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carreira vinculando-se a partidos políticos ainda que a legislação não lhes obrigasse 
filiação partidária para disputar as eleições (Lucas Massimo). Outro padrão surge da 
reflexão sobre os resultados eleitorais das disputas para a Câmara dos Deputados. 
Endossando um debate comparado recente, pode-se pensar a fraude eleitoral não 
apenas como expressão da violação de certos direitos individuais, mas como espelho 
da disputa pelo controle da burocracia eleitoral local (Paolo Ricci). 

A segunda parte do livro adentra no estudo das corridas presidenciais. O capítulo 
introdutório contém um panorama geral da complexidade da definição das candidaturas, 
fortemente condicionadas pela dinâmica federativa do país, com direito a convenções 
nacionais e contínua negociação entre as elites estatais (Cláudia Maria Ribeiro Viscardi). 
Na sequência, cada eleição presidencial ocorrida de 1891 a 1930 recebe tratamento 
individualizado, mas norteado em dois momentos centrais: a disputa pré-eleitoral travada 
da seleção do candidato apadrinhado presidente em exercício, passando pela corrida 
eleitoral em si até o reconhecimento oficial do candidato eleito. 

Todos os capítulos foram ilustrados com fotos e charges da época na tentativa 
de recuperar parte da memória eleitoral esquecida da Primeira República. Trata-se de 
repertório que só foi possível resgatar graças ao trabalho inestimável de digitalização 
de jornais e revistas conduzido pela Biblioteca Nacional. Registramos o nosso 
agradecimento à instituição e desejamos que o leitor desfrute de uma imersão mais lúdica 
e palpável pela história eleitoral da Primeira República. Agradecemos também o apoio 
financeiro do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (processos  
nº 306071/2017-7) e da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo 
(processo nº 13/25053-0 e nº 18/23060-2).

Paolo Ricci (organizador)

Escrevia, anos atrás, o cientista político Jairo Nicolau que “poucos países têm uma 
história eleitoral tão rica quanto a do Brasil” (NICOLAU, 2012, p. 7). Este livro apresenta 
ao grande público a complexa história das eleições federais na Primeira República (1889-
1930). Ainda hoje, o tema continua mais conhecido sob a perspectiva do coronelismo 
e por seus reflexos na representação política da época, com ênfase na coação que os 
eleitores sofriam por parte dos líderes políticos locais interessados em fabricar resultados 
eleitorais fantasiosos. 

Reunidos pelo interesse comum em revelar a complexidade do histórico eleitoral 
da Primeira República, além do terreno convencional do coronelismo e da fraude eleitoral, 
os autores dos próximos capítulos estabelecem colaboração multidisciplinar para iluminar 
aspectos esquecidos; reconstroem as disputas por trás da definição das candidaturas 
presidenciais; resgatam a centralidade dos partidos políticos para pensar a organização 
das eleições federais; apresentam as regras eleitorais como instrumentos de vinculação 
das relações de poder, e os próprios políticos como empreendedores da política. 
O produto final da obra se converge no desenho de um novo olhar sobre o conjunto de 
atores que fez parte das eleições na Primeira República. 

 O livro está dividido em duas partes. A primeira aborda temas mais amplos, 
como as regras eleitorais, até mesmo as que dispunham sobre o calendário eleitoral 
(Jaqueline Porto Zulini). Também se inclui nesse item o processo de votação e 
apuração dos resultados eleitorais das eleições para o Congresso Nacional, em 
parte regulado pelos regimentos internos da Câmara e do Senado (Jaqueline Porto 
Zulini e Paolo Ricci). Outro capítulo conferiu destaque para o tema da carreira dos 
senadores eleitos, cujas trajetórias revelam como os políticos procuravam fazer 
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I – A obra
A presente obra é um estudo das eleições parlamentares e presidenciais 

no período da Primeira República do Brasil (1889 a 1930). A partir da cooperação 
entre o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e a Universidade de São Paulo (USP), por 
meio do seu Núcleo de Estudos Comparados e Internacionais, a publicação busca 
desvendar pormenores do processo eleitoral daquele período. 

A pesquisa e os textos do livro foram desenvolvidos por diversos 
especialistas da academia. Sua diagramação e publicação foram realizadas pela 
Secretaria de Gestão da Informação (SGI) do TSE. Destacamos também o valioso 
apoio da Fundação Biblioteca Nacional, do Museu da República e da Biblioteca 
da Presidência da República, que gentilmente cederam e autorizaram o uso 
do seu notável acervo. A obra, que conta com uma pesquisa robusta, vasta e 
aprofundada, seguramente será referência aos que se dedicarem ao estudo das 
eleições no Brasil.

Os trabalhos aqui publicados revelam as complexidades e particularidades de 
cada eleição presidencial, com suas disputas partidárias e regras eleitorais até então 
pouco conhecidas. Os conflitos das legendas, o controle do pleito pelas oligarquias 
locais e as disputas pela burocracia eleitoral são alguns dos temas analisados.

II – Breves reflexões sobre as eleições na Primeira República
A história republicana brasileira é dividida, tradicionalmente, em seis 

períodos. O primeiro deles – tratado nesta obra – vai da Proclamação da República, 
em 1889, até a Revolução de 1930. 
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No Império, o direito de participação política sofreu restrições das mais 
diversas naturezas: política, religiosa, educacional, econômica, racial e de 
gênero. A Constituição de 1824 instituiu o voto indireto, censitário e vedou 
candidatos que não professassem a religião do Estado. A análise da corrupção 
no Império demonstra a manipulação eleitoral realizada pelo poder central 
ou pelos potentados locais, que controlavam o pleito e desvirtuavam a livre 
escolha de votantes e de eleitores. As eleições de 1840 ficaram conhecidas 
como “as eleições do cacete”, tamanha a violência empregada e as fraudes na 
apuração de votos.

A primeira reforma eleitoral do país veio com a chamada “Lei Saraiva” (Decreto 
nº 3.029, de 9 de janeiro de 1881), que determinou eleições diretas para senadores 
e deputados, proibiu o voto dos analfabetos e manteve exigências censitárias para 
os candidatos. Para que se tenha uma ideia da dimensão das restrições ao sufrágio 
nas eleições de 1881, havia apenas 150 mil cidadãos alistados como eleitores, o 
equivalente a 1,4% da população total.

Com a Proclamação da República, houve alguns avanços. Foram extintos 
os requisitos de renda para o exercício dos direitos políticos, embora mantida 
a exclusão dos analfabetos. O índice de alfabetização da população brasileira, 
na virada do século XIX para o século XX, era de cerca de 15%, sendo que a 
participação no processo eleitoral era inferior a 6%. O voto feminino apenas foi 
introduzido no Brasil com o Código Eleitoral de 1932, e os analfabetos só foram 
admitidos a votar com a Emenda Constitucional nº 25, de 15 de maio de 1985, 
excluída a possibilidade de candidatura a cargos eletivos.

Na Primeira República, as eleições se caracterizaram pela reduzida 
participação popular, pela vinculação ao sistema coronelista e por fraudes e 
violências. Em uma época em que não havia registros de candidaturas e cédulas 
oficiais, qualquer nome poderia ser sufragado livremente pelos eleitores. Rui 
Barbosa, por exemplo, foi votado em todas as eleições diretas para presidente da 
República, até a sua morte em 1923.

A violência, aliada ao domínio partidário da máquina administrativa, 
garantia o controle das elites políticas sobre o resultado das urnas. O controle 
dessa burocracia envolvia o mando sobre todas as etapas das eleições: do 
alistamento e da qualificação dos eleitores, passando pela composição das 
mesas eleitorais até a diplomação dos eleitos pelas juntas apuradoras. Pode-se 
dizer que a história da República brasileira foi, por muitas décadas, a história das 
fraudes eleitorais. 

O voto aberto, sem sigilo, propiciou o chamado “voto de cabresto”, pelo qual as 
lideranças políticas locais podiam controlar em quem os eleitores votavam. Além disso, 
havia o “voto a bico de pena”, quando as juntas apuradoras alteravam os resultados, 
incluindo votos de pessoas falecidas ou até mesmo “fabricando” completamente 
atas eleitorais. Estas e outras burlas marcaram as eleições da Primeira República e 
motivaram movimentos como o Tenentismo e a Revolução de 1930.

Esses episódios lamentáveis passaram a ser combatidos com o surgimento 
da Justiça Eleitoral em 1932. A partir da criação dessa justiça especializada e 
independente, o poder de controlar as eleições saiu das mãos do Poder Executivo. 
Desde então, todos os trabalhos eleitorais – o alistamento, a apuração dos votos e 
o reconhecimento e a diplomação dos eleitos – passaram para a responsabilidade 
do Poder Judiciário. A atuação isenta e apartidária da Justiça Eleitoral foi 
determinante no combate às fraudes. O aperfeiçoamento contínuo de seus serviços 
e procedimentos resultou, tempos depois, na implantação do modelo de urnas 
eletrônicas que temos hoje e na identificação biométrica dos eleitores.

III – Conclusão
A criação da Justiça Eleitoral em 1932 foi justificada pela vontade de superação 

dos comportamentos da então chamada “República Velha”. Compreender as 
disputas políticas das antigas oligarquias é entender também o papel designado a 
esta Justiça na história. Refletir sobre o passado traz luz ao presente. Em outras 
palavras, entender os dilemas do Brasil de ontem auxilia nos desafios de hoje. 
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Esta obra reforça a confiança nas potencialidades da Justiça Eleitoral e 
nas instituições democráticas. No ano em que comemoramos 89 anos da Justiça 
Eleitoral e 132 anos da República, apresentamos à sociedade brasileira, aos leitores, 
pesquisadores, professores e estudantes esta importante publicação, vastamente 
ilustrada com charges e fotografias da época.

Ministro Luís Roberto Barroso 
Presidente do Tribunal Superior Eleitoral
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A representação política na 
Primeira República (1889-1930)
Jaqueline Porto Zulini (FGV-Rio)
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Depois da Proclamação da República, um governo provisório foi instituído 
para estabelecer as bases fundamentais do novo regime e demolir a herança 
institucional monárquica. Um importante passo dado nesse sentido foi justamente 
a convocação das eleições para 15 de setembro de 1890, com o propósito de 
escolher os membros da Assembleia Constituinte que escreveria a nova Constituição 
brasileira, republicana. 

A nova Carta foi promulgada em 1891 e inaugurou o regime republicano 
no Brasil sob o formato federativo. Isso significa que o país ficou dividido em três 
níveis de governo – municipal, estadual e federal –, e a escolha dos representantes 
políticos que ocupariam cada um deles ocorria por meio de eleições. O exercício 
dos três níveis de governo era dividido entre o Poder Legislativo, encarregado 
de elaborar as leis; o Poder Executivo, responsável por executá-las; e o Poder 
Judiciário, cujos ocupantes não eram eleitos, mas nomeados entre cidadãos de 
notável saber jurídico incumbidos de julgar, segundo a legislação da época, os 
conflitos entre cidadãos, entidades e o próprio Estado. 

Os quadros eleitos eram muitos. Afinal, o Poder Legislativo tinha organização 
bastante semelhante à atual. A Câmara dos Vereadores desempenhava o papel de 
órgão legislativo municipal. No nível estadual, o Poder Legislativo, na maioria das 
vezes, residia somente em uma Casa Legislativa, a Assembleia Legislativa, formada por 
deputados estaduais, como acontece hoje – à exceção de seis estados onde esse poder 
se dividia entre a Assembleia e o Senado estaduais (Minas Gerais, São Paulo, Bahia, 
Pernambuco, Alagoas e Pará). Na esfera federal, valia o mesmo formato corrente de 
duas casas legislativas, conhecido como bicameral, no qual o Poder Legislativo do 
Congresso Nacional ramificava-se em duas casas: uma dos representantes do povo 
(Câmara dos Deputados) e outra dos representantes dos estados (o Senado Federal).

A estrutura do Poder Executivo, em vigor atualmente, replica a lógica 
daquela época. O prefeito era o chefe desse poder no município; o governador, 
no estado; e o presidente da República comandava no âmbito federal. No todo, 
o desenho institucional criava um complexo processo eleitoral, pois todos esses 
cargos legislativos e executivos precisavam ser providos por meio de eleições.

O Malho de 5.1.1918, capa. 
Autor: K. LIXTO (Calixto Cordeiro – 1877/1957). 
Acervo da Fundação Biblioteca Nacional – Brasil.
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As regras e as estatísticas eleitorais para as eleições municipais e estaduais 
eram descentralizadas e continuam desconhecidas. Na contramão, as informações 
recém-descobertas sobre o processo eleitoral no nível federal apresentadas adiante 
estão completas e revelam a efervescência do regime representativo durante a 
Primeira República. 

As regras e o calendário das eleições federais
Ao contrário do que ocorre hoje, as eleições para a Presidência da República 

não eram casadas com as eleições para o Congresso Nacional. O texto constitucional 
fixou o mandato presidencial em quatro anos, proibindo a possibilidade de reeleição, 
e estabeleceu que as eleições para a Presidência da República ocorreriam sempre 
em 1º de março do último ano do período presidencial, isto é, no quarto ano do 
mandato.  O mandato dos deputados, por sua vez, ficou definido em três anos; e o 
dos senadores, em nove anos, cabendo à legislação ordinária estabelecer as datas 
regulares. Apesar disso, a Constituição previa que as eleições para o Congresso 
ocorressem simultaneamente, pois, a cada três anos, um terço do Senado precisava 
ser renovado. Esse arranjo acabava fazendo com que um governo presidencial 
precisasse lidar com duas legislaturas diferentes ao longo do mandato. 

Outro aspecto importante das eleições legislativas dessa época se refere à 
não eleição de suplentes, diferentemente da Presidência da República, cuja eleição 
incluía também a do vice-candidato. Caso alguma vaga ficasse aberta na Câmara 
ou no Senado por motivo de renúncia ou de falecimento daquele que a ocupava, 
por exemplo, fazia-se necessário convocar eleições suplementares.

O quadro 1, a seguir, sistematiza a data das eleições federais regulares 
realizadas durante a Primeira República e o governo presidencial em exercício 
quando elas tiveram lugar.

Quadro 1 – Data das eleições federais realizadas na Primeira República (1890-1930)

Data das 
eleições

Câmara dos 
Deputados

Senado 
Federal

Presidência e 
Vice-Presidência 

da República

Governo 
presidencial

15.9.1890 Congresso Constituinte 
(1890-1891)

Deodoro da Fonseca
(nov./1889 - nov./1891) 

1º.3.1894 x x x Floriano Peixoto
(nov./1891 - nov./1894)

30.12.1896 x x Prudente de Moraes 
(nov./1894 - nov./1898)1º.3.1898 x

31.12.1899 x x Campos Salles 
(nov./1898 - nov./1902)1º.3.1902 x

18.2.1903 x x Rodrigues Alves 
(nov./1902 - nov./1906)30.1.1906 x x x

30.1.1909 x x Afonso Pena 
(nov./1906 - jun./1909)

1º.3.1910 x Nilo Peçanha 
(jun./1909 - nov./1910)

30.1.1912 x x Hermes da Fonseca 
(nov./1910 - nov./1914)1º.3.1914 x

30.1.1915 x x Venceslau Brás 
(nov./1914 - nov./1918)1º.3.1918 x x

13.4.1919 x Delfim Moreira 
(nov./1918 - jul./1919)

20.2.1921 x x Epitácio Pessoa 
(jul./1919 - nov./1922)1º.3.1922 x

17.2.1924 x x Arthur Bernardes 
(nov./1922 - nov./1926)1º.3.1926 x

24.2.1927 x x Washington Luís 
(nov./1926 - out./1930)1º.3.1930 x x x

Fonte: elaboração própria com base nos Anais da Câmara dos Deputados (1890-1930).
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Justamente por deixar à legislação ordinária a fixação da data das eleições 
legislativas, a Constituição abriu margem para essa maior elasticidade temporal 
das disputas para o Congresso. De 1891 em diante, quatro leis principais 
disciplinaram o processo eleitoral no âmbito federal. A primeira foi a Lei nº 35, de 
26 de janeiro de 1892, que regrou as eleições federais até 1903 e cravou o dia 30 
de outubro do último ano da legislatura como a data para as eleições aos cargos 
de deputado ou de senador. Em 1904, a Lei nº 1.269, também conhecida como 
Lei Rosa e Silva, reformou a legislação eleitoral editando regras que valeram até 
as eleições de 1915, passando, inclusive, a data das eleições legislativas federais 
para 30 de janeiro seguinte ao encerramento da legislatura anterior. No ano de 
1916, duas novas reformas eleitorais mudaram as regras do jogo outra vez: as 
Leis nº 3.139, sobre o processo de alistamento, e nº 3.208, concentrada no trâmite 
do processo eleitoral. Essa última também instituiu a realização das eleições para 
o Congresso depois do encerramento da legislatura anterior, estendendo o prazo 
para o primeiro domingo de fevereiro seguinte. Em retrospectiva, observa-se que o 
calendário eleitoral das eleições legislativas federais foi seguido somente nos anos 
regulados pela Lei Rosa e Silva, embora a flexibilização das demais datas não tenha 
se mostrado tão significativa a ponto de comprometer a formação e instalação de 
novas legislaturas.

No caso da periodicidade da corrida presidencial, a regularidade foi a 
norma. Somente uma delas desrespeitou a data estipulada constitucionalmente  
de propósito: o adiamento provocado pelo Marechal Floriano Peixoto, que governou 
como ditador. A outra data que correu fora do calendário previsto refere-se às  
eleições suplementares convocadas por causa da morte do Presidente Rodrigues 
Alves. Eleito no pleito de 1º de março de 1918 para o que seria seu segundo 
mandato no referido posto, o político faleceu antes da posse, e a legislação  
previa a convocação de novas eleições no caso de vacância da presidência ou  
vice-presidência enquanto não tivesse decorrido dois anos do período presidencial. 
Seguindo a lei, o vice de Rodrigues Alves, Delfim Moreira, exerceu a presidência 
interina da República por cerca de oito meses até a renovação das eleições 
presidenciais e a diplomação do vencedor da disputa, Epitácio Pessoa, em 1919.
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Alistar eleitores, eleger mesas eleitorais, apurar votos e reconhecer eleitos 
eram as quatro etapas fundamentais para se realizarem as eleições durante a Primeira 
República.  Como a Justiça Eleitoral ainda não existia, todo o trabalho ficava entregue 
nas mãos de diferentes atores, na sua maioria, políticos interessados no resultado 
eleitoral. O nível de detalhamento criado pela legislação acabou gerando uma 
verdadeira burocracia, encarregada de viabilizar o desenrolar do processo eleitoral.  

A geografia da representação política
A lógica geográfica que pautava as eleições federais variava conforme o 

cargo em disputa. O Brasil inteiro funcionava como um distrito eleitoral único para 
a eleição do presidente e do vice-presidente da República, que eram eleitos por 
sufrágio direto e por maioria absoluta de votos. Cabia ao eleitor votar em um nome 
para presidente e em outro para vice, escritos em cédulas diversas. 

As eleições para o Senado Federal, Casa dos representantes dos estados, 
eram realizadas por unidade federativa. Venciam os candidatos que obtivessem 
maioria absoluta de votos, em um cenário em que o eleitor escolhia um só nome 
para substituir o senador cujo mandato houvesse terminado. Quando existia 
mais de uma vaga a ser preenchida na mesma ocasião, o eleitor deveria votar 
em cédula separada para o preenchimento de cada uma das cadeiras. O próprio 
texto constitucional delimitava a magnitude do Senado Federal, composto de 3 
senadores por estado e 3 pelo Distrito Federal. Na época, o Brasil se dividia em 20 
estados, além do Distrito Federal, o que implicava o total de 63 senadores federais. 

A geografia eleitoral mudava na escolha para a Câmara dos Deputados, 
que seguia sistema eleitoral típico do século XIX e bastante diferente do atual, em que 
valia a regra da maioria absoluta nos chamados distritos multinominais. Mais 
de um deputado se elegia por distrito eleitoral, e os estados não necessariamente 
coincidiam com as demarcações dos distritos eleitorais, pois os estados mais 
populosos se subdividiam em distritos eleitorais menores.
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A Constituição de 1891 determinava que o número de deputados fosse 
fixado por lei em proporção nunca superior a “um por setenta mil habitantes”, 
respeitado o mínimo de 4 por estado. Na prática, ela deixou à legislação ordinária 
o detalhamento do número de representantes e a definição dos distritos eleitorais. 
No caso dos distritos, a Lei nº 35/1892 arrogou a responsabilidade e discriminou a 
geografia das disputas eleitorais: os estados que elegiam no máximo 5 deputados 
constituíam um distrito único, enquanto os demais se mantinham divididos em 
distritos de 3 deputados. As frações eventuais eram somadas ao distrito da capital. 
Assim, por exemplo, o estado que pudesse eleger 7 deputados federais e, portanto, 
estivesse dividido em 2 distritos elegeria, pelo distrito da capital, 4 dos seus 7 
representantes. O Decreto nº 1.542, de 1º de setembro de 1893, que aprovava 
as instruções para as eleições federais, limitou o número de deputados a 212 e 
desenhou, em linha com a Lei nº 35/1892, 63 distritos eleitorais. 

Tabela 1 – Número de deputados federais e distritos eleitorais por estado (1892-1930)

Estados Número de deputados
Número de distritos fixados por lei

Lei nº 35/1892 Lei nº 1.269/1904

Minas Gerais 37 12 7

São Paulo 22 7 4

Bahia 22 7 4

Rio de Janeiro 17 5 3

Pernambuco 17 5 3

Rio Grande do Sul 16 5 3

Distrito Federal 10 3 2

Ceará 10 3 2

Pará 7 2 1

Maranhão 7 2 1

Alagoas 6 2 1

Paraíba 5 1 1

Piauí 4 1 1

Sergipe 4 1 1

Rio Grande do Norte 4 1 1

Paraná 4 1 1

Estados Número de deputados
Número de distritos fixados por lei

Lei nº 35/1892 Lei nº 1.269/1904

Santa Catarina 4 1 1

Goiás 4 1 1

Amazonas 4 1 1

Espírito Santo 4 1 1

Mato Grosso 4 1 1

Total 212 63 41

Fonte: elaboração dos autores.

Com a promulgação da Lei Rosa e Silva, determinou-se um rearranjo da 
geografia eleitoral. Os estados que elegiam até 7 deputados passaram então a 
constituir um distrito único – nas demais situações, os distritos se formariam de 
5 deputados. A mudança diminuiu o número de distritos de 63 para 41, mas não 
impactou o número de deputados, mantido em 212 durante todo o decurso da 
Primeira República. No caso em que o número de deputados não fosse perfeitamente 
divisível por 5, para a formação dos distritos, a fração era somada ao distrito da 
capital do estado e, eventualmente, ao primeiro e ao segundo distritos, cada um dos 
quais elegia 6 deputados (art. 58). O estado que elegia mais representantes para a 
Câmara dos Deputados era Minas Gerais, com direito a 37 vagas. Seguiam-se São 
Paulo e Bahia com 22 deputados cada, Pernambuco e Rio de Janeiro com 17, Rio 
Grande do Sul com 16, e os demais estados com bancadas variando entre 4 e 10 
membros. Os mapas a seguir ajudam a visualizar melhor essa nova reconfiguração 
dos distritos eleitorais.

(Continuação)
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Figura 1 – Divisão territorial do Brasil em distritos eleitorais de acordo com a Lei nº 35/1892

Fonte: elaboração por Graça, Carlos H. da Graça e Daniel Galuch Jr. com base na Lei Eleitoral nº 35/1892.
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Figura 2 – Divisão territorial do Brasil em distritos eleitorais de acordo com o Decreto nº 1.542/1905

Fonte: elaboração por Graça, Carlos H. da Graça e Daniel Galuch Jr. com base na Lei Eleitoral nº 35/1892.
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O processo eleitoral desde o alistamento até a diplomação 
dos eleitos

O processo eleitoral pode ser entendido como o conjunto das etapas que 
caracteriza uma eleição. Durante a Primeira República, vários atores e diferentes 
instituições se envolviam no processo eleitoral federal, pois a Justiça Eleitoral 
ainda não existia para monopolizar todo o trabalho. Em linhas gerais, tudo girava 
em torno de três momentos fundamentais. O primeiro deles se resumia à fase 
pré-eleitoral, realização do alistamento eleitoral, na qual se dividia o território em 
seções eleitorais e se constituíam as mesas eleitorais. O dia da votação coincidia 
com a fase intermediária na qual se engatilhava a apuração dos resultados. Por fim, 
a última fase – também conhecida como terceiro escrutínio – sempre ficava nas 
mãos dos legisladores federais, constitucionalmente encarregados de reconhecer 
os poderes dos eleitos. No caso das eleições presidenciais, a Câmara dos 
Deputados e o Senado Federal deveriam se reunir em sessão conjunta no Congresso 
Nacional para analisá-las. Com relação aos pleitos para as casas legislativas que 
compunham o Congresso, competia a cada uma julgar exclusivamente a eleição de 
seus respectivos membros. O fluxograma seguinte sintetiza as três etapas. 

O alistamento eleitoral
A Lei nº 35/1892 situava o alistamento eleitoral no âmbito municipal. Ficou 

estabelecido que cada município fosse dividido em pelo menos quatro seções 
eleitorais, onde funcionariam comissões secionais encarregadas da preparação dos 
trabalhos do alistamento, posteriormente revistos por uma comissão municipal 
(arts. 2º e 3º). Para dar início ao processo, a lei fixava uma data anual para que os membros 
do governo municipal (Câmara, Intendência ou Conselho) se reunissem com os 
seus imediatos em votos a fim de dividir o município em seções eleitorais e eleger 
as comissões seccionais de alistamento (art. 3º). Cabia ao presidente do governo 
municipal divulgar a convocatória da reunião dos seus pares com os imediatos em 
votos. Durante a reunião, era definida a divisão do território do município em seções e 
eleitos, entre os eleitores do município, cinco membros efetivos e dois suplentes para 
formarem as comissões secionais. A definição do local de instalação das comissões 
secionais de alistamento também ocorria nesse momento. Não existiam critérios 
específicos para essa tarefa, pois a lei limitava-se a sugerir a divisão do município em 
“seções convenientes” (art. 39), sendo uma noção bastante geral, que permitia certa 
discricionariedade na identificação das seções. Concluído o trabalho, bastava lavrar 
a respectiva ata no livro das sessões ordinárias do governo municipal, assinada 
por todos os presentes. Ficavam dadas, assim, as condições para as comissões 
secionais de alistamento se instalarem, também anualmente, elegendo cada uma, no 
primeiro dia de funcionamento, um presidente e um secretário.

Definição
dos eleitores

Definição
dos elegíveis Alistamento

Fase pré-eleitoral Fase eleitoral Fase da
apuração dos

resultados

Definição das
seções e dos

edifícios
eleitorais

Constituição
das mesas
eleitorais

Votação Apuração
dos votos

Reconhecimento
dos poderes

Figura 3 – O processo eleitoral das eleições federais
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Detalhe do edital de convocação dos 
membros do governo municipal para iniciar 

o serviço do alistamento publicado em 
A Federação de 26.3.1895, Rio Grande do Sul, p. 3.  

Acervo da Fundação Biblioteca Nacional – Brasil.

Em termos práticos, os trabalhos das 
comissões secionais de alistamento durariam 30 
dias consecutivos. Cada uma começaria pela revisão 
do alistamento anterior no propósito de incorporar 
no novo, independente de requerimento, todos os 
nomes de eleitores que nelas residissem. Todavia, 
as comissões secionais não podiam alistar sem 
requerimento ou por conhecimento próprio, mesmo 
que o cidadão tivesse notoriamente as qualidades de 
eleitor. Ao final dos trabalhos, esperava-se que os 
presidentes das comissões secionais fossem capazes 
de informar todas as inclusões e as não inclusões 
no alistamento, registradas em atas diárias, mais 
explicitamente: os nomes dos eleitores falecidos; os 
dos transferidos para outro domicílio eleitoral (com 
declaração do novo domicílio); e os daqueles que 
tivessem perdido a capacidade política. Organizado 
assim, por seções, o alistamento geral informaria 
os nomes dos eleitores em ordem alfabética, 
numerados sucessivamente, com a indicação da 
idade, do estado, da profissão e da filiação. 

Para concluir o processo de alistamento, cada município contaria com 
o envolvimento de uma comissão municipal, formada pelos presidentes das 
comissões secionais e comandada pelo presidente do governo municipal. A lei 
estabelecia que essa comissão municipal se reunisse no edifício do governo 
municipal. Os seus trabalhos seguiriam lógica semelhante aos das comissões 
secionais, estendendo-se por 20 dias consecutivos em sessões públicas e com a 
lavra diária de uma ata em livro especial do governo municipal. Feito o lançamento 
do alistamento no livro do governo municipal, seguia-se um prazo para a extração 
de duas cópias desse alistamento: uma para remessa ao governador e outra para 
o juiz secional. Todos os livros e papéis eleitorais das comissões secionais e da 

comissão municipal deveriam ficar sob a guarda 
do governo municipal. 

Facultavam-se recursos das decisões da 
comissão municipal sobre as inclusões e as não 
inclusões de cidadãos no alistamento, além das 
eliminações. O recurso poderia ser interposto, 
dentro de prazo pré-estabelecido, pelo cidadão 
não incluído ou eliminado e por qualquer eleitor 
do município, no caso de inclusão indevida 
ou de não eliminação. Então o presidente da 
comissão municipal deveria submeter cada recurso 
à deliberação da comissão e, se esta mantivesse a 
decisão recorrida, remeteria o recurso a uma junta 
eleitoral, registrando-o nos Correios.

