que a sociedade brasileira tinha sido 

formada por valores diferentes da sociedade norte-americana, que servia de modelo para os 

institucionalistas brasileiros. Todavia, a América foi colonizada por famílias, que longe das 

leis do governo inglês e das facilidades da metrópole resolviam os assuntos de seus 

interesses em assembléias comunitárias. E na ausência de uma lei formal, a tradição 

direcionou aqueles homens e mulheres na formação da nova Nação. E isso garantiu aos 

colonos da Nova Inglaterra desenvolver suas instituições com base em suas necessidades 

do cotidiano, obedecendo aos interesses maiores de cada comunidade. E tudo isso, é 

importante lembrar, que aqueles colonizadores “puritanos” na ausência de leis políticas, 

orientavam suas ações pelos ensinamentos bíblicos. Assim, a bíblia foi, na verdade, a 

primeira Constituição do povo americano. Os colonos americanos não receberam 

capitanias nem sesmarias, e tampouco Forais que regulassem suas vidas. Eles emigraram 

para América com o objetivo de, cada um, com o suor de seu rosto, conquistar a sua 

propriedade, a sua liberdade e a sua felicidade pelo resultado do seu esforço. Aqueles 

cidadãos construíram uma nação, onde ninguém tinha privilégios sobre o outro; não havia 

relações de inferior e senhor, os assuntos e seus afazeres eram discutidos e resolvidos entre 

eles, sem a necessidade de intervenção do soberano (Tocqueville, 1998, 514). 

No Brasil a colonização foi realizada pela distribuição de terras entre pessoas que 

gozavam de privilégios junto ao Rei de Portugal, que assim consagrava o patrimonalismo 

português. Ao contrário da sociedade americana, no Brasil a colonização foi 
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regulamentada pelos Forais e pelas Ordenanças, que excluiu o esforço de todos os cidadãos 

para a construção de um Estado diferente do seu colonizador. Enquanto na América os 

colonizadores celebravam a igualdade de costumes e de ideais, no Brasil a colonização 

portuguesa estabelecia, por normas jurídicas, uma sociedade de classes divididas entre 

proprietários de terras e colonos constituídos de portugueses pobres, escravos africanos e 

índios aprisionados. Basicamente, isso significa que enquanto na colonização americana as 

instituições e as normas foram resultantes da participação da comunidade, no Brasil 

ocorreu a transferência de velhas instituições portuguesas, que excluía a participação 

popular, e conferia ao donatário um poder de vida e de morte sobre aqueles que estavam 

sob os seus domínios territoriais. A estrutura feudal fundada no Brasil em nada se 

assemelhava ao modelo europeu. O senhor de engenho era a única autoridade existente. No 

feudo brasileiro, “o regime nele imperante era nitidamente autoritário, de modo algum, 

democrático, na sua organização – nenhum traço de estilo liberal” (Oliveira Vianna, 

1987;264). Na América do Norte, a tradição dos costumes ingleses e a disciplina religiosa, 

imprimiram suas marcas na nova sociedade, dotando-lhe o espírito igualitário, solidário e 

comunitário. No Brasil, a elite dirigente optou por um modelo exótico, que conciliasse as 

instituições inglesas, francesas e americanas n’uma sociedade desprovida dos mesmos 

valores tradicionais herdados pelo povo norte americano. 

Na conclusão deste capítulo ficou evidente que o Governo dos moderados, foi 

contestado pelos militares, pelos liberais exaltados e pelos restauradores. E que aquela 

contestação franca criou ambientes favoráveis às desordens públicas, insubordinações e 

insurreições em quase todo território do Império. Em princípio, a Regência adotou medidas 

enérgicas contrárias às idéias liberais. Entretanto, em 1832, a edição do Código do 

Processo Criminal Brasileiro trazia em seu texto uma organização policial e judicial 

descentralizada política e administrativa na esfera do município. Também é verdade, que o 

Código de Processo Criminal consagrava posturas já existentes na lei de 1827, que criou o 

juizado de paz, e na lei de 06 de junho de 1831, que disciplinou a coordenação da polícia 

municipal pela justiça. O Código do Processo Criminal, quase no seu todo conciliou 

normas que orientavam os procedimentos de instituições já existentes, e que também 

estavam internalizados no comportamento dos indivíduos Em seguida em 1834, os 

moderados reformaram a Carta Constitucional de 1824, e atribuíram às Províncias a 

iniciativa por várias políticas até então privativas do Governo Central. O Ato Adicional, 

também extinguiu o Conselho de Estado e permitiu a criação das Assembléias Provinciais, 
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e lhes atribuiu competências para legislar em assuntos que não fossem gerais. O Ato 

Adicional retirou autonomias do município, que passou a depender das políticas 

estabelecidas pelas províncias. Pois, ficou evidente que o desempenho do poder local não 

atendiam as expectativas do Governo Central. A cooptação da justiça de paz e da polícia 

municipalizada, inclusive a Guarda Nacional, pela elite rural, contribuiu para a insegurança 

pública, o que provocou a reação do Gabinete que passou a incentivar maiores controles 

sobre o município pela Província, inclusive com a nomeação de funcionários encarregados 

de exercerem a supervisão direta sobre as administrações municipais. Os moderados deram 

liberdades a província para que esta centralizasse as autonomias municipais. Estimuladas 

pelo decreto de 09 de dezembro de 1835, algumas províncias, a maioria do norte e 

nordeste, reformaram suas legislações, e trouxeram para si as competências pela 

manutenção da ordem pública. Entretanto essas reformas, foram de encontro a estrutura do 

Poder Judiciário, disposta na Constituição do Império. A experiência republicana11 levou o 

governo dos liberais moderadores a promoverem a descentralização administrativa e 

política do Estado brasileiro. Entretanto, a descentralização da justiça e da segurança 

pública não apresentou os resultados aguardados pelo Governo Central. A reação dos 

moderados veio através da centralização das competências administrativas do município. 

Embora, os dados não permitem avaliar os resultados das reformas, haja vista que as 

mudanças ocorreram em locais e datas diferentes, e num espaço de tempo muito reduzido. 

Da prospecção realizada, ao confrontar os resultados com a hipótese de que as pressões 

induziram o governo à centralização, verifica-se que num primeiro momento, logo após o 

“7 de abril”, a Regência fez um arranjo com os ricos proprietários de terra e transformou 

antigas ordenanças na Guarda Nacional, e acolheu os oficiais do Exército leais nos 

comandos dos guardas municipais e da guarda cidadã.  Todavia os resultados “não 

intencionais”  obtidos levaram o governo a retirar as autonomias locais e transferi-las para 

as províncias, o que significou uma centralização parcial, visto que a Força Pública 

continuou no âmbito do município, apenas tendo o seu controle atribuído aos chefes de 

polícia, nomeados pela província. Entretanto, embora tenham as forças de segurança 

pública municipais sido cooptadas pelas elites rurais, também não há dúvidas que as 

estratégias para controlar o elemento militar resultaram em total eficiência. No gráfico 2 

estão representados todos os segmentos envolvidos em revoltas entre 1835 e 1848. Essa...  

                                                 
11 Como foi denominada por Paulo Pereira de Castro, em Holanda (2002:9-67). 
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“(...) segunda onda de revoltas teve caráter diverso da primeira. Descentralizado o poder 
graças ao Ato Adicional, o conflito também se descentralizou e se deslocou para o 
interior, para as áreas rurais, e ai remexeu nas camadas profundas da fábrica social do 
país e revelou perigos muito mais graves para a ordem pública e para a própria 
sobrevivência do país. Essas revoltas tinham sido prenunciadas pela Guerra dos 
Cabanos (1832-35). (...) As outras revoltas rurais foram ainda mais profundas e mais 
violentas. A mais trágica foi sem dúvida a Cabanagem no Pará entre 1835 e 1840. 
Iniciada como conflito entre facções da elite local, fugiu aos poucos ao controle e 
tornou-se uma rebelião popular. (...) Em algumas revoltas o conflito entre elites não 
transbordava para o povo. Tratava-se, em geral, de províncias em que era mais sólido o 
sistema da grande agricultura e da grande pecuária. Neste caso está a revolta 
Farroupilha, no Rio Grande do Sul, que durou de 1835 a 1845. Em 1836 foi proclamada 
a República de Piratini. Briga de estancieiros e charqueadores com complicações 
internacionais, a Farroupilha não corria o risco de tornar-se guerra de pobres, de tornar-
se perigo para a paz social. Era briga de brancos” (Carvalho; 2003: 252-253). 

 

Além dessas características apresentadas por Carvalho, a Guerra dos Farrapos 
também contribuiu para o surgimento de um ator que começava a se protagonizar na 
política nacional: Irineu Evangelista de Sousa, O Barão de Mauá. Gaúcho e liberal, Mauá 
não se envolveu diretamente no conflito, entretanto simpatizava com o movimento 
existente e sua terra natal. Ainda jovem, mas com uma atividade empresarial de grande 
sucesso, Mauá passou a receber farroupilhas em sua residência, no Rio de Janeiro, os 
quais...  
 

“Protegidos pelos muros do convento, os rebeldes se reuniam à noite para traçar planos, 
alguns dos quais bem ousados. Irineu era importante para o grupo porque tinha dinheiro, 
e também porque não temia mostrar a cara em momentos delicados. A maior parte dos 
revoltosos que o governo conseguia prender era trazida para o Rio, e ficava encarcerada 
na fortaleza de Santa Cruz, na entrada da baía da Guanabara. Irineu chefiou um grupo de 
ajuda humanitária aos prisioneiros, que lhes fornecia dinheiro e comida. Como se não 
bastasse, logo estava abrigando fugitivos em casa, quando a maçonaria conseguiu 
subornar guardas e providenciar uma fuga em massa dos prisioneiros” (Caldeira, 
2004:156). 

 

A partir do gráfico 212, é fácil constatar que os militares, como protagonizastes, 

participaram apenas de uma revolta associada com o povo. Por outro lado, verifica-se que 

os conflitos se deslocaram da área urbana para o ambiente rural. Donde os proprietários de 

terras protagonizaram mais da metade do total de revoltas registradas, que apesar da menor 

incidência, foram lutas mais longas. 

 

 

                                                 
12 Construído a partir do Anexo I. 
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Gráfico 2. 
Revoltas de 1835 – 1848. 
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Daí a conclusão de que crises internas, sendo de grande intensidade, em um dado 

momento de fragilidade institucional do governo, induziram a descentralização. Porém, os 

resultados não desejados, exigiram novas decisões que impusessem controles ao 

desempenho do poder local, do que resultou a centralização pelas províncias. 