A centralidade dos Correios no envio dos 
documentos eleitorais, no entanto, prosseguia 
após a decisão de todos os recursos, pois todos 
os papéis voltavam para a comissão municipal 
por meio dele. Atuando na capital do estado, a 
junta eleitoral se constituiria do juiz secional, do 
seu substituto e do procurador secional; portanto, 
composta unicamente por autoridades judiciárias. 
O juiz secional ficava encarregado de tomar todas 
as providências indispensáveis para a composição 
e a instalação da junta eleitoral. A lei estabelecia 
que as atividades da junta corressem em dias 
consecutivos e pelo tempo necessário à decisão 
da íntegra dos recursos apresentados. Caso a 
junta não se manifestasse sobre um recurso, 
considerava-o automaticamente provido. 

Detalhe do edital de convocação dos membros da 
Junta Eleitoral de recursos para o início dos seus 
trabalhos publicado na n’A Pacotilha de 4.7.1896, 
Maranhão, p. 1, com a lista dos cidadãos alistados 

para as eleições federais. Acervo da Fundação 
Biblioteca Nacional – Brasil.
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Finalmente, o encerramento do serviço de alistamento ocorria após 
a reunião de todas as comissões municipais, quando se levava em conta as 
decisões da junta eleitoral sobre as inclusões e as exclusões devidas. Esse 
trabalho deveria terminar com o lançamento final do alistamento e a extração 
de três cópias: uma para remessa ao ministro do interior; outra para o governo 
do estado; e outra para o juiz secional. O ministro do interior, por sua vez, teria 
de imprimir a mesma cópia e encaminhar o original para a secretaria da Câmara 

Charge ironizando as exigências burocráticas da 
época para se alistar um eleitor, publicada na Revista 

da Semana de 9.4.1905, Rio de Janeiro, p. 3. 
Acervo da Fundação Biblioteca Nacional – Brasil.

Detalhe da fotografia dos cidadãos 
em busca do alistamento eleitoral 
em Oliveira, Minas Gerais, publicado 
n’O Malho de 5.8.1905, p. 9. Acervo 
da Fundação Biblioteca Nacional – 
Brasil.

dos Deputados. A pedido de cada comissão municipal, a lista dos eleitores 
qualificados segundo o alistamento recém-fechado passaria à transcrição no 
livro de notas do tabelião, que daria recibo a quem solicitasse.

A partir da publicação da Lei Rosa e Silva, em 1904, houve mudanças 
sensíveis no processo de alistamento. A primeira mudança relevante se refere 
à extinção das comissões secionais, que prepararam o alistamento por seções 
eleitorais no município. Transferiu-se esse trabalho para uma comissão especial, 
que veio a cuidar dos preparativos do alistamento em cada município. O critério de 
escolha dos membros dessas comissões especiais constitui a segunda inovação 
crucial impressa pela Lei Rosa e Silva, que trouxe de volta os critérios censitários, 
formalmente abolidos pela Constituição Federal de 1891. Pela nova lei eleitoral, os 
mais ricos ficavam obrigados a participar do serviço de alistamento.
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Para identificar os mais abastados, estabeleceu-se que as delegacias fiscais 
dos estados deveriam fornecer os livros de lançamentos de impostos. Assim, os 
coletores fiscais ou agentes encarregados das rendas públicas poderiam listar 
os 30 maiores contribuintes do município, sendo 15 de imposto predial e 15 de 
impostos sobre propriedade rural ou de indústrias e profissões. Vários dispositivos 
discriminavam prazos e condições de envio dos livros com os dados fiscais, as 
atas, as rubricas e demais formalidades necessárias para garantir que houvesse 
informação suficiente a tempo da convocação da comissão de alistamento.

Segundo a Lei Rosa e Silva, a comissão de alistamento seria composta

[...] na séde da comarca, do juiz de direito ou do seu substituto legal em 
exercicio; nos municipios que não forem séde e comarca, da autoridade 
judiciaria estadoal de mais elevada categoria, e onde não houver autoridade 
judiciaria estadoal, do ajudante do procurador da Republica, como presidente, 
só com voto de qualidade; dos quatro maiores contribuintes domiciliados 
no municipio, que sejam cidadãos brazileiros e saibam ler e escrever, sendo 
dois do imposto predial e dois dos impostos sobre propriedade rural, 
qualquer que seja a sua denominação, e de tres cidadãos eleitos pelos 

membros effectivos do governo municipal e seus 
immediatos em votos, em numero igual. (Lei 
nº 1.269/1904, art. 9º, grifo nosso).

Isso com a seguinte ressalva:

Nas capitaes e onde não houver contribuintes 
de impostos sobre propriedade rural, servirão 
os dois maiores contribuintes do imposto 
de industrias e profissões (estabelecimentos 
commerciaes) e outros tantos do imposto predial 
urbano. (Lei nº 1.269/1904, art. 9º).

Detalhe dos quinze maiores contribuintes do imposto predial em 
1902, publicado pelo Diario da Tarde de 8.3.1905, Paraná, p. 1. 
Acervo da Fundação Biblioteca Nacional – Brasil.

A diferença para o padrão seguido antes é nítida: as autoridades judiciárias 
e os membros do governo municipal continuavam envolvidos no processo de 
alistamento, mas o poder econômico e sua conhecida variação na cidade e no 
campo entrava em cena para dividir o trabalho com a Justiça e o poder político. 
Ficou definido o exercício financeiro de 1902 como base do primeiro alistamento 
posterior à publicação dessa reforma eleitoral.

O período de funcionamento das comissões de alistamento foi ampliado porque 
os trabalhos não deveriam continuar avançando por dias consecutivos e porque a 
clivagem urbano-rural entrou mais uma vez como critério. Nas capitais, as comissões 
de alistamento deveriam ficar instaladas por 90 
dias, trabalhando 4 vezes na semana, inclusive aos 
sábados. Nos demais municípios, determinava-se 
que as comissões operassem por 60 dias, 4 vezes por 
semana, resguardados os finais de semana. Apenas 
nos 10 últimos dias os trabalhos das comissões de 
alistamento teriam de seguir diariamente, tanto nas 
capitais como no interior. 

Pela primeira vez, previu-se a fiscalização 
dos trabalhos de alistamento. Segundo a Lei Rosa 
e Silva, as comissões de alistamento ficavam 
impedidas de recusarem, sob qualquer pretexto, 
o cidadão alistável, residente no município, que 
se apresentasse como representante de qualquer 
agremiação política, requerendo ser admitido 
como fiscal dos trabalhos. Mais do que isso, as 
atas parciais dos trabalhos de cada comissão de 
alistamento e a ata final, na qual se mencionariam 
o número total e os nomes dos cidadãos incluídos e os dos não incluídos, deveriam 
trazer as assinaturas dos membros da comissão e dos fiscais, tanto que até as atas 
das comissões de alistamento passaram a declarar votos divergentes, protestos e 

Detalhe da notícia sobre as reclamações feitas por 
fiscais de candidatos nas eleições ocorridas no Distrito 
Federal publicado na Gazeta de Noticias de 31.1.1909, 

Rio de Janeiro, p. 5. Acervo da Fundação 
Biblioteca Nacional – Brasil.
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reclamações apresentados por interessados ou por 
fiscais. Entrava formalmente nas regras a admissão 
de que forças políticas distintas poderiam disputar 
o alistamento dos eleitores.

No que se relaciona aos recursos eleitorais 
centrados no alistamento, também aconteceram 
mudanças significativas. A principal inovação 
consistiu na entrada de mais uma esfera para os 
recursos tramitarem. Segundo a lei anterior, de 1892, 
esse tipo de recurso somente poderia ser impetrado 
primeiro à própria comissão de alistamento e, se 
necessário, à junta eleitoral instalada na capital do 
estado, que tinha a palavra final. Com a reforma 
eleitoral Rosa e Silva, porém, surgiu a possibilidade 
de se questionar a decisão da junta no Supremo 
Tribunal Federal (STF). Outra novidade diz respeito 
à guarda dos papéis e dos documentos referentes 
aos recursos de alistamento, que antes ficavam com 
as comissões municipais. Esse encargo foi passado 
ao secretário da junta de recursos – no caso, um 
dos escrivães do juízo secional. Além disso, uma 
cópia do alistamento final, isto é, aquele já revisado 
com as correções devidas, precisou seguir para a 
Secretaria do Senado Federal.

Além de todas as alterações precedentes na 
lógica do processo de alistamento, a Lei Rosa e 
Silva estabeleceu ainda que o primeiro alistamento 
conduzido sob as suas regras tornava-se  
permanente. Isso mudou significativamente a 
forma de se encarar a revisão do alistamento, 

trabalho que continuava anual e seguia as mesmas 
etapas do primeiro alistamento previsto, mas pela 
própria legislação passava a correr durante apenas 
30 dias. 

Nova quebra de paradigma no processo 
de alistamento surge com a publicação da Lei  
nº 3.139, de 2 de agosto de 1916.

A norma rompeu definitivamente com 
o status quo ao concentrar os trabalhos de 
alistamento apenas nas mãos de autoridades 
judiciárias, excluindo dessa tarefa os membros 
do governo municipal e seus imediatos em votos, 
além dos maiores contribuintes do município. 
Desde então, o cidadão passou a poder requerer a 
sua inclusão na lista de eleitores em qualquer dia 
útil do ano. Segundo a nova lei, o requerimento de 
alistamento deveria ser dirigido: 

Nos Estados e nos Territorios do Acre, ao 
juiz de direito do municipio de residencia do 
alistamento, e, onde houver mais de um juiz 
de direito, ao da primeira vara; nos municipios 
que não forem séde de comarca, o processo 
de alistamento correrá perante os juizes 
prepadores, onde houver, qualquer que seja a 
sua denominação na organização do Estado, 
cabendo ao juiz de direito proferir o despacho 
definitivo de inclusão ou não inclusão no 
alistamento. (Lei nº 3.139/1916, art. 4º).

Capa d’O Malho de 23.2.1918 aludindo à fama positiva da nova lei eleitoral 
no combate às fraudes. Autor: K. LIXTO (Calixto Cordeiro – 1877/1957). 

Acervo da Fundação Biblioteca Nacional – Brasil.
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A recepção do requerimento e das respectivas provas anexas ficava a 
cargo do escrivão do juízo. Ele tinha a responsabilidade de passar os autos ao 
juiz competente que, se decidisse pelo indeferimento da inclusão, precisava 
fundamentar as suas razões. O cidadão não incluído, por sua vez, poderia renovar 
seu requerimento a qualquer tempo – mais do que isso, sentindo-se prejudicado 
pelo escrivão caso este criasse algum embaraço ao alistamento, o cidadão tinha 
a possibilidade de reclamar para o juiz de direito. 

No caso do embaraço ser posto pelo juiz de direito, cabia representação para 
a junta de recursos, instalada na capital do estado. A composição dessa junta seguia 
inalterada: juiz federal da seção (presidente), seu substituto e o procurador-geral 
do estado. A lógica do seu funcionamento, porém, mudou. Como os recursos não 
tinham mais prazo para ocorrer, a junta deveria trabalhar nos primeiros dias de 
todos os meses. Além disso, o STF saía de cena como última instância de apelação, 
abolindo a iniciativa criada pela Lei Rosa e Silva. Dessa forma, a nova lei centralizava 
o processo de alistamento na magistratura.

Onde se votava? Seções e edifícios eleitorais
Como antecipado, a Lei nº 35/1892 recomendava a divisão do município 

em seções eleitorais para ter início o processo de alistamento, que já ocorria nos 
edifícios onde a eleição, em si, teria lugar, por seções. Cada seção não deveria conter 
mais de 250 eleitores. Até então, não se fazia distinção entre edifícios públicos 
e privados, sendo possível que a eleição acontecesse em prédios particulares, 
mesmo existindo prédios públicos desocupados e capazes de sediá-la.

Lista dos cidadãos alistados para as eleições 
federais por seção e local de votação publicada pelo 
Correio Official de 26.1.1921, Goiás, p. 4. Acervo da 

Fundação Biblioteca Nacional – Brasil.
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A partir da Lei Rosa e Silva, transformaram-se ambos os procedimentos. 
Somente depois de encerrado o processo de alistamento é que as comissões deveriam 
proceder à divisão dos municípios em seções eleitorais e designar os edifícios nos 
quais se realizariam as eleições. Daí provinham duas novidades correlacionadas. 
A primeira dizia respeito à adoção de critério para fazer essa divisão. No caso, 
obedecendo o número de eleitores alistados, sem que nenhuma seção excedesse 
250 eleitores, nem contivesse menos de 150. Regra esta que era flexibilizada para o 
caso de municípios com poucos eleitores, pois a lei recomendava haver pelo menos 
2 seções em cada município, independentemente do número de alistados. A segunda 
novidade se referia à entrada do critério para a designação dos edifícios que sediariam 
as eleições. Prédios públicos tornaram-se a primeira opção legal, e apenas na falta 
deles considerava-se lícita a escolha de prédios particulares.

Detalhe do destaque que a capa do Republica de 6.1.1921, 
Santa Catarina, apresenta sobre a data da escolha dos 

prédios e a organização das mesas eleitorais. Acervo da 
Fundação Biblioteca Nacional – Brasil.

Detalhe da manchete de capa da Gazeta de Noticias 
de 25.2.1927, Rio de Janeiro, sobre o dia anterior da eleição. 

Acervo da Fundação Biblioteca Nacional – Brasil.

Essa preferência pelos edifícios públicos ficou valendo até o final do regime 
republicano. Em 1916, porém, a designação dos prédios tornou-se prerrogativa 
exclusiva dos juízes de direito, e caiu o critério do número de eleitores para a 
quantificação de seções eleitorais. Ficou estabelecido que se instalariam nas capitais, 
tantas seções quantos fossem os serventuários de justiça nelas existentes; na sede 
de cada município, tantas seções quantos fossem os tabeliães e oficiais do Registro 
Civil; e na sede de cada distrito de paz ou subdivisão judiciária, apenas uma seção.
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Foto de uma mesa eleitoral instalada na Biblioteca Nacional publicada pela 
Gazeta de Noticias de 31.1.1915, Rio de Janeiro, p. 5.  

Acervo da Fundação Biblioteca Nacional – Brasil.

As mesas eleitorais e os mesários
A legislação previa que uma mesa eleitoral funcionasse em cada seção do 

município para coordenar os trabalhos eleitorais, recebendo as cédulas e iniciando 
o processo de apuração assim que o pleito fosse encerrado. Durante a vigência da 
Lei nº 35/1892, a nomeação dos membros de cada mesa eleitoral (os mesários) 
ocorria da mesma forma que as comissões secionais de alistamento da época: por 
decisão dos membros do governo municipal e de seus imediatos em votos, que 
escolhiam para o posto os eleitores do município. Cada mesa contava, assim, com 
cinco mesários e dois suplentes. 

Mudanças importantes nos critérios de organização das mesas tiveram 
lugar com a reforma eleitoral promovida pela Lei Rosa e Silva. A primeira inovação 
ocorreu com a transferência dessa tarefa para uma junta composta do primeiro 
suplente do substituto do juiz secional, como presidente, sem voto; do ajudante do 
procurador da República, também sem voto; dos membros efetivos da comissão 
de alistamento; e dos seus respectivos suplentes. 

Outra medida importante que entrou para a lei naquele momento dava a 
oportunidade de cada grupo de 30 ou mais eleitores de uma mesma seção eleitoral 
indicar nomes para mesários da respectiva seção onde votavam. Para fazê-lo, 
bastava que os eleitores dirigissem um ofício assinado por, no mínimo, 30 deles 
àquela junta, com as respectivas firmas reconhecidas por tabelião público e as 
certidões que provavam serem eleitores da seção. Quando a junta se reunia para 
organizar as mesas eleitorais, apurava os ofícios e elegia, entre os eleitores de cada 
seção, os mesários e suplentes que faltavam, ou toda a mesa, caso nenhum ofício 
tivesse sido apresentado. 

O último ponto relevante alterado pela Lei Rosa e Silva na questão da formação 
das mesas diz respeito ao aumento do número de suplentes dos mesários: de dois 
para cinco.

Em 1916, revolucionou-se a constituição das mesas com a entrada maciça 
dos magistrados como mesários. A Lei nº 3.208, art. 9º, estabeleceu: 

[...] Na séde de comarca – pelo juiz de direito, como presidente, pelo 
1º supplente do substituto do juiz federal e pelo presidente do conselho, 
Camara ou Intendencia Municipal; nas sédes de termos judiciarios – pelo 
juiz municipal, preparador ou substituto, conforme a denominação que 
tiver, como presidente, pelo 1º supplente do substituto do juiz federal e pelo 
presidente do conselho municipal; nas sédes dos outros municipios que não 
forem termos judiciarios – pelo 1º supplente do substituto do juiz federal, 
como presidente, pelo presidente do Conselho Municipal e por um eleitor 
apresentado em officio ao juiz de direito por eleitores da secção.
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Nas demais secções das sédes dos 
municipios e nas outras dos districtos 
de paz, por tres eleitores indicados, 
em officios differentes, ao juiz de 
direito, pelos eleitores da secção, cujas 
firmas deverão ser reconhecidas, até 
30 dias antes da realização da eleição, 
cabendo a presidencia ao eleitor tiver 
sido apresentado por maior numero 
de eleitores ou ao mais velho, si tiver 
havido empate.

Portanto, a possibilidade de indicação de 
mesários por parte dos eleitores da seção ficou 
mantida apenas em parte. Os magistrados e os 
membros do governo municipal tornaram-se 
os mesários nas sedes principais.

Os títulos eleitorais
Na regulação dos títulos eleitorais, a Lei 

nº 35/1892 dava protagonismo ao papel do 
presidente da comissão municipal, encarregado 
de mandar preparar os livros de talões dos quais se 
extrairiam os títulos. Determinava-se que estes 
documentos detalhassem o estado, a comarca, 
o município e a seção de pertencimento do 
eleitor, além do seu nome, idade, estado civil, 
filiação, profissão e número de ordem no 
alistamento. 

Assinados os títulos e rubricados os talões pelo presidente da comissão 
municipal, previa-se a remessa, “pelo meio mais seguro”, dos primeiros aos 
presidentes das comissões secionais. Não necessariamente o despacho teria de 
ocorrer pelos Correios. Passava-se, assim, à alçada dos presidentes das comissões 
secionais a responsabilidade pela entrega dos títulos eleitorais aos eleitores ou 
aos seus procuradores, no mesmo local em que funcionou a comissão secional. 
Negava-se a retirada caso o eleitor ou o seu procurador não assinasse um recibo, 

Modelo de ata da seção eleitoral publicada 
pela Gazeta do Commercio de 20.2.1918, 
Santa Catarina, p. 1. Acervo da Fundação 

Biblioteca Nacional – Brasil.

Título de Eleitor de João José Magliano nº 139489, ordem de alistamento nº 997, 
expedido por volta de 1927 no município de Bom Jardim (RJ). Acervo do Museu do Voto (TSE).
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mas admitia-se a possibilidade de assinar, em lugar do eleitor que não pudesse 
escrever, outro por ele indicado. Aparentemente, uma margem para a entrega de 
títulos a analfabetos.

No caso de extravio ou erro, o eleitor poderia requerer outro título, que seria 
concedido com uma declaração de segunda via. Diante da demora da entrega dos 
títulos por parte dos presidentes das comissões secionais, facultava-se apelar para 
a comissão municipal. Persistindo o problema, cabia apelo à junta eleitoral do 
respectivo estado. 

Algumas mudanças instituídas pela Lei Rosa e Silva afetaram os títulos 
eleitorais. Exigiu-se que, daquele momento em diante, os títulos contivessem o 
ano do alistamento do eleitor e que o material para a sua fabricação fosse fornecido 
pelas juntas de recursos, saindo da alçada do presidente do governo municipal. 
Os presidentes das juntas de recursos ficam encarregados até mesmo de rubricar 
os títulos eleitorais e remetê-los aos presidentes das comissões de alistamento 
unicamente pelos Correios.

Facultava-se a expedição de títulos provisórios pela própria comissão de 
alistamento se a junta de recursos não o fizesse dentro do prazo estipulado. As mesas 
eleitorais retinham esses títulos provisórios para remetê-los ao poder verificador com 
as atas da eleição. No que se refere estritamente à entrega dos títulos para os eleitores, 
a nova lei endureceu um pouco a burocracia para ceder o documento reclamado por 
procuradores. A partir de então, a procuração precisava vir escrita e assinada pelo 
eleitor a quem pertencesse, reconhecida a letra e a firma pelo tabelião local.

Por fim, a Lei nº 3.139/1916 editou a última mudança importante nos títulos 
eleitorais. A nova regra confiava aos escrivães a entrega desses documentos. 
Recebiam emolumento por cada título entregue, pago pelo interessado. Uma 
medida inédita e aparentemente contrastante com o prescrito em dispositivo que 
a sucedida, no qual se considerava “gratuito” o serviço de alistamento e isentos 
de causas e impostos os processos, certidões, carteiras de identidade e mais 
papéis destinados ao alistamento, assim como o serviço postal a ele referente. 

Quando recebia o título, o eleitor precisava apresentá-lo ao juiz de direito, que 
o assinaria. Mais uma vez, portanto, havia elemento cujo encaminhamento não 
dependia somente das ações do coronel. Se quisesse influenciar na concessão do 
título, ele cruzaria com diferentes atores, a exemplo do presidente da comissão de 
alistamento, do agente dos Correios e dos membros da magistratura. 

Como se votava?
Durante toda a Primeira República, a legislação eleitoral foi omissa sobre 

as cédulas eleitorais. Cada partido político fabricava a sua própria cédula e se 
encarregava de entregá-las ao eleitor no dia da eleição, normalmente, distribuídas 
pelos agentes partidários. Às vezes, os próprios candidatos abordavam os eleitores 
para entregar-lhes as cédulas de votação.

Fotografia de um coronel entregando a cédula de votação para um eleitor publicada na revista Careta de 23.1.1909, p. 15. 
Acervo da Fundação Biblioteca Nacional – Brasil.
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O ato de votar era bastante diferente dos dias atuais. Os dispositivos legais 
estabeleciam o voto limitado, permitindo ao eleitor votar mais de uma vez, mas 
em número inferior à totalidade das cadeiras a preencher. De acordo com a Lei 
nº 35/1892, cada eleitor votaria em dois terços do número de deputados do distrito.

Quadro 1 – Os modos de votar segundo as leis eleitorais de 1892 e de 1904
Lei eleitoral de 1892 Lei eleitoral de 1904

Voto limitado (de 2 a 3 votos, dependendo 
do tamanho do distrito).

Voto limitado (de 3 a 6 votos, dependendo do 
tamanho do distrito).

Não previa voto cumulativo. Voto cumulativo (concentração das preferências 
em um único candidato). 

Nos distritos menores, de três deputados, o eleitor dispunha, portanto, de 
dois votos. Nos distritos de magnitude maior, entre quatro e cinco, a lei fixava o 
número de votos em três. A Lei Rosa e Silva (1904) introduziu duas inovações 
que se mantiveram até 1930. Tendo estabelecido os distritos de cinco deputados, 
a legislação determinava que cada eleitor votaria em três nomes nos estados 
cuja representação constasse apenas de quatro deputados; em quatro nomes 
nos distritos de cinco; em cinco nomes nos de seis e seis nos distritos de sete 
deputados. A segunda inovação prevista pela Lei Rosa e Silva foi o voto cumulativo, 
que permitia ao eleitor concentrar o número de votos que tinha direito em apenas 

um candidato. Essa medida deve ser entendida 
dentro do propósito de aumentar as chances para 
as minorias. Ao permitir que o eleitor despejasse 
suas preferências em apenas uma candidatura, os 
partidos em oposição selecionavam previamente 
apenas um candidato, a fim de concentrar os votos 
naquela candidatura.

Como se contavam os votos? 
O processo de apuração das eleições durante 

a Primeira República dava-se em três etapas. Ele se 
iniciava na própria seção eleitoral, com a contagem 
dos votos pela mesa, e terminava com a totalização dos 
votos por uma junta competente.

A lei eleitoral de 1892 estabelecia que, 
logo após o encerramento da votação na seção, 
o presidente da mesa (ou quem o substituísse), 
auxiliado pelos demais mesários, abrisse a urna 
e apurasse os votos dados aos candidatos. 
Na sequência, recomendava-se a transcrição do 
resultado na ata de apuração da seção, que deveria 
ser assinada pelos mesários, pelos fiscais e pelos 
eventuais eleitores que assim o quisessem. Tratava-
-se de documento destinado a relatar os pormenores 
do dia da eleição e quaisquer ocorrências relevantes, 
como o horário de início, os nomes dos eleitores que 
não compareceram, os motivos de desacordo entre 

Urna com abertura superior, para se depositar 
a cédula, com mecanismo de lacre em latão. 
Acervo do Museu do Voto (TSE). 
Fotografia: Roberto Jayme.

Ata geral de apuração publicada no Estado do 
Espirito Santo em 24.3.1903, p. 2. Acervo da 

Fundação Biblioteca Nacional – Brasil.
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mesários durante a votação, etc. Prevendo divergências dentro da mesa eleitoral, a 
lei admitia que qualquer dos mesários registrasse “vencido” na ata, junto com os 
motivos alegados para isso; e se a maioria da mesa não concordasse em assiná-la, 
deveriam fazê-lo os demais mesários e os fiscais, além dos eleitores interessados.

Depois de consertada por tabelião ou qualquer serventuário de Justiça ou 
ainda por um escrivão ad hoc, dessa ata se extraíam duas cópias: uma para envio 
à Secretaria da Câmara ou à do Senado, no propósito do reconhecimento dos 
poderes, e outra para a junta apuradora, responsável pela apuração geral da eleição.

A junta se instalava na sala de sessões do governo do município considerado 
sede do distrito, reunindo, além do presidente do mesmo governo, os cinco 
membros mais votados e os cinco imediatos em votos em sessões abertas aos 
fiscais e aos eleitores interessados. Cabia a ela somente somar os votos das atas 
das seções e lavrar a ata geral da apuração, mencionando os resultados eleitorais, 
suas eventuais suspeitas sobre as irregularidades do processo eleitoral e um 

Modelo de ata geral de apuração publicado 
no Diario da Manhã de 9.2.1924, Espírito 
Santo, p. 3. Acervo da Fundação Biblioteca 
Nacional – Brasil.

Foto do transporte dos papéis eleitorais 
publicada no Correio da Manhã de 
12.3.1930, Rio de Janeiro, p. 3. Acervo 
da Fundação Biblioteca Nacional – Brasil.
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resumo dos trabalhos de apuração, com potenciais representações, reclamações 
ou protestos apresentados tanto perante as mesas como perante a própria junta e 
os motivos alegados. Da ata geral de apuração extraíam-se, então, várias cópias: 
uma remetida ao governador do estado; outra à Secretaria da Câmara ou do 
Senado; e uma “a cada um dos eleitos, para lhe servir de diploma”.

Grandes alterações no processo de apuração ocorreram com as reformas 
eleitorais posteriores. A Lei Rosa e Silva, de 1904, determinou que a apuração 
geral da eleição de senadores federais, presidente e vice-presidente da República 
passasse às capitais dos estados. Mudava-se, também, a composição das juntas 
apuradoras, em conformidade com a localização. Na sede dos distritos, a junta 
deveria ser presidida pelo primeiro suplente do substituto do juiz secional, só com 

o voto de qualidade e composta ainda dos presidentes dos conselhos, das câmaras 
ou das intendências municipais da respectiva circunscrição eleitoral, ou dos seus 
substitutos legais em exercício. Nas capitais dos estados, o único cargo que variava 
se referia ao da presidência da junta apuradora, que ficava entregue diretamente ao 
substituto do juiz secional. 

A remessa da cópia da ata geral de apuração estadual passou a ser 
endereçada ao juiz seccional (destinatário), em vez de ao governador. Além disso, 
revisou-se a definição de diploma eleitoral, que passou a dizer respeito à cópia 
da ata geral de apuração assinada pela maioria dos membros da junta apuradora. 
Nesse ponto, a lei incorporava uma mudança implementada por uma reforma do 
Regimento Interno da Câmara dos Deputados (RICD) em 1899, para enfrentar 
uma realidade crítica: rachas que levavam à divisão da junta apuradora, criando 
grupos paralelos e, por extensão, apurações gerais divergentes. O reconhecimento 
do conflito estimulou até mesmo a definição automática de contestação eleitoral 
no caso da ata geral assinada pela minoria da junta – mais uma vez, um raciocínio 
importado diretamente do RICD/1899 pela Lei Rosa e Silva.

Outra guinada no processo de apuração registrou-se a partir de 1916. Em 
primeiro lugar, porque a apuração geral de todas as eleições federais (deputados, 
senadores, presidente e vice-presidente da República) migrou para a capital de 
cada estado. O segundo motivo refere-se à mudança radical na composição da 
junta apuradora: ela passou a ser um espaço exclusivo dos magistrados, presidida 
pelo juiz federal e composta pelo seu substituto e pelo representante do Ministério 
Público perante o Tribunal Superior de Justiça. A terceira novidade no processo de 
apuração geral encontra-se na disposição da junta em dar assento aos candidatos 
ou a seus respectivos procuradores para acompanharem os trabalhos, que 
continuavam correndo em sessões públicas. Na lista das inovações marcantes, 
consta também a entrada de recomendações bastante específicas na hipótese de 
a junta se deparar com duplicatas de papéis eleitorais no nível da seção eleitoral, 
prevendo até mesmo análise por parte de peritos no propósito de distinguir os 
documentos verdadeiros. Por fim, as cópias da ata geral de apuração passaram à Foto de uma sessão da junta apuradora no Rio de Janeiro publicada na revista Careta de 6.3.1915, p. 16. 

Acervo da Fundação Biblioteca Nacional – Brasil.
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remessa somente para as Secretarias da Câmara e do Senado, além de continuarem 
cedidas aos eleitos para efeito de diploma eleitoral.

De acordo com a Constituição de 1891, competia a cada uma das câmaras 
certificar e reconhecer os poderes de seus membros. Os próprios parlamentares 
pronunciavam juízo definitivo sobre os diplomas expedidos pelas juntas apuradoras, 
assim como resolviam eventuais contestações e protestos e, em geral, qualquer 
reclamação apresentada durante a apuração dos votos. Era o chamado terceiro 
escrutínio, após aquele feito nas seções, o qual cabia às juntas apuradoras e que, 
nos tratados de direito, era conhecido como processo de verificações dos poderes.

O terceiro escrutínio era complexo, repartindo-se em duas fases, esclarecidas 
a seguir.

O processo eleitoral das eleições federais
Os diplomas apresentados pelos candidatos passavam inicialmente pelo 

crivo da Comissão dos Cinco – assim denominada porque era composta por cinco 
membros –, nomeada pelo presidente provisório da Câmara, que escolhia 
cinco nomes que iam decidir sobre a admissibilidade e a legalidade dos diplomas 
apresentados pelos candidatos. A partir da lista de diplomas apresentados pelos 
próprios deputados, a Comissão dos Cinco organizava uma primeira lista de 
diplomas considerados legítimos e que aparentemente revestiam as condições 
legais. A lista, para ter validade, precisava ser aprovada pelo Plenário. 

Esses deputados não apenas sancionavam a validade dos seus diplomas, 
mas também adquiriam o direito de participar da segunda fase, na qual se abria o 
debate para o exame dos pleitos. Apenas esses deputados tinham o direito de voto, 
de discursar e de debater em Plenário. 

Tratando-se de sessões preparatórias, não havia ainda Plenário legalmente 
constituído. Nesse ponto, mostrando certo maquiavelismo, o Regimento da 
Câmara era bem claro: apenas os candidatos constantes da lista apresentada pela 
Comissão dos Cinco podiam participar da votação em Plenário, ou seja, eram os 
deputados previamente reconhecidos pela Comissão dos Cinco que aprovavam 
seus próprios diplomas.

Fase de reconhecimento dos poderes

Plenário provisório
(diplomas

não-contestados)

Aprovação do
Parecer nº 1

Votação dos
pareceres das
Comissões de

Inquérito

Juramento dos
candidatos

considerados
eleitos

Comissões de
Inquérito

(pareceres sobre
todos os diplomas)

Abertura dos
trabalhos

preparatórios
da CD

Comissão
dos Cinco

Parecer nº 1
(lista de diplomas

contestados e
não-contestados)

Pr
im

ei
ra

 fa
se

Se
gu

nd
a 

fa
se
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A segunda fase se iniciava quando os parlamentares legalmente reconhecidos 
pela Comissão dos Cinco eram sorteados para compor as Comissões de Inquéritos, 
cujas funções eram a de relacionar a totalidade dos diplomas por estado, analisar 
as contestações e as reclamações e, em última instância, formular os pareceres em 
torno dos diplomas expedidos pelas juntas apuradoras, além de, eventualmente, 
dissentir da escolha feita pela Comissão dos Cinco. 

Charge da capa da revista Careta 
de 25.5.1912 sobre a degola das 
oposições no Congresso Nacional. 
Autor: J. Carlos (José Carlos de Brito 
e Cunha – 1884/1950). Acervo da 
Fundação Biblioteca Nacional – Brasil.

Charge da capa d’O Malho de 20.4.1912 sobre a composição 
da Comissão dos Cinco na Câmara daquele ano. 
Acervo da Fundação Biblioteca Nacional – Brasil.
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O parecer final era votado em Plenário, podendo ser requerida votação 
nominal. O processo se encerrava com o juramento dos diplomados. 

Durante a Primeira República, foi comum os candidatos de oposição 
acusarem o não reconhecimento, durante o processo de verificação de poderes na 
Câmara dos Deputados, dos seus candidatos legalmente diplomados pelas juntas 
apuradoras. Esse fenômeno ficou conhecido como degola das oposições. 
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No regime imperial, o cargo de senador era um mecanismo dentre tantos 
outros de premiar ou de cooptar aliados políticos das regiões diretamente ao topo 
da estrutura política. Segundo Beatriz Cerqueira Leite,

o cargo de senador representava o coroamento de uma carreira brilhante [...]. 
Era preciso que o futuro senador já tivesse ultrapassado importantes degraus 
na arte da política, tivesse uma aprendizagem prática e a escola só poderia ser, 
então, a ocupação de alguns cargos como Deputado, Presidente de Província, 
Ministro, Diplomata e Conselheiro de Estado.  (LEITE, 1978, p. 44).

O Senado se aproximava mais da União do que da província, e seu elo estava 
sob o crivo da Coroa. No regime monárquico, os senadores eram nomeados pelo 
imperador a partir de uma lista tríplice elaborada pelas províncias. Não existiam 
eleições regulares porque o cargo era vitalício: o senador compunha mecanismo 
privilegiado por meio do qual o imperador premiava ou cooptava aliados políticos 
regionais como um canal de acesso ao topo da estrutura política. Como observa 
Machado de Assis: 

é também certo que a vitaliciedade dava àquela casa uma consciência de 
duração perpétua, que parecia ler-se no rosto e no trato dos seus membros. 
Tinham um ar de família, que se dispersava durante a estação calmosa, para 
ir às águas e outras diversões, e que se reunia depois, em prazo certo, anos 
e anos. (ASSIS, 2004, p. 29).

Essas características do Senado eram bastante coerentes com uma 
estrutura política centralizada como a do regime imperial. De acordo com José 
Murilo de Carvalho (1996), a elite imperial brasileira tinha a forma de uma pirâmide 
invertida, na qual o volume de cargos e salários estava fortemente concentrado no 
topo do sistema, em uma configuração oposta à estrutura norte-americana que 
mantinha forte concentração no nível local. Assim “a consequência dessa estrutura 
centralizada era o acúmulo de funcionários e atividades administrativas no nível 
do governo central, sua reduzida presença no nível provincial e quase ausência no 
nível local” (CARVALHO, 1996, p. 137).

Fotografia da primeira reunião da nova legislatura no 
Palácio Conde dos Arcos. Careta de 11.5.1918, p. 13. 

Acervo da Fundação Biblioteca Nacional – Brasil.
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Nesse contexto, percebe-se que a implantação da estrutura federada de 
poder continha uma mudança essencial na forma de exercício do poder político. 
A descentralização da estrutura política forjada pelos constituintes de 1891 estipulou 
normas que alçavam o jogo político subnacional a outro patamar, no qual os estados 
funcionariam como os fiéis da balança na política nacional. Um dos principais fatores 
que unificaram os artífices do novo regime era exatamente o papel da política estadual:

[...] era na questão da autonomia política que todas as províncias, sem 
exceção, se uniram em prol do projeto federalista, porque só neste aspecto 
poderia haver uma “equalização” dos benefícios a todas as unidades da 
federação. Autonomia política significava acabar com o controle que o Poder 
Central tinha sobre as eleições locais e, sobretudo, garantir a eletividade 
dos antigos presidentes de província, transformados em governadores de 
estado. (ABRUCIO, 1998, p. 33).

Se até 1889 era possível politicamente que as carreiras dos senadores 
fossem pautadas por uma lógica exclusivamente nacional (tendo em vista que a 
condição de senador era uma prerrogativa do Poder Moderador), após essa data a 
carreira desses representantes teria, necessariamente, que passar pelas “contas” 
das elites que se sobressaiam nos estados da Federação.

Portanto, com a Primeira República, os atributos dos senadores seriam postos 
à prova, já que o mandato senatorial passaria pela transformação essencial da urna. 
Além do mais, seria o segundo mais alto cargo eletivo da União que passaria a ser 
decidido na esfera estadual e não seria mais produto das estratégias centrais. Desse 
modo, o Senado da Primeira República representa local especialmente oportuno 
para o exame da transição entre os regimes e seus efeitos sobre a elite política, pois 
mantém forte conotação nacional, ao passo que seus membros serão designados na 
esfera estadual. Ademais, com o fim da vitaliciedade, é possível assegurar que esse 
efeito do regime sobre o perfil da elite não é um traço legado do Império, o que não 
ocorre no caso dos deputados federais e estaduais. Essas características fazem dos 
senadores eleitos durante o período objeto privilegiado para explorar como o novo 
ambiente institucional, federalizado e eletivo altera o perfil dos eleitos. 

Qual é a novidade da carreira dos senadores brasileiros 
na Primeira República? 

A posse do senador Paulo de Frontin em notícia veiculada pela Careta de 10.5.1930, p. 31. 
Acervo da Fundação Biblioteca Nacional – Brasil.
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Fonte: elaboração própria com base no DHBB e no arquivo do Senado Federal.

O aspecto que mais chama a atenção é a extensão da carreira política dos 
senadores brasileiros na Primeira República. Se forem considerados apenas os 
indivíduos que tomaram posse no Senado Federal entre 1900 e 1927, constata-se que 
o tempo médio de carreira foi de 24 anos entre a estreia no primeiro cargo público e a 
posse no Senado Federal; no caso dos senadores eleitos entre 1946 e 1962, esse valor 
se reduz para 19,7 anos; e dos eleitos para o Senado durante o Regime Militar (1966-
1986), a extensão da carreira é ligeiramente maior, 21 anos e 6 meses, em média, mas 
ainda é abaixo do observado na Primeira República. Esses valores corroboram a visão 
tradicional de que os indivíduos que chegam ao Senado Federal são políticos bastante 
experientes, desde o início da experiência republicana. 

Contudo, apenas a extensão de carreira, mensurada dessa maneira, pode 
gerar interpretações equivocadas, já que 

[...] um grande dono da terra pode passar vinte anos de sua vida no 
Parlamento, mas por tudo isso, ele não será um [político de carreira] ao 
passo que um homem que só ganha uma eleição o será indubitavelmente, 
se seu período no parlamento for precedido e seguido por alguma função 
burocrática ou outra atividade em nome do partido. (Meynaud 1961, p. 530, 
adaptado). 

Para não incorrer nesse equívoco, é importante utilizar outra medida, não de 
extensão, mas de intensidade das carreiras políticas, e, nesse caso, o indicador é a 
quantidade de cargos públicos que foram ocupados entre a estreia na política e a posse 
no Senado Federal. Tomando apenas o período compreendido entre 1900 e 1927, os 
senadores brasileiros ocuparam em média 6,6 cargos até a posse no Senado. Esse 
valor se reduz para 4,6 cargos nos eleitos entre 1946 e 1962 e sobe um pouco no 
Regime Militar (1966-1986), quando os senadores detiveram em média 5,1 cargos.

Esses achados revelam que a elite senatorial brasileira na Primeira República 
possuía carreiras políticas bastante estruturadas, quer seja sob o ponto de vista 
da sua extensão, quer seja sob o ponto de vista da sua intensidade. Com olhar 
superficial, poder-se-ia afirmar que se o tempo de carreira se elevasse, seria evidente 
um crescimento na quantidade de cargos. Isso é falso, porque se o mesmo indivíduo 
continuasse no mesmo cargo, seu tempo de carreira aumentaria, e a quantidade de 
cargos permaneceria constante. 

Ainda sobre esse aspecto, vale ressaltar que a vida média no cargo 
de senador – número de anos que durou o Senado dividido pelo número total de 
senadores e multiplicado pelo número legal de senadores em cada momento  – durante 
o Império era de 14,74 anos (CARVALHO, 1996, p. 116). Na República, o mesmo dado 
cai para 8,24 anos. Isso revela que o fim da vitaliciedade alterou de modo substantivo o 
tempo que os indivíduos tomavam um lugar no Senado. Isso pode parecer óbvio, mas 
é importante que seja mensurado, pois, do contrário, poder-se-ia crer que um mesmo 
indivíduo passaria a maior parte da sua vida no mesmo cargo.

Os resultados apresentados oferecem panorama geral para toda a população 
de indivíduos que integrou o Senado Federal. Contudo, como se sabe, o traço que 
mais chama a atenção para o analista da política brasileira na Primeira República 
é a força da política estadual, e daí surgem diferenças importantes, as quais ficam 
bem claras quando examinados os mesmos indicadores por unidade da Federação. 
O mapa 1, a seguir, apresenta a média do tempo de carreira, e o mapa 2, adiante, 
apresenta a média da quantidade de cargos ocupados, ambos por estado.

Mapa 1 – Tempo de carreira por estado
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O mapa 1 revela que os senadores com as maiores médias no tempo de 
carreira são os mineiros (26,5 a 28,5 anos), seguidos pelos paulistas e pelos 
baianos, que registram médias de 24,6 a 26,5 anos, de acordo com a subtração 
entre o ano de chegada ao Senado e o ano de estreia na vida pública. Paraná e Piauí 
são os dois estados em que a média do tempo de carreira fica abaixo de 16,7 anos.

Esses dados são relevantes por duas razões: primeiro porque mesmo os senadores 
com tempo de carreira menor possuíram carreiras bastante extensas (a menor média no 
mapa 1 é de cerca de 15 anos); segundo porque sugere que para os políticos de Minas 
Gerais, São Paulo e Bahia devem ter havido mais oportunidades para permanecer na 
carreira, pois está-se, pelos menos nos dois primeiros casos, falando de estados com 
partidos fortes, com capacidade de controlar o processo político. Nos outros estados, em 
que talvez a concorrência política tenha sido mais intensa, houve espaço para entrada de 
políticos menos experientes, o que reduz a média no tempo de carreira.

O mapa 2 registra a intensidade da carreira, medida pela quantidade de 
cargos públicos ocupados até a chegada ao Senado Federal. Tal como no gráfico 
anterior, é perceptível que as médias elevadas não foram suficientes para ofuscar 
variações estaduais.

Mapa 2 – Total de cargos ocupados por estado

A Bahia é o estado em que os senadores possuíram mais cargos até a 
chegada ao Senado Federal, foram quase oito cargos para todos os senadores 
desse estado, o dobro do que se observa na Paraíba. Minas Gerais, São Paulo, 
Paraná e Rio Grande do Sul são os estados em que, pelas médias, os senadores 
ocuparam de seis a sete cargos antes da chegada ao Senado Federal. Esses dados 
revelam as variações entre os estados, mas têm a desvantagem de não captarem 
a dispersão em relação à média que ocorria entre os senadores do mesmo estado.

A última informação com a qual se pode caracterizar a carreira política dos 
senadores brasileiros na Primeira República é o vínculo deles com organizações 
partidárias. Quando se examinam suas biografias, descobre-se que há informações 
sobre vínculos com partidos políticos para 300 dos 359 indivíduos que tomaram 
posse no Senado Federal entre 1891 e 1934. Dos 300 senadores em cujas 
biografias informa-se a vinculação com partidos políticos, pouco mais da metade 
foi vinculada a mais de uma agremiação, e a outra parte esteve ligada com até 
cinco partidos ao longo desse período.

É importante não tratar os partidos políticos na Primeira República como se eles 
se assemelhassem aos que surgiram em muitas democracias de massa a partir dos anos 
1950. É necessário considerar que, como o Brasil na Primeira República era um país 
de dimensões continentais, com uma malha de comunicação precária, com a maioria 
de sua população vivendo no campo, a extensão da franquia eleitoral (causada pelo 
desaparecimento dos critérios censitários) acabou por fortalecer as oligarquias locais.

 Nessas condições, é bastante provável que se desenvolvesse uma divisão 
social do trabalho dentro das famílias. Por exemplo, um chefe político local teria um 
filho fazendo carreira na Igreja, outro se encarregaria de cuidar dos negócios das 
famílias, e o terceiro filho – normalmente os mais novos – iria para a faculdade de 
Direito, onde daria os primeiros passos na atividade política, para posteriormente 
defender, nas arenas legislativas (estadual e/ou federal), os interesses da sua 
família e das redes oligárquicas nas quais ela estava inserida. Família e partido 
podem ser, portanto, duas faces da mesma moeda. Com base nisso, é preciso 
evitar interpretação anacrônica das organizações partidárias da época.Fonte: elaboração própria com base no DHBB e no arquivo do Senado Federal.
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De outra forma e tendo em mente as severas diferenças na estrutura 
econômica entre os estados da Federação, é razoável imaginar que surgissem muitas 
divisões entre os grupos oligárquicos. Disso poderiam derivar a sobreposição de 
diferentes ordens de clivagens: as disputas eleitorais em nível regional podem estar 
associadas às disputas de interesses imediatamente econômicos, mas também 
às diferenças no controle de recursos políticos (como o controle de autarquias 
públicas, dispositivos de repressão do estado, etc.), ou até mesmo divergências 
acerca da divisão do social do trabalho dentro das famílias, tal como mencionado 
anteriormente. 

Observando essa estrutura, os dados sobre a vinculação com agremiações 
partidárias na elite senatorial são importantes pois elas indicam que quem chegou 
ao Senado Federal foi um grupo experimentado em atividades estritamente políticas. 
Por sua vez, a experiência com organizações partidárias era  importante porque o 
partido político se configurava como a instância em que os conflitos decorrentes 
de todas essas clivagens eram solucionados – ele viabilizava as candidaturas, e era 
por meio dos jornais controlados pelos dirigentes partidários que se imprimiam as 
cédulas eleitorais. Enfim, ele fazia a intermediação entre a capital do estado e as 
franjas do sistema político.

Portanto, examinando a carreira dos senadores na Primeira República à luz 
do que se passa em diferentes níveis de governo, compreende-se melhor como se 
constituíram alguns dos fundamentos da representação política que passaram a 
predominar na política brasileira a partir da segunda metade do século XX.

Sugestões de leitura

ABRUCIO, F. Os barões da federação: os governadores e a redemocratização 
brasileira. São Paulo: Hucitec/DCP-USP, 1998.

ASSIS, M. de. O velho Senado. Brasília: Senado Federal, Conselho Editorial, 2004.

CARVALHO, J. M. de. A construção da ordem: a elite política imperial: teatro de 
sombras: a política imperial. 3. ed. Rio de Janeiro: Ed. UFRJ: Relume-Dumará, 1996.

LEITE, B. W. de Cerqueira. O Senado nos anos finais do Império (1870-1889). 
Brasília: Senado Federal, 1978.   

CODATO, Adriano; COSTA, Luiz Domingos; MASSIMO, Lucas; HEINZ, Flavio. Regime 
político e recrutamento parlamentar: um retrato coletivo dos senadores brasileiros 
antes e depois da Ditadura. Revista de Sociologia e Política, Curitiba, v. 24, n. 60,  
p. 47-68, dez. 2016. 

COSTA, L. D. et. al. O desenho e as fontes da pesquisa com elites parlamentares 
brasileiras no século XX. In: PERISSINOTTO, R.; CODATO, A. (coord.). Como 
estudar elites. Curitiba: Ed. UFPR, 2015. p. 63-92.

DANTAS, I. Coronelismo e dominação. Aracaju: Universidade Federal de Sergipe, 
Proex/CE-CAC, 1987.

MASSIMO, L. A profissionalização da oligarquia no Brasil: um estudo sobre a 
estrutura da carreira política dos senadores na Primeira República. 2018. Tese 
(Doutorado em Ciência Política) – Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2018.

MEYNAUD, J. Introduction: general study of parliamentarians. International Social 
Science Journal, Paris, v. 13, n. 4, p. 513-543, 1961.



43

Partidos, competição política 
e fraudes eleitorais
Paolo Ricci (USP)



44

Os partidos na Primeira República
Os anos iniciais da Primeira República se caracterizaram por um quadro 

político heterogêneo e conflituoso. Em 1893, no Congresso Nacional, foi 
constituído o Partido Republicano Federal (PRF) por um grupo de políticos cuja 
afinidade de discurso é perceptível, podendo ser classificado como “republicanos 
históricos” – parlamentares de diferentes estados, que faziam constantes 
menções ao tempo da propaganda, com defesa apaixonada da República, e que 
construíram atuação conjunta. 

O PRF era liderado pelos republicanos paulistas, e seu chefe era o senhor 
Francisco Glicério, líder da maioria na Câmara dos Deputados. O partido teve 
vida efêmera, cindindo-se em 1897, após o conflito entre o Presidente Prudente 
de Moraes e Glicério. Até o final da Primeira República, a disputa por cargos 
representativos se daria somente entre partidos estaduais. 

Esses partidos exerciam papel central na organização das disputas políticas 
nos estados. A luta política pela conquista das cadeiras parlamentares não era uma 
questão limitada à disputa nos municípios, nem era de se considerar uma prática 
individual ou circunscrita à ação dos coronéis e dos chefes políticos locais, levando 
rebanhos de eleitores para as seções eleitorais no dia da eleição.  

A conquista das cadeiras no Congresso Nacional não era dada e não surgia 
às vésperas das eleições, nem se prendia unicamente a elementos clientelísticos 
e personalísticos dos candidatos. Era uma luta que se articulava e se reproduzia 
dentro de organizações partidárias presentes em cada estado. No que tange ao 
momento eleitoral, importa destacar dois aspectos. De um lado, a escolha da chapa 
do partido. Essa questão era crucial para os líderes dos partidos, afastando as 
chances de cisão e possíveis defecções entre os políticos de maior peso, em que 
a situação mais incômoda era aquela na qual cada facção acabasse por apresentar 
sua chapa de concorrentes oficiais.

Charge publicada n’O Malho de 19.6.1909, p. 20. 
Acervo da Fundação Biblioteca Nacional – Brasil.
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Fotografias da convenção do Partido Republicano 
Fluminense em 1924 publicadas n’O Malho de 23.8.1924, 
p. 47. Acervo da Fundação Biblioteca Nacional – Brasil.

A fixação das chapas partidárias destrinchava-se por várias instâncias 
decisórias, envolvendo diversos atores políticos, seguindo as regras estatutárias. 
No grau mais elevado, era o líder do partido – geralmente identificado no governador 
ou nos senadores – que acabava por definir os nomes que concorreriam às urnas. 
No entanto, também era comum a indicação dos candidatos pela executiva do 
partido ou pelo diretório que surgia como responsável pelo acordo sobre os nomes 
dos candidatos. Por fim, num formato mais inclusivo, a convenção do partido 
sancionava, em evento público, os nomes indicados pelo partido. Importa notar 
que o processo seletivo não era restrito à mera comissão executiva, ao diretório 
das legendas em nível estadual, ou a situações de clara influência do governador.  
A negociação levava em conta os órgãos internos ao partido e também as 
preferências dos chefes municipais.
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Chapa da Concentração Conservadora em Minas Gerais para o pleito de 1930, Correio Paulistano 
de 28.2.1930, p. 6. Acervo da Fundação Biblioteca Nacional – Brasil.
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Outro aspecto a se destacar é a campanha eleitoral. Dois são os tópicos 
que dela emergem: o uso da imprensa e a viagem eleitoral. Todos os partidos 
políticos minimamente organizados no Brasil do começo do século XX possuíam 
um jornal oficial. O jornal era a voz do partido. A filiação partidária era facilmente 
identificável pela sigla do partido que aparecia abaixo do nome do jornal, 
conforme nota-se nas imagens a seguir. 



47

Republica de 14.2.1928, Santa Catarina. Acervo da Fundação Biblioteca Nacional – Brasil.

Editorial político do jornal O Dia de 19.2.1927, Paraná.  
Acervo da Fundação Biblioteca Nacional – Brasil

O Democrata de 5.9.1929, Mato Grosso. Acervo da Fundação Biblioteca Nacional – Brasil.

Nessas imagens, é possível notar a identificação do partido logo abaixo do título do jornal.

A importância dos jornais na época deve ser analisada considerando suas 
multíplices funções. Serviam, em primeiro lugar, para organizar o pleito. Nesses 
periódicos, se anunciavam as datas e os lugares de eleição das mesas que, como 
visto, pela lei eram eleitas antes do dia da eleição. Os cidadãos alistáveis eram 
convidados a aparecer na sede do partido. Os responsáveis pelo alistamento eram 
identificados por nome e sobrenome, bem como por eventuais endereços de 
alistamento publicados. Nos jornais se encontravam, nas semanas que antecediam 
o pleito, também o endereço dos locais de votação e das sedes das seções eleitorais.

Considerando o tema da campanha eleitoral, os jornais consolidaram-se 
no suporte ao partido como veículo privilegiado de propaganda partidária. Ao 
se aproximar das eleições, essas folhas davam voz aos candidatos do partido 
que representavam. Em particular, os jornais veiculavam três informações 
importantes. A primeira delas era a divulgação da chapa oficial do partido – abria 
oficialmente a campanha eleitoral –, que era publicada usualmente logo após 
o fim da convenção partidária que havia sufragado os nomes dos candidatos 

oficiais. A chapa aparecia geralmente na primeira página entre as notícias mais 
relevantes do momento e era repetida em várias edições até o dia da eleição. 

Outra informação importante era a publicação do manifesto político do 
partido que, a partir dos anos 1920, ficava mais complexo e amplo em seu conteúdo. 
E, para além da publicação de documentos oficiais, o uso da imprensa partidária se 
caracterizava pela tentativa de deslegitimar o adversário político. Para alcançar esse 
fim, usava-se vários meios. A sátira era uma delas, usada sobretudo no final do 
século XIX e no começo XX, quando as fotografias ainda eram pouco frequentes. 
Mais comuns eram os editoriais e os artigos publicados na primeira página dos 
jornais. As acusações geravam respostas e contrarrespostas, constituindo uma 
verdadeira guerra de editoriais.

Em tempos em que o arsenal de meios de comunicação era restrito, a viagem 
eleitoral desempenhava papel relevante na luta eleitoral. A retórica do “meeting 
público” – como na época era chamado o comício – alerta sobre a importância 
desse ato. Do ponto de vista prático, dos relatos dos denunciantes emerge com 
clareza a busca pelo contato, nas fases pré-eleitorais, com personalidades influentes. 
Na excursão eleitoral, dizia um candidato, procurava-se falar com as chefias mais 
influentes “incutindo-lhes amor à causa pública, reanimando-as no meio da descrença 
geral” (Anais da Câmara dos Deputados, de 25 de maio de 1903, p. 34). Além disso, 
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Meeting na Praça dos Martyres, Fortaleza (Ceará), em prol da candidatura do coronel  
Franco Rebelo para presidente do Estado, Fon-Fon de 27.1.1912, p. 44.  

Acervo da Fundação Biblioteca Nacional – Brasil.

a viagem é um esforço físico e material notável que leva o candidato em peregrinação 
por municípios muito distantes entre si. Assim, não era incomum para os candidatos 
relatar que haviam participado de comícios e conferências, apresentando-se em 
praça pública, em edifícios que permitissem a aglomeração de várias pessoas ao 
mesmo tempo, como os cinemas, inclusive as sedes dos partidos políticos, ou que 
eram organizados banquetes, discursando perante ilustres cidadãos.

O ponto que interessa resgatar desses relatos é o fato de que a viagem eleitoral 
não era um exercício político solitário conduzido apenas em função da força pessoal de 
cada candidato. Por causa das distâncias percorridas, assim como da necessidade 
de alcançar os eleitores, era natural que essas excursões eleitorais fossem organizadas 
e não deixadas ao acaso. Havia uma rede de atores e sujeitos envolvidos diretamente 
na peregrinação entre os vários municípios do distrito eleitoral.

Para além da fraude eleitoral
A fraude eleitoral é geralmente lembrada para desqualificar o voto na Primeira 

República. Não há dúvida de que a competição eleitoral se dava pelo controle do 
alistamento, por forjar atas falsas ou contar “a modo próprio”. Entretanto, a prática 
da fraude deve ser entendida além do tema do desvirtuamento da verdade eleitoral 
e pensada em função da disputa pelo controle do processo eleitoral. Os conflitos 
partidários para monopolizar o alistamento, a eleição das mesas eleitorais e a 
própria organização do pleito – da escolha dos edifícios-sede de seções eleitorais 
à prática de levar os eleitores às urnas –representavam a concretude da disputa 
pelo poder entre as forças políticas. 