As reformas introduzidas pelas províncias13, dentre seis do nordeste e duas da 

região leste, conduziram o Estado brasileiro a um “federalismo explícito”, com, possíveis, 

riscos separatistas, o que colocou em alerta os políticos conservadores, que desejavam 

manter a integridade territorial do Império. Em 1837, com a ascensão de um gabinete 

conservador ao Poder, o Estado brasileiro entra numa fase de reformas centralizadoras, que 

ficou denominada de  “Regresso”. 

                                                 
13 São Paulo, Ceará, Bahia, Pernambuco, Minas  Gerais, Sergipe, Maranhão e Paraíba. 
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CAPÍTULO V 

 

5. REGRESSO E CENTRALIZAÇÃO. (1837-1850). 

 

 

A descentralização promovida pelo Ato Adicional possibilitou o surgimento de 

conseqüências “não intencionais” e colocaria em risco a governabilidade e a própria 

unidade do Império, conforme apregoavam os adversários dos moderados. Em 19 de 

setembro de 1837, sobe o gabinete conservador do “Regresso”. O Regente foi o 

pernambucano Pedro de Araújo Lima, e tinha Bernardo de Vasconcelos, como Ministro do 

Império e da Justiça. O então Ministro da Justiça que havia redigido o Ato Adicional, 

achava que ele se tornara a causa do aprofundamento da anarquia legal patrocinada pelas 

províncias, e era preciso “parar o carro da revolução”. Vasconcelos compreendia que o 

código criminal, o de processo criminal, e o Ato Adicional se constituíam em “foco de 

impunidade e de anarquia e fatores de fragmentação do país” (Carvalho, 1999:26). O 

Gabinete do “ Regresso”, apontava o modelo exótico de “monarquia republicana e 

federalista” implantado pelos moderados, como a causa da desordem constitucional que 

atingia a autoridade do Governo Central. Novas circunstâncias se apresentavam e, 

portanto, seria necessário adotar novas decisões, que reconduzissem o país à ordem. Em 

maio de 183814, ao defender-se das acusações de “trânsfuga” e de sua intenção de reformar 

o Ato Adicional, ele demonstrou sua clara filiação a escola utilitarista, quando fez a sua 

defesa, dizendo que: 

“sendo o Ato Adicional um dos penhores da felicidade do nosso país, merecendo ele 
tantos elogios, não quererei eu que floresça numa produção que pela máxima parte que 
me deve ser atribuída? Não quererei eu que um dia à sombra de suas salutares 
disposições, digam os brasileiros: ‘Eis a obra de Vasconcelos’ (...). Eu não mudei de 
opinião, eu quero o ato adicional entendido literalmente: só que me desviarei de sua 
letra quando as regras de hermenêutica, quando o bem público exigirem que seja 
interpretado, a fim de que não seja, como algum dia suspeitei, em vez de carta de 
liberdade, a carta da anarquia” (Carvalho, 1999:252-253). 

 

                                                 
14 Discurso feito na Câmara dos Deputados, Sessão de 19 de maio de 1838, quando Vasconcelos era então 
Ministro da Justiça do Gabinete do “Regresso”. 
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Mais adiante Vasconcelos afirma ser um progressista, e declara que não mudou, 

porém “entre o Ministro da Justiça de hoje, e o deputado em outro tempo é que a 

experiência, a observação dos resultados de alguns atos para que ele contribuiu”, exigiram 

outros   estudos e novos procedimentos. N’outro trecho, diz que “não me parece, pois, 

fundada a acusação que se me tem feito, de que eu não desejo o Ato Adicional, muito mais 

quando aparece todo o interesse da minha parte para que ele floresça, e não descubro 

beneficio algum na sua anulação”. Nesse discurso Vasconcelos reafirma sua 

responsabilidade com o Ato Adicional, e revela que a intenção daquele Ato tinha por 

objetivo ser um instrumento que conduzisse a “felicidade do nosso país”. Porém, o Ato 

Adicional havia sido mal interpretado, e ao invés de ser um instrumento da felicidade (do 

prazer), ele se tornou um instrumento de anarquia (da dor) do povo. E por isso teria que ser 

interpretado adequadamente, de acordo com a intenção para o qual havia sido elaborado. E 

como utilitarista, ele não abandona sua filosofia. Ao se incluir no grupo de pessoas 

“progressistas” ele reafirma a sua vontade de persistir nas reformas do Ato Adicional, 

quando enfatiza que é do seu interesse que ele “floresça”, e que não percebe nenhuma 

vantagem “na sua anulação”(Carvalho, 1999: 252 e 253). 

Naquele momento da vida nacional, ainda havia insurreições na Bahia, no Pará e no 

Rio Grande do Sul, e insatisfações nas demais Províncias. Em sua reforma administrativa, 

os moderados haviam extinguido e criado  instituições de segurança, que mesmo sob sua 

subordinação, na prática, estavam entregues ao controle, emprego, e conveniência da elite 

rural correligionária. Entretanto, se por um lado essas medidas desoneravam os cofres 

públicos, e descomprimiam as tensões sobre o Governo Central, também é verdade que 

possibilitaram aos chefes políticos locais utilizar a máquina estatal na defesa dos seus 

interesses privados, em prejuízo da ordem pública. A ampliação dos poderes locais, num 

Estado onde o patrimonialismo estava internalizado na classe dos  proprietários de terras, 

qualquer instituição que lhe fosse colocada à disposição, fatalmente seria anexada ao seu 

acervo e utilizada como instrumento privado. Não foi diferente com o juizado de paz e nem 

com a Guarda Nacional. O controle das instituições municipais de segurança e justiça 

públicas pela  liderança local, se em diversas ocasiões foi benéfica ao governo, também é 

verdade que foi oportuna para a subjugação dos opositores políticos e, dessa forma, 

também precipitaram lutas regionais ferrenhas, que tanto estimularam ideologias 

republicanas e separatistas, como a desordem e o enfraquecimento da autoridade do 

Governo Central.  
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A fragilidade do governo em controlar a ordem pública, levou Bernardo de 

Vasconcelos a desenvolver uma teoria conservadora, a partir do momento que percebeu 

que a paz pública somente seria restabelecida quando fosse controlada por pessoas que 

tivessem interesses materiais pela sua manutenção e que poderiam ter prejuízos em 

decorrência da desordem pública. Ele percebeu que durante a crise de julho de 1831, Feijó 

havia “armado os proprietários rurais do Rio para lutar contra as revoltas militares”. Dessa 

forma, a partir dessa racionalidade, Bernardo de Vasconcelos desenvolveu a sua filosofia 

política. As idéias surgiram em 1838, na teoria da classe conservadora. A classe seria 

composta de capitalistas, negociantes, industriais, artistas e cientistas, cujos segmentos 

seriam aqueles que mais  prejuízos sofreriam por ocasião das mudanças (Carvalho, 

1999:27). 

As idéias de Vasconcelos não eram isoladas. Elas refletiam as tendências 

registradas na Europa e, sobretudo no modelo americano, que mais valorizava a atividade 

particular. Esse  gosto pelo material envolvia o homem americano  em seu labor privado, 

que  não se interessava pela atividade pública, percebida como um “contratempo 

desagradável”, e que o retirava da atividade produtiva. Para aquele homem, o seu 

envolvimento na política era um trabalho inútil. E assim preferiam transferir para os seus 

representantes toda autoridade que lhes possibilitassem tratar dos assuntos comuns de 

interesses de todos. Esses americanos, “que tem paixão pelos gostos materiais, descobrem, 

via de regra, como as agitações da liberdade perturbam o bem estar, antes de perceber 

como a liberdade serve para proporciona-lo”. E essa percepção os leva a se inquietarem, se 

prevenirem diante das desordens, e a exigirem do Estado a manutenção da ordem que 

proporcione a paz pública, que lhes garanta usufruir os  seus prazeres materiais. Os 

americanos herdaram a liberdade dos imigrantes ingleses. Porém, a igualdade era uma 

virtude nova entre eles. A igualdade leva o homem a repudiar os privilégios e isso 

possibilita a tendência a uniformização, que se traduz pela concessão ao poder político, 

para realizar a centralização sobre todas as instituições da sociedade. Em um regime 

igualitário, os homens tendem a fortalecer a centralização do poder do Estado, ainda mais 

quando esse poder atende todas suas expectativas, a confiança torna-se ilimitada pois, 

acreditam que estão “atribuindo a si mesmos tudo aquilo que a entregaram”. Entretanto, 

em um Estado que não conhecia a liberdade e nem a igualdade, a centralização é uma 

conseqüência natural. Notadamente após as revoluções violentas, “tendo as classes que 

dirigiam os negócios locais desaparecido de repente nessa tempestade, e não tendo ainda a 
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massa restante a organização ou os hábitos que lhe permitissem tomar as mãos a 

administração desses mesmos negócios, somente o próprio Estado parece ser capaz de se 

encarregar de todos os detalhes do governo”. (Tocqueville, 1998:412-414; 516, 518 e 520). 

Essa era, em parte, a situação do Estado brasileiro. A substituição do Imperador 

pela Regência, mesmo que prevista constitucionalmente, alterou os interesses do centro e 

das localidades. O Ato Adicional estabeleceu regras descentralizantes, e propunha se 

formar uma federação, que reduzisse as desigualdades, privilegiando a Província como um 

nível intermediário entre o governo e o poder local, em flagrante desprestígio para a elite 

rural.  

Após o Ato Adicional, Bernardo de Vasconcelos conseguiu envolver os fazendeiros 

e senhores de Engenho no apoio ao seu projeto, e nas eleições de 1836, a maioria dos 

representantes eleita era composta por adversários de Feijó. Bernardo de Vasconcelos não 

escondia ser escravagista, e sempre... 

“colocou-se a serviço da grande lavoura que ia afinal preponderar na direção política do 
Brasil, dado o poder econômico de que dispunha, e, concorrendo para  a criação do 
Partido Conservador com o seu ‘regresso’, defenderia as causas que se ajustaram aos 
interesses dos donos de escravos” (Tarquínio, 1988:147). 

 

O processo de centralização da administração pública geral, foi iniciado tão logo os 

conservadores assumiram o governo. Coube a uma comissão formada por Paulino José 

Soares de Souza – futuro Visconde do Uruguai15, Miguel Calmon e Honório Hermeto 

Carneiro Leão a incumbência de analisar o Ato Adicional e propor suas mudanças, que 

resultaram na Lei de Interpretação, de 12 de maio de 1840.   Ao interpretar o Ato 

Adicional, Paulino José Soares de Souza, o Visconde do Uruguai, afirmaria que ... 