A fraude era denunciada no acirramento dessa disputa. De certo modo, as 
denúncias das práticas fraudulentas seriam expressão não da violação de certos 
direitos individuais, mas, sobretudo, da incapacidade de controle por parte das 
elites locais sobre a própria burocracia eleitoral. O fato de que o pleito não fosse 
contestado derivava, então, do monopólio exercido por uma força política sobre as 
fases eleitorais no município e, por extensão, no distrito eleitoral. Como a disputa 
era, em muitos casos, acirrada, a fraude seguia as várias etapas previstas na 
legislação eleitoral até chegar ao Congresso Nacional, última instância decisória, 
em que se praticava o último estágio do exame das atas eleitorais – e eventualmente 
alguns candidatos não eram empossados. Essa prática ficou conhecida como 
degola. Entretanto, esse momento não deve ser associado unicamente a alguma 
prática de controle dos resultados eleitorais. Eventuais “degolas”, no processo de 
reconhecimento dos diplomas no Congresso Nacional, eram a consequência 
de disputas acirradas dentro dos estados. Assim, o Congresso intervinha para 
“corrigir” a situação, às vezes “degolando” alguns grupos políticos.
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O tema da fraude eleitoral na charge satírica da revista Careta de 23.1.1909, p. 17. Autor: J. Carlos 
(José Carlos de Brito e Cunha – 1884/1950). Acervo da Fundação Biblioteca Nacional – Brasil.
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Como se faziam presidentes 
na Primeira República
Claudia Viscardi (UFJF)
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Quando se pensa em como se processavam as eleições presidenciais na 
“velha república”, é impossível não comparar com as eleições mais recentes no 
Brasil. Por um lado, tal comparação é positiva, pois ajuda a compreender os limites 
das escolhas e da competição política que se construiu ao fim do século XIX. 
Por outro, ao partir de valores e experiências recentes, tende-se a subestimar os 
processos políticos passados, sem entender a lógica que predominava entre 
os contemporâneos. Em outras palavras, o risco do anacronismo é muito grande e deve 
ser evitado. Em que pesem tais obstáculos, insistiremos na comparação, com 
vistas a tornar a compreensão do leitor mais rápida e eficiente.

Em relação à escolha recente dos presidentes da República, há pelo menos 
quatro diferenças fundamentais quando a comparamos com a Primeira República. 
A primeira delas era a impossibilidade de reeleição. A segunda, o quase insignificante 
índice de participação eleitoral. A terceira, o modelo de federalismo que alçou como 
principais atores as unidades federadas. E, por fim, a diferença entre os mandatos 
do chefe do executivo e dos deputados das câmaras legislativas. O impacto de tais 
diferenças é fundamental para a compreensão das especificidades do período. 

A proibição da reeleição era importante fator a fomentar acirrada disputa política 
intraoligárquica. A cada quatro anos, grupos políticos hegemônicos disputavam a 
indicação de seu nome e o apoio da maior parte das oligarquias para o escolhido. 
Dessa forma, fazia-se necessária a construção ou a reconstrução de alianças políticas 
a cada sucessão presidencial, o que tornava cada quadriênio um período em que 
tivessem que ser repactuadas alianças ou resolvidas eventuais dissidências. 

Resta claro que tal competição se dava nos limites das próprias oligarquias 
hegemônicas, que não se limitavam aos mineiros e aos paulistas, mas ao conjunto 
mais amplo de políticos, provindos ou de outros estados fortes (como o Rio Grande 
do Sul, Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco), ou de estados não tão poderosos, mas 
detentores de algumas lideranças individuais de forte inserção nacional (como Lauro 
Sodré/PA, Joaquim Murtinho/MT, Lauro Miller/SC). Portanto, a real competição eleitoral 
entre os presidenciáveis se dava previamente às eleições. Uma vez alçado um nome 
com consistente apoio da maior parte das oligarquias, a sua eleição estaria garantida.

Imagem extraída da Fon-Fon de 2.1.1926, retratando os convencionais no banquete do Automóvel 
Club, em ocasião da sucessão presidencial daquele ano, no qual foi anunciada a candidatura de 

Washington Luís. Acervo da Fundação Biblioteca Nacional – Brasil.
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“Afonso Pena: – Não há o que 
duvidar: O meu programa agradou 
geralmente. Os convivas do banquete 
não ocultaram sinais de aprovação.

Nilo Peçanha: – Perfeitamente. 
Enquanto V. Ex. falava, eu semicerrava 
os olhos e observava, tal qual fiz no 
banquete ao Sr. Pinheiro Machado. 
Mas... Não podemos dispensar o apoio 
e a simpatia popular, sem os quais 
ficaremos no mato sem cachorro.

Zé Povo (à parte): – O meu apoio... 
A minha simpatia... Ora, senhores, 
todos querem isso... Todos me 
engrossam, e, afinal, não sou eu 
o mais aquinhoado... A minha 
simpatia... Vá lá...O meu apoio... 
Veremos, como diz o cego.”

Tal disputa prévia se iniciava, 
em geral, a partir dos últimos meses 
do segundo ano de governo e envolvia 

uma série de negociações, nem sempre fáceis e raramente isentas de conflitos. Dessa 
forma, a hipótese de que predominou, no período, uma aliança monopólica entre 
mineiros e paulistas – conhecida como café com leite – não resiste à análise empírica. 
No exame de milhares de correspondências trocadas entre os principais atores dos 
processos eleitorais republicanos, foi possível perceber as intensas negociações 
processadas nos jogos sucessórios, a diversidade dos atores envolvidos e a 
rejeição às atitudes monopolizadoras por parte de qualquer ente federativo. 

Há que se destacar a proeminente participação do Exército como ator 
político ao longo de todo o período, bem como o papel do Parlamento na definição 
das candidaturas presidenciais e na composição dos ministérios.

Capa da revista O Malho de 14.10.1905. Acervo da 
Fundação Biblioteca Nacional – Brasil.

Charge de O Malho de 7.12.1912, p. 49, retratando as conversas entre os chefes mineiros para 
influenciar a escolha do futuro presidente. Acervo da Fundação Biblioteca Nacional – Brasil.

Claro que tais disputas se davam no seio de uma elite muito reduzida. 
A instituição do sufrágio direto, após a inauguração do regime republicano, não o 
tornaria de imediato universal. Tal como ocorria em outros países das Américas 
e na maior parte dos países da Europa, significativa parcela da população não se 
encontrava apta a votar – referência aos analfabetos, às mulheres e aos menores 
de 21 anos. Ademais, o caráter facultativo do voto, agregado aos altos índices de 
violência dos processos eleitorais, inibiam ainda mais a participação da população. 
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Os indicadores informam que, para as eleições presidenciais, a maior 
taxa de participação ocorreu na disputa entre Vargas e Júlio Prestes, ao fim da 
Primeira República, atingindo apenas 5,7% da população. Essa foi a eleição mais 
competitiva (Prestes foi eleito com 57,7% dos votos). O menor índice encontrado 
foi o das eleições de 1906, quando apenas 1,4% dos brasileiros compareceu para 
eleger Afonso Pena, que obteve 97,9% dos votos. 

Eleições presidenciais no Brasil (1894 -1930)

Data da 
eleição Presidente eleito

Comparecimento 
sobre a população 

(%)

Votos do candidato eleito 
sobre o comparecimento 

(%)

1º.3.1894 Prudente José de Moraes Barros 2,21 84,29

1º.3.1898 Manuel Ferraz de Campos Salles 2,7 90,93

1º.3.1902 Francisco de Paula Rodrigues 
Alves

3,44 91,71

1º.3.1906 Afonso Augusto Moreira Pena 1,44 97,22

1º.3.1910 Hermes Rodrigues da Fonseca 3,19 57,07

1º.3.1914 Venceslau Brás Pereira Gomes 2,40 91,59

1º.3.1918 Francisco de Paula Rodrigues 
Alves

1,48 99,06

13.6.1919 Epitácio Lindolfo da Silva Pessoa 1,5 71

1º.3.1922 Artur da Silva Bernardes 2,92 56,03

1º.3.1926 Washington Luís Pereira de Sousa 2,27 97,99

1º.3.1930 Júlio Prestes de Albuquerque 5,65 57,74

Fonte: adaptação de Alberto Guerreiro Ramos, em O problema nacional do Brasil, nº 4. Editora Saga, 1960.

Embora os indicadores, quando analisados friamente, atestem pouca ou 
nenhuma participação cidadã, é preciso levar em conta que a maior dificuldade 
das lideranças era fazer com que os eleitores alistados vencessem a apatia e 
comparecessem às urnas. O jogo eleitoral envolvia um conjunto grande de não 
eleitores, mas que acompanhavam, nas ruas e pela imprensa, as disputas que se 
processavam em torno do destino do país. Períodos eleitorais eram ocasiões de 
significativa mobilização social, sobretudo nos centros urbanos mais povoados. 

Como as leis eleitorais do período permitiam candidaturas independentes, à 
revelia dos partidos, a análise dos resultados eleitorais permite constatar número 
muito grande de pessoas com esse tipo de candidatura a receber votos, o que 
revela não só uma dispersão de interesses, como também uma disputa entre 
vários contendores. Em 1894, na primeira eleição direta do regime, mais de 60 
candidatos foram lembrados pelos eleitores; e, em 1902, mais de 80 nomes se 
fizeram presentes como escolhidos. Isso sem contar com a disputa entre vice- 
-presidentes, eleição que se fazia em separado. 

Ao acompanhar os processos eleitorais pela imprensa do período, seja ela 
escrita, seja ilustrada, percebe-se uma alusão constante aos processos eleitorais, 
o que se dava com fins distintos. O primeiro era defender a candidatura de algum  
líder que tivesse controle sobre o jornal; o segundo era incentivar a participação 
do povo, atuando de forma pedagógica, com o fim de contribuir para maior 
consciência em torno da importância do voto, do combate às fraudes e da corrupção.  
Os meetings, que se assemelhavam aos comícios do período, contribuíam para que a  
população, mesmo ausente do processo, se informasse sobre as disputas ou  
delas participasse, mesmo sem direito a voto. Portanto, não se pode contestar o 
caráter mobilizador dos processos eleitorais, mesmo que o número de eleitores 
fosse diminuto.

Neste dia, a Fon-Fon dedica 
uma série de artigos à vida 
política de Rui Barbosa em 
ocasião de seu falecimento. 
Fon-Fon de 10.3.1923, p. 43. 
Acervo da Fundação Biblioteca 
Nacional – Brasil.
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A terceira especificidade do período diz respeito aos atores políticos e 
seus diferentes repertórios de ação. É sabido que o período liberal oligárquico 
foi marcado pela fragilidade de partidos políticos nacionais e pelo predomínio de 
agremiações estaduais. De certa maneira, a instituição do federalismo, mesmo que 
não tenha sido da forma mais radical, como a proposta pela Emenda Castilhos, 
fortaleceu as identidades regionais, transformando o Parlamento em palco de 
disputas entre diferentes estados. Os partidos regionais, embora não monopólicos, 
hegemonizavam a competição entre a maior parte dos atores. Por mais que as leis 
eleitorais tentassem abrir espaço para as oposições e/ou minorias, o voto em lista 
fechada dificultava o processo.

Dessa forma, oligarquias regionais, que remontavam ao período de ocupação 
do território nacional, viram-se fortalecidas pelo federalismo, pois bastava 
que obtivessem o controle sobre os processos eleitorais internos, para que se 
perpetuassem no poder, controlando a composição de suas respectivas bancadas. 
Como a composição da Câmara Baixa do Parlamento era proporcional ao número 
de eleitores, sem outro freio que garantisse uma representação mais proporcional, 
a não ser o indicador de 1 deputado para cada 70 mil habitantes, formaram-se 
bancadas muito desiguais. 

Os 6 maiores estados possuíam juntos mais de 60% dos deputados. Minas, 
por si só, tinha a maior bancada, com 37 membros, seguida por São Paulo e 
Bahia com 22 deputados cada. Ao passo que os estados menos povoados não 
ultrapassavam o limite de 4 deputados, como era o caso do Amazonas, Espírito 
Santo, Paraná, Goiás, entre outros.

Tal ausência de isonomia na representação política se revelou igualmente 
na ocupação dos espaços do Executivo (Ministérios e demais órgãos do 
segundo escalão), como do próprio Legislativo (comissões do Congresso). 
Isso tornou o federalismo da época extremamente desigual, fazendo com que 
oligarquias mais consolidadas controlassem, por meio de suas bancadas, os 
rumos políticos do país.O Malho de 24.1.1903, p. 8. 

Acervo da Fundação Biblioteca Nacional – Brasil.
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A quarta característica do regime presidencial republicano diz respeito 
à diferença entre os mandatos do Congresso e os da Presidência da República.  
O primeiro era de três anos; o segundo, de quatro. Isso fazia com que cada 
presidente tivesse necessariamente que governar com duas bancadas diferentes; 
ao mesmo tempo, em algumas sucessões, as eleições da Presidência coincidiram 
com as do Parlamento, gerando algum nível de instabilidade nos processos, que 
precisa ser levado em conta na análise dos jogos sucessórios. 

Tal prerrogativa da Carta Constitucional de 1891 atu ava como importante 
contrapeso ao poder da Presidência, que embora eleita quase unanimemente pelas 
urnas, tinha que negociar com as bancadas no Parlamento para a construção de 
maiorias – o que nem sempre se dava de forma tranquila. A escolha da Presidência 
da Câmara era sempre um período disfuncional, pois como as oligarquias dos 
estados eram autônomas e na maioria delas, as disputas intraoligárquicas as 
tornavam divididas, nem sempre essa negociação era fácil para a Presidência.

A hipótese de que Campos Salles tenha conseguido, em 1900, garantir a 
eleição de bancadas subservientes aos governadores, que, por seu turno, serviam 
acriticamente ao situacionismo, não resiste à análise empírica. As mudanças 
regimentais propostas por Salles, conhecidas como política dos governadores, não 
ultrapassaram o período de seu mandato e não garantiram a estabilidade do regime.

Diante de tais especificidades, que, comparadas à República atual, parecem 
reduzir sobremaneira o caráter democrático da primeira experiência republicana, 
uma reflexão final se faz necessária. Os 41 anos do regime foram relativamente 
estáveis, sobretudo se compararmos aos vizinhos latinos ou até mesmo a alguns 
países europeus. Tal estabilidade foi garantida pelos arranjos políticos, formais 
e informais, que evitavam a monopolização das alianças, na medida em que, 
em cada processo eleitoral, parcerias teriam que ser renegociadas ou recriadas. 
Por isso, intui-se que a garantia da estabilidade do regime esteve exatamente na 
instabilidade de um conjunto variado de arranjos institucionais, dentre os quais, os 
analisados neste documento. 

Esse conjunto de características resultou em um modelo mais competitivo 
do que se esperava; a envolver maior número de cidadãos do que os previstos 
pelos códigos eleitorais; a permitir participação de maior número de estados- 
-atores; e a coexistir com um Parlamento mais forte. 
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O incerto alvorecer da República: 
o governo provisório e a eleição 
indireta de Marechal Deodoro 
da Fonseca (1891)
Felipe Azevedo e Souza (UFBA)
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A primeira eleição presidencial no Brasil foi realizada 15 meses depois 
do célebre 15 de novembro de 1889. Entre o último imperador e o primeiro 
presidente, o país passou por tempos agitados sob um governo provisório liderado 
por Marechal Deodoro da Fonseca e por um ministério formado pela coalizão que 
reunia notáveis representantes das principais tendências do republicanismo no 
país: Quintino Bocaiúva e Aristides Lobo eram signatários do manifesto de 1870; 
Campos Salles representava o republicanismo paulista e o PRP; Demétrio Ribeiro, 
os positivistas gaúchos; Benjamin Constant, o nome da oficialidade republicana do 
Exército, e Eduardo Wandenkolk, da Marinha; Rui Barbosa, por fim, republicano 
de última hora, que pode ser apontado simbolicamente como representante dos 
adesistas, além de ser uma voz liberal em um meio onde abundavam positivistas. 
O grupo tinha o enorme desafio de liderar a refundação do Estado brasileiro sob 
novos princípios e consolidar o regime recém-inaugurado. 

Em meio ao projeto de implantação das instituições republicanas, 
a eleição presidencial tinha importância decisiva, mas, para sua realização, 
fazia-se necessário reerguer toda a estrutura política desmantelada após o 
golpe militar de 1889. Sinalizando que o novo regime se pretendia legalista, 
ainda em dezembro daquele ano, o governo provisório nomeou uma comissão 
responsável por elaborar o projeto da Constituição republicana.
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Em 15 de setembro de 1890, anunciaram que 
seriam realizadas as eleições para a Assembleia Nacional 
Constituinte. Esse pleito foi regido pelas disposições 
do Regulamento Alvim, decreto que definiu aspectos 
importantes da cidadania eleitoral e atribuiu aos constituintes 
a responsabilidade de eleger o primeiro presidente. 

Sob a justificativa de assegurar a continuidade do 
projeto republicano, evitando que monarquistas regressistas 
esboçassem qualquer ameaça ao regime por meio do 
voto, o Regulamento Alvim instituiu eleições indiretas 
para presidente. Mas, essa não era a única exceção que o 
regulamento reservava para aquele pleito legislativo. Foi 
suspenso, unicamente durante essa eleição para a Assembleia 
Constituinte, um dispositivo que tornava inelegíveis chefes 
de polícia, comandantes de armas e demais funcionários 
militares que exerciam comandos de forças de terra e de 
mar. Este fato propiciou grande afluência de candidatos 
fardados. Muitos deles acabaram sendo eleitos, 55 para ser 
mais exato, e isso ocorreu principalmente pelos esforços do 
governo em controlar os resultados dos pleitos.

O arranjo normativo para neutralizar qualquer força 
oposicionista foi além. O Regulamento Alvim transferiu a 
realização e a fiscalização das eleições para os membros 
das intendências municipais, que, naquele momento, 
passaram a ser nomeados pelos interventores de cada 
estado. Esses últimos, por sua vez, eram indicados 
pelo governo provisório – cabe salientar ainda que a 
maior parte desses interventores foram nomeados por 

critério de afinidade com membros da cúpula do executivo, muitos eram militares 
sem qualquer experiência prévia na administração pública, alguns até mesmo 
familiares de Deodoro. Ao fim, o governo central criou uma estrutura que tornava 
praticamente impossível a vitória de dissidentes do novo regime. 

Em 15 de setembro de 1890, cerca de 2% da população compareceram às 
urnas para eleger 63 senadores e 205 deputados. O número de votantes era pouco 
expressivo, mas, em comparação com a média dos votantes da última década 
imperial, registrou-se significativo acréscimo, principalmente porque um decreto 
republicano suprimia a exigência da comprovação censitária para o alistamento. 
Ainda assim, excluíam-se os analfabetos e as mulheres, podendo alistar-se apenas 
brasileiros maiores de 21 anos no gozo de seus direitos civis e políticos, além 
de estrangeiros que reunissem essas 
mesmas qualificações e que estivessem 
residindo no Brasil desde o dia 15 de 
novembro de 1889.

Os assentos da Constituinte 
foram todos praticamente ocupados por 
aliados do governo e por defensores do 
republicanismo. Elegeram-se, inclusive, 
todos os ministros do governo provisório, 
com exceção de Benjamin Constant, que 
não havia se candidatado – certamente 
o momento mais triunfante da gestão 
de Deodoro, pois, desde os primeiros 
meses, as crises internas e o contínuo 
bater de cabeças dos ministros revelaram 
a instabilidade como traço distintivo 
daquele governo. 

Relato do dia da eleição no Maranhão publicado pela A Pacotilha de 15.9.1890, p. 4. 
Acervo da Fundação Biblioteca Nacional – Brasil.

Revista Illustrada de 1890, ano 15, nº 601, p. 5. 
Acervo da Fundação Biblioteca Nacional – Brasil.
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Vale lembrar que o movimento republicano, mesmo 
tendo então mais de duas décadas de existência e destacada 
relevância no debate público, nunca conseguiu lograr resultados 
eleitorais significativos durante o Império. É importante 
ressaltar que, sob a bandeira maior do republicanismo, 
estavam dispostas tendências ideológicas heterogêneas e 
grupos de interesse em disputa. Facções com clivagens sociais 
diferentes (proprietários paulistas, jovens cadetes da Escola 
Militar, jornalistas da imprensa carioca, etc.) divergiam sobre 
grande variedade de temas: em relação à amplitude do poder 
do governo central, à autonomia dos estados, à possibilidade 
de ditadura positivista, à adoção do sufrágio universal, enfim, 
uma miríade de possibilidades e de tendências estava em jogo. 

O governo provisório foi montado em precária 
estrutura, que conjugava a inexperiência administrativa de 
seus membros, a dificuldade para a criação de consensos e 
a ausência de rotinas políticas sob vazio institucional. Essas 
circunstâncias estabeleceram o tom errático do primeiro ano de 
política republicana. Havia elevado grau de incerteza, mas, 
de início, muitos republicanos acalentavam a esperança de 
que esse quadro de instabilidade poderia ser contornado 
com a eleição do primeiro presidente. O Marechal Deodoro 
da Fonseca, como candidato natural, no entanto, se mostrou 
inábil para concretizar essa expectativa.

Em janeiro de 1890, Demétrio Ribeiro, então Ministro da Agricultura, pediu 
demissão por discordâncias em relação à nova política financeira (que mais tarde 
descambaria no fragoroso desastre do “encilhamento”), anunciada pelo Ministro 
da Fazenda, Rui Barbosa. 

A essa primeira crise ministerial, repercutida efusivamente pela imprensa, 
seguiram-se outras pelos mais variados motivos. Uma semana depois de Demétrio 

Ribeiro, o Ministro do Interior, Aristides Lobo, também 
deixou o cargo por Deodoro não ter acatado algumas de suas 
nomeações para o funcionalismo público. Pouco depois foi 
Quintino Bocaiúva, Ministro das Relações Exteriores, que 
apresentou sua carta de demissão por se opor ao degredo 
do famoso capoeirista Jucá Reis, pois o então ministro 
tinha laços pessoais com a família do criminoso. 

Eram frequentes as contendas de Marechal Deodoro 
com Benjamin Constant, Ministro da Instrução Pública, 
Correios e Telégrafos. Por pouco não chegaram às vias 
de fato. Em uma reunião ministerial, os dois precisaram 
ser contidos por outras autoridades presentes. Deodoro 
chegou a propor duelo para resolver suas diferenças 
com Constant, mas, por fim, foi dissuadido. A tibieza das 
relações institucionais desse governo ficou ainda mais 
evidente quando Deodoro pretendeu conceder os direitos de 
construção e de exploração do Porto de Torres a um amigo, 
mas o projeto foi unanimemente rejeitado pelos ministros. 
Esses e outros casos expunham a incompetência do governo, 
principalmente do seu prócer, em lidar com divergências em 
seu próprio núcleo central, mas nenhuma dessas crises teve 
impacto comparável ao empastelamento do jornal A Tribuna.

Nos dias finais de novembro de 1890, militares 
invadiram a sede daquela folha, destruíram os equipamentos tipográficos e 
espancaram seus funcionários. O ataque A Tribuna, desfechado por oficiais fardados, 
foi um arroubo autoritário de militares que viam desrespeito ao regime e à corporação 
nas publicações de tendência monarquista que criticavam o governo em escritos 
que, não raro, eram pontuados com ataques pessoais aos seus membros. Poucos 
dias depois, um humilde funcionário do corpo redacional, o revisor João Romariz, 
veio a falecer em decorrência das violências sofridas pelos agentes do Estado. 

Cidade do Rio de 17.12.1890, p. 1. Acervo da Fundação 
Biblioteca Nacional – Brasil.
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A opinião pública cerrou fileiras contra o governo e os jornais cariocas, em 
protesto, realizaram um lockout, suspendendo suas publicações por alguns dias. 
Essa conjuntura foi crucial para o pedido de demissão coletiva do Ministério, acatado 
em meados de janeiro de 1891. A poucos meses da eleição presidencial, era este o 
cenário: acirramento das desconfianças dos civis em relação aos militares; receio 
de que os últimos fatos fossem sintomas do desabrochar de uma ordem ditatorial; 
acentuação das divisões internas do governo e das próprias Forças Armadas.

Como a eleição presidencial se processaria de maneira indireta, não houve 
campanha eleitoral ou qualquer debate programático entre as candidaturas. 
O que existiu foi muita articulação de bastidores e a disseminação de clima 
conspiratório. O velho marechal, veterano condecorado da Guerra do Paraguai, 

já não inspirava confiança em amplos setores civis do republicanismo. 
Lideranças do Partido Republicano Paulista buscaram então construir uma 
chapa alternativa encabeçada por Prudente de Moraes, célebre representante 
da oligarquia cafeeira e presidente da Assembleia Constituinte, que, naquele 
momento, acabou se tornando o principal oponente de Deodoro.

Na véspera da eleição, foi promulgada a Constituição. Naquela ocasião, 
o Congresso votou uma moção para instituir a Benjamin Constant, que havia 
falecido no mês anterior, o título de “Fundador da República Brasileira”. 
Ao legar tal homenagem ao desafeto do marechal, o ato soou como uma estratégia 
de diminuir e secundarizar o papel de Deodoro no processo político, até porque 
alguns dos seus propugnadores já vinham se expressando abertamente, no 
púlpito da Assembleia, contra a candidatura do chefe do governo provisório. 
Mas, o clima de tensão também era alimentado pelos deodoristas. Naquela 
semana, circularam vários boatos de que, em caso de derrota do marechal, o 
Congresso seria dissolvido e haveria a instauração de uma ditadura através de 
ofensiva armada de setores do Exército. 

No dia seguinte, sob a apreensão da possibilidade de interrupção da ordem 
constitucional ainda em suas primeiras horas, os congressistas votaram para 
presidente e para vice-presidente, em sistema de votos separados. O Marechal 
Deodoro da Fonseca foi eleito presidente com 129 votos, seguido por Prudente 
de Moraes, que recebeu 97, tendo sido votados ainda Floriano Peixoto e Saldanha 
Marinho, recebendo 3 votos cada. 

Charge de Pereira Neto, publicada na Revista Illustrada de março de 1891, nº 615, retratava o presidente e o 
vice-presidente eleitos saltando das urnas sobre a Constituição, ao redor os seus eleitores, os congressistas e 

à frente as musas representavam as unidades federativas. Acervo da Fundação Biblioteca Nacional – Brasil.
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A surpresa maior ficou para a eleição do vice-presidente. O candidato 
da chapa de Deodoro, o Ministro da Marinha, Eduardo Wandenkolk, amargou 
uma derrota acachapante, conseguindo apenas 57 votos, conquanto Floriano 
Peixoto, vice da chapa de Prudente, foi eleito pelos votos de 153 parlamentares. 
Ainda que a escolha de Deodoro tenha sinalizado opção um tanto cautelar pela 
manutenção da ordem, a eleição de Floriano foi inequívoco sinal de força da 
oposição, que pretendia criar mecanismos que moderassem eventuais ímpetos 
ditatoriais do presidente. 

No quadro Compromisso Constitucional que Aurélio de Figueiredo pintou em 1891, Deodoro da Fonseca 
faz o protocolar discurso de jurar e manter a Constituição, juras que seriam quebradas poucos meses depois. 

A maior parte dos congressistas é retratada com indiferença em relação ao rito. 
Imagem: Museu da República/Ibram/Ministério da Cidadania nº 13/2019.

Por telegrama, jornais de todo o Brasil recebem os resultados da eleição. 
Na foto, detalhe de edição da Revista Illustrada de 1891, ano 16, nº 615, p. 3. 

Acervo da Fundação Biblioteca Nacional – Brasil.
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Deodoro da Fonseca 

Exerceu papel central na crise 
política entre segmentos militares 
e governo no final do Império. Fez 
parte do grupo de líderes (entre eles 
Benjamin Constant, Quintino Bocaiúva, 
Rui Barbosa, Francisco Glicério, 
representante dos republicanos 
paulistas, e alguns oficiais, até da 
Marinha) que se organizou pela 
implantação da República no país. 
Presidiu o governo provisório e foi 
eleito primeiro presidente do Brasil pelo 
Congresso. Dissolveu o Parlamento no 
dia 3 de novembro de 1891, mas não 
conseguiu formar novo governo, sendo 
substituído pelo vice Floriano Peixoto. 
Doente e desabilitado, Deodoro da 
Fonseca faleceu em 23 de agosto de 
1892, no Rio de Janeiro.

Floriano Vieira Peixoto

Foi criado pelo tio Coronel José 
Vieira de Araújo Peixoto, senhor de 
engenho e influente político provincial, 
que dispunha de melhores recursos 
materiais. Floriano fez carreira militar, 
participando da Guerra do Paraguai. Não 
participou diretamente do movimento que 
levou à República. No entanto, na manhã 
de 15 de novembro, quando os principais 
membros do governo foram cercados por 
tropas lideradas pelo general Deodoro da 
Fonseca e pelo Tenente-Coronel Benjamin 
Constant, recusou-se a comandar a 
resistência imperial. Substituiu Deodoro 
na Presidência da República de 1891 
até 1894, quando Prudente de Moraes 
o sucedeu. Faleceu no dia 29 de junho 
de 1895.

Nasceu em Anadia, pequena Vila da então província de Alagoas, 
em 5 de agosto de 1827. Era filho do tenente-coronel Manoel 

Mendes da Fonseca e de Dona Rosa Maria Paulina da Fonseca. 
Acervo da Biblioteca da Presidência da República.

Nasceu no engenho de Riacho Grande, em Ipioca, 
distrito de Maceió, em 30 de abril de 1839. Era filho de 
Manuel Vieira de Araújo Peixoto e de Ana Joaquina de 

Albuquerque Peixoto. Acervo da Biblioteca da Presidência 
da República.
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A institucionalização da República tinha objetivamente avançado naqueles 
dias de fevereiro, mas o ambiente de indeterminação continuou a pairar. Falharam 
as coalizões, e os fundadores da República foram incapazes de conferir estabilidade 
ao regime naqueles 15 meses iniciais de governo provisório. A entrega simbólica 
da obra constitucional ao país deveria ser encenada na cerimônia de posse 
presidencial. O evento, porém, não teve brilho algum, foi protocolar e sem a típica 
grandiloquência litúrgica republicana. “Pouca gente; mais nas tribunas que no 
recinto, e no recinto mais cadeiras que ocupantes”, escrevia Machado de Assis em 
crônica publicada anos depois, narrando ainda que a entrada de Floriano no Palácio 
de São Cristovão foi ovacionada por “cálidas e numerosas” palmas, diferente da 
recepção a Deodoro, mais discreta. 