“...a ação democrática que se seguiu ao 7 de abril, em lugar de introduzir a luz e a ordem 
no caos em que a abdicação nos deixara, proveniente da luta entre os novos princípios 
constitucionais e uma legislação de tempos coloniais e absolutos; de instituir uma 
hierarquia  acomodada às nossas circunstâncias, que respeitasse quanto cumpre e 
convém o princípio popular da Constituição; de disciplinar e definir bem as atribuições 
das autoridades, cercando-as de fórmulas e de garantias para os administrados, procurou 
o remédio exclusivamente no sistema eletivo e nos meios que lhe são peculiares” 
(Carvalho, 2003:496). 

 

 
                                                 
15 O Visconde do Uruguai, filho de pai brasileiro e mãe francesa, nasceu em Paris em 1807. Estudou em 
Coimbra, onde foi colega de Honório Hermeto Carneiro Leão. Estudou Direito em São Paulo. Leu a obra de 
Benjamim Constant, e a Teoria das Penas, de Jeremy Bentham, que inspirou Bernardo Pereira de 
Vasconcelos, na redação do projeto do código criminal de 1830 (Carvalho,2002:12). 
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Por sua vez, Tavares Bastos (1975:29), não reconhecia a questão da insegurança 

pública, e o caos em que o Império estava submetido, e atribuía a centralização como 

resultante da “ambição vulgar de impertinente domínio, o ciúme da prerrogativa da realeza, 

o interesse dinástico, o veemente propósito de transmitir intacto o fideicomisso 

monárquico, nada cedendo às idéias novas senão quanto baste para melhor resistir-lhes, 

podem afinal trazer a um choque perigoso a nação e a coroa”. A verdade é que, enquanto 

Uruguai defendia a centralização como uma decisão estratégica para enfrentar os 

problemas sociais, gerados por decisões políticas, Tavares Bastos apenas enxergava 

paixões humanas nas escolhas dos conservadores.   

O Visconde do Uruguai não concordava com a descentralização e a subordinação 

da polícia e da justiça distrital aos juizes de paz eletivos. Para ele o que havia levado os 

moderados a editarem o Ato Adicional havia sido o “ódio à magistratura”, uma instituição 

composta de juizes nomeados pelo Governo Central, considerados hostis ao 

desenvolvimento democrático (Carvalho, 2003: 497). Na verdade, descentralização e 

centralização são faces de uma mesma moeda da elite política conservadora, e que 

tomaram a bandeira do liberalismo apenas como um instrumento para se levantarem contra 

o absolutismo de D. Pedro I. Outro crítico daquelas mudanças foi o deputado Pedro 

Aleixo, que corroborando com o pensamento de Uruguai, duvida da correção do novo 

padrão de intervenção do Estado no aparelho de segurança publica e justiça, quando ... 

“...os juizes de paz pertencem a partidos políticos, a facções políticas e muitos deles 
vivem preocupados com os interesses facciosos do seu grupo. Ora, entre as funções que 
, comumente, se atribuem ao juiz de paz, está a de substituir o juiz municipal e, as vezes, 
o próprio Juiz de Direito. Partidários muitas vezes, são as autoridades policiais dos 
municípios, quando a nomeação delas se faz por indicação dos chefes políticos locais. 
De conluio o juiz partidário e o delegado faccioso, não haverá adversário que lhes 
resista. Em vésperas de pleito eleitoral, os oposicionistas de distritos remotos poderão 
seguir todos presos para  a sede do Termo ou Comarca” (Leal,1975: 203). 

 

Na verdade, o que a Regência construiu foi uma poderosa máquina estatal nas mãos 

da elite rural, dependente dos recursos do Governo Central, que poderia controlar o fluxo 

dos meios destinados ao poder local de acordo com desempenho eleitoral. Essa estrutura 

do sistema de segurança pública e justiça criminal da Regência, não tinha apenas por 

objetivo controlar a ordem pública, mas sobretudo de eliminar, pela força e através da 

justiça criminal, toda e qualquer ação que viesse se contrapor a ordem política instalada a 

partir dos municípios. 
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O Visconde do Uruguai não discordava radicalmente da necessidade da 

descentralização. Entretanto, entendia que havia assuntos os quais deveriam ser tratados 

em esferas diferentes. Inspirado no pensamento de Tocqueville, Uruguai (Carvalho, 

2002:435), afirmava que existiam “duas descentralizações, uma que aproxima o governo 

dos administradores; outra a qual, quando e onde se pode isso fazer sem perigo, encarrega 

os administradores de se administrarem a si mesmos”. Mas a sua preocupação não se 

resumia apenas a questão de descentralizar ou centralizar. Para ele a transferência de 

instituições inglesas, francesas e norte-americanas, não traria os resultados desejados. 

Faltava ao povo brasileiro uma educação cívica, como foi construída pelos ingleses durante 

séculos. Os americanos puderam adaptar as instituições inglesas. Isto porque eles eram os 

herdeiros culturais diretos do povo inglês. Foi da Inglaterra que partiram as famílias para 

colonizar a América do Norte. As instituições francesas surgiram de um movimento 

radical, que pôs abaixo as velhas estruturas absolutistas. Na Inglaterra o autogoverno era 

supervisionado pelos delegados do Reino. Na América a opção pelo federalismo levou o 

Estado a uma estrutura descentralizada, com os responsáveis pelos cargos públicos sendo 

eleitos em suas comunidades. Prosseguindo o seu trabalho, a comissão se debruçou nos 

conflitos de competência entre o Governo Central e a Província e em seu parecer a 

comissão observa que: 

“fora um absurdo que o ato adicional concedesse atribuições imperfeitas e mancas às 
legislaturas provinciais, e que fizesse defender as leis que delas emanassem de outro 
poder, sem contudo sequer supor a maneira de obter o concurso das duas vontades, seria 
isto inexeqüível fonte de conflitos, de confusão e de anarquia na legislação”. (Carvalho, 
2003:525).  

 

Uruguai destaca que, mesmo na Nova Inglaterra, a descentralização não era total. E 

Tocqueville (1998:73) sugere duas formas de centralização: uma governamental e outra 

administrativa. A centralização governamental é necessária para o trato dos assuntos de 

interesses “comuns a todas as partes da nação”. Da mesma forma, existem assuntos 

específicos que somente interessam as comunas. Nesses casos, a concentração de poder 

para tratar desses assuntos classifica-se como centralização administrativa. Uruguai 

também entendia que os negócios de maior importância deveriam ser centralizados, que 

deveria haver uma “centralização média” para os negócios secundários, e que os “negócios 

de interesse puramente local”, deveriam ser descentralizados. E questiona: “sem a 

centralização como resolver as questões que se levantam entre dois municípios ou duas 
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províncias, entre os interesses da agricultura e do comércio, como resolver os assuntos 

internacionais e prevenir ocorrências que podem afetar relações com nações estrangeiras?” 

(Carvalho, 2003:439). 

Além de defender a centralização para assuntos de maior relevância, Uruguai 

também defendia uma legislação clara e objetiva, que possibilitasse os governos 

provinciais e municipais atuarem de acordo com os limites legais, sem usurpar as funções 

das outras esferas. A descentralização realizada pelos moderados, não definia claramente 

as competências das Províncias, Municípios e nem do Governo Central. Havia sempre a 

necessidade de consultas. O Ato Adicional extinguiu o Conselho de Estado, e atribuiu as 

Assembléias Provinciais a competência de órgão judicial e dirimidor das dúvidas relativas 

a aplicação dos procedimentos constitucionais. Assim, as Províncias se tornaram 

autônomas e competentes para formular suas políticas, muitas das vezes desrespeitando os 

limites impostos pela constituição. Foi assim, que em 1835, São Paulo criou os cargos de 

Prefeito, inclusive com atribuições de chefe de polícia. Na Província de Pernambuco, em 

1836, a lei dos Prefeitos16 estabeleceu uma nova estrutura para o aparelho policial, e 

alterou o sistema judicial nacional. Essas mudanças despertaram o Governo Central para a 

gravidade daquele procedimento, visto como inconstitucional, por alterar leis gerais (o 

código do processo criminal), e dispositivos presentes na Constituição (a estrutura do 

Poder Judiciário). O fato é que a iniciativa de Pernambuco, serviu de referência para outras 

Províncias. A Província do Ceará, além de assimilar as mudanças feitas por Pernambuco, 

também extinguiu as juntas de paz, transferindo suas competências para os juizes de 

Direito. Dessa forma, a quem o cidadão iria impetrar recursos para reaver os seus direitos? 

Na verdade, houve nas Províncias um surto de mudanças institucionais, que, acreditamos, 

tenham sido introduzidas com a intenção de tornar a justiça local mais célere, competente e 

isenta, a medida que transferia os julgamentos para um juiz bacharel em Direito, nomeado 

pelo governo central, abolindo a autoridade do juiz de paz eletivo. Essas mudanças, 

também, significavam a diminuição de poder concentrado no chefe político local, que 

controlava a Guarda Nacional e a Justiça distrital. Porém, aquelas reformas registradas nas 

províncias também estavam afetando a autonomia do Governo Central, que via algumas de 

suas funções usurpadas pelas províncias, no momento em que a ordem pública ainda estava 

                                                 
16 Lei nº 13, de 14 de abril de 1836. Essa A lei foi modificada em 1838, por ato da assembléia provincial, 
quando foram restituídas aos juizes de paz e de direito, as funções que lhes haviam sido retiradas pela lei dos 
prefeitos. 
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fora de controle. Naquele período de transição, a “tendência da época era acomodar as 

justiças das leis Filipinas e do código do processo às circunstâncias locais, para que daí 

saíssem a melhor polícia administrativa, a melhor polícia judiciária, o melhor regime 

municipal” (Tavares Bastos, 1975:130). Porém,  se o Gabinete de 1837, já não concordava 

com a polícia e a justiça nas mãos do poder local, com a mesma indignação assistiu as 

mudanças nas legislações provinciais, que se refletiam contraditoriamente em relação a 

legislação geral. Essa situação levava o Governo Central a ter contra si a certeza de sua 

incapacidade de resolver a questão da insegurança pública reinante em quase todo território 

do Império. O interessante dessa discussão, é que Uruguai desconhece as razões dos 

moderados, que não poderiam confiar na tropa de linha, como força de coação do Governo 

Central, e justifica as reformas centralizadoras como uma necessidade para por fim a 

anarquia, e parar o “carro da revolução”. Isto é: a republicanização federativa do Império, 

que mais tarde poderia estimular o separatismo. A desintegração do Império era tudo que 

os conservadores não queriam. Naquele período, a teoria política vigente, estava voltada 

para explicar as mudanças que começavam a surgir, elegia como fator de unificação a 

justiça e a guerra (Torres, 1957:138). Dessa forma, o governo conservador passou a 

investir na centralização, intervindo no aparelho policial e na justiça distrital. Assim, os 

conservadores seguiam a tradição de controlar a justiça, vez que competia a polícia 

judiciária auxiliar nos feitos da justiça, que embora se constituísse em um Poder autônomo, 

na prática era totalmente dependente e controlado pelo Executivo, que tinha poderes para 

nomear, remover e punir os juizes de direito e municipais. Mas, não tinha essa mesma 

autonomia em relação aos juizes de Paz. Os quais sendo eleitos nos seus Distritos, fugiam 

ao controle do Governo, em face do domínio exercido sobre o cargo pelos senhores 

feudais. 

O Código do Processo Criminal, havia atribuído elevados poderes aos Juizes de Paz, 

que incorporavam as autoridades do Juiz Distrital e de Chefe de Polícia. O  Visconde do 

Uruguai resumiu a situação da justiça e da polícia local,  esclarecendo que ... 

“Os juizes de paz (...) que a Constituição parece haver querido reduzir a conciliações, 
são de eleição popular. A nossa legislação atual  depositou nas suas mãos toda a 
autoridade criminal, e exclusivamente a arma da pronúncia, de todas a mais terrível. As 
câmaras municipais....são as que propõem, em listas tríplice, os juizes municipais, de 
órfãos e promotores, e organizam a lista dos jurados. Assim, quase toda a justiça nasce e 
forma-se nos municípios por uma maneira quase independente...- Revela observar, pois, 
que um abuso muito arraigado tem tornado as nossas autoridades eletivas mais políticas 
do que judiciárias. As pequenas facções que nas localidades disputam as eleições recaia 
no homem mais capaz de administrar justiça e mais imparcial; mas sim para que sejam 
eleitos homens de partido, mais decididos, mais firmes, mais capazes de cortar por 
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quaisquer considerações para o servir, e para abater e unificar o contrário. E qual é o 
resultado? Uma luta continua, uma série não interrompida de reações, com que as 
paixões cada vez mais irritam, que o Governo não pode conter, e de que todavia é 
sempre acusado. Que justiça se pode esperar de tais autoridades? Todo o favor, toda a 
proteção para que aqueles os ajudam a vencer, toda a perseguição aos  vencidos” 
(Soares, 1944:108).  

 

Como sugerem estas evidências, a nova intervenção do Estado retornou o controle 

do aparelho policial para o Governo Central e separou as competências da polícia 

investigativa e da polícia administrativa. Em 1840, a “Lei de Interpretação”, em seu artigo 

1º definiu que o “art. 19, § 4º, do Ato Adicional, compreende ambas as anteriores – 

Polícias e Economia – e ambas se refere a cláusula final do mesmo código – precedendo 

Propostas das Câmaras. A palavra – Polícia – compreende a Polícia Municipal, e 

Administrativa somente, e não a Polícia Judiciária”. A lei de Interpretação iniciou um 

processo de centralização político-administrativo do Estado brasileiro, a partir do Aparelho 

Policial, estabelecendo a separação da polícia Administrativa da Polícia Judiciária. 

Conforme Castro (1978:56), “o efeito dessas alterações foi fundamentalmente transferir 

para o governo central todo o sistema judicial e policial”.  

O Ato Adicional havia atribuído competência as Assembléias Provinciais para 

legislar sobre a Polícia. Em 1865, o desempenho das Províncias foi motivo de análise por 

parte do Visconde do Uruguai, na sua obra “Estudos práticos sobre as administrações das 

Províncias”, na qual ele oferece algumas reflexões sobre o assunto. O autor entendia que o 

Ato Adicional não deixou claro o “que se devia entender por força policial”, porém, a 

julgar pelo pensamento que predominava na época, ele julgava que os responsáveis por 

aquelas reformas se referiam a uma instituição civil e municipal. O Visconde argumentou 

que os legisladores pensavam numa polícia ao molde das que existiam na Inglaterra e na 

França. Uma polícia formada por paisanos, organizada em cada município, e orientada 

para auxiliar as autoridades policiais. Uruguai criticava as assembléias provinciais que 

haviam “criado Exércitozinhos, e corpos policiais nas capitais das províncias, aparatos, 

com estados-maiores, músicos, reformas, e muito desperdiciosos apesar de serem os 

soldados mesquinhamente pagos”. Ele dizia que enquanto as forças policiais eram 

concentradas nas capitais, os municípios sofriam a falta de homens para manter os serviços 

de policiamento de rotina, e sacrificava a Guarda Nacional. Para ele a força pública era 

uma instituição composta pelo Exército de linha, os corpos policiais da Corte e das 

províncias, a Guarda Nacional, e os corpos de pedestres que existiam em algumas 
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localidades. Entretanto, Uruguai dizia que o Exército era impróprio para as ações de 

policiamento e para auxiliar as autoridades civis nas investigações e captura de criminosos. 

Além disso quando “fracionada perde a instrução, a disciplina e desmoraliza-se”. Por seu 

turno, as estruturas dos corpos policiais eram tão assemelhadas ao Exército, que se 

tornaram uma “espécie de tropa linha”, e como tal, o seu emprego no policiamento 

apresentava os mesmo inconvenientes da tropa militar. Ele entendia que a força pública, da 

forma como estava organizada, era insuficiente para atender as demandas da segurança 

pública. E que essa deficiência dos corpos policiais, sobrecarregavam as atividades da 

Guarda Nacional que, despreparada, executava um serviço de má qualidade. Alem disso, a 

Guarda Cidadã servia como instrumento para coagir a população a votar nos candidatos a 

quem o chefe do poder local determinasse. Uruguai entendia que era necessário definir o 

que significava força pública para as províncias, uma vez que o § 2º do artigo 11 do Ato 

Adicional era incompleto, e permitia a criação de corporações com grandes aparatos 

militares que consumiam boa parte das receitas provinciais. A sua crítica era voltada para a 

Guarda dos Permanentes17 que possuía estrutura militar, subordinada ao Ministro da 

Justiça, e aos Presidentes de províncias, eram sediadas, apenas nas capitais das províncias. 

O modelo de Força Pública que o Visconde idealizava, era aquela formada pela lei de 6 de 

junho de 1831, conforme ele explicita no § 481, dos “Estudos Práticos”. Para ele a força 

pública não seria fundamentalmente uma instituição policial mas, um grupamento de 

cidadãos treinados, encarregados de fazer a sua autoproteção e a dos demais membros da 

comunidade nos seus respectivos municípios. Finalmente, para o Visconde do Uruguai a 

força pública ideal seria: “uma força policial civil, sem aparato militar em cada município, 

incluindo o da capital, de maneira que não houvesse um só que não tivesse quem lhe 

guardasse a cadeia, prendesse os criminosos, e executasse as ordens das autoridades 

policiais”. E conclui que dessa forma poderia haver um recrutamento no município e pago 

um “soldo razoável”. As reformas introduzidas pela lei de interpretação não resultaram em 

nenhum efeito imediato. Até porque as reformas no Aparelho de segurança pública 

introduzidas pelas províncias, algumas já haviam sido revogadas, e outras estavam  em 

processo de mudanças. Temporariamente, o poder local recuperou sua autonomia sobre a 

polícia  e a justiça de paz. 

                                                 
17 Na República, a lei nº 3.216, de 3 de janeiro de 1917, permitiu que as polícias militarizadas dos Estados, e 
cujos governadores concordassem,  poderiam passar a constituir forças auxiliares do Exército Nacional. 
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Entretanto, no plano político, Bernardo de Vasconcelos não escondia suas intenções 

de instalar uma Regência que seria exercida pela princesa D. Januária. Essas idéias 

mobilizaram os liberais que em 23 de julho de 1840, conseguiram antecipar a maioridade 

de D. Pedro II. No dia seguinte, assume o governo o Gabinete liberal controlado pelos 

Andradas, tendo Antonio Carlos como Ministro do Império. No período em que esse 

Gabinete esteve no Governo, nenhuma intervenção significativa foi introduzida no 

aparelho de segurança pública. 

A maioridade de D. Pedro II, creditada aos liberais, enfraqueceu grandemente o ideal 

republicano. Durante sete anos  em que a experiência republicana foi testada, não fossem 

tantos “abalos insuportáveis”, que a monarquia seria esquecida.(Nabuco, 1998:66-67). 

Nabuco também define o período de 1831 a 1840 como um desastre completo. E sugere 

que “se a maioridade não resguardasse a nação como um  parapeito, ela ter-se-ia 

despenhado no abismo”. E prossegue afirmando que “ a experiência foi tão  esmagadora 

que a opinião republicana de 1831 tinha desaparecido em 1837 da face do país, como 

desaparecera em França depois do Terror” (Nabuco, 1998: 67). Após oito meses no poder, 

os liberais cedem espaços para um novo Gabinete conservador. Os conservadores 

montaram seu governo com Araújo Viana, como Ministro do Império, e Paulino Jose 

Soares de Sousa (futuro Visconde do Uruguai), na pasta da Justiça. O gabinete novo 

imediatamente retoma o processo de reformas da administração do Estado brasileiro.  

A etapa seguinte do processo de centralização foi promovida pela Lei nº 261 de 

1841, que reformou o Código do Processo Penal, e alterou a organização da polícia 

brasileira. Acrescentou novas atribuições ao chefe de policia, restaurou o cargo de 

delegado, que havia sido extinto pelo código de 1832, criou os cargos de subdelegados de 

Polícia, e manteve os inspetores de quarteirão. A nova Lei estabelecia que todas as 

autoridades policiais estavam subordinadas ao Chefe de Polícia, e que estes deveriam ser 

escolhidos dentre Desembargadores e Juizes de Direito, e os Delegados e Subdelegados 

dentre quaisquer juizes e cidadãos, sendo todos amovíveis e obrigados a aceitar o cargo. 