A desconfiança dos parlamentares com o chefe do Executivo, e vice-versa, 
só aumentou nos meses seguintes. Depois de malograda tentativa de golpe, com 
dissolução do Congresso e decretação de estado de sítio, Deodoro renunciou ao 
cargo ainda em novembro de 1891. Floriano, vice-presidente, assumiu, dando 
continuidade a uma conjuntura de instabilidade política e desrespeito aos preceitos 
constitucionais. 
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Vai começar a chamada: 
sucessão presidencial 
e o voto direto em 1894
Luciano Senna Peres Barbosa (UFU)
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A primeira eleição presidencial direta foi momento decisivo no processo 
de instauração do regime republicano no Brasil. Impactadas por diversas revoltas 
e por conflitos políticos regionais, as forças que se alinhavam para o pleito 
refletiriam a fragmentação dos agrupamentos políticos de um regime até então 
marcado por um estado de constante crise institucional. Em meio às cisões das 
forças políticas estaduais, o Partido Republicano Paulista (PRP) apresentar-se-ia 
unido na busca pelo controle civil da Presidência. Essa união alçava os políticos 
paulistas ao protagonismo na definição do futuro do pleito. No entanto, numa fase 
de extrema incerteza política, os encaminhamentos para a candidatura de uma 
liderança paulista à Presidência se dariam sob a ameaça da intervenção militar, 
representada pela figura carismática do Marechal Floriano Peixoto.

 As primeiras movimentações em torno da eleição de 1894 ocorrem num 
quadro de persistente crise institucional. Nascida de uma mudança de regime 
pacífica, os primeiros anos da República seriam marcados por golpes de estado, 
por ameaças de instauração de ditaduras e por conflitos armados regionais que 

levariam a uma longa guerra civil no Sul do país e à Revolta da Armada na capital 
federal. Durante esse período, a promulgação da Constituição republicana em 1891 
traria poucos efeitos para uma conjuntura política de pouca institucionalidade. 

O princípio federalista consagrado na Carta Magna encontraria lideranças 
estaduais em conflitos deflagrados, bem como o Executivo nacional com dificuldade 
em lidar com esses dissensos. Vendo-se cada vez mais isolado por seus opositores, 
Marechal Deodoro, eleito presidente pelo Congresso Constituinte, decide fechar o 
Congresso Nacional e declara estado de sítio em novembro de 1891. A tentativa de 
centralização do poder nas mãos de um dos principais símbolos do regime nascente 
duraria pouco tempo. Aliado por parte do Exército, da Marinha e de outras lideranças 
políticas republicanas, o vice-presidente, Marechal Floriano Peixoto, lança exitoso 
contragolpe de Estado, culminando com a destituição do primeiro presidente.

 A vitória das forças aliadas a Floriano não resolveria a crise institucional. 
Seguida ao contragolpe, Floriano patrocina a derrubada de todos os governos 
estaduais, a exceção do governador do Pará, Lauro Sodré, único que teria se 
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colocado contra Deodoro. O clima de acirramento 
político aumenta. Forças que apoiaram Floriano 
passam a exigir maior influência sobre os destinos 
dos negócios públicos, entre elas as lideranças 
da Armada. Antigos apoiadores de Deodoro se 
organizam em férrea oposição. Abre-se divergência 
em torno da interpretação da Constituição 
Federal no que tange à exigência da realização de 
eleição presidencial. Boatos de novo golpe rondam a 
capital federal.

A reação de Floriano a esse momento de 
incertezas daria a ele a alcunha de Marechal de 
Ferro. Movido pela retórica legalista, Floriano decidiu 
permanecer com o cargo de vice-presidente e se negou 
a chamar novo pleito eleitoral. Implacável com seus 
adversários, encarcerou e exilou diversas lideranças 
oposicionistas sob a alegação de conspiração, e com 
a anuência do Congresso Nacional.  Embora essas 
medidas viessem a enfraquecer seus adversários, de 
outro lado, seus apoiadores começaram a se cindir. 
Ademais, Floriano não conseguira debelar todos os 
conflitos armados regionais. 

A deflagração da Revolução Federalista, em 
1893, aumentaria as tensões ao redor de Floriano. 

A insistência do marechal em intervir na política gaúcha em favor da facção política 
liderada por Júlio de Castilhos – cujos ideais políticos, de caráter centralizador 
e positivista, se aproximavam dos ideais defendidos pelos florianistas – levara à 
radicalização política. Em fevereiro de 1893, os “federalistas” gaúchos – formados 
por antigas lideranças monarquistas liberais – iniciavam suas incursões pelo Sul 
do país contra as forças castilhistas.

 Implicações da guerra civil no Sul do país, os embates no Congresso 
federal e o manifesto dos 13 generais – texto em que 13 autoridades das Forças 
Armadas criticavam as ações de Floriano e pediam a realização de uma nova 
eleição – marcam o prenúncio da próxima crise: a Revolta da Armada. Em setembro 
de 1893, o Almirante Custódio José de Melo, que havia apoiado o contragolpe de 
Floriano, iniciou a revolta da Marinha, mantendo controle da esquadra na Baía 
de Guanabara. Coube ao Marechal de Ferro lutar em duas frentes. 

Charge sobre a indefinição em torno da realização 
das eleições presidenciais após a posse de Floriano. 

Revista Illustrada de 1892, nº 641, p. 4. 
Acervo da Fundação Biblioteca Nacional – Brasil.

Relato dos conflitos armados no Rio Grande do Sul. Revista Illustrada de 1893, nº 660, p. 4. 
Acervo da Fundação Biblioteca Nacional – Brasil.



67

Contudo, a guerra civil e a sublevação da Armada fortaleceriam o presidente. 
Os batalhões patrióticos, promovidos para defender a Presidência e a República, 
formavam a maior expressão do movimento jacobino, cuja síntese era a figura 

de Floriano. O nacionalismo exacerbado – ironizado por Lima Barreto em sua 
obra Triste Fim de Policarpo Quaresma – da verve jacobina florianista levaria a 
mobilização popular na capital federal que não se vira na proclamação da República. 

Cena da Revolta da Armada, na Revista Illustrada 
de 1893, nº 666, p. 4. Acervo da Fundação 
Biblioteca Nacional – Brasil.



68

 Esse mesmo movimento alimentava desconfianças em relação às 
oligarquias estaduais, algumas das quais derrotadas pelas intervenções de Floriano 
que se seguiram após o contragolpe que o colocara na Presidência. Ainda assim, 
jacobinos, e grande parte das lideranças republicanas civis, se reuniriam sob a 
égide do Partido Republicano Federal (PRF – 1893) – definida como “uma catedral 
aberta a todos os credos” – em apoio a Floriano. Estavam traçadas as linhas de 
tensão da sucessão presidencial: de um lado, jacobinos na esperança de que sua 
liderança máxima se mantivesse no poder para defender a República; de outro, as 
oligarquias estaduais, tendo à frente o PRP, temendo a ação dos militares, mas que 
desejavam o apoio da Presidência para o estabelecimento do seu domínio local.

O PRP conquistara seu protagonismo ao se colocar unido em defesa de 
Floriano no início de sua presidência. Ocupando cargos centrais do governo desde 
então, os paulistas faziam valer sua crescente influência econômica aliando-se ao 
poder central, mas sem se confundir com este. Pairavam dúvidas em relação às 
intenções do Marechal de Ferro. À frente do PRF, o Deputado Federal paulista 
Francisco Glicério se apresentava como uma figura simpática a Floriano, mas que 
se via obrigado a observar os anseios da oligarquia de seu estado, temeroso de 
que o ocupante da Presidência levasse a República brasileira ao caminho totalitarista 
caudilho – comum aos países vizinhos à época. 

 Esta relação ambígua entre as duas forças protagonistas da política nacional 
se faria ver quando do início das conversas em torno da sucessão. Floriano havia 
postergado seguidamente as eleições legislativas e presidenciais devido às ameaças 
de bombardeio à capital federal pelos insurgentes da Armada, e a guerra civil no 
sul do país. Os paulistas aceitaram. Definida a data do pleito presidencial para o 
início de 1894, o PRF marcou uma reunião partidária para o dia 25 de setembro de 
1893 para lançar a candidatura da liderança republicana paulista, o presidente do 
Senado, Prudente de Morais. A conjuntura, atravessada por conflitos oligárquicos 
estaduais, fazia com que o Marechal temesse a perseguição aos seus correligionários 
após a posse do novo presidente. Há controvérsias entre historiadores se, de 
fato, Floriano teria considerado a possibilidade de um golpe de estado a fim de se Primeira página do Correio Paulistano de 2.8.1893, noticiando a criação do 

Partido Republicano Federal e publicando o programa do partido. Acervo da Fundação Biblioteca Nacional – Brasil.
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manter a frente do governo. Há relatos afirmando que o Marechal desistira da ideia 
devido à oposição de alguns de seus correligionários, e em razão ao declínio de seu 
estado de saúde. Alguns defendem que Floriano chegara a considerar a indicação 
de seu sucessor. Conforme esta versão, o Marechal sugeriu o nome de Rangel 
Pestana, liderança republicana paulista, e do governador do Pará, o também militar 
Lauro Sodré. Os paulistas teriam negado as indicações, insistindo no nome de 
Prudente de Morais. Ainda assim, os paulistas tiveram o cuidado de indicar – ou de 
aceitar – um representante da corrente jacobina para vice-presidente na chapa, 
tratava-se do presidente da Bahia, Manuel Vitorino Pereira.

A indicação do político baiano 
desagradaria o grupo político de seu 
conterrâneo, Rui Barbosa, que se movia 
na oposição a Floriano. Surge então o 
nome de Afonso Pena, político mineiro de 
larga experiência e expressão nacional. No 
entanto, o então presidente de Minas Gerais, 
declinaria, ainda em 1893, a sugestão do 
seu nome – o que não impediu que este 
obtivesse expressiva votação na Bahia, 
contando com, aproximadamente, 24 mil 
votos dos 38 mil obtidos em todo o pleito. 

Prudente José de Morais Barros

Nasceu em um sítio próximo a Itu 
(SP) no dia 4 de outubro de 1841. Formou-
-se em 1863 em Direito pela Faculdade 
de Direito de São Paulo. Foi vereador 
em Piracicaba (1865-1868), deputado à 
Assembleia Provincial em 1867. Desligou-
-se do Partido Liberal para ingressar no 

Partido Radical. Tornou-se um dos chefes do Partido Republicano, passando a 
defender a causa republicana. Foi eleito deputado pelo Partido Republicano em 
1884. Após a proclamação da República, em 15 de novembro de 1889, Prudente 
foi nomeado governador do estado de São Paulo. Foi nomeado Presidente da 
Assembleia Constituinte de 1890-1891. Elegeu-se Presidente do Brasil em 1894 
pelo Partido Republicano Federal. Após o fim do mandato se manteve ativo na 
política até a morte que ocorreu Faleceu em Piracicaba, em 3 de dezembro de 1902.

A primeira eleição direta para a presidência teria um candidato oficial, 
como tantas outras que se seguiriam no decorrer da Primeira República. 
Prudente José de Morais e Barros era um nome identificado ao novo regime. 
Tendo sido uma das lideranças da propaganda republicana em seu estado, 
ocupou cargos legislativos pelo Partido Republicano ainda durante o Império. 
Advinda à República, foi presidente da Assembleia Constituinte em 1890, 
após breve passagem como governador de São Paulo. Em sua plataforma de 
campanha, defendia alguns ideais caros aos republicanos paulistas, como a 
defesa da autonomia dos estados federados, além de refletir a preocupação 
de seus contemporâneos com a desordem institucional que se seguira à 
proclamação da República, ao defender o cumprimento da Constituição.

Chegado o dia 1 de março de 1894, realizaram-se as primeiras eleições 
diretas à presidência. Após o período de apuração, o nome de Prudente 
apareceria como vitorioso, contabilizando mais de 290 mil votos, contra 
aproximadamente 38 mil do segundo colocado, Afonso Pena, o candidato 
desistente que apoiara o vencedor. Numa época em que não havia o recurso 
de inscrição de candidaturas, as apurações produziam uma longa lista com os 
nomes sufragados – 205 “candidatos” foram sufragados para a presidência – entre 
estes, aparecem 105 votos para Floriano. Da mesma forma, o candidato do 
PRF à vice-presidência, Manoel Vitorino Pereira, recebeu 266 mil votos, sendo 
seguido por uma lista de duas centenas de nomes. Em meio a esta diversidade, 
não seria possível afirmar a existência de uma candidatura de oposição.Imagem: acervo da Biblioteca da Presidência 

da República. 
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Realizada em 15 de novembro de 1894, a posse de Prudente de Morais 
retrataria o momento vacilante em que se encontrava a República nascente. Não 
se sabia como os florianistas radicais reagiriam à chegada do novo governo. Para 
aumentar a incerteza, Floriano não participou da cerimônia de passagem do cargo, 
alegando problemas de saúde. A recepção popular e a presença de lideranças 
nacionais na cerimônia de posse, assim como a participação do Exército e dos 
estudantes do Colégio Militar, apontavam para a existência de uma base de apoio 
ampla ao novo presidente. Nada mais enganoso. Cinco meses depois, o Colégio 
Militar organizaria a primeira das duas revoltas que colocariam sérios desafios à 
presidência de Prudente de Moraes. Iniciava-se o tortuoso caminho das sucessões 
presidenciais no Brasil.

O fervor jacobino ainda persistiria, mesmo após a morte de Floriano, em  
1895. Importantes lideranças políticas nacionais, tal como elementos do Exército, 
não disfarçavam sua desconfiança em relação ao presidente. Em seus primeiros 
meses de governo, Prudente de Morais lidaria com uma base parlamentar 
dominada por um único partido dividido entre grupos hostis, e a necessidade 
de pacificar a revolta no Sul do país. A primeira presidência civil emergia sob a 
ameaça, ainda que velada, de uma intervenção militar.

A crise econômica, a situação 
política conflituosa nos Estados e os 
discursos inflamados dos jacobinos 
na capital federal mantinham a 
presidência tutelada pelo PRF, e por 
extensão, dependente da habilidade 
política de sua liderança máxima, 
Francisco Glicério. Fustigado pelas 
críticas de elementos jacobinos do 
próprio PRF, mas apoiado pelo PRP, 
Prudente de Morais se movia limitado 
pela ambiguidade da sua base de apoio, 
e pela influência de Glicério sobre o 
Congresso. Situação que se agravaria 
com seu afastamento do governo, em 
novembro de 1896, devido ao seu 
estado de saúde. Manoel Vitorino, seu 
vice-presidente florianista, abalaria o 
frágil equilíbrio de forças amparadas 
no partido único. As vozes jacobinas 
dos batalhões patrióticos ganhavam 
espaço nas ruas, e já se faziam ver 
seus movimentos conspiratórios.

Manchete do dia da posse com ilustrações de Prudente de Morais e Floriano Peixoto. Revista Illustrada de 1894, 
ano 19, nº 667, p. 4. Acervo da Fundação Biblioteca Nacional – Brasil.

Canudos, cena que celebra a coragem dos militares 
publicada em Revista Illustrada de 1897, nº 729, p. 1. 

Acervo da Fundação Biblioteca Nacional –  Brasil. 
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Em seu retorno à presidência em março de 1897, sem um aviso prévio a 
Vitorino, Prudente encontraria uma situação política em rápido declínio. A deflagração 
da Guerra de Canudos serviria de combustível para os jacobinos. Estes reconheciam 
no movimento armado travado no interior da Bahia uma tentativa de restauração 

monárquica – a tragédia social causada pelo conflito, e sua dimensão religiosa, só se 
fariam conhecidas após a publicação da epopeia de Euclides da Cunha, Os Sertões. 
As derrotas militares impostas as primeiras incursões do Exército eram descritas 
pelos jornais jacobinos como um sinal de fraqueza do presidente. A revolta da Escola 

Charge anuncia a cisão do Partido Republicano 
Federal. Revista Illustrada de 1897, nº 731, p. 4. 
Acervo da Fundação Biblioteca Nacional – Brasil.
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Militar do Rio de Janeiro – deflagrada em maio de 1897 – também usaria os eventos 
no sertão baiano como seu estopim. A energética reação de Prudente de Morais para 
debelar a revolta de inspiração jacobina, criaria a oportunidade para a explicitação 
e, assim, dissipação das ambiguidades do PRF. Em seguida ao fim da revolta, o 
deputado federal pernambucano, J. J. Seabra, apresenta uma moção de apoio às 
ações do Presidente, numa clara provocação aos jacobinos. Não havia mais saída 
para a manutenção da unidade do PRF.

Numa demonstração de força, Glicério é derrotado na eleição para a 
presidência da Câmara, poucos dias após a moção de Seabra. Desaparecia o PRF. 
O presidente passa a contar com o apoio de boa parte das bancadas de São Paulo, 
Bahia, Pernambuco e Minas Gerais. Mas a derrota do jacobinismo florianista só se 
daria, em definitivo, após o atentado de 5 de novembro de 1897. Neste dia estava 
marcada uma cerimônia de recepção às forças militares vitoriosas em Canudos. 
Apesar do fim do conflito, mantinha-se a exacerbação das forças jacobinas, e, 
com estas, as ameaças à vida do presidente. A tentativa de assassinato frustrada 
do presidente durante a recepção vitimaria o Ministro da Guerra, Marechal Carlos 
Machado Bittencourt. A comoção popular que se seguiu nos dias seguintes ao 
episódio foi acompanhada pela prisão de lideranças jacobinas, a quem recaíam 
suspeitas sobre a participação no atentado.

Três anos após a sua posse, Prudente de Morais estabelecia uma relativa 
estabilidade política. Contando com uma base de apoio no Congresso Nacional, 
iniciava-se o processo de indicação do candidato para a sua sucessão.

O jornal A Noticia na edição de 6 de novembro de 1897 dedicou a primeira 
página inteira ao evento do atentado. Acervo da Fundação Biblioteca Nacional – Brasil.
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Da propaganda à Presidência: 
a presidência de Campos Salles 
(1898)
Ana Luiza Backes (Câmara dos Deputados)
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Antecedentes: o movimento propagandista
Os dois concorrentes às eleições de 1898 eram do movimento da 

propaganda republicana. Os propagandistas defendiam a República, a criação de 
uma burocracia de estado impessoal – baseada na competência –, o federalismo 
e a separação entre a Igreja e o Estado. Grande parte desses concorrentes apoiou 
a abolição da escravatura em 1888, ainda que parte dos fazendeiros paulistas 
republicanos tivesse tido posição ambígua, pois queriam o fim da escravidão só 
quando tivessem resolvido o problema da mão de obra do café. 

Ao assumir o poder, os republicanos procuraram criar sua mitologia – uma 
nova era se iniciava no Brasil, guiada pela ciência e pela razão, em oposição ao 
Império, em que predominavam o atraso, a letargia, os privilégios. Novas políticas 
urbanas, de higiene e de saneamento mudaram as cidades, derrubando bairros 
inteiros, erguendo prédios ligados ao projeto científico (hospitais, hospícios, etc.).

A mudança para a República, contudo, não se deu sem confrontos.

A eleição de Campos Salles representou o marco organizador do novo 
regime republicano. Depois de um período muito conflituoso que se segue à 
proclamação da República, sua candidatura unificou a maior parte dos antigos 
propagandistas (como eram chamados os militantes da causa republicana ao 
longo do Império). Na campanha e na eleição, Campos Salles isolou seu opositor, 
Lauro Sodré, identificado com os republicanos radicais, chamados de jacobinos ou 
de florianistas (de viés nacionalista e intervencionista).

Depois da eleição, Campos Salles promoveu um acordo entre as principais 
forças políticas do país, neutralizando os conflitos que ameaçavam paralisar o 
Congresso. Consegue, assim, aprovar financiamentos internacionais (os funding 
loan) e um programa de restrições monetárias e orçamentárias exigido como 
contrapartida pelos centros internacionais.

O acordo, sacramentado na chamada reforma do Regimento, lançou as 
bases do sistema coronelista e da oligarquização política que marcaram todo o 
período da Primeira República. 
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Os conflitos da primeira década republicana
Depois da derrubada da monarquia, seguiu-se uma década extremamente 

conflituosa, inclusive com conflitos armados. Floriano Peixoto resistiu à Revolta 
da Armada, em que monarquistas apoiados por potências estrangeiras tentaram 
derrubar o governo. Deu apoio, juntamente com a maior parte dos republicanos 
históricos, a Julio de Castilhos em outro confronto armado, a Revolução federalista 
no Rio Grande do Sul. Esses conflitos deixaram marcas, entre elas um movimento 
florianista, que se destacava por forte nacionalismo.  

Derrotados os inimigos da República, tornam-se claros problemas de outro 
tipo. A nova ordem constitucional, ao começar a funcionar, não tinha respostas para 
os frequentes confrontos que iam se abrindo entre os presidentes e o Congresso. 
Como conseguir maioria parlamentar nesse novo sistema? O Poder Moderador 
permitia ao imperador dissolver legalmente as Câmaras, nomeando o primeiro 
ministro que iria conduzir o processo eleitoral nos estados. A maioria parlamentar 
foi garantida, embora num processo invertido, de cima para baixo.

Na nova ordem, como garantir a eleição de deputados que apoiassem o 
presidente eleito? O primeiro caminho tentado foi a intervenção nos estados, 
derrubando os governos – reeditava-se pela força os mecanismos que no Império 
eram legais. Deodoro e Floriano derrubaram os governos da maioria dos estados, 
sucessivamente. Esse caminho levou a muitos confrontos, alguns sangrentos. 
Prudente de Moraes, quando assume, pressionou o Congresso para que 
definisse formas legítimas de intervenção nos estados, sem sucesso. Os conflitos 
permaneceram, contudo, até a posse de Campos Salles e a reforma do regimento 
por ele conduzida.

Os novos grupos chegados ao poder procuraram se unir e fundaram, em 
1893, um novo partido, para defesa da ordem republicana: o Partido Republicano 
Federal  (PRF). Sua fundação expressava a união entre os diferentes grupos 
que sustentaram Floriano Peixoto e a República, derrotando e subordinando as 
elites imperiais. O partido acabou por atrair grande número de ex-monarquistas, 

Campos Salles ainda Ministro da Justiça 
retratado pela Revista Illustrada de 1889, 

nº 569, p. 3. Acervo da Fundação Biblioteca 
Nacional – Brasil.

Lauro Sodré, retratado na Revista Illustrada de 1897, nº 734, capa.  
Acervo da Fundação Biblioteca Nacional – Brasil.

Manuel Ferraz de Campos Salles

Fazendeiro e advogado paulista. 
Republicano histórico, elegeu-se deputado geral 
pelo movimento ainda no Império, um dos dois 
únicos propagandistas eleitos no período. Foi 
um dos principais líderes do Partido Republicano 
Paulista (PRP), fundado em 1873, máquina política 
poderosa que funcionou na Primeira República. 
Exerceu o cargo de Ministro da Justiça, no governo 
provisório de Deodoro da Fonseca, permanecendo 
até 1891. Exerceu o cargo de senador pelo estado 
de São Paulo entre os anos de 1890 e 1891, depois 
entre 1894 e 1895, e mais tarde de 1910 a 1914. 
Entre 1896 e 1897, assume o cargo de governador 
de São Paulo. 

Lauro Nina Sodré e Silva

Paraense, formou-se engenheiro militar 
no curso da Escola da Praia Vermelha, no Rio 
de Janeiro, onde abraçou a causa da República 
e a doutrina positivista de Comte. Foi o primeiro 
governador do estado do Pará; foi, também, 
representante do Pará na Constituinte da 
República e eleito quatro vezes senador, sendo 
três pelo Pará e uma pelo Distrito Federal.
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e isso ajudou a eleger o presidente, o paulista Prudente de Moraes, e a maioria 
avassaladora das duas casas legislativas. 

A união dos republicanos históricos, contudo, ocultava divergências 
que apareceram claramente durante o governo de Prudente. A oposição entre 
florianistas e prudentistas viria a dividir o Partido Republicano Federal, levando-o 
à cisão em 1897. Essas divergências têm sido interpretadas como “oposição civis-
-militares”. O primeiro presidente civil estaria tentando desarticular a estrutura de 
poder militar, visando “desmilitarizar” o país. Essa interpretação perde de vista 
que havia outras clivagens que dividiam tanto civis quanto militares, e eles se 
expressavam na formação das facções que se digladiavam: o nacionalismo, o 
papel do estado, as privatizações, a centralidade do café na economia. 

O PRF se dividiu em 1897. Dois blocos se definiram: os situacionistas, que 
apoiavam Prudente de Moraes; e uma ala jacobina ou florianista, com posições 
nacionalistas e intervencionistas, muito marcadas pelo positivismo.

A temperatura política estava em 
ascensão, preparando uma campanha 
presidencial muito disputada: os 
“concentrados” lançaram o positivista 
Lauro Sodré para presidente, em 7 de 
outubro de 1897. Esse republicano  
de primeira hora havia sido o único 
governador a se colocar contra 
o golpe perpetrado pelo Marechal 
Deodoro da Fonseca em 3 de novembro 
de 1891, quando foi dissolvido  

o Congresso. Foi o único reconduzido ao cargo, quando se deu o contragolpe de  
Floriano Peixoto, com a queda de Deodoro e a derrubada de todos os governadores 
por ele nomeados. Era, portanto, legítimo representante do grupo florianista.

O estopim que deu origem à cisão do PRF foi a 
apresentação, no Congresso, de uma moção de 
solidariedade ao presidente pela repressão aos alunos 
da Escola Militar. Capa da Revista Illustrada de setembro 
de 1896, ano 21, nº 711.Acervo da Fundação Biblioteca 
Nacional – Brasil. O candidato Lauro Sodré e seu vice, retratados pela Revista Illustrada de 1897, 

ano 22, nº 734. Acervo da Fundação Biblioteca Nacional – Brasil.
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Campos Salles, pelo seu passado de republicano 
histórico, foi convidado a se candidatar para esvaziar a 
polarização nos termos de históricos versus governistas, 
como ele mesmo relatou em seu livro:

É evidente, em presença de tão valiosas 
testemunhas, que a crise, resultante de motivos 
poderosos que vinham atuando de muito longe, 
não podia ser debelada pela simples cessação 
das causas ocasionais. Em ponto culminante, 
dominando os fatos com a sua assinalada 
influência, segregando os elementos e gerando 
discórdias, estava o problema do momento – a 
eleição presidencial. Desta vez ainda, e sempre, 
era este o grande eixo em torno do qual girava a 
política da República. [...] 

Os oposicionistas, conforme já fiz notar, jactavam-
-se de ser os puritanos, os representantes do 
republicanismo brasileiro, apontando os seus 
correligionários mais eminentes como os 
legítimos depositários das verdadeiras tradições  
republicanas. Os governistas, porém, não cediam 
a primazia aos seus adversários e expunham a 
lista dos veteranos da República que acampavam 
nos seus arraiais. Foi nestas condições que o meu 
nome começou a sair da penumbra, apontado  
como um republicano histórico, ao serviço 
da ideia republicana desde a primeira hora de 
combate contra o regime decaído. (p. 83-4)

O então governador do estado de São Paulo 
lançou sua candidatura com um manifesto, em 31 de 
outubro de 1897.

A luta pelo poder, entre grupos oligárquicos 
chega neste momento ao seu apogeu. De um 
lado está grande parte do Partido Republicano 
paulista, que tem o apoio da ala legalista do 
Exército e de grupos estaduais; de outro, se 
enfileiram as alas paulistas partidárias de 
Francisco Glicério e republicanos históricos, 
com Quintino Bocaiúva, aliados aos grupos 
militares, exaltados florianistas e positivistas 
do Rio Grande do Sul. Nas festas do dia da 
independência, [...] uma multidão calculada 
em 4.000 pessoas levanta entusiásticos vivas 
à memória do pranteado marechal Floriano, 
à do coronel Moreira César, e ao Dr. Júlio de 
Castilhos, isto num momento em que Prudente 
de Moraes e seu Ministério estão presentes na 
praça. (CARONE, 1970, p. 1.980).

Em 5 de novembro, a tentativa de assassinato 
de Prudente de Moraes, que resulta na morte de seu 
Ministro da Guerra, mostrou o grau de acirramento 
a que haviam chegado os conflitos – isso muda o 
quadro radicalmente. Depois do atentado, o apoio 
popular voltou-se para Prudente. Trinta mil pessoas 
acompanharam o féretro do marechal assassinado, 
uma multidão que empastelou os jornais jacobinos. 
Prudente explorou o incidente para buscar o controle do 
Congresso sobre sua sucessão, alijando adversários. 

Artigo publicado na primeira página do Diario da Tarde 
de 28.10.1908, Paraná, comentando o livro de Campos Salles.  

Acervo da Fundação Biblioteca Nacional – Brasil.
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As eleições
As eleições ocorreram no dia 1º de março de 

1898. O pleito se processou em estado de sítio, que havia 
sido proclamado após o atentado contra Prudente de 
Moras. Campos Salles se elegeu com grande vantagem. 
Observe-se a baixíssima participação eleitoral, de menos 
de 3% da população (dados de 1894 indicavam uma 
população de 15 milhões de habitantes). Vale registrar 
que mulheres e analfabetos não tinham direito de voto, 
o que já excluía a maior parte da população.