Acerca da Lei nº 261 de 1841, alguns parlamentares  se pronunciaram contra ela em face 

do grande poder atribuído aos chefes de polícia, que podiam prender e julgar qualquer 

cidadão, e atribuía aos juizes municipais de poderes antes privativos dos Juizes de Direito, 

sem que lhes fossem concedidas as garantias da inamovidade privativas do poder 

judiciário. Não há dúvidas, que  preocupações dos parlamentares poderiam até ser 
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pertinentes, se a constituição fosse cumprida. Ocorre que, na prática, as garantias e a 

independência do poder judiciário não eram respeitadas. Assim, o que importava era a 

utilidade do ato, tanto fazia manter as atribuições dos juizes ou transferi-las para os chefes 

de polícia e seus delegados. Os chefes de policia, delegados e subdelegados eram 

nomeados na sede da Côrte pelo Ministro da Justiça, e nas Províncias também pelo 

Governo Central ou pelo Presidente da Província do município para o qual era designado. 

Para os chefes de policia e seus delegados foram transferidas todas atribuições do artigo 12 

do código do processo criminal, exceto o § 6º da mesma lei.  A maioria das competências 

correlatas aos chefes de Polícia também, foi atribuída aos Delegados e seus Subdelegados, 

nos limites de suas autoridades e circunscrições. Os escrivães de paz e os inspetores de 

quarteirões, que auxiliavam o juiz de paz nos distritos, passam a ser subordinados aos 

subdelegados de Polícia. O trânsito das pessoas por mar e por terra dependia da emissão de 

passaporte, conforme regulamentação estabelecida pelo Governo. 

Os juizes municipais deveriam ser bacharéis em Direito, e nomeados pelo 

Imperador. O exercício era de 4 anos, podendo ser reconduzido ao cargo. Entretanto, não 

havendo sido nomeado o municipal, o Governo Central e os presidentes de províncias 

deveriam nomear, por quatro anos “cidadãos notáveis do lugar” em substituição aos juizes 

municipais, no impedimento destes. Aos juizes municipais competiam todas as atribuições 

criminais e policiais que antes eram da esfera dos juizes de Paz. E ainda os delitos de 

contrabando, receber denúncias feitas pelos Delegados e Subdelegados de Polícia, 

conceder fiança; julgar as faltas cometidas pelos subdelegados, e substituir o juiz de 

Direito da Comarca. 

Aos juizes de paz restaram as competências conciliatória relativas a prevenção de 

rixas; prevenir excessos e custodiar bêbados, meretrizes  e vadios. Prevenir e reprimir a 

construção de Quilombos. Proceder auto de corpo de delito. Manter relação de criminosos 

e desenvolver esforços para prendê-los. Conciliar desentendimento entre os moradores do 

seu distrito, acerca de estradas particulares, passagens de rios, uso de água utilizada na 

agricultura ou mineração, de rios, pesca, caçadas, limites de propriedades e danos 

provocados por escravos, familiares, ou animais domésticos. A reforma extinguiu as juntas 

de Paz e o conselho de jurados, e transferiu suas atribuições para os chefes de Polícia, 

Delegados e Subdelegados. Os militares envolvidos em rebeliões ou sedições seriam 

julgados em conformidade com a legislação e Tribunais militares. 
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A reforma do Código do Processo Criminal, foi disciplinada pelo Regulamento 120 

de 1842. Esse estatuto atribuiu à polícia administrativa as competências policiais relativas 

a incolumidade pública e o sossego público, que já eram previstas na lei de 1º de outubro 

de 1828. Também lhe conferiu competência para conceder passaportes, conter os excessos 

de vadios, mendigos, bêbados contumazes, e prostitutas, que venham perturbar a 

tranqüilidade pública. Julgar as contravenções às posturas municipais, os crimes punidos 

com menos de 100 mil réis, prisão, degredo ou desterro até seis meses. Controlar os 

ajuntamentos ilícitos, realizar vigilância preventiva para manutenção de segurança e a 

tranqüilidade pública. Apresentar aos Presidentes de Província a falta de meios necessários 

ao desempenho de funções, quando não estiverem sendo atendidos pelas câmaras 

municipais. Inspecionar as diversões públicas e teatros; as prisões provinciais, encaminhar 

aos juizes competentes as informações relativas a crime, a fim de que sejam formadas as 

culpas. Elaborar estatística criminal de seu município. Enviar ao Ministro da Justiça e ao 

Presidente de Província os relatórios periódicos definidos na legislação vigente. Nomear 

carcereiros e demiti-los conforme o seu desempenho e confiáveis. O Regulamento 120 

manteve para a policia administrativa, as mesmas atribuições do Chefe de Polícia contidas 

na lei de 15 de outubro de 1827. 

O regulamento 120, também,  definiu que à Polícia judiciária competiam atribuições 

de proceder auto de corpo de delito, formar a culpa, prender os culpados de crimes e 

contravenções. Conceder mandado de busca e julgar crimes punidos com multa superior 

100 mil contos de réis , prisão, degrado ou desterro até 6 meses. Os chefes de Polícia 

deveriam residir nas capitais da Corte e das Províncias. Eles seriam auxiliados por 

Delegados nomeados para exercer o cargo em cada Comarca ou Termo da Província. Para 

os distritos de Paz seriam nomeados subdelegados, e os cargos de escrivão e oficial de 

justiça seriam exercidos por cidadãos escolhidos pelo Delegado. Aos chefes, e Delegados 

de Polícia, quando necessário poderiam requisitar força militar para atuar no controle da 

ordem pública. Os Chefes de Polícia eram nomeados pelo Imperador. Os Delegados e 

Subdelegados eram nomeados pelos Presidentes de Província, atendendo a indicações 

formuladas pelo chefe de polícia, e seriam escolhidos dentre os juizes de paz dos 

respectivos distritos, bacharéis ou qualquer cidadão de boa reputação no distrito. Os 

Subdelegados seriam auxiliados pelos Inspetores  de quarteirão e pelos escrivães. Os 

chefes de Polícia tinham competência para nomear amanuenses, a fim auxiliarem na 

administração da Secretaria de Polícia. 
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Apesar das reações contrárias a Lei 261, de 1841, a legislação foi mantida. O 

controle da elite rural sobre o aparelho policial e judicial diminuiu, passando sua influência 

a depender de arranjos com os Presidentes de Províncias e com o Governo Central. A partir 

de então “direta ou indiretamente, o ministro da justiça nomeava e demitia desde o 

desembargador até o guarda da prisão” (Carvalho 1999;31). Desprovidos dos poderes 

diretos sobre a polícia judiciária e da justiça distrital, os grandes proprietários de terras 

ainda contavam, em parte, com a Guarda Nacional, mesmo que o seu emprego na 

manutenção da ordem pública estivesse subordinada a autoridade do chefe de polícia. 

Além desse desprestígio, os proprietários rurais passaram a ter problemas com os 

traficantes de escravos. Para manter suas lavouras, os proprietários rurais dependiam de 

mão-de-obra escrava. Enquanto que a Inglaterra fazia pressão para que tráfico fosse 

abolido.  

Os conservadores manifestaram intenções de  fazer mudanças na legislação da terra. 

Todavia, as forças de segurança pública estavam sob controle das elites rurais. Em 1842, 

governo chegou a retomar as negociações para criar um imposto territorial, e pretendia 

punir com a perda da posse da terra, aqueles proprietários ou posseiros que não 

atualizassem os seus registros no prazo determinado. Os conservadores pretendiam 

arrecadar fundos para patrocinar a imigração de mão-de-obra livre vinda da Europa, 

sobretudo para utilização na cultura do café. Porém, aquele projeto, embora tivesse seus 

avanços, não foi bem compreendido pela maioria dos proprietários de terra, que viam nele 

a possibilidade de perdas de direitos. O deputado pernambucano Urbano Sabino e o baiano 

Manoel A. Galvão consideravam o projeto “anárquico e subversivo da ordem pública” 

(Carvalho, 2003, 335-336). Manuel Galvão, chegou mesmo a afirmar que o “projeto 

provocaria ‘uma conflagração’, no país, ou mesmo uma guerra civil” (Carvalho, 2003, 

336). Diante da oposição dos proprietários de terras, e das incertezas de um conflito 

armado, o projeto sofreu algumas alterações e foi aprovado. Entretanto, a sua aplicação 

dependia de uma lei que regulasse os seus procedimentos. Os conservadores não 

desconheciam a força dos senhores de terra, que se constituía na classe “toda poderosa” 

(Junior, 1980:149). A elite rural exercia seu domínio sobre a Guarda Nacional, a Guarda 

Policial, e sobre os juizes de paz, eleitos pelos munícipes, e que em vários municípios 

exerciam as funções de juizes municipais. Por seu turno, o  governo central não dispunha 

de um Exército organizado. E somente poderia contar, talvez, com a Guarda dos 

Permanentes, subordinadas aos Presidentes de Província, porém com efetivos e recursos 
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que não lhe garantia sucesso no enfrentamento das forças controladas pela elite rural. O 

projeto de reforma agrária, somente seria aprovado em 1850.  

Todavia, o combate ao tráfico de escravos continuava na agenda da Inglaterra. As 

negociações vinham desde o governo de D. João VI, quando em 1810, 1815 e 1817, o 

governo britânico havia conseguido que o Brasil assinasse tratados que lhe garantia 

privilégios comerciais e a promessa de extinção do tráfico negreiro. Em novembro de 

1826, em troca do reconhecimento da independência do Brasil, D. Pedro I revalidou os 

antigos tratados, e permitiu que fosse incluída uma cláusula que definia o tráfico de 

escravos para o Brasil como “pirataria” após um período de transição que se expiraria no 

último dia de dezembro de 1829. Em novembro de 1831, já no governo regencial, foi 

editada a lei que determinava que “todos os escravos que entrassem no Brasil seriam daí 

por diante legalmente livres”. Em abril do ano seguinte a Regência deu regulamento para a 

execução da lei de 07 de novembro de 1831. O Decreto estabeleceu que todos os barcos 

deveriam ser revistados pela polícia, na entrada e na sua saída dos portos brasileiros. E 

para essa tarefa estavam incumbidos o Intendente Geral da Polícia, os juizes de paz e seus 

delegados. Os escravos encontrados ilegalmente deveriam ser recolhidos em depósitos, e 

os traficantes presos em flagrante delito pelo Intendente de Polícia e pelos Juizes de Paz, 

deveriam ser processados e denunciados por aquelas mesmas autoridades aos juizes 

criminais. Nos casos em que fossem encontrados nos barcos, apenas indícios de tráfico, os 

Intendentes de Polícia e os Juizes de Paz deveriam proceder a investigações para esclarecer 

os fatos. E em qualquer tempo, qualquer escravo que declarasse haver sido trazido para o 

Brasil, após a extinção do tráfico, os juiz de paz ou criminal que houvesse recebido a 

denúncia, deveria instaurar um processo investigativo. E quando as denúncias fossem 

confirmadas, o escravo deveria ser recolhido ao depósito, e o processo seguiria na forma da 

lei com vistas para libertar a vítima e punir os culpados. Entretanto, numa sociedade 

escravocrata onde a Polícia estava sob controle da elite rural, o resultado é que a lei de 07 

de novembro de 1831, nunca foi posta em execução, “e os mesmos que ela declarou livres 

acham-se ainda em cativeiro” (Nabuco, 1999:96). Mas verdade seja dita, durante a gestão 

de Feijó como, como Ministro da Justiça e como Regente, o tráfico foi mantido em níveis 

toleráveis, conforme sugere o gráfico 3. Todavia, a Grã-Bretanha continuava a fazer sua 

pressão contra o Brasil. A Inglaterra, dizia Nabuco (199:93) “esperou até 1845 que o Brasil 

entrasse em acordo com ela; foi somente em 1845, quando em falta de tratado conosco ela 

ia perder o fruto de vinte e oito anos de sacrifícios, que Lorde Aberdeen apresentou o seu 
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“Bill”18. O “Bill Aberdeen” foi um ato unilateral do parlamento inglês que autorizava a sua 

Marinha aumentar a repressão às embarcações brasileiras, inclusive em águas nacionais. 