Resultado do pleito
Candidatos Votos %

Campos Salles 420.286 90,9

Lauro Sodré 38.929 8,4

Outros 3.146 0.7

Total 100

Fonte: Bolívar Lamounier and Octavio Amorim Neto. 
In: Dieter Nohlen, Elections in the Americas a Data Handbook. 

Oxford: Oxford University Press, p. 229. 

Campos Salles tomou posse no dia 15 de 
novembro de 1898 e governou até 15 de novembro 
de 1902. Antes da posse, em abril de 1898, o presidente 
eleito partiu para a Europa, em viagem destinada a 
renegociar a dívida externa e obter novos financiamentos. 

Cidade do Rio de 5.11.1897, capa. Acervo da Fundação Biblioteca 
Nacional – Brasil.

A disputa presidencial retratada na Revista Illustrada de 1897, ano 22, nº 735. 
Acervo da Fundação Biblioteca Nacional – Brasil.

O Paiz de 1º.3.1898, capa. Acervo da Fundação 
Biblioteca Nacional – Brasil.
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Foram assinados acordos financeiros intitulados de funding loan, para 
cuja operacionalização o presidente iria necessitar de maioria legislativa. Era 
necessário não apenas obter apoio para a política econômica, mas também 
recuperar a credibilidade internacional, mostrando que o regime republicano 
funcionava por quadro institucional “moderno” (parlamento, eleições) e que o 
presidente tinha condições de garantir os acordos firmados.

Apesar de enfraquecida, a ala florianista continuava atuante no Congresso e 
preparava-se para as eleições legislativas de 1899 (as eleições parlamentares não 
coincidiam com as presidenciais). Se as eleições fossem realizadas pelas regras 
vigentes, previam-se grandes dificuldades na definição dos eleitos.

O processo de “reconhecimento dos eleitos” na Câmara dos Deputados 
acontecia após a eleição, quando todos os candidatos que se pretendiam eleitos em 
seus distritos apresentavam seus diplomas, levando atas e diplomas que certificavam 
a realização da eleição e a votação em seu nome. Quando havia disputa muito 
acirrada, podia acontecer que se realizassem duas eleições paralelas, duas mesas de 

votação a colher e apurar os votos. Era o que se esperava que 
acontecesse em 1899, com dezenas de distritos apresentando 
mais de um eleito reivindicando reconhecimento.

O pacto que redefine a representação 
política: a reforma do regimento

A reforma do Regimento da Câmara dos Deputados 
surgiu nessa conjuntura como solução no curto prazo, 
possibilitando a eleição de uma bancada de apoio à política 
econômica traçada por Campos Salles. Foram efetuadas 
mudanças para o momento crucial da definição dos eleitos em 
cada distrito para deputado federal. 

Os trabalhos de reconhecimento dos diplomas 
eram efetuados pela própria Câmara dos Deputados, 
como era comum na maior parte dos países na época 
(a Justiça Eleitoral no Brasil só viria a ser criada em 1932). 
Os deputados apresentavam-se no Rio de Janeiro portando 
os documentos que comprovavam sua eleição. Dentre eles, 
era escolhido um presidente para dirigir os trabalhos. A ele 
cabia nomear a Comissão de Reconhecimento, que elaborava 
a primeira e decisiva triagem dos diplomas, definindo em 
primeira instância quais diplomas tinham valor e quais 
não. A Câmara composta a partir dessa lista inicial tomava 
posse e começava a funcionar em sessões preparatórias, 
aprovando oficialmente os eleitos em cada estado, julgando 
as impugnações e as disputas. É evidente que o poder do 
presidente de decidir sobre a composição do órgão que fazia 
a triagem era um poder fundamental.

A partida de Campos Salles para a Europa, retratada na Revista Illustrada de 1898, ano 23, nº 713. 
Acervo da Fundação Biblioteca Nacional – Brasil.

Notícia veiculada na Cidade do Rio de 17.4.1900, descrevendo as mudanças no regimento. 
Acervo da Fundação Biblioteca Nacional – Brasil.
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A reforma de 1899 envolvia dois pontos: a) mudança no critério de escolha 
do presidente das sessões preparatórias – o cargo de presidente provisório caberia 
ao mais idoso, salvo se entre eles se encontrasse o presidente ou qualquer dos 
vice-presidentes que serviram na última sessão legislativa; b) alteração no critério 
de reconhecimento dos diplomas – passariam a ser reconhecidos apenas os 
candidatos cujos diplomas tivessem sido expedido pela maioria da junta apuradora.

O Malho de 24.6.1905, p. 2. Acervo da Fundação Biblioteca 
Nacional – Brasil.

É importante perceber que, antes da reforma do Regimento da Câmara, as 
bancadas estaduais não obedeciam uniformemente ao comando dos governadores. 
Apenas após a reforma é que os governadores passam a ter o controle sobre os 
representantes dos estados. Antes era possível o reconhecimento de representantes 
das minorias estaduais, desde que tivessem a articulação nacional necessária.  
A partir da reforma, passaram a ser reconhecidos apenas os candidatos oficiais.
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A mudança instituída não foi, contudo, simplesmente uma desnacionalização –  
se, de um lado, o acordo entregava o controle da eleição nos estados aos 
governadores, de outro, mantinha a direção dos trabalhos nas mãos do mesmo 
presidente da legislatura anterior. Esse mecanismo garantia o controle final do 
processo para aquela maioria nacional que controlava o Congresso, afinada com o 
Executivo. A descentralização, portanto, foi parcial.

No longo prazo, as mudanças inauguraram uma nova forma de fazer 
funcionar o sistema representativo, caracterizada pela oligarquização do sistema 
político e pela exclusão da maioria da população.

Da modernização à oligarquia e exclusão
O sistema resultante foi bem-sucedido em institucionalizar os conflitos 

entre as elites, construindo mecanismos aceitos para eleger governos e permitindo 
convergência entre presidentes e congressos.

O sistema de representação foi esvaziado, congelando o controle dos 
estados nas mãos de oligarquias, permitindo manipulações explícitas do voto 
por sua parte. O controle do processo representativo implicava que o grupo do 
governador dificilmente perdesse uma eleição no estado. Isso se refletia nas 
eleições presidenciais – dados sobre eleições disputadas no período de 1910, de 
1914 e de 1930 demonstram que o candidato vitorioso obteve, nos estados onde 
era apoiado pelo governador, a média percentual de 88%, 96% e 85% dos votos; 
o perdedor, por sua vez, conseguiu, naqueles estados em que o governador o 
apoiava, a média de 71%, 62% e 85%, em cada ano. 

A política na Primeira República era também excludente: basta dizer que, na 
eleição de 1930, a com maior participação popular desse período, votaram apenas 
5% dos cidadãos. A maior parte permanece de fora, excluída tanto por mecanismos 
legais (especialmente os analfabetos e as mulheres, que não podiam votar) como 
por extralegais (o uso sistemático da fraude pelas “máquinas” de fazer eleitos). 
O movimento de propaganda republicano acabou associado à consolidação de um 
sistema oligárquico e excludente, bem longe dos sonhos de modernidade. 

Sugestões de leitura

BACKES, Ana Luiza. Fundamentos da ordem republicana: repensando o pacto de 
Campos Sales. Tese de doutorado em Ciência Política (UFRGS, 2004), publicada 
pela Câmara dos Deputados em 2005.

CARDOSO, Fernando Henrique. Dos governos militares a Prudente – Campos 
Sales. In: O Brasil Republicano. São Paulo: DIFEL, 1975.  v. 3. Estrutura de poder 
e economia. Cap. 1. (História geral da civilização brasileira, v. 8).

CARONE, Edgard.  A República Velha: instituições e classes sociais (1889-1930). 
3. ed. São Paulo:  DIFEL, 1970. 

GUANABARA, Alcindo. A Presidência Campos Sales. Brasília: UnB, 1983. 

LESSA, Renato. A invenção republicana. 2. ed. rev. Rio de Janeiro: Topbooks, 1999. 

PENNA, Lincoln de Abreu. O progresso da ordem. Rio de Janeiro: Sette Letras, 1997. 

QUEIROZ, Suely Robles Reis. Os radicais da República. São Paulo: Brasiliense, 1986. 

SALES, Manuel Ferraz de Campos. Da propaganda à Presidência. Introdução de 
Renato Lessa. Ed. fac-similar. Brasília: Senado Federal, 1998.



83

A consolidação da política dos 
governadores (1902)
Rafael Augustus Sêga (UTFPR)
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O pleito de 1º de março de 1902 constituiu-se na quarta disputa eleitoral 
presidencial do Brasil. Foi o terceiro confronto por voto direto nas 20 unidades 
federativas e mais o Distrito Federal.

O Presidente do quadriênio 1898-1902, Manuel Ferraz de Campos Salles 
(1841-1913), havia conduzido uma política econômica ortodoxa de “saneamento” 
do país, por meio do Ministro das Finanças, Joaquim Duarte Murtinho (1848-1911), 
que, apesar de ser médico, era economista liberal da “escola monetarista”, na qual 
as finanças públicas independeriam do crescimento da produção nacional. Depois de 
tomar empréstimo vultoso de banqueiros ingleses (funding loan), Murtinho encabeçou 
uma série de medidas impopulares para saldá-lo, como a diminuição do papel moeda 
em circulação, cortes de despesas da União, interrupção de obras públicas, aumento 
de impostos, congelamento de salários e desestímulo aos créditos industriais.

Todavia, não foi só na economia que Campos Salles tentou assegurar a 
hegemonia dos cafeicultores, seu grupo de origem. No âmbito político, ele 
procurou solucionar o embaraço de poderes entre a União e os estados membros 
por meio do Congresso. A Constituição estabelecia que, no começo dos mandatos 
parlamentares, um comitê confirmaria a licitude dos pleitos dos membros recém-
-eleitos, era a famigerada Comissão de Verificação de Poderes. Uma vez que o 
presidente dominava esse expediente, Campos Salles estabeleceu um pacto com 
os chefes executivos estaduais. Se os governadores se obrigassem a apoiar o poder 
presidencial, a comissão só diplomaria e empossaria parlamentares alinhados a 
eles em seus estados – era a prática da “degola”. Os governadores aderiram em 
massa à proposta, dando origem ao que se convencionou chamar de política dos 
governadores, o que, na prática, praticamente aniquilou a atuação das oposições.

Essa “cascata de poder” conservadora fazia com que, na época das eleições, 
as oligarquias estaduais buscassem consolidar seu poder por meio de uma rede de 
compromissos, com base no município. Quem comandava esses municípios com 
mão de ferro era o “coronel”, geralmente um latifundiário. Com o tripé “coronelismo, 
enxada e voto” – famosa expressão de Victor Nunes Leal –, os governos estaduais 
faziam o elo eleitoral entre seus potentados e o governo central. Com o intuito 

Joaquim Murtinho será lembrado, nos anos a seguir, pela sua atuação como ministro e sua intervenção na economia. 
Notícia extraída da Careta de 10.4.1909, p. 25. Acervo da Fundação Biblioteca Nacional – Brasil.
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de contar com os votos dos “currais” eleitorais dos coronéis de seus estados, 
os governadores faziam pouco caso das violências e das coações em tempos de 
eleição, em troca de um comprometimento bilateral de votos por verbas e cargos.

A eleição presidencial de 1902 foi a primeira disputa presidencial sob 
a definição dessa orquestração política. Todavia, as disputas para presidente e 
vice-presidente eram realizadas separadamente. Na metade de seu mandato, 
Campos Salles havia rompido com seu vice, o pernambucano Francisco de Assis 
Rosa e Silva (1857-1929), por questões de malversação de recursos públicos em 
Pernambuco. O caso aconteceu por causa do desfalque de 194:242$712 (contos 
de reis) dos cofres da Delegacia Fiscal de Pernambuco. Nessa ocasião, o Ministro 
Joaquim Murtinho ordenou prosseguimento de investigação ao procurador da 
República em Pernambuco, que se recusou em cumprir a ordem e foi demitido.

Aborrecido com a intromissão do Ministro Murtinho em seus domínios estaduais, 
Rosa e Silva rompeu com Campos Salles em meados de 1900. Para desagradar o 
presidente, lançou o nome de Quintino Antônio Ferreira de Sousa Bocaiúva (1836-
1912) para a sucessão presidencial, acompanhado de Justo Pereira Leite Chermont 
(1857-1926) como vice-presidente, com o apoio do Partido Republicano do Pará, do 
Partido Republicano de Pernambuco e do Partido Republicano Fluminense.

O jornalista Quintino Bocaiúva era um “republicano histórico” (militante pela 
causa durante o Império e participante do movimento de 1889). Foi ministro das 
Relações Exteriores durante o governo provisório e sua participação na “Questão de 
Palmas” foi considerada desastrosa. Tal questão era resquício das disputas territoriais 
dos tempos do Tratado de Madri de 1750. Para tanto, a Argentina demandava o 
domínio da região oeste do atual Estado de Santa Catarina e do sudoeste do Paraná, 
buscando o deslocamento das fronteiras nos rios Chapecó e Chopim. 

Sem consultar o Congresso Nacional, o então Ministro Quintino assinou, em 
1890, o Tratado de Montevidéu, que dividiria meio a meio o território contestado 
entre os dois países. Os parlamentares brasileiros consideraram que essa cessão 
territorial feria a soberania nacional, portanto não a ratificaram. Para resolver 
o litígio, foi convocado José Maria da Silva Paranhos (1845-1912), o Barão do 
Rio Branco, que optou pelo arbitramento do presidente norte-americano Grover 
Cleveland (1837-1908) que, em seu parecer, redefiniu as fronteiras entre Brasil e 
Argentina pelos rios Peperi-Guaçu e Santo Antônio. Contudo, Quintino foi eleito 
ainda senador e presidente do Estado do Rio de Janeiro para o quadriênio 1900-
1903, no qual ele próprio afirmava que esse cargo, no executivo fluminense, nada 
mais era do que o de um “síndico de massa falida”.

O advogado Justo Chermont havia sido deputado provincial pelo Pará nos 
tempos do Império. Com a implantação da República em 1889, foi eleito para a 
presidência do seu estado natal, mas deixou o cargo para assumir como Ministro 
dos Negócios Estrangeiros de Deodoro, em 1891. Elegeu-se sucessivamente para 
senador, só interrompendo a sequência para concorrer como vice-presidente na 
chapa oposicionista, em 1902.

Fotografia retratando um grupo de senadores e Rosa e Silva que se despede do Senado ao término do governo 
Campos Salles, em 1902. Revista da Semana de 23.11.1902, p. 5. Acervo da Fundação Biblioteca Nacional – Brasil.
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Entrementes, a experiência presidencial de Campos Salles na administração de 
um orçamento apertado por obrigações pesou na escolha pessoal de seu sucessor.  
O Ministro Joaquim Murtinho tinha sido “fritado” por Rosa e Silva por causa do 
desfalque em Pernambuco, como já mencionado anteriormente. Somado a isso, o 
vice-presidente fez uma campanha difamatória em alguns jornais atribuindo a Joaquim 
Murtinho o protagonismo da crise econômica que o país atravessava. Assim, a busca 
de um sucessor presidencial que também priorizasse o campo da gestão econômica fez 
com que a escolha de Campos Salles recaísse sobre Francisco de Paula Rodrigues Alves 
(1848-1919), governador “linha dura” de São Paulo. O vice-presidente escolhido foi o 
mineiro Francisco Silviano de Almeida Brandão (1848-1902).

Deveras, nesse período, o Partido Republicano Paulista (PRP) e o Partido 
Republicano Mineiro (PRM) já haviam tacitamente combinado revezamento entre 
si frente à Presidência da República, o que se convencionou chamar de política do 
café com leite.

Rodrigues Alves

Nascido em Guaratinguetá, o advogado 
Rodrigues Alves comandou São Paulo por 
duas vezes: no Império, como presidente 
da província, entre 1887 e 1888; e como 
presidente de Estado, entre 1900 e 1902 (mais 
tarde ocupou novamente esse cargo entre 
1912 e 1916). Antigo conselheiro do Império, 
ele atuou como deputado constituinte, como 
ministro da Fazenda de Floriano e de Prudente 
de Moraes e como senador. Em sua primeira 
gestão no governo do Estado de São Paulo, 
inaugurou a usina hidrelétrica de Santana 
de Parnaíba e enfrentou epidemias de febre 

amarela, quando entrou em contato com a “Doutrina Finlay”, da transmissibilidade 
da doença pela picada do mosquito, aprendizado que seria fundamental mais tarde 
na reforma urbana da capital federal, em sua gestão presidencial.

O então Presidente do Estado de Minas Gerais, Silviano Brandão, foi eleito 
vice-presidente junto com Rodrigues Alves, mas morreu antes de assumir, sendo 
substituído pelo também mineiro Afonso Augusto Moreira Pena (1847-1909), 
eleito em 18 de fevereiro do ano seguinte.

A indicação de Rodrigues Alves por Campos Salles começou em novembro 
de 1900, quando o Ministro das Relações Exteriores à época, Olinto Máximo de 
Magalhães (1867-1948), foi a Belo Horizonte obter, com sucesso, a adesão do 
PRM e de Silviano Brandão como vice-presidente. Campos Salles estava receoso 
de ter que indicar outro vice-presidente do Nordeste, haja vista o conflito com o seu 
vice pernambucano, e preteriu o Presidente da Bahia, Severino dos Santos Vieira 
(1849-1917), em favor de um vice-presidente mineiro. Por outro lado, Campos 
Salles preferiu Silviano a Afonso Pena, por esse também ser antigo conselheiro 
do Império, assim como Rodrigues Alves. O presidente não queria uma chapa que 
pudesse receber a pecha de “monarquista” pela imprensa e pela oposição.

Em agosto de 1901, foi realizada uma sessão no 
Senado para debater a sucessão do Presidente Campos 
Salles, com o comparecimento de parlamentares de 
praticamente todas as unidades federadas. Coube ao 
Senador paranaense Vicente Machado da Silva Lima 
(1860-1907) fazer a proposta da realização de uma 
convenção nacional que reuniria dois delegados de todos 
os partidos republicanos regionais do Brasil. Talvez 
Vicente Machado tivesse em sua ação reminiscências 
de seus tempos no Partido Republicano Federal (PRF), 
extinto em 1897. O PRF foi a primeira tentativa vultosa 
de criar um partido político de âmbito nacional, que 
contou com o engajamento de nomes importantes do Telegrama informando a escolha da chapa para 

a eleição presidencial. O Dia de 21.9.1901, 
Santa Catarina, p. 3. Acervo da Fundação 

Biblioteca Nacional – Brasil. 
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período como Francisco Glicério de Cerqueira Leite (1846-
1916), Aristides da Silveira Lobo (1838-1896), Joaquim 
Saldanha Marinho (1816-1895), Quintino Bocaiúva (1836-
1912), Prudente José de Moraes Barros (1841-1902), 
Manuel Vitorino Pereira (1853-1902) e Júlio César Ferreira 
de Mesquita (1862-1927).

Vale ressaltar que tanto Prudente como Mesquita 
se opuseram às candidaturas de Rodrigues Alves à 
Presidência da República e de Bernardino José de 
Campos Júnior (1841-1915) à Presidência do Estado de 
São Paulo. Esse movimento convencionou ser chamado 
de segunda dissidência paulista (a primeira aconteceu 
em 1891, com a dissolução do Congresso Nacional pelo 
Presidente Deodoro da Fonseca). Em 8 de setembro de 
1901, a capa do jornal O Estado de São Paulo estampava 
a declaração “Aos republicanos de São Paulo”, na 
qual alegava o autoritarismo por parte do Presidente 
Campos Salles ao impor seus candidatos. Além de 
Pudente e Mesquita, já vistos, esse grupo contava com 
a presença de outros membros da Comissão Central 
do PRP, como Cerqueira César (1835-1911), Antônio 
Carlos Ferraz de Sales, Cincinato César da Silva Braga 
(1864-1953), Antônio Manuel Bueno de Andrada (1857-
1941), Adolpho Afonso da Silva Gordo (1858-1929), 
Alfredo Guedes (1868-1904), entre outros. O esforço 
foi em vão, pois Rodrigues e Bernardino venceram suas 
respectivas disputas majoritárias para o quadriênio 1902-
1906. Todavia, a dissidência ressoaria nas eleições para 

a bancada paulista na Câmara Federal em 1902, com alguns de seus membros 
sendo expulsos do PRP ou não tendo sido eleitos. Mais tarde, porém, a maioria 
seria reintegrada ao quadro partidário e continuaria na política.

No início do ano seguinte, mesmo com essas providências, Rodrigues 
Alves ainda se esquivava da indicação, por receio de que seu passado como 
conselheiro do Império ainda lhe imputasse o desdouro de monarquista. Contudo, 
o Presidente Campos Salles estava determinado e pediu que seu correligionário de 
PRP, o Senador Bernardino de Campos, o ajudasse na tarefa e, no início de 1901, 
Rodrigues Alves aceitou de vez a incumbência, passando o governo de São Paulo 
ao seu vice, Domingos Correia de Morais (1851-1917).

A partir daí, as máquinas eleitorais situacionistas e oposicionistas colocaram-se  
em ação nas unidades da Federação. Além das adesões de Pernambuco, Pará e Rio 
de Janeiro, já vistas, Rosa e Silva articulou as adesões do Maranhão e do Amazonas à 
chapa dissidente. Campos Salles não deixou barato e logo articulou praticamente o 
restante do país para a chapa situacionista. A “pedra no sapato” do presidente era 
o Rio Grande do Sul, mas o próprio Campos Salles manteve conversas pessoais 
com o Senador gaúcho do Partido Republicano Rio-Grandense (PRR) José Gomes 
Pinheiro Machado (1851-1915), apelidado de Condestável da República pela 
imprensa, e o convenceu a desistir de suas pretensões pessoais à Presidência e a 
aceitar o papel de líder da campanha de Rodrigues Alves no Senado.

O lema “fora do oficialismo não existe salvação” acabou pesando na eleição 
de 1º de março de 1902, e Quintino Bocaiúva não conseguiu ser maior que seu 
tempo. Em verdade, a máquina eleitoral nada mais fazia do que oficializar o 
escolhido a ocupar a cadeira presidencial do Palácio do Catete pela situação. Para 
o cargo de presidente, Rodrigues Alves obteve 93,3% dos votos nominais; Quintino, 
7%; Ubaldino do Amaral Fontoura (1842-1902), 0,83%; Júlio Prates de Castilhos 
(1860-1903), 0,21%. Para o de vice-presidente, Silviano obteve 87,83% dos votos 
nominais; Chermont, 9,33%; Cândido Barata Ribeiro (1843-1910), 0,28% e Júlio 
de Castilhos, 0,14% (ele se candidatou para os dois cargos). O universo total dos 
votos válidos girou em torno de 660 mil.

Manifesto da Dissidência Paulista publicado no Diario da Tarde de 6.11.1901, 
Paraná, p. 2. Acervo da Fundação Biblioteca Nacional – Brasil.
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A posse aconteceu em 15 de novembro daquele mesmo ano. O Ministro 
da Justiça, José Joaquim Seabra, conhecido como J. J. Seabra (1855-1842), 
convidou Francisco Franco Pereira Passos (1836-1913) para o cargo de prefeito 
do Distrito Federal. Este, porém, exigiu poderes ilimitados para assumir a função, 
o que foi aceito. Tomou posse no dia 29 de dezembro, quando foi aprovada, na 
Câmara, a Lei nº 947, que ampliava os poderes do presidente da República. Estava 
assentada a base da reforma urbana da capital, marca registrada da gestão de 
Rodrigues Alves à frente da Presidência da República.

Capa do jornal Correio Paulistano de 2.3.1902, p. 1, informando, na coluna da direita, o resultado da eleição presidencial 
no Estado de São Paulo, realizada na véspera. Acervo da Fundação Biblioteca Nacional – Brasil.
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A guerra dos bastidores 
(1906)
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O Presidente Rodrigues Alves planejava indicar seu sucessor. Mal sabia ele 
que isso criaria grande descontentamento nas principais oligarquias dominantes da 
Federação, a saber: Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Bahia, Pernambuco e Rio de 
Janeiro. Sondagens, tensões, articulações e diversas trocas de missivas marcaram a 
indefinição da candidatura oficial, que variou de temor de novas revoltas ao consenso 
de uma chapa única. Verdadeira guerra de nervos, e tudo nos bastidores!

Rodrigues Alves foi escolhido como candidato oficial a partir do empenho de 
Campos Salles, já quando a candidatura do conselheiro estava bem encaminhada. 
Embora ambos fossem paulistas e ligados às elites econômicas do estado natal, 
possuíam naturezas políticas distintas. Salles fora republicano histórico enquanto 
Alves, um conselheiro do Império. Embora o ex-monarquista não fosse a preferência 
do velho republicano, este conseguiu monopolizar para si os louros da indicação e 
da vitória da candidatura de seu sucessor.

Mal havia se passado o primeiro biênio do mandato de Rodrigues Alves, 
iniciaram-se as especulações acerca de quem seria seu provável sucessor. Essa era 
uma prática corriqueira na Primeira República, levando-se em conta as incertezas 
da impossibilidade de o presidente da República se candidatar à reeleição. Cabia a 
quem ocupasse o cargo, obviamente, o direito de interferir no processo, indicando 
um nome capaz de sucedê-lo. Destarte, o conselheiro paulista acreditava poder 
garantir a aceitação, por parte dos sortidos atores oligárquicos, de um candidato 
mediante mera imposição da Presidência, o que se refletiu na escolha de Bernardino 
de Campos, importante político paulista, em acordo com Jorge Tibiriçá, então 
Governador de São Paulo.

A definição da candidatura oficial ainda em 1905 garantiria, na visão de Rodrigues 
Alves, o atendimento ao desejo de seus aliados mais próximos, nas hostes do Partido 
Republicano Paulista (PRP). Em contrapartida, para os grupos políticos de outros 
estados, significava a perpetuação da elite paulista à frente do governo federal. Isso 
despertou sentimentos que variaram da aceitação, mediante o receio de se questionar 
o político ungido pelo Catete, à indignação, traduzida no lançamento de pré-candidatos, 
inclusive do então Vice-Presidente da República, o mineiro Afonso Pena. 

Capa da Revista da Semana de 1907, nº 275, p. 3, a respeito do nascimento da candidatura Afonso Pena. 
Acervo da Fundação Biblioteca Nacional – Brasil.
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Contudo, antes que o processo sucessório ganhasse tons dramáticos e 
complexos, ele começou a ser deflagrado ainda em 1904, na visita que Rodrigues 
Alves fez a Minas Gerais para uma inauguração. Tal atitude era tida como a certeza 
do apoio do Catete à candidatura mineira do então vice-presidente, o que de forma 
nenhuma era o desejo da elite política paulista. Não por acaso, meses depois 
da visita, Alves, em correspondência escrita a Afonso Pena em março de 1905, 
justificava sua opção pela escolha do nome de Bernardino de Campos e pedia a 
seu vice o apoio, de modo a evitar divergências e animosidades na convenção 
republicana que deveria homologar aquele nome.

A preocupação nos remete a um importante personagem nesse processo: 
Pinheiro Machado. Senador gaúcho, ligado ao Partido Republicano Riograndense 
(PRR), principal partido do Rio Grande do Sul, Machado estava há 15 anos no 
Senado e já havia ocupado a presidência interina. Tinha em suas mãos o controle das 
oligarquias de pequenos estados, além do seu estado natal, o que o permitia sentir-se 
no direito de participar das decisões a respeito da sucessão presidencial e, devido à 
sua força, de causar certo temor nos atores que porventura tivessem seus interesses 
contrariados. Talvez por isso, na mesma carta dirigida a seu vice, Rodrigues Alves 
acusava Pinheiro Machado de tumultuar o processo, pois estrategicamente o senador 
gaúcho havia lançado a candidatura de seu amigo, o paulista Campos Salles, então 
ex-presidente e persona non grata por boa parte da elite política de São Paulo, por 
causa da impopularidade de seu mandato presidencial (1898-1902). 

Surpreendentemente, a resposta de Afonso Pena a Rodrigues Alves, escrita 
poucas semanas depois, vibrou no mesmo diapasão de Pinheiro Machado. 
Não necessariamente pela mesma candidatura, mas no alerta que estava por 
trás da discordância que tanto Pena quanto Machado nutriam. Em ambos os 
posicionamentos, havia um duplo veto: à perpetuação dos paulistas na Presidência 
da República e ao desejo do Catete de controlar o processo sucessório.

A partir daí, o que se viu foi uma verdadeira guerra de bastidores. 
A similitude de Pena e Pinheiro Machado girava ao redor de uma unidade negativa, 
pois propunham candidaturas diferentes. Enquanto o primeiro buscava sua 

Capa d’O Malho de 1º.7.1905, retratando a acirrada disputa em torno da presidência. 
Acervo da Fundação Biblioteca Nacional – Brasil.
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autopromoção, o segundo lograva complicar o jogo, dividindo o PRP ao lançar a 
candidatura de Campos Salles. Entretanto, ambos traduziam o veto de boa parte das 
oligarquias dos demais estados, que transitavam da aceitação da escolha proferida 
pelo Catete ao lançamento de candidaturas alternativas, de essência contestatória.

Caso paradigmático, o então Governador de Minas Gerais, Francisco 
Sales, admoestou Afonso Pena a ficar ao lado de Rodrigues Alves contra Pinheiro 
Machado, que insistentemente levantava o nome de Campos Salles para afrontar o 
ungido do Catete, pois para a autoridade mineira dentro da ordem constitucional não 
obteriam vitória contra o presidente. Nas eleições na Primeira República, era remota 
a possibilidade de vitória para o status quo governante, como ocorria no Império.