Pelo “Bill” as embarcações que fossem flagradas sendo utilizadas pelo tráfico poderiam ser 

destruídas, os escravos libertados, e brasileiros julgados pela justiça inglesa. 

Paradoxalmente, enquanto a Inglaterra aumentava sua pressão através de  ações militares, 

como estratégia de combate ao tráfico, acintosamente cresceu  o mercado e a entrada de 

escravos africanos em território brasileiro. Durante os governos dos gabinetes liberais 

compreendidos entre 1846 a 1848, foram registrados os ingressos de mais de 160.000 

escravos. As necessidades da agricultura e o medo iminente de que o tráfico fosse 

interrompido, somente fizeram aumentar a importação de escravos (Iglesias, 2002, 31). No 

gráfico 3  fica evidenciada  a curva de ascendência ocorrida entre 1845 e 1848, durante 

gabinetes liberais. 

Gráfico 3. 
             Tráfico de escravos 
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Fonte: Anexo II. 

 

A situação se agravou mais quando os navios ingleses passaram a atuar em portos e 

águas territoriais brasileiras. Chegando mesmo a Inglaterra ameaçar o governo brasileiro 

invadir e se apropriar de território localizado no litoral brasileiro (Benthell, 2002:368). As 

pressões da Inglaterra não se resumiram aos comunicados diplomáticos. Em 1850, dia 23 

de junho, a Marinha inglesa capturou o bergantim Polka, no Porto de Macaé., e dia 26, 
                                                 
18 Brazilian Slave Trade Act. 
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entrou  em Cabo Frio e queimou o bergantim Rival. Em 29 de junho, o navio inglês 

Cormorant passou pela baía de Paranaguá e foi até a ilha de Cotinga, onde se sabia que 

havia um grande estabelecimento, destinado ao comercio de escravos, inclusive com um 

ancoradouro próprio,  e que funcionava livremente como se fosse uma atividade lícita 

(Leite, 1998:203). O comandante do Cormorant examinou as embarcações, apreendeu três 

que estavam prontas para o tráfico, e outro navio foi afundado pelos seus proprietários. Na 

saída da baía, dia 1º de julho, o navio inglês foi surpreendido pelos militares do forte de 

Paranaguá que abriram fogo contra  a embarcação inglesa , que respondeu ao ataque. Do 

confronto resultou um tenente morto e um marinheiro ferido, ambos da Marinha inglesa. 

No dia 14 de julho de 1850, o Ministro inglês James Hudson comunicou o fato ao governo 

brasileiro, e denunciou que o juiz municipal de Paranaguá, havia permitido o 

estabelecimento de empresas de mercadores de escravos. Diante dos fatos ocorridos e 

denunciados por Hudson, o governo brasileiro mandou processar  e demitir todas as 

autoridades que toleravam o tráfico em Paranaguá, inclusive o comandante da fortaleza, 

que foi submetido a Conselho de Guerra. 

Em 1852, o Euzébio de Queiroz19 declarou que o crescimento da produção da 

lavoura a cada dia mais dependia de mão-de-obra,  e oferta de escravos era insuficiente 

para atender a demanda no campo. Os proprietários de terra acreditavam que quanto mais 

mão-de-obra, maior seria a produção. Porém, não se pode esquecer que a impunidade, os 

desrespeito as leis brasileiras,  a tolerância, e a falta de autoridade dos liberais para 

enfrentar os traficantes, também foram incentivos para o crescimento do tráfico. E não era 

para menos, pois o poder do tráfico era “irresistível”, e qualquer pessoa contraria aquela 

atividade criminosa, os traficantes mobilizavam a opinião pública e a acusava de 

“estrangeiros, de aliados da Inglaterra e cúmplice das humilhações infligidas ao país” 

(Nabuco, 1999: 96 e 98). 

A pressão interna exercida pelos proprietários de terras e pelos traficantes para 

manter o tráfico de escravos, e a pressão externa da Inglaterra para eliminação do mercado 

de humanos, deixou o Governo numa situação de paralisia, de ingovernabilidade. Se 

adotasse medidas para conter o tráfico, correria o risco de aumentar a tensão interna. Em 

caso contrário, se continuasse omisso, também permitiria o aumento da tensão externa, que 

poderia resultar na invasão do território brasileiro por forças inglesas. Com a maior parte 
                                                 
19 Anais da Câmara dos Deputados – Sessão de 16 de julho de 1852, em Leite, Alfredo Carlos Teixeira 
(1998, 230). 
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do efetivo da Força Pública descentralizada, o governo não dispunha de meios para 

enfrentar a crise interna. Mas também não tinha forças para enfrentar a Marinha inglesa20. 

Também nesse período constatou-se que embora o Governo tenha centralizado a 

polícia judiciária, que era cartorária e não dispunha de tropa para controlar distúrbios, a 

policia administrativa e a guarda nacional, mesmo legalmente subordinada ao chefe de 

policia, na verdade continuavam na  dependência do poder local, e representava o maior 

efetivo da Força Pública. Isso implicava que mesmo quando o Governo mandava seus 

emissários investigar denúncias de tráfico de escravos, esses funcionários eram coagidos e 

impedidos de realizarem suas tarefas pelas autoridades locais (Costa, 2002:143). 

Em 1849, Euzébio de Queiroz , então Ministro da Justiça, afirmaria que para acabar 

o tráfico, sem provocar uma revolução, o governo deveria reprimir as novas demandas, 

esquecendo as anteriores, e combatendo o comércio no mar, ou por ocasião do 

desembarque, quando os africanos ainda estivessem em poder dos traficantes.  Ele 

acreditava que o governo brasileiro teria que tomar a iniciativa pela extinção do tráfico. 

Entretanto a questão não seria apenas identificar o delito. Também era necessário... 

“retirar os casos de comércio de escravos das mãos de júris locais eleitos, cujos 
membros – como a maioria das testemunhas – eram interessados, preconceituosos, e na 
verdade, vulneráveis à corrupção e a intimidação, o que significava que seria preciso 
estabelecer tribunais especiais para tratarem exclusivamente de delitos ligados ao 
comércio de escravos” (Bethell, 2002:357).  

 

Paralelamente, na medida em que a câmara discutia um projeto que solucionasse a 

questão, o Ministro determinava ao Chefe de Polícia do Rio de Janeiro que agisse com 

mais rigor contra os comerciantes de escravos. Numa dessas ações policiais, foram 

recolhidos cerca de 200 escravos, os quais foram recolhidos a um depósito da periferia da 

cidade. Naquele período, que as relações entre a elite rural e os traficantes, que já não eram 

boas,  se deterioraram ainda mais a cada dia.. 

“os traficantes tinham se tornado uma potência financeira, a apesar do desprestigio 
social que os cercava, faziam sombra com seu dinheiro às classes de maior expressão 
política e social no país, os fazendeiros e proprietários rurais, em regra seus devedores 
pelo fornecimento de escravos” (Júnior (1980, 152).  

                                                 
20 Após a aprovação do “Bill Aberdeen” em 1845, até 1º de maio de 1851, os ingleses se apoderaram de 368 
embarcações brasileiras, das quais 24 foram destruídas, e as demais incorporadas a Marinha mercante 
inglesa, e que  nunca foram indenizadas ou devolvidas aos seus proprietários (Leite, 1998:154). Os prejuízos 
eram enormes, “Em quarenta anos de guerra não declarada do Brasil, os ingleses haviam apreendido e 
destruído cerca de 850 navios de longo curso. Quando o tráfico acabou, a nata da frota mercante brasileira, 
formada por barcos capazes de realizar viagens entre províncias distantes, fora de embarcações – justamente 
os que estavam em tão mal estado que os traficantes fugiam delas” . (Caldeira, 2004:220). 
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O Governo que tinha a Polícia judiciária centralizada sob seu controle direto, 

começava a reprimir o tráfico. Em 1852, o Ministro explicaria que a importação de 

escravos havia ficado muito dispendiosa. Os agricultores acreditavam que quanto maior 

fosse o seu plantel de escravos, maiores seriam os seus lucros. Porém, a compra em 

demasiado era realizada a crédito que durava entre três e quatro anos, levou os 

proprietários rurais a assumirem um grande endividamento. O Ministro enfatizou que “os 

escravos morriam, mas as dívidas ficavam, e com elas os terrenos hipotecados aos 

especuladores (...)”. Foi assim que muitas fazendas passaram para as mãos dos traficantes 

de escravos. E que teria sido essa situação que obrigou os proprietários de terras a reverem 

as suas opiniões e tomassem interesse pela extinção do tráfico negreiro (Nabuco, 1999:94-

98). 