Não obstante, a dupla indignação com a atitude de Rodrigues Alves pelas 
tentativas  de perpetuação da elite paulista à frente do governo federal e de 
protagonizar o processo de sucessão presidencial falaria mais alto do que o temor. 
Importantes oligarcas em seus estados participaram ativamente com opiniões e 
troca de missivas, muitos deles ocupando cargos no Congresso Nacional – como 
Bias Fortes e Feliciano Pena (Minas Gerais), Francisco Glicério (São Paulo), Lauro 
Muller (Santa Catarina), Leopoldo de Bulhões (Goiás) Moniz Freire (Espírito Santo), 
Nilo Peçanha (Rio de Janeiro), Pinheiro Machado (Rio Grande do Sul), Rosa e Silva 
(Pernambuco), Rui Barbosa (Bahia), entre tantos outros. 

O nervosismo tomava conta em virtude das incertezas sobre qual seria 
a candidatura oficial, por mais que a Presidência da República já houvesse 
se posicionado. A convenção seria o palco para dirimi-las, a partir da decisão 
formalizada pelos grandes oligarcas, mas era preciso chegar ao evento com o 
nome já certo. Do contrário, temia-se que, com a vitória de Bernardino de Campos 
por imposição do Presidente da República, poderia haver revoltas e o próprio fim 
do jovem regime republicano: Bias Fortes falava em anarquia; Pinheiro Machado, 
em revolução. Os fantasmas da caótica primeira década republicana ainda estavam 
no imaginário das elites políticas, sendo alimentados por levantes militares na 
capital federal, em 1904.Capa d’O Malho de 29.7.1905, nº 150, p. 1, anunciando a defesa da candidatura de Campos Salles por Pinheiro Machado. 
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Afonso Pena 

Afonso Augusto Moreira Pena nasceu 
em Santa Bárbara do Mato Dentro, atual 
município de Santa Bárbara (MG), no dia 30 
de novembro de 1847, filho de Domingos José 
Teixeira da Pena e de Ana Moreira Teixeira 
Pena. Bacharelou-se em Direito em São 
Paulo (1870). Em 1874, foi eleito pelo Partido 
Liberal para a Assembleia Provincial (1874-1878) 
e para a Câmara dos Deputados (1878-1884). 
No Império, foi Ministro da Guerra, da Agricultura, 
Comércio e Obras Públicas e do Interior e 
Justiça. Na Primeira República, foi presidente 
de Minas Gerais (1892-1894), presidente do 
Banco da República (1895-1898), senador 
estadual mineiro (1899-1902), vice-presidente 
da República (1902-1906). Faleceu em 14 de 
junho de 1909, durante o mandato presidencial. 

A despeito desses temores, a elite 
mineira se conservava dividida. Os políticos mineiros da zona da mata viam 
com mais carinho a candidatura de Afonso Pena, enquanto os da região central 
preferiam Rodrigues Alves. Tal quadro aparentemente desolador desmente a 
visão tradicional de haver, no limiar do século XX, um Partido Republicano 
Mineiro (PRM) coeso e unido. De igual maneira, não foi impeditivo para que o 
Senador Bias Fortes, um dos principais representantes mineiros no Parlamento, 
houvesse percebido a força que seu estado tinha no Congresso, contrastando 
com a frágil situação econômica, em virtude da crise cafeeira que adentrou 
o novo século. Para ele, assim como para Pena, o protagonismo político de 
Minas Gerais no cenário nacional era inadiável.

Tal fragilidade seria motivo suficiente para que a corrente da deferência ao 
Catete vencesse a disputa no PRM, se não fosse um importante episódio: Campos 
Salles desistira oficialmente de sua candidatura, apesar dos esforços de Pinheiro 
Machado em sentido contrário. Por mais que o oligarca gaúcho não visse com 
simpatia uma “República de Conselheiros”, ou seja, governada por ex-monarquistas, 
não encontrou alternativa para enfrentar a vontade advinda do Catete: aproximou-se 
de Afonso Pena. Ao fim e ao cabo, o senador gaúcho tornava-se o fiel da balança do 
dividido estado que, se unido, poderia ser o fiel da balança na Federação brasileira, 
segundo acepção de Bias Fortes. A reboque vieram o Exército, ressentido com o 
presidente da República pela dura repressão de 1904; a oligarquia baiana, que havia 
desistido de lançar o nome de Rui Barbosa, em muito pela falta de apoio; e o próprio 
Campos Salles, em atitude simbólica de renegar seus correligionários do PRP, 
apoiadores do nome de Bernardino de Campos. 

Revista da Semana de 1905, nº 284, p. 4. Acervo da Fundação Biblioteca Nacional – Brasil.

Imagem: acervo da Biblioteca da Presidência da República.
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As delicadas negociações envolvendo os três principais representantes, 
Afonso Pena, Rui Barbosa e Pinheiro Machado, formaram a Coligação ou o Bloco, 
como ficou conhecida essa aliança entre os três grandes estados (Minas Gerais, 
Rio Grande do Sul e Bahia). Elas foram suficientemente rápidas para ludibriar os 
paulistas, inviabilizando qualquer resposta eficaz por parte dos mesmos. Como 
agravante, uma sucessão de equívocos se deu, a começar pela tentativa fracassada 
do então Senador Francisco Glicério de “ressuscitar” a candidatura de Campos 
Salles, atitude que nem atraiu Pinheiro Machado, outrora exímio defensor, nem 
ganhou adeptos no PRP. Ela foi coroada com a má recepção de São Paulo no bloco 
da candidatura oficial, fato ocorrido com a adesão do próprio Glicério entre outros 
poucos expoentes do seu partido.

Ao fim e ao cabo, os paulistas estavam isolados e só poderiam optar pelo 
apoio direto, pelo apoio velado, ou pela ferrenha oposição ao Bloco. Como mal 
menor, optaram pela segunda opção.

Com a aliança formada, o nome de Nilo Peçanha, oligarca fluminense, foi 
o aprovado para a composição da chapa na vice-presidência, incorporando a 
elite política daquele estado. Adiante, vieram os protocolos de uma convenção 
enfadonha, que procurava mostrar à sociedade alguma coesão, mal disfarçando a 
renhida disputa que isolou a elite política paulista do poder de escolha.  

Consequentemente, as eleições ocorreram com tranquilidade em março 
de 1906, sendo os nomes de Pena e Peçanha sufragados por respectivamente 
97,92% e 92,96% dos eleitores. Outros nomes apareceram nas urnas, como o 
do Senador Lauro Sodré, mas eles sequer haviam se colocado para a disputa. 
Não houve contestação, nem ruptura política grave.

À maneira de uma pequena conclusão, algumas características do pleito 
eleitoral de 1906 devem ser mencionadas. A primeira diz respeito ao peso da questão 
econômica no processo eleitoral. Pela visão tradicional, o candidato de Rodrigues 
Alves manteria o Estado longe dos interesses cafeeiros, à espera de uma política de 
valorização do produto, então em queda, enquanto Afonso Pena seria o defensor O Malho de 1905, nº 158, p. 1. Afonso Pena, Nilo Peçanha e os dilemas da política.  

Acervo da Fundação Biblioteca Nacional – Brasil.
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in natura das vozes que clamavam por tal política. Diferentemente do que muitos 
estudiosos interpretaram, a candidatura de Bernardino não representava omissão 
do governo federal ante os problemas cafeeiros, conforme ficou esclarecido na 
entrevista que dera ao jornalista Alcindo Guanabara, em 1905. Por sua vez, Afonso 
Pena não contraiu nenhum compromisso com a questão cafeeira para angariar 
o apoio do setor, muito menos com o paulista, que somente o apoiaria após a 
desistência da candidatura de Campos. Portanto, a questão não passava pelo crivo 
econômico com a ênfase que sempre foi dada. Ela não era programática.

Isso remete ao segundo ponto: a própria natureza da composição do Bloco. 
Não é possível encontrar nela respostas para algum tipo de aliança pautada por 
questões econômicas. Como apresentado, a formação dessa coligação de forças 
ocorreu como duplo veto: à tentativa da permanência dos paulistas à frente do 
Catete; e a própria tentativa do presidente da República em controlar o processo 
sucessório, excluindo os interesses das oligarquias de diversos estados. Assim 
sendo, é possível afirmar que havia uma unidade negativa em torno de um veto à 
atitude presidencial. 

Outro ponto interessante tem a ver com o divisor de águas que representou 
o ano de 1905. A partir daí, as sucessões presidenciais passariam a ser mais 
negociadas, sob a linha tênue entre o consenso e a dissidência no seio das 
principais oligarquias estaduais. Prova disso é que a Coligação, que reunia Minas 
Gerais, Bahia, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, foi exclusiva para aquele 
processo eleitoral e não impediu outras tentativas do Catete em monopolizá-lo. 
Rui Barbosa, nesse sentido, foi enfático ao afirmar que ela não se traduziu em 
avanço democrático, havendo apenas a troca de um mecanismo oficial por outro.

Isso ficou comprovado nos anos seguintes, quando Afonso Pena agiu no 
mesmo sentido que Rodrigues Alves, tentando indicar David Campista como seu 
sucessor. Logo, as sucessões presidenciais da Primeira República ocorreram via 
acordos efêmeros de estabilidade, o que, em certo sentido, não impediu a crise dos 
anos 1920 e a posterior debacle desse modelo político, em 1930.

O Malho de 1905, nº 158, p. 28. Ciranda política: o bloco exclui os paulistas. 
Acervo da Fundação Biblioteca Nacional – Brasil.



96

Sugestões de leitura

ABRANCHES, Dunshee de. Como se faziam presidentes: homens e fatos do início da 
República. Rio de Janeiro: J. Olympio, 1973. (Documentos brasileiros, v. 160).

BORGES, Vera Lúcia Bogéa. Morte na República: os últimos anos de Pinheiro 
Machado e a política oligárquica (1909-1915). Rio de Janeiro: IHGB: Livre 
Expressão, 2004.

CARONE, Edgard. A República Velha: 2: evolução política (1889-1930). 4. ed. São 
Paulo: Difusão Europeia do Livro, 1983. 

KUGLEMAS, Eduardo. A Primeira República no período de 1891 a 1909. 
In: BEIGUELMAN, Paula. Pequenos estudos de ciência política. São Paulo: Pioneira, 
1973. (Biblioteca Pioneira de ciências sociais).

LACOMBE, Américo Jacobina. Afonso Pena e sua época. Rio de Janeiro: J. Olympio, 
1986. (Coleção documentos brasileiros, v. 200).

MOTTA, Rodrigo Patto Sá. Introdução à história dos partidos políticos brasileiros. 
2. ed. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 1999.

PIRES, Aloildo Gomes. Eleições presidenciais na Primeira República: uma abordagem 
estatística. Salvador: Tipografia São Judas Tadeu, 1995.

RESENDE, Maria Efigênia Lage de. O processo político na Primeira República e o 
liberalismo oligárquico. In: FERREIRA, Jorge; DELGADO, Lucilia de Almeida Neves 
(org.). O tempo do liberalismo excludente: da Proclamação da República à Revolução 
de 1930. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2006. (O Brasil republicano, v. 1).

VISCARDI, Cláudia Maria Ribeiro. Elites políticas em Minas Gerais na Primeira 
República. Estudos Históricos, Rio de Janeiro, v. 8, nº 15, p. 39-56, 1995. 

VISCARDI, Cláudia Maria Ribeiro. O teatro das oligarquias: uma revisão da “política 
do café com leite”. Belo Horizonte: C/ Arte, 2001.

VISCARDI, Cláudia Maria Ribeiro. Federalismo oligárquico com sotaque mineiro. 
Revista do Arquivo Público Mineiro, Ouro Preto, v. 42, p. 95-109, 2006.

WIRTH, John. Minas e a Nação: um estudo de poder e dependência regional, 1889-
1937.  In: O BRASIL republicano: estrutura de poder e economia (1889-1930). 
8. ed. v. 8. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2006. (Coleção História geral da 
civilização brasileira, t. 3).



97

A pena contra a espada: erudição 
e militarismo em combate na 
campanha civilista de 1910
Jaqueline Porto Zulini (FGV/CPDOC)

Daniel Galuch Junior (TRE/PR)



98

  Àquele tempo, o Senador Rui Barbosa estava com a popularidade em 
dia. Sua recente participação na II Conferência de Haia (em 1907) e condução ao 
posto de presidente da Academia Brasileira de Letras (em 1908) contribuíram 
para o fortalecimento da imagem pública de Rui no país, edificada na inconteste 
capacidade intelectual provada na retórica típica dos discursos que ele fazia.  
A cadeira ocupada na vice-presidência do Senado favorecia a sua penetração na 
imprensa considerando a cobertura dos trabalhos do Congresso realizada pelos 
principais jornais em circulação na República. No auge da carreira política, Rui 
esperava ter a candidatura encampada pelos importantes aliados que cultivou 
ao longo dos anos, como Pinheiro Machado e o próprio Afonso Pena, seu 
colega de faculdade. Como havia se retirado da corrida presidencial de 1905 
em favor de Pena, Rui contava com a troca de favores nesse momento. Tudo 
isso, porém, não lhe garantiu a nomeação oficial. A exclusão de Rui é atribuída 
ao pernambucano Rosa e Silva, outra liderança nacional que não fazia questão 
de esconder seus desafetos.  

Era declarado o interesse de Afonso Pena em fazer seu sucessor. Depois de 
fracassarem as articulações em torno do nome de David Campista, então ministro 
da Fazenda, que não contou com a chancela sequer do seu estado de origem (Minas 
Gerais), o Catete cogitou encampar algum político de maior projeção nacional, a 
exemplo dos ex-presidentes Campos Salles e Rodrigues Alves. Até o Barão de 
Rio Branco, que também já tinha passado pela Câmara dos Deputados, entrou em 
consideração. No fim das contas, porém, o Marechal Hermes da Fonseca, Ministro 
da Guerra, acabou ficando com a nomeação, apadrinhado por Pinheiro Machado, 
líder do Partido Republicano do Rio Grande do Sul e reconhecidamente uma das 
figuras de maior influência e projeção nacional da época. As elites mineira e gaúcha 
ficaram do lado do militar, sobretudo depois da morte de Afonso Pena, fatalidade 
que alçou à chefia do país o então vice-presidente, Nilo Peçanha, simpático ao 
hermismo, embora se declarasse neutro nesse processo de transição presidencial. 
Minas Gerais ainda impôs o candidato a vice-presidente: Wenceslau Brás, o 
Governador do estado.
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Capa da revista O Malho de 3.4.1909, nº 342, ironizando a candidatura impopular de David Campista.  
Acervo da Fundação Biblioteca Nacional – Brasil Imagem: acervo da Biblioteca da Presidência da República.

Poucos dias depois do lançamento da candidatura de Hermes, Rui Barbosa partiu 
para o combate veiculando um documento que ficou conhecido como Carta de Bronze. 
Nela, apontava o despreparo político do marechal para o cargo. Mais do que isso: 
condenava a possibilidade da volta dos militares ao poder, endossando firmemente a 
manutenção da Presidência da República nas mãos dos civis. Uma postura que calhou 
para as forças dissidentes daquele tempo, isto é, às facções dominantes em São Paulo 
e na Bahia, além das várias oposições estaduais. Diante da dificuldade de encontrarem 
um desafiante para Hermes, investiram no perfil contestador de Rui. Vale ressaltar: 
por falta de opção. As negativas de Rodrigues Alves, do Barão do Rio Branco e de 
Rosa e Silva – todos convidados e desinteressados em concorrer contra Hermes – 
mostraram aos paulistas que só lhes restava referendar a candidatura de Rui como 
um voto de protesto. Nessas circunstâncias Albuquerque Lins, governador de São 
Paulo, aceitou integrar a chapa como candidato a vice-presidente. Inaugura-se, assim, 
a primeira corrida presidencial realmente competitiva no regime republicano, que seria 
caracterizada pelo embate entre os chamados militarismo e civilismo.

Hermes da Fonseca

Hermes Rodrigues da Fonseca nasceu 
em São Gabriel (RS) em 12 de maio de 1855. 
Bacharelou-se em Ciências e Letras em 1871, 
para depois ingressar no Exército no mesmo 
ano. Cobriu vários cargos até ser promovido a 
marechal em 1906. Foi nomeado ministro da 
Guerra na presidência de Afonso Pena e ministro 
do Supremo Tribunal Militar. Depois de exercer a 
Presidência da República (1910-1914), foi eleito 
senador em 1914, mas desistiu do mandato após 
a morte de Pinheiro Machado. Naquele ano, viajou 
para a Europa. Viveu até 1920 na Suíça. Faleceu 
em 9 de setembro de 1923. 
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Apesar de sua idade avançada, o sexagenário Rui Barbosa não se reteve 
aos tradicionais banquetes que serviam de palco para negociações políticas no 
Distrito Federal (na época, a cidade do Rio de Janeiro) e saiu em campanha pelo 
interior dos Estados de Minas Gerais, São Paulo e da sua terra natal, a Bahia. Nessa 
maratona, o candidato civilista não se restringiu a tratar apenas com os círculos 
mais privilegiados, procurando fazer discursos para toda a população. Às vezes o 
comércio fechava as portas e as ruas ganhavam ornamentação festiva para a sua 
passagem. Jornais e revistas da época cobriram o que o próprio Rui definiu como 
sua “excursão eleitoral”, que veio a se tornar livro homônimo. 

Fotos publicadas na revista Careta de 26.2.1910, p. 19, mostrando o povo seguindo Rui em Ouro Preto. 
Acervo da Fundação Biblioteca Nacional – Brasil.

Detalhe da manchete na capa do Correio Paulistano de 16.12.1909, enfatizando o movimento causado 
pela passagem do candidato civilista. Acervo da Fundação Biblioteca Nacional – Brasil.

 A plataforma de trabalho que o candidato civilista defendia se baseava no 
enfrentamento político de dois males do seu tempo: a intervenção federal nos 
estados e as oligarquias estaduais encasteladas no poder. 

 Rui propunha uma revisão constitucional como remédio para a intervenção 
federal, que estava prevista no art. 6º da Constituição de 1891 e que tinha se 
tornado uma fonte comum de abusos do governo presidencial contra a autonomia 
dos estados. O candidato pretendia estabelecer parâmetros mais restritos para 
a possibilidade de intervenção federal, mas também aproveitava o discurso 
revisionista para encampar mudanças em uma série de outros tópicos relacionados, 
desde a questão da magistratura até o processo orçamentário. 
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 No caso do combate às oligarquias estaduais, o presidenciável advogava 
ampla reforma eleitoral que aumentasse a eletividade das oposições. Durante a 
exposição dessa plataforma, Rui não perdia oportunidade de atacar diretamente o 
governo federal, o Exército e todos os rivais políticos. 

 O Marechal Hermes, porém, evitava polemizar, confiante de que o apoio 
gozado perante as elites da maioria dos estados lhe garantiria a vitória sem 
mais esforços. 

De fato, foi o que aconteceu. Poucos dias após o pleito de 1º de março, 
a imprensa noticiava a vitória de Hermes por cerca de 400 mil votos contra os  
200 mil de Rui: a menor diferença de votos conhecida desde as primeiras eleições 
presidenciais da República. Para se ter uma ideia da competição eleitoral acirrada 
característica de 1910, basta lembrar que o marechal conseguiu 57,9% dos votos, 
40% a menos da votação atingida pelo seu antecessor em 1906 (quando Afonso 
Pena levou 97,9% dos votos).

Capa da revista O Malho de 12.3.1910, nº 391, aludindo ao “grande pareo eleitoral”. 
Acervo da Fundação da Biblioteca Nacional – Brasil.
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Os mapas a seguir ilustram as margens dessa disputa por estados, 
mostrando que Rui venceu somente na Bahia e em São Paulo.

Créditos: Carlos H. da Graça e Daniel Galuch Jr.
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Créditos: Carlos H. da Graça e Daniel Galuch Jr.
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Inconformado com o resultado, Rui tenta reagir. Parte primeiro para 
a redação de um manifesto à nação acusando especialmente o Presidente Nilo 
Peçanha de fazer vistas grossas para a “compressão militar, exercida por sua obra, 
sobre o Estado do Rio, o Estado de Minas e o Estado da Bahia” (BARBOSA, 1910, 
p. 299). Em todos eles estavam em vigência decretos de estado de sítio: uma 
medida prevista constitucionalmente que suspendia quaisquer garantias legais no 
território sob o propósito de permitir o enfrentamento de situações excepcionais 
pelo governo e, por causa desse teor, considerada por muitos políticos e intelectuais 
uma forma de legitimar arbitrariedades e abusos do poder central. Interpretação 
endossada pelo candidato civilista com o objetivo de associar sua derrota nas 
urnas ao comprometimento da liberdade de voto no vigor desses sítios: no seu 
entender, um favorecimento extralegal dado pelo governo federal a Hermes.

Na sequência, Rui deu entrada na primeira contestação formal aos 
resultados eleitorais de uma disputa presidencial na República. Possibilidade 
prevista em lei, mas que não havia sido acionada até então. O civilista passaria 
dias a fio estudando os papéis daquele pleito para tentar provar que merecia a 
vitória. Segundo os seus cálculos, Hermes venceu na maioria dos estados, mas 
totalizou apenas 126.392 votos.

Em comparação, Rui alega ter ganhado na Bahia, em São Paulo, em Minas 
Gerais, no Rio de Janeiro e na capital federal, somando exatos 200.359. Não conseguiria, 
porém, reverter a situação. Chegava ao fim seu sonho de presidir o Brasil.

Ênfase da Gazeta de Notícias de 28.3.1910 para o conteúdo do manifesto de Rui à nação. 
Acervo da Fundação Biblioteca Nacional – Brasil.



105

Exemplar d’O Malho de 9.7.1910 ironiza o esforço de Rui para rever a apuração.  
Acervo da Fundação Biblioteca Nacional – Brasil.

Sugestões de leitura

BARBOSA, Ruy. Excursão eleitoral aos Estados da Bahia e Minas Geraes. Rio de 
Janeiro: Editora Casa Garraux, 1910. 

BORGES, Vera Lúcia Bogéa. A Batalha eleitoral de 1910: imprensa e cultura política 
na Primeira República. Rio de Janeiro: Apicuri, 2011. 

CARVALHO, J. M. Os três povos da República. Revista USP, São Paulo, nº 59, 
p. 96-115, set./nov. 2003.

GARCIA UEÓCKA, Lorayne. A força das imagens na campanha civilista: representações 
em fotografias e caricaturas. Colloquium Humanarum. ISSN: 1809-8207, v. 1, n. 1, 
p. 63-72, 22 fev. 2005.

GONÇALVES, João Felipe. Rui Barbosa: pondo as idéias no lugar. Rio de Janeiro: 
FGV, 2000.

SARMENTO, Silvia Noronha. A raposa e a águia: J. J. Seabra e Rui Barbosa na 
política baiana. Salvador: EDUFBA, 2011.



106

A esfinge de Itajubá: agruras 
políticas na gestão presidencial 
de Wenceslau Brás (1914)
Ulisses Neves Rafael (UFSE) 



107

As notícias da época dão conta de que o pleito eleitoral que elegeu Hermes da 
Fonseca em 1910 transcorreu em meio a grande agitação política – tanto quanto o 
seu mandato presidencial, que se estendeu até 1914. A dificuldade de manutenção 
da ordem pública seria a tônica dessa gestão na qual Wenceslau Brás figurava 
como vice-presidente e, por força deste cargo, como presidente do Senado Federal. 

A chapa formada pelos dois magistrados eleitos para presidir a nação 
irá representar suposta dissidência entre os grupos oligárquicos até então 
hegemônicos, embora apenas ilustre um dos tantos rearranjos na chamada 
política do café com leite, que até 1930 alternaria no poder integrantes dos partidos 
Republicano Mineiro (PRM) e Republicano Paulista (PRP). A campanha também 
representará o retorno dos militares à cena política, representados pela própria 
figura do presidente eleito, o qual estenderá o eixo de domínio político-geográfico 
no país para o extremo sul.

Hermes da Fonseca almejou renovação dos costumes com a implantação 
do chamado militarismo antioligárquico, que pretendia varrer do mapa do país 
todas as oligarquias reinantes, o que de certo modo acabou acontecendo, mas por 
intermédio do movimento salvacionista (1910-1914), que atingiu principalmente 
grupos familiares no Nordeste. Embora, a princípio, o fim das oligarquias fosse um 
projeto político do governo federal, foi a participação popular que deu cabo ou pelo 
menos pretendeu acabar com a república oligárquica clássica. Fon-Fon de 12.2.1910, p. 11. Acervo da Fundação Biblioteca Nacional – Brasil.
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Apesar do período conturbado, a participação de Wenceslau Brás como 
vice-presidente é apontada pela imprensa carioca como a mais anódina já vista, 
motivo até de charges constantes, nas quais se destaca o “espírito aldeão” e o caráter 
circunspecto do “solitário de Itajubá”, como era conhecido o vice-presidente eleito. 
Suas maneiras e temperamento ocuparam por muito tempo os espíritos ávidos 
pela dinamicidade e pelo cosmopolitismo anunciados pelo advento da República, 
sobretudo no Rio de Janeiro, capital cultural do Brasil na belle époque.

Neste texto publicado n’O Malho de 19.11.1910, foi apresentado o manifesto da chapa 
Hermes da Fonseca – Wenceslau Brás. Acervo da Fundação Biblioteca Nacional – Brasil.

Fotografia publicada na Fon-Fon de 20.12.1913 retratando os candidatos à presidência e vice-presidência.  
Acervo da Fundação Biblioteca Nacional – Brasil.
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O Malho de 26.2.1916, ano 15, nº 702, capa. Acervo da Fundação Biblioteca Nacional – Brasil.

A disputa eleitoral que, em 1914, conduziria Wenceslau Brás ao cargo 
presidencial foi resultado de arranjos prévios e de negociações nada pacíficas, 
comuns no sistema representativo da Primeira República e que tinham sido a 
tônica da conturbada gestão do seu antecessor. A indicação do vice-presidente para 
aquelas eleições fora a solução encontrada no disputado processo de sucessão, que 
resultara, inicialmente, de um veto à candidatura do General Pinheiro Machado, líder 
gaúcho e principal articulador do governo de Hermes da Fonseca, cuja chapa era 
ainda composta pelo também Senador Bueno Brandão, líder mineiro, e sustentada 
pelo Partido Republicano Conservador. Entretanto, a indisposição de Minas Gerais 
em apoiar o líder gaúcho, juntamente com a posição de São Paulo, foi acompanhada 
por Pernambuco, Bahia, Pará, Alagoas e Paraná. A candidatura de Pinheiro dividia 
as oligarquias estaduais ainda sobreviventes. No Rio de Janeiro, por exemplo, 
embora Nilo Peçanha o apoiasse oficialmente, o Presidente do Estado, Oliveira 
Botelho, posicionava-se contra a chapa Pinheiro/Bueno. Sentindo-se rejeitado, 
Pinheiro Machado sugeriu como alternativa ao seu nome o de Rui Barbosa, que 
prontamente rejeitou a oferta. Sem o apoio político necessário, em meados de 1913 
a chapa Pinheiro/Bueno é retirada definitivamente. A alternativa foi lançar o nome 
do ex-Presidente Campos Salles. Apoiado pelo Rio Grande do Sul, o seu nome foi 
hostilizado por vários estados (Bahia, Pernambuco, Rio de Janeiro) e dividia o Estado 
de Minas Gerais. Enquanto isso, a oposição se organizava novamente em torno da 
figura de Rui Barbosa. Tendo em vista o perigo de outra eleição disputada, o nome 
de Wenceslau Brás surgiu como uma solução conciliadora. A chancela final da chapa 
se deu com a incorporação do nome de Urbano dos Santos, membro do Partido 
Republicano Conservador e candidato a vice.

Assim, em 1º de março de 1914, Wenceslau Brás foi eleito Presidente da 
República para governar o quadriênio 1914-1918, um período ainda mais turbulento 
do que o anterior. Primeiro pela continuidade dos conflitos armados na área de 
disputa situada na fronteira dos Estados do Paraná e de Santa Catarina. A Guerra 
do Contestado, deflagrada em 1912, decorreu da revolta popular encampada por 
antigos moradores da região, muitos dos quais eram posseiros de terras devolutas 
que foram concedidas à Brazil Railway Company para construção do ramal ferroviário 
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que ligaria os Estados do Rio Grande do Sul e São Paulo. O movimento adquire 
feição messiânica quando esse grupo de sertanejos liderados pelo curandeiro de 
ervas João Maria enfrentou com sucesso a primeira tropa do Exército. O movimento 
só seria debelado em 1916, quando o Presidente Wenceslau Brás assinou o acordo 
que pôs fim à mais longa das disputas por limites estaduais no Brasil.

Wenceslau Brás Pereira Gomes

Wenceslau Brás Pereira Gomes (1868-
1966) formou-se na Faculdade de Direito de São 
Paulo, onde também bacharelou-se em Ciências 
Jurídicas e Sociais em 1890. Foi promotor público 
da comarca de Monte Santo e, posteriormente, 
juiz municipal do termo do Jacuhy. Elegeu-se 
deputado estadual em 1892, reeleito em 1894. 
Depois de ter sido indicado para vários cargos 
estaduais, em 1903 e 1906 foi eleito deputado 
federal. De 1908 e 1910, chefiou o governo do 
estado mineiro até 1910, quando foi eleito vice-
-presidente da República na chapa encabeçada 
pelo Marechal Hermes da Fonseca. Em 1914, se 
elegeu presidente da República. Depois do fim do 
mandato, em 1918, ficou ativo na vida política até 
1947. Wenceslau Brás faleceu em Itajubá no dia 
15 de maio de 1966. 