Em 04 de setembro de 1850, o governo brasileiro editou a lei Eusébio de Queiroz, 

que definitivamente extinguiu o tráfico de escravos para o Brasil. A lei estabeleceu que 

embarcações brasileiras e estrangeiras encontradas em portos, ou em outro local de 

desembarque e em águas territoriais brasileiras, que conduzisse escravos, em 

desobediência a lei de 07 de novembro de 1831, seriam apreendidas e consideradas de uso 

para o tráfico de escravos. As embarcações as quais não fossem encontrados escravos, mas 

que se encontrar vestígios de tal prática também seriam apreendidas. A lei definia como 

autores do delito ou sua tentativa o dono, o capitão ou mestre, o piloto e o contramestre da 

embarcação, e o sobrecarga. A norma também alcançava todas aquelas pessoas que de 

alguma forma ajudavam o tráfico, considerando-as como cúmplice do crime. O crime foi 

considerado como pirataria. O Gabinete de 1848, também criou um Tribunal especial para 

julgar os crimes de tráfico humano e expulsou do país os traficantes estrangeiros, que eram 

os mais ricos e poderosos. Aos liberais restou a frustração de verem os conservadores 

aplicarem uma política liberal, que eles não foram capazes de executar. 

Nesse contexto, o governo conservador de 1848, liderado por Araújo Lima, 

aproveitou o enfraquecimento da elite rural, e reformou a estrutura da Guarda Nacional. A 

reforma de 19 de setembro de1850, aboliu a natureza eletiva para os cargos de comandos 

superiores e interiores. A Instituição passa a ser centralizada pelo governo central. Essa 

reforma somente foi possível porque os proprietários de terras, estavam endividados com 

os traficantes de escravos, cujas dívidas já estavam comprometendo suas posses. Porém 

não apenas o endividamento dos proprietários de terras que contribuiu para essa mudança 
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de opinião. É que o número de escravos nos centros produtores, como em Campos, 

Valença e Vassouras, no Espírito Santo, já era muito elevado para a produção, e também se 

constituíam em um risco para a segurança interna (Leite,1998:230-231). Por sua vez, Costa 

(2002:140) relata que logo depois da independência, a população livre era de 2.813.351 

habitantes, contra 1.147.515 escravos, isto é, 40,8% do total de pessoas. O Gabinete 

Conservador também aproveitou o momento para resgatar o projeto da lei da terra, que 

estava engavetada desde 1843, e a aprovou em setembro de 1850. Essas medidas 

concentraram todo poder administrativo no governo central, e possibilitou o  início do  

processo de substituição da mão-de-obra escrava por mão-de-obra livre de trabalhadores 

imigrantes da Europa.  

A centralização promovida pelo gabinete de 1837 tinha o pernambucano Araújo 

Lima, como Regente, Bernardo de Vasconcelos e o Visconde do Uruguai como as figuras 

que se destacaram. E não por acaso, estes últimos, ambos seguidores da teoria utilitarista 

de Jeremy Bentham. Bernardo de Vasconcelos redigiu os projetos do Código Criminal e o 

Ato Adicional de 1834 (Carvalho, 1999:22). Ainda na sua fase liberal, ele já expressava a 

sua preocupação com o excesso de liberdade das províncias, pois, sabia que a liberdade era 

nova, e muitos haviam que não a compreendiam. Vasconcelos temia que ocorressem no 

Brasil, o que aconteceu no México, onde a incompreensão entre “independência e 

soberania, havia levado aquela Nação a guerra civil”21 (Carvalho, 1999:219). Na sua 

passagem para o conservadorismo, Vasconcelos dizia que “(...) fui liberal, hoje, porém, é 

diverso o aspecto da sociedade, os princípios democráticos tudo ganharam e muito 

comprometeram, a sociedade, que então corria risco pelo poder, corre agora risco pela 

desorganização e pela anarquia” (Nabuco, 1998:65). O gigante intelectual do regresso, 

como Joaquim Nabuco adjetivou Vasconcelos, acreditou na liberdade e trabalhou pela 

federação. Mas receava que o excesso de liberdade, que instalou a anarquia, trouxesse mais 

danos a nação brasileira. E ao lado Uruguai iniciou um projeto para conter o “carro 

revolucionário”. 

No governo dos moderados havia a desordem pública, e o poder central não 

dispunha de instituições eficazes para limitar as ações individuais. Porém, em dada 

circunstância, foi possível alinhar a elite política, elite rural e um grupo de militares leais 

ao governo, a fim de se formarem novas instituições. Entretanto, os resultados não 

                                                 
21 Discurso na Câmara de Deputados. Sessão de 1º de julho de 1834. 
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atenderam as expectativas. A descentralização não diminui a dor do povo, pelo contrário 

ela somente a faz aumentar. Emergia uma nova circunstância, e com ela a possibilidade de 

novas escolhas que pudessem minimizar a dor e maximizar o prazer da sociedade. O 

objetivo dos moderados era controlar a anarquia e estabelecer a ordem pública. Mas suas 

escolhas falharam e apresentaram um resultado “não intencional”. As escolhas não seriam 

as mesmas, e para contrapor-se a descentralização somente a centralização. É assim que 

conservadores interpretaram o Ato Adicional, eles centralizaram a polícia judiciária e a 

guarda nacional, criaram tribunais especiais, e editaram a lei da terra. Não foi uma tarefa 

fácil.  

Em 1837, a ordem pública estava fora de controle, e as instituições policiais e 

judiciais eletivas foram ineficazes no seu enfrentamento da ordem pública, mas foram 

capazes de exercer o controle sobre os militares. Também é verdade que as instituições 

locais foram cooptadas pela elite rural, que tinha o controle do clã feudal, parental e 

eleitoral, e reduziam a capacidade de decisão do governo central. Tanto é assim, que o 

projeto para organizar a propriedade rural, teve que aguardar 7 anos para ser aprovado 

pois, somente quando os proprietários rurais perdiam sua hegemonia econômica para os 

traficantes de escravos, que eles decidiram cooperar com o governo. E foi naquele 

momento que as ações coletivas possibilitaram a centralização da Guarda Nacional, tirada 

do controle local, e aprovação da lei da terra, que permitiu o início do processo de 

substituição da mão-de-obra escrava por trabalhadores livres. Todavia , também ficou 

evidente que no período entre 1840 e 1850, quando forças externas e internas se 

equivaliam, o governo foi incapaz de centralizar todo aparelho policial, permitindo que o 

aparelho de segurança pública atuasse de forma descentralizada, sob o comando do chefe 

de policia das províncias, e centralizada sob o comando do chefe de policia da capital da 

Corte. Entretanto, com o desentendimento entre os proprietários de terra e os traficantes de 

humanos, a grande concentração de população escrava, a pressão interna exercida para 

manter o tráfico de humanos diminuiu, possibilitando ao Governo Central, definitivamente, 

cooptar o apoio de parte da elite rural ao seu projeto de centralização de todo aparelho de 

segurança pública. O governo também definiu que o sucesso dos policiais, militares e 

magistrados ao combate intensivo ao tráfico seria recompensado com  promoções, e que o 

apoio seria combatido com as demissões (Bethell, 2002, 380).  
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Concluindo este capítulo, não vem ao  caso a questão se a centralização foi boa ou 

ruim, o fato é que foi o gabinete de 1848 que controlou a ordem pública, extinguiu o 

tráfico de humanos e afastou o risco de um conflito externo com a Inglaterra. Dessa forma, 

se confirma a hipótese de que as pressões externas quando são mais fortes que as internas a 

tendência é de que os governos façam suas opções pela centralização. Estabelecida a 

centralização das forças de linha, auxiliares e de polícia, o governo estava fortalecido para 

enfrentar uma crise que já algum tempo se preanunciava: a guerra contra o Uruguai e a 

Argentina. 
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CONCLUSÃO 

 

 

 

As evidências analisadas ao longo desta dissertação permitem considerar a 

existência de um padrão dual de intervenção do Estado brasileiro na segurança pública. 

Este padrão foi sendo construído a partir de um complexo jogo de forças históricas onde a 

questão da governabilidade interna assume centralidade. O legado institucional e as 

escolhas estratégicas dos atores explicam em grande medida a gênese e a mudança do 

padrão de intervenção do Estado como argumentam as linhagens do novo 

institucionalismo: as instituições importam. Procuramos mostrar com base em amplas 

evidências que o dilema de governabilidade que se processou no período histórico 

estudado foi fundamental para construir um modelo específico ajustado as demandas 

internas e externas por estabilidade. Se por um lado, as pressões para lidar com a 

autonomia provincial dentro da monarquia federativa via descentralização era necessária  

para a governabilidade, por outro, o ajuste às pressões externas para centralização 

controlando as insatisfações ou crises locais eram decisivas para o controle da ordem 

pública e subseqüente aumento da capacidade de governabilidade. Os dados analisados 

mostram que  as principais instituições da segurança pública tentaram acomodar as 

pressões internas e externas que atuavam sobre o governo central nos 03 momentos críticos 

analisados: 07 de abril, o Ato Adicional de 1835 e o Bill. Em cada momento crítico, as 

elites estratégicas realizaram escolhas que tentaram responder ao equilíbrio de tensões 

combinando descentralização e centralização num modelo bastante específico em relação 

às instituições Européias (centralizadoras) ou Norte-Americanas (descentralizadoras) 

Os sucessos e insucessos dos governos brasileiros no período compreendido entre 

1831 e 1850, foram resultantes de escolhas estratégicas diante das circunstâncias que 

imperavam em três momentos específicos. Isso significa dizer que estamos diante de 

fatores que determinam variações nas seqüências sócio-políticas, a que os neo-

institucionalistas históricos denominam de  path dependency. O primeiro momento crítico 

pode ser considerado o início do governo regencial, quando o ator político adotou 

mudanças estratégicas na política nacional que visavam controlar o elemento militar 

rebelado. Esse momento levou o governo a realizar um arranjo com a elite rural, a fim de 
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que utilizando seus recursos humanos e logísticos mobilializassem a Guarda Nacional para 

defesa do Império, contra o inimigo interno representado por parte dos militares rebelados, 

liberais exaltados e os restauradores. O segundo momento crítico é aquele vivenciado entre 

a publicação do Ato Adicional e a lei de Interpretação. Este momento é mais significativo, 

pois, em sua vigência, houve tentativas de mudanças de trajetórias sem sucesso em 1835, e 

finalmente mudanças estratégicas que romperam com o padrão anterior. O Estado 

brasileiro saiu de um esforço de descentralização para um processo de centralização. A 

tentativa sem sucesso dir-se-ia que foi marcada pela federalização adotada pelo Ato 

Adicional, que levou o Império a uma crise na segurança pública mais profunda que aquela 

registrada em 1831 e 1832, que tinha o elemento militar como protagonista, e que foi 

controlada pela Regência. Superada a crise com os militares, restou o poderio econômico e 

militar nas mãos dos proprietários de terras. O momento pós Ato Adicional revelou uma 

crise sócio-política descentralizada,  donde os proprietários rurais se constituíam os 

protagonizantes das revoltas. Esse momento crítico levou instabilidade ao governo, que 

percebia não apenas a quebra da ordem pública, mas a possibilidade de desintegração do 

território brasileiro, e a fragilidade de sua força militar para enfrentar os revoltosos. É 

nesse contexto, que o Governo  Central muda suas escolhas descentralizadoras e altera a 

trajetória de suas estratégias, revertendo o processo de descentralização, e adotando um 

modelo centralizador. O governo passa então a promover reformas institucionais marcando 

decisivamente a sua intervenção no aparelho de segurança pública. A centralização da 

Polícia Judiciária, e a transferência das atribuições dos juizes de paz para os chefes de 

polícia, marcaram definitivamente, pelo menos até os dias de hoje, o rompimento com o 

Estado municipalista herdado do Estado português. Todavia, à elite rural ainda restava a 

Guarda Nacional. Até 1845, evidenciou-se um relativo equilíbrio entre as forças do poder 

central e do poder municipal. Todavia, a dualidade era evidente: o Governo Central 

controlava a Policia Judiciária e os Municípios ficaram com a Polícia Administrativa. O 

terceiro momento crítico emerge após a decretação do “Bill”, quando a Inglaterra aumenta 

sua pressão sobre o governo, exigindo a extinção do tráfico de escravos. O governo 

brasileiro tenta continuar com sua política de tolerância ao tráfico e de impunidade aos 

proprietários de terras. Porém, diante das ações de guerra e a iminente invasão inglesa ao 

território nacional, o Governo aprofunda sua estratégia iniciada em 1840, e centraliza a 

Guarda Nacional.  
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O Gabinete Conservador de 1848 extinguiu o tráfico negreiro, e retirou a Guarda 

Nacional do controle da elite rural. Assim, o governo brasileiro se reconciliava com a 

Inglaterra, e se fortaleceu para enfrentar a crise com o Uruguai e a Argentina. Todavia, 

mesmo tendo centralizado a polícia judiciária e a Guarda Nacional, restava nas províncias 

a Guarda de Permanentes, que mais tarde, com a extinção da Guarda Nacional, viria 

ocupar o seu lugar como força pública respondendo pelas ações de polícia administrativa e 

força de segurança interna, como força auxiliar do Exército de Linha. O modelo dual do 

aparelho de segurança pública brasileiro, composto por uma policia civil e outra militar 

estava consagrado. 

Finalmente, concluímos que diante das revoltas e insurreições ocorridas no início 

do Período Regencial, e a pressão dos proprietários de terras em manter suas milícias, o 

governo optou pela descentralização do aparelho policial, fortalecendo o poder local. Isso 

demonstra que uma grande pressão interna pode induzir escolhas descentralizantes, 

confirmando-se a primeira hipótese. Após o Ato Adicional, cresceu a descentralização, e 

logo se identificou a necessidade de um maior controle sobre o poder local. Entretanto, 

mesmo criando instituições controladoras na esfera da Província, o poder municipal se 

mostrou mais forte que o Centro. Durante o “Regresso”, o Governo centralizou a polícia 

judiciária mas, manteve a polícia administrativa descentralizada. Essas medidas se 

refletiram na constituição de um aparelho policial dual, que antes era unificado em torno 

da autoridade do juiz de paz, e do chefe de polícia, que vigorou de 1840 até 1845, quando a 

pressão externa inglesa era apenas diplomática. Após o “Bil Aberdeenl” a Inglaterra optou 

pelo poder das suas armas. Em 1850, durante o Gabinete Conservador de 29 de setembro 

de 1848, diante da supremacia da pressão externa, o Governo a retirou a Guarda Nacional 

do controle dos proprietários de terras, e concentrou forças para combater os traficantes de 

escravos e os proprietários escravagistas que insistiam na aquisição de mão-de-obra 

escrava apoiando aquele crime. Nesse caso, os dados analisados também se inclinam na 

direção do segundo argumento, que sugere que quando a pressão externa é maior que a 

pressão interna, a tendência de centralização é provável. 
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ANEXOS 
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ANEXO  I 
 
 
 
 

Revoltas  entre 1831 e 1848. 
 
 
 

1831 - 1835 Duração Localização Participantes 
   principais 

1. Seis Rebeliões 1831-32 Corte Tropa e povo 
2. Setembrizada 1831 Recife Tropa 
3. Novembrada 1831 Recife Tropa 

4. Abrilada 1832 Pernambuco Tropa 
5. Pinto Madeira 1831-32 Ceará Tropa 

6. Cabanos 1832-1835 Pernambuco/ Pequenos proprietários, 
  Alagoas camponeses, índios, 
   escravos 

7. Crise Federalista 1832-33 Salvador Tropa 
8. Sedição de Ouro Preto 1833 Ouro Preto Tropa 

9. Carneirada 1834-35 Recife Tropa 
10. Revolta dos Malês 1835 Salvador Escravos 

    
1835-1848    

    
1. Cabanagem 1835-40 Pará Camponeses, índios, 

   escravos 
2. Farroupilha 1835-45 Rio Grande do Sul Estancieiros, e 

   charqueadores 
3. Sabinada 1837-38 Salvador Tropa e povo 
4. Balaiada 1838-41 Maranhão Proprietários, escravos, 

   camponeses 
5. Revolução Liberal 1842 São Paulo/  

  Rio de Janeiro Proprietários 
6. Revolução Liberal 1842 Minas Gerais Proprietários 

7. Praiera 1848-49 Pernambuco Proprietários 
 
 

 Fonte: Carvalho (2003, 250 ). Teatro de sombras. Rio de Janeiro-RJ. Civilização 
Brasileira. 
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ANEXO II 

 
 
 
 
 

Tráfico de escravos. 
 

 
1831 138  1840 20.796  1849 54.061 
1832 116  1841 13.804  1850 22.856 
1833 1233  1842 17.435  1851 3.287 
1834 749  1843 19.095  1852 800 
1835 745  1844 22.849  1853 - 
1836 4.966  1845 19.453  1854 - 
1837 35.209  1846 50.324  1855 90 
1838 40.256  1847 56.172    
1839 42.182  1848 60.000    

    Total (1831-55) 486.616 
   

Fonte: Foreign Office. Extraído de Bethell, Leslie (2002: 440). A abolição do 
comércio brasileiro de escravos. Brasília-DF. Senado Federal 
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Anexo III 
 
 

CRONOLOGIA 
Instituições de Segurança Pública 

 
 
Juizado de Paz, e Chefia de Polícia.  
 
Carta de 1824, art. 161 e 162. 
 
Ato nº1-justiça-edital da intendência geral da policia de 03 de janeiro de 1825. Da algumas 
providencias a bom da tranqüilidade publica. 
 
Lei de 1º de outubro de 1825. Dá nova forma às Câmaras Municipais, e regula as eleições 
de vereadores e Juizes de Paz. 
 
Lei- de 15 de outubro de 1827. Cria em cada das freguesias e das capelas curadas um Juiz 
de Paz suplente. 
 
Lei- de 6 de junho de 1831. Da providencias para a pronta administração da Justiça e 
punição dos criminosos. 
 
 
Ato nº20 - justiça - em 17 de janeiro de 1832. Nos crimes policiais, os militares não gozam 
do privilegio do foro.  
 
 
Decreto – de 12 de abril de 1832. Do regulamento para a execução da lei de 07 de 
novembro de 1831, sobre o trafico de escravo. 
 
 
Decreto de 29 de março de 1833. Regula as atribuições do Juiz de Direito que for chefe de 
Polícia 
 
Pernambuco. Lei nº 13 (Lei dos Prefeitos) de 14 de abril de 1836.   
 
Lei nº261-de 03 de setembro de 1841.  Reforma o código do processo criminal. 
 
Regulamento nº120-de 26 de janeiro de 1842. A execução da parte policial e criminal da 
lei nº261 de 03 de setembro de 1841. 
 
Regulamento nº122-de 02 de fevereiro de 1842. Contem disposições provisórias para a 
execução da lei nº261 de 03 de setembro de 1841. 
 
 
Decreto nº 731 – de novembro de 1850. Regula a execução da lei nº581, que estabelece 
medidas para a repressão do trafico de africanos neste império. 
 



 IV 

Guarda Municipal 
 
 
Decreto – De 14 de junho de 1831. Cria em cada distrito de paz num corpo de guardas 
municipais divididos em esquadras. 
 
Lei de 17 de julho de 1831. Extingue o Corpo da Guarda Militar da Polícia do Rio de 
Janeiro; 
 
 
Lei- de 17 de julho de 1831. Autoriza o governo para nomear um comandante geral das 
guardas municipais do Rio de Janeiro e manda admitir nas mesmas guardas os filhos 
famílias de pessoas que tenham as qualidades para eleitor. 
 
 
Decreto- de 17 de julho de 1831. Dá instruções pelas quais se deverá reger o comandante 
geral das guardas municipais da cidade do Rio de Janeiro  e seu termo. 
 
Decreto nº 55 de 7 de outubro de 1833. Cria Guardas Policiais. 
 
 
 
Guarda Nacional 
 
 
Lei- de 18 de agosto de 1831. Cria as Guardas Nacionais e extingue os corpos de milícias, 
guardas municipais e ordenanças. 
 
Decreto de 25 de outubro de 1832. Altera a Lei de 18 de agosto de 1831, da criação das 
Guardas Nacionais; 
 
Decreto de 20 de dezembro de 1831. Extingue os Corpos de Milícias e ordenanças a 
medida que nos respectivos municípios se organizam as guardas nacionais. 
 
Decreto- de 25 de outubro de 1832. Altera a lei de Agosto de 1831, da criação das Guardas 
Nacionais do Império. 
 
 
 
Decreto nº520 – de 14 de fevereiro de 1850. Autoriza ao governo para dar regulamento 
especial para a qualificação, organização e serviço das guardas nacionais das províncias do 
império limítrofes com os estados visinhos. 
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Guarda dos Permanentes 
 
 
Decreto- de 10 de outubro de 1831. Autoriza a criação de corpos de guardas municipais 
voluntários nesta cidade e províncias.  
 
Decreto- de 22 de outubro de 1831. Dá regulamento ao corpo de guardas municipais 
permanentes da Corte. 
 
 
Decreto - de 05 de junho de 1832. Cria o posto de major no corpo das guardas municipais 
permanentes da corte, e mareá-lo os vencimentos. 
 
 
. 
.  
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