Foi também sob a gestão presidencial de Wenceslau Brás que o Brasil 
declarou guerra à Alemanha, embora somente três anos depois de iniciado o 
conflito na Europa, e sem que nosso país tenha jamais participado de qualquer 
combate. O argumento era que o efetivo nacional deveria ser preservado para 
um possível ataque alemão em solo brasileiro, embora a verdadeira razão fosse 
o despreparo total de nossas tropas e a precariedade do arsenal bélico disponível.

Imagem: acervo da Biblioteca da Presidência da República.

Primeira página do Correio da Manhã de 2.6.1917, anunciando a sanção do presidente ao projeto de lei que  
declara guerra aos países da Tríplice Aliança. Acervo da Fundação Biblioteca Nacional – Brasil.
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O período pós-guerra desencadeou no Brasil, como em 
outras partes do mundo, a atuação de movimentos de caráter 
nacionalista e que aqui especificamente, traduz-se, por um lado, 
no recrutamento militar obrigatório e, por outro, na campanha 
pelo saneamento rural, segundo a qual, a consolidação do 
projeto de nação, passaria fundamentalmente pela atenção 
à saúde, principalmente voltada para o atendimento das 
populações esquecidas dos sertões brasileiros.

A Liga Pró-Saneamento mobiliza importantes setores das 
elites intelectuais e políticas nacionais, parte da qual se engaja 
diretamente na expedição científica que percorreu algumas das 
mais recônditas regiões do país, resultando na importante obra 
intitulada Viagem Científica pelo Norte da Bahia, Sudoeste de 
Pernambuco, Sul do Pará e de Norte a Sul de Goiás, organizada 
pelo Instituto Oswaldo Cruz e publicada em 1912. O relatório 
da missão médica trouxe preciosas informações sobre o 
clima, a fauna, a flora, mas, principalmente, sobre as doenças 
que afetavam o homem interiorano, abandonado e esquecido 
pelos projetos de integração nacional. Curioso notar, porém, 
que embora o relatório reclamasse medidas efetivamente 
integrativas – como a criação de um Ministério da Saúde 
Pública, capaz de produzir um real sentimento de pertencimento 
e identidade nacional entre essas populações abandonadas –, 
o fato é que sua divulgação na imprensa carioca coincidiu com 
a epidemia de gripe espanhola que atingiu de forma implacável a 
capital federal no final de 1918. Aliás, trata-se da mesma 
influenza que atingiu os integrantes da missão médica, única 
divisão naval brasileira enviada para a Europa no período da 
Primeira Guerra Mundial.

A gripe espanhola talvez tenha sido o mais notório legado deixado pelo 
Presidente Wenceslau Brás ao seu sucessor, quando encerrou seu mandato em 15 
de novembro de 1918. 

O quadriênio cumprido pelo acanhado presidente não se notabilizou por 
qualquer traço forte, motivo pelo qual foi objeto de insistentes registros cômicos na 
imprensa, por meio de charges, caricaturas e crônicas, em que se destacavam as 
referências à personalidade tacanha e reclusa da “esfinge de Itajubá”. 

Tais representações são reveladoras da tendência da época que colocava, de 
um lado da contenda, a elite ilustrada formada por intelectuais, jornalistas e escritores, 
os quais defendiam de forma quase obsessiva o progresso e o cosmopolitismo da 
nação; e, de outro, os arcaísmo e conservadorismos representados pelo “mineirismo” 
tacanho do presidente e de seus asseclas, objeto principal da chacota: 

Nenhum cidadão o viu jamais de cigarro na boca; V. não jogava; nas 
inaugurações festivas a sua taça de champagne ficava sempre cheia; nas 
alegres partidas ao ar livre, em dias de match de football, ou por ocasião do 
grand-prix, V. não desfazia jamais o vinco severo, entre as sobrancelhas. 
Era o que se chama, em Minas, um emburrado [...]. C. não era um chefe 
de Estado: era um asceta feroz que jejuava, rezava o terço antes de dormir, 
ouvia missa e cumpria preceitos. [...] Faltava-lhe tudo, decisão, largueza 
de vistas, conhecimento dos factos, confiança em si próprio e até essa 
alegria de viver, que é um dom dos deuses [...] V. vivia no Catete, como um 
ermitão, nostálgico da sua modéstia, da sua pescaria – sei lá! – hesitando, 
sempre, sempre a consultar os velhos tabaréus de minas, desconfiado de 
que o “embrulhavam”, temendo o contato com os espíritos superiores e 
cintilantes. (Revista Contemporânea, Rio de Janeiro, 21 nov. 1918).

Não obstante às atribulações do período, Wenceslau Brás encerra seu 
mandato tendo lidado com tais intempéries de forma acanhada e tímida. Para 
muitos jornalistas e escritores da época, sua gestão não se notabilizou por 
qualquer traço mais forte. Suas falhas, sua mediocridade intelectual e sua ausência Notícia publicada n’O Imparcial de 12.2.1918, p. 3, anunciando a criação da Liga Pró 

Saneamento. Acervo da Fundação Biblioteca Nacional – Brasil.



112

de cultura literária ganharam maior destaque na crônica da época, de modo que, 
embora não pudesse ser lembrado pela competência de sua administração, seu 
acanhamento foi imortalizado nas representações caricaturais dos principais 
jornais cariocas do período. 

O Malho de 9.8.1913, Rio de Janeiro, ano 12, nº 569, p. 25. 
Acervo da Fundação Biblioteca Nacional – Brasil.

A Careta de 16.11.1918, p. 11. Acervo da Fundação Biblioteca Nacional – Brasil.
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Um moribundo para presidente: 
a eleição de Rodrigues Alves 
em 1918
Vitor Fonseca Figueiredo (CAEd/UFJF)
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 Desde 1914, governava o país o mineiro Wenceslau Brás (1914-1918). 
A escolha desse político para a Presidência não foi simples, várias oligarquias 
estaduais aventaram as suas lideranças para a sucessão do Marechal Hermes da 
Fonseca (1910-1914). Apesar de ter sido o vice de Hermes, a escolha de Wenceslau 
não foi consensual. Ainda assim, o Rio Grande do Sul, especialmente na figura 
de Pinheiro Machado, e São Paulo, sob a liderança de Rodrigues Alves, foram os 
grandes patrocinadores da candidatura mineira. Apesar disso, na organização de seu 
ministério, Brás não contemplou gaúchos e paulistas, procurou montar um governo 
independente da ingerência de outros estados, mas sem afastar esses parceiros.

Em seu governo, Brás também teve que lidar com a gripe espanhola, da 
qual também foi acometido, com a eclosão da Primeira Guerra Mundial e com 
os embaraços econômicos dela resultantes. A dificuldade no fluxo de capitais 
internacionais, como empréstimos, e a queda do preço do café no mercado fizeram 
com que o governo implementasse política de valorização da rubiácea por meio da 
capitalização de títulos da dívida sem lastro em ouro.

Em meio a eleições acirradamente disputadas para a Presidência da República 
de 1892 a 1930, uma delas fugiu à regra e foi considerada a mais consensual e 
tranquila de todo o período. Em 1918, o candidato Rodrigues Alves era um político 
com experiência, detinha idade avançada e já havia sido presidente. Em sua tentativa 
de reeleição, contou com um contexto favorável, marcado pela ausência de outros 
nomes para ocupar o Palácio do Catete, mas o seu maior adversário estava fora da 
cena política e inviabilizou o seu mandato.

 Ao longo dos 41 anos do período que se convencionou chamar, no Brasil, 
de Primeira República (1889-1930), alguns pleitos presidenciais foram fortemente 
disputados desde o momento da escolha dos candidatos. A cada proximidade de 
período eleitoral, as oligarquias estaduais iniciavam discussões acerca da definição 
dos pleiteantes ao cargo de presidente. As negociações nem sempre agradavam às 
lideranças de todas as unidades federativas, o que resultava em acirradas disputas. 
Todavia, para a eleição de 1918, a situação foi bem diferente. Para entender melhor o 
que aconteceu, é preciso recuperar um pouco do que se passou na gestão anterior.
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Em meados de 1916, ou seja, na metade do mandato de Wenceslau Brás, 
as oligarquias já se movimentavam para a escolha do futuro presidenciável. Para 
os paulistas, tratava-se de nova oportunidade para enviar mais um dos seus à 
Presidência, afinal, desde 1906 não ocupavam o Catete. O último presidente 
proveniente de São Paulo havia sido Rodrigues Alves (1902-1906), e a distância 
do principal posto executivo em vários momentos ao longo desse período havia 
colocado os paulistas em situação de desvantagem com relação às decisões 
da economia nacional, especialmente às relacionadas com a produção e 
comercialização do café, o então principal produto desse estado e da nação.

Capa da revista O Malho de 14.7.1917 aludindo à Primeira Guerra Mundial.  
Acervo da Fundação Biblioteca Nacional – Brasil.
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Em termos políticos, o momento era favorável para os paulistas. Um dos 
principais articuladores das eleições no país, o Senador Pinheiro Machado, gaúcho, 
havia saído de cena em 1915, quando foi assassinado por um louco no saguão de 
um hotel no Rio de Janeiro. Esse fato fez com que o Rio Grande do Sul perdesse 
força no cenário político, pelo menos no que se refere à projeção de um dos seus 
representantes para o Catete. Minas Gerais, por sua vez, não teria como indicar um 
sucessor de Wenceslau. Tal situação não seria bem recebida pelas lideranças de 
outros estados, pois Minas havia ocupado a Vice-Presidência no mandato de Hermes 
da Fonseca e se mantinha no Executivo na gestão seguinte, com o próprio Brás.

A despeito das dificuldades do Rio Grande do Sul e de Minas Gerais em 
indicarem candidatos, a oligarquia paulista receava ser novamente excluída da 
disputa presidencial. Talvez por esse motivo as conversas acerca da escolha do 
futuro presidenciável tenham começado já na aproximação do final do primeiro 
biênio do mandato de Brás. Apesar de aliados, os representantes de São Paulo 
temiam as ações dos mineiros. Por isso se apressaram em lançar o nome de 
Rodrigues Alves como candidato.

À época, Francisco de Paula Rodrigues Alves era uma das principais 
lideranças do Estado de São Paulo. Sua trajetória política teve início ainda no 
Império, período em que exerceu os cargos de deputado geral e de presidente da 
Província de São Paulo. Na República, foi deputado, ministro, presidente de seu 
estado natal e da República e senador. Em 1916, inclusive, Rodrigues Alves deixou 
o governo paulista para ocupar uma cadeira no Senado Federal.

Charge da revista O Malho de 30.6.1917 com a representação da discussão entre as lideranças paulistas e o Presidente 
Wenceslau Brás sobre a crise do café. Acervo da Fundação Biblioteca Nacional – Brasil.
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Rodrigues Alves

Nascido em Guaratinguetá, o Advogado 
Rodrigues Alves havia até então comandado 
São Paulo por duas vezes: no Império, como 
presidente da província, entre 1887 e 1888, e 
como presidente de Estado, entre 1900 e 1902 
(mais tarde ocupou novamente esse cargo 
entre 1912 e 1916). Antigo conselheiro do 
Império, ele atuou como deputado constituinte, 
como ministro da Fazenda de Floriano e de 
Prudente de Moraes e também como senador. 
Em sua primeira gestão no governo do Estado de 
São Paulo, inaugurou a Usina Hidrelétrica 
de Santana de Parnaíba e enfrentou epidemias de 
febre amarela, quando entrou em contato com a 
Doutrina Finlay, da transmissibilidade da doença 
pela picada do mosquito, aprendizado que seria 
fundamental mais tarde na reforma urbana da 
capital federal, em sua gestão presidencial.

Apesar de figura bem quista no cenário político, emplacar o nome de 
Rodrigues Alves como candidato dependeria de acordos, especialmente com os 
políticos mineiros. Desse modo, a composição da chapa foi “costurada” pelo 
Presidente de São Paulo, Altino Arantes, e pelo Ministro de Minas, Sabino Barroso. 
Ambos acordaram os nomes de Rodrigues Alves para a Presidência e o do então 
Governador de Minas Gerais, Delfim Moreira, como vice. A inviabilidade dos 
outros grandes estados em lançar nomes na disputa, conciliado à proximidade de 
Minas com São Paulo, fez com que a candidatura fosse aceita rapidamente e sem 
restrições, situação rara ao longo da Primeira República.

Fotografia de Rodrigues Alves publicada 
na revista O Malho de 16.11.1918. 

Acervo da Fundação Biblioteca Nacional – Brasil.

Fotografia de Delfim Moreira publicada na revista O Malho de 
30.6.1917. Acervo da Fundação Biblioteca Nacional – Brasil. Jornal O Paiz de 23.10.1917 com a notícia da candidatura da chapa Rodrigues Alves/Delfim Moreira. 

Acervo da Fundação Biblioteca Nacional – Brasil.
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Também pesava para a escolha de Rodrigues Alves as opções reduzidas, à época, 
para a Presidência. O alto escalão da primeira geração de políticos da República já havia 
tido grandes perdas em função do avançar de suas idades, o que influenciou para a rápida 
escolha do candidato para o pleito de 1918. A restrição das opções no mercado político 
também fez com que a escolha recaísse sobre dois indivíduos com saúde frágil.

Em sua plataforma de governo, lançada no Rio de Janeiro em 23 de outubro 
de 1917, Rodrigues Alves deu ênfase à situação econômica do país, afetada pela 
restrição dos negócios em função da Primeira Guerra Mundial. Preocupava o 
candidato as emissões de títulos sem lastro e a emissão de papel moeda feitas 
durante o governo de Wenceslau Brás. Por esse motivo, Alves destacou, no 
discurso de lançamento de seu programa de governo, as dificuldades que o país 
encontraria nos próximos anos no campo econômico.

Logo a candidatura de Rodrigues Alves foi bem aceita, não encontrando 
resistências entre as oligarquias ou críticas por parte da imprensa e da sociedade, o 
que contribuiu para que o período compreendido entre o seu lançamento e a eleição 
fosse tranquilo. Pesou, para isso, o fato de não haver outras candidaturas em disputa 
e a preocupação da sociedade com o desenrolar da Primeira Guerra Mundial, matéria 
de destaque nas primeiras páginas dos jornais e revistas da época. Também foi 
importante a fácil aceitação de Rodrigues Alves pelo eleitorado, uma vez que era um 
ex-presidente atuante, que, durante o seu primeiro mandato, empreendeu um amplo 
conjunto de obras de saneamento e reurbanização da capital da República, além 
de uma intensa e até mesmo controvertida campanha de combate à febre amarela. 
Dados esses aspectos, a eleição ocorreu sem transtornos e com vitória inconteste.

Rodrigues Alves foi eleito com 386.467 votos. O segundo colocado, Nilo 
Peçanha, destacada liderança do Estado do Rio de Janeiro e então Ministro das 
Relações Exteriores, obteve apenas 1.258. O baiano Rui Barbosa, figura carismática 
e sempre lembrada pelo eleitorado nos pleitos presidenciais, ficou em terceiro lugar 
com 1.014 votos. Os dados indicam que Alves foi eleito com 99,1% de todos os 
sufrágios para presidente depositados nas urnas! A estrondosa vitória é uma clara 
evidência do consenso estabelecido em torno da candidatura de Rodrigues Alves. 

Capa da revista O Malho de 7.4.1917 que ironiza a possível candidatura do velho Rodrigues Alves à presidência.  
Acervo da Fundação Biblioteca Nacional – Brasil.
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A eleição do candidato à vice, que, à época, ocorria em separado da de presidente, 
foi igualmente bem sucedida. Delfim Moreira recebeu 382.491 votos; e o segundo 
colocado, General Emídio de Dantas Barreto, apenas 376.

A ampla vitória de Rodrigues Alves e Delfim Moreira no pleito presidencial 
realizado em 1º de março de 1918 foi considerada pelo Congresso Nacional, por 
ocasião da emissão de parecer sobre o resultado do pleito, não uma eleição – 
concorrida entre vários candidatos e com o voto disputado até mesmo com violência 
em algumas situações –, mas uma “aclamação”! Essa concepção se deve ao fato 
de eles terem sido únicos candidatos com a quantidade majoritária de sufrágios 
que receberam. Os demais votados foram sufragados pelos eleitores sem serem 
candidatos, o que era permitido pela lei eleitoral da época. Também é importante 
ressaltar que Rodrigues Alves foi o único presidente eleito duas vezes em quatro 
décadas da Primeira República. Apesar disso, não exerceu o último mandato.

Em 1918, uma pandemia do vírus influenza se espalhou pelo mundo.  
A doença, que ficou conhecida como gripe espanhola, devido ao grande número 
de mortos que fez nesse país, vitimou, segundo cálculos de especialistas, entre 
20 e 40 milhões de pessoas. No Brasil, boa parte da população também contraiu a 
moléstia, inclusive Wenceslau Brás e o presidente eleito. Impossibilitado de tomar 
posse no cargo em 15 de novembro de 1918, no Rio de Janeiro, Rodrigues Alves 
ficou em repouso em sua cidade natal, Guaratinguetá. O posto de chefe do Executivo 
foi assumido interinamente pelo vice, Delfim Moreira. Em função dessa situação, 
revistas da época caricaturavam Alves como um enfermo em sono profundo em 
sua cama enquanto o país seguia sem o seu presidente. 

Fotografias publicadas na revista Careta de 16.11.1918 retratando a situação no Rio de Janeiro. Na fotografia da direita, 
aparece o doutor Carlos Chagas. Acervo da Fundação Biblioteca Nacional – Brasil.

Charge publicada na revista O Malho de 30.11.1918 que ironiza os diferentes anseios dos presidentes acometidos pela 
Gripe Espanhola. Wenceslau sonha com o descanso em sua cidade e Rodrigues Alves em tomar posse.  

Acervo da Fundação Biblioteca Nacional – Brasil.

O início do novo governo não inspirava confiança na população e nem na 
imprensa. Pairavam dúvidas, inclusive sobre a saúde do vice-presidente, assim 
como desconfianças de possível renúncia. Depois de apresentar certa melhora, 
Rodrigues Alves se dirigiu para o Rio de Janeiro para assumir o seu cargo, mas 
teve uma recaída e faleceu em 16 de janeiro de 1919.
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Contraditoriamente, o homem que empreendeu uma gestão presidencial 
marcada pela reurbanização visando à salubridade do Rio de Janeiro e à erradicação 
de doenças, anos mais tarde sucumbiu a uma delas. Portanto, embora não tivesse 
tido adversários na corrida presidencial, o maior opositor de Alves foi a gripe 
espanhola, que, além de impedir a posse do único presidente reeleito na Primeira 
República, também inviabilizou o governo do vice. Isso porque a Constituição 
Federal de 1891 previa, no art. 42, que, no caso de vacância do cargo de presidente 
ou de vice em prazo inferior ao de dois anos do mandato presidencial, nova eleição 
seria convocada para preencher a vaga. 

Curiosamente, a morte também rondou Alves na ocasião de sua primeira 
eleição para presidente, em 1902. Nesta ocasião, porém, quem faleceu antes de 
tomar posse foi o seu vice, o mineiro Silviano Brandão. Na primeira situação a 
morte levou o vice mineiro; na segunda, o titular paulista.

A morte de Rodrigues Alves, embora não fosse uma surpresa, devido à 
idade avançada e à doença que contraiu, consternou a população e encerrou às 
dúvidas quanto ao futuro do governo da República. Até o falecimento de Alves, não 
se sabia se haveria uma renúncia ou se o presidente eleito tomaria posse. Todas 
estas possibilidades eram constantemente cogitadas pela imprensa. Também as 
condições de saúde de Delfim, embora mais jovem que Alves, eram questionadas. 
Com a morte do presidente, o destino do país foi definitivamente selado e alterado 
conforme a experiência pregressa. Isso porque o nome escolhido para o novo pleito 
não era proveniente de nenhum dos grandes estados (São Paulo, Minas Gerais e Rio 
Grande do Sul), mas de uma pequena unidade federativa do Nordeste, a Paraíba. 
O escolhido foi o saudável líder político paraibano Epitácio Pessoa, que foi eleito. 
E, até a sua posse em 28 de julho de 1919, Delfim Moreira governou o país.
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No bojo das relações políticas da Primeira República (1889-1930), as 
sucessões presidenciais desempenharam papel de destaque e, de forma articulista, 
serviram para recompor o pacto oligárquico e os desenhos da política brasileira 
até então. Ainda de forma pontual, os jogos do poder nos processos de sucessão 
presidencial, durante a Primeira República, foram responsáveis pelo desenrolar 
dos pleitos eleitorais, ou seja, as disputas e os acordos políticos promoveram os 
tons, os ritmos e os sentidos dos pleitos eleitorais, e o que se viu foram apenas 
confirmações dos desenhos prévios, cujo fim foi a manutenção de uma elite política 
e de um grupo coeso na condução dos interesses do Estado brasileiro, embora 
essa coesão não tenha sido isenta de fissuras e de rompimentos.

 Nesse conjunto de acordos e de ajustes da chamada política dos 
governadores, a eleição de 1919 inaugurou uma fase de alinhamentos hegemônicos 
entre São Paulo e Minas Gerais, com o fim de consolidar a ingerência dos mineiros 
e dos paulistas na definição dos candidatos a presidente. Vários fatores foram 
determinantes para esse resultado. Por um lado, com o desaparecimento de 
Pinheiro Machado, o maior líder político do Rio Grande do Sul, aquele estado 

Revista Careta de 16.4.1921, capa. Autor: J. Carlos (José Carlos de Brito e Cunha – 1884/1950). 
Acervo da Fundação Biblioteca Nacional – Brasil.
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precisou recompor-se internamente antes de voltar à cena política. Por outro lado, 
o envelhecimento da primeira geração de políticos republicanos, juntamente com 
a presença de outros muitos jovens, restringiu as opções disponíveis.

Ressalte-se, entretanto, que se, de um lado, os acordos políticos para a 
sucessão presidencial de Wenceslau Brás (1914-1918) que desembocaram na 
candidatura do paraibano Epitácio Pessoa (1919-1922) tiveram o apoio de São 
Paulo e de Minas Gerais, de outro, custaram desentendimentos, ajustes e jogos 
de poder. Nesse sentido, as disputas giraram em torno de um reduzido grupo de 
políticos, cujas bases haviam sido consolidadas na primeira década republicana, 
de tal forma que a manutenção dos contornos de poder passou pela preservação 
dos espaços de políticos destes líderes: Francisco Sales, Rodrigues Alves, José 
Joaquim Seabra, Nilo Peçanha, Antônio Azeredo, Wenceslau Brás, Rui Barbosa e 
Pinheiro Machado. O pleito eleitoral, portanto, seria o congraçamento dos acordos 
e da manutenção da ordem entre os grandes estados da Federação.

Ainda assim, a fórmula do compromisso da política dos governadores 
precisava ser “costurada” com os interesses do Rio Grande do Sul, da Bahia, do Rio 
de Janeiro, de Pernambuco, de São Paulo e de Minas Gerais e aceita pelo conjunto 
geral dos estados da Federação, representados nos partidos republicanos estaduais. 
Os grupos políticos desses estados detinham amplo capital político nacional, e 
deles – sobretudo, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro – advinham a base da 
economia brasileira durante toda a Primeira República (1889-1930), o café.

A conjuntura política antes da sucessão presidencial de 1919
A presidência de Wenceslau Brás (1914-1918) desenhou uma situação de 

amplos acordos políticos, pois a base eleitoral que havia consolidado a candidatura 
e a eleição do então presidente – o Partido Republicano Conservador (PRC) – não 
escondeu o seu desejo de dar as cartas e definir os rumos do governo, assim como 
os paulistas, que pretendiam ampliar sua participação no governo para ocupar 
mais espaços. E embora o presidente houvesse sido eleito por uma conjugação de 

forças políticas ligadas tanto ao PRC quanto ao Partido Republicano Paulista (PRP) 
(perrecistas e coligados, respectivamente), a estratégia adotada por Wenceslau 
Brás foi de articular contrapesos. Para isso, nomeou e agradou a ambos os grupos 
na montagem de seu governo. Porém, embora essa estratégia tivesse como fim 
garantir certa independência do governo em relação aos grupos políticos liderados 
por Pinheiro Machado e pelos políticos paulistas, não obteve grandes sucessos, 
porquanto as indicações para os ministérios desconsideraram as recomendações 
dos dois grupos. 

Os encaminhamentos e as costuras feitas por Wenceslau Brás ainda não 
seriam finalizados sem que a mesma estratégia fosse observada nas comissões 
da Câmara Federal. Tal postura provocou uma situação de relativa independência 
do governo em relação às forças políticas mais proeminentes do período, mas, 
ao mesmo tempo, deixou em aberto descontentamentos no interior dos grupos 
de base da política dos governadores. Por sua vez, o grupo liderado por Pinheiro 
Machado (perrecistas) tentou manter o fortalecimento da posição do Rio Grande 
do Sul na política nacional, ao se constituir como base do governo anterior de 
Hermes da Fonseca (1910-1914), e o PRC tentava colocar suas cartas de modo 
a contrabalancear os interesses dos paulistas, sobretudo dos políticos ligados à 
cafeicultura. Mas, do outro lado, o estreitamento das relações de Minas Gerais com 
São Paulo tendia a se fortalecer, tanto pela base econômica, quanto pela crescente 
articulação do PRP com os outros partidos republicanos estaduais coligados.

 O que se observa é que a situação dos acordos em bloco não estava 
completamente amarrada. Todavia, apesar de os interesses dos grupos perrecistas 
e dos coligados, que participavam do governo, terem sido costurados, ainda se 
podia perceber a fragilidade do consenso. Pinheiro Machado se encontrava cada 
vez mais isolado, e a conjuntura da Primeira Guerra Mundial (1914-1918) deixou o 
universo da política brasileira mais atento às questões econômicas.
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Falas dos figurantes:

“ALTINO ARANTES: — Doutor Wenceslau! É preciso salvar o barco! 

CANDIDO MOTTA: — Sim! É preciso salvar o café! 

CARDOSO DE ALMEIDA: — E nós não temos dinheiro para isso! 

PEREIRA LIMA: — Não há numerario sufficiente no paiz! 

MIGUEL CALMON: — Não há nada!

WENCESLAU: — Então as cousas estão pretas?

ZÉ POVO: — Pretissimas! Não é só o café que vae por agua abaixo... Salve, 
salve o barco, mas não se esqueça de me salvar também”. 

A Primeira Guerra mundial afetou consideravelmente a demanda externa e 
o fluxo de capitais no país, bem como forçou o governo a encontrar uma solução 
para a crescente acumulação dos estoques de café, principal produto da balança 
comercial brasileira. A solução apresentada reuniu paulistas e mineiros para um 
segundo programa de valorização do café pela emissão de moeda sem lastro 
(1917 a 1920), ou seja, emissão de papel moeda sem o padrão-ouro. Assim, 
sob a pressão dos cafeicultores, São Paulo e o Governo Federal uniram-se nessa 
operação de sustentação do preço do café. No final da guerra, São Paulo estava 
com metade dos estoques mundiais, mas havia conseguido um lucro de 4 milhões 
de libras em 4 anos de valorização, e os fazendeiros paulistas obtiveram lucros de 
130%, que poderiam chegar a 400%.

Capa da revista O Malho de 30.6.1917 anunciando a crise do café.  
Acervo da Fundação Biblioteca Nacional – Brasil.
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 Essa conjuntura política e econômica do governo de Wenceslau Brás 
(1914-1918) delineou ajustes políticos tênues e sem definições consolidadas, 
que desembocariam na sucessão presidencial de 1919. O assassinato de Pinheiro 
Machado, em setembro de 1915, enfraqueceu o polo perrecista e as pretensões 
mais imediatas do PRC e do Rio Grande do Sul na política nacional, justamente no 
segundo biênio da gestão de Wenceslau Brás, quando começariam as articulações 
políticas com vistas à sucessão do então presidente. 

 O recuo do Rio Grande do Sul – agora sob a tutela de Borges de Medeiros 
como presidente do PRC –, de um lado, e o programa de valorização do café, de 
outro, desenharam uma conjuntura de aproximação crescente entre Minas Gerais e 
São Paulo. Nesse cenário, “o nome de Rodrigues Alves teve que ser lançado através 
da conciliação entre os interesses mais amplos, como os do governo federal, os do 
PRC, o dos coligados e o dos paulistas” (VISCARDI, 2012, p. 234).

A indicação de Epitácio Pessoa, a campanha presidencial 
e a eleição de 1919

Em meados de 1916, a conjuntura sucessória já começava a dar seus 
primeiros passos – e a indicação do paulista Rodrigues Alves parecia contemplar 
interesses ampliados – para além das pretensões mineiras e do próprio Presidente 
Wenceslau Brás, uma vez que as disputas políticas internas, em Minas Gerais, 
não conseguiram alavancar um nome que fizesse frente à indicação de São Paulo. 
É interessante perceber que a definição da chapa Rodrigues Alves/Delfim Moreira, em 
meados de 1916, para uma eleição que ocorreria em março de 1918 e com o apoio de 
parte da Bahia, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul e dos estados no Norte e do 
Nordeste, parecia ter reestabelecido a harmonia no interior da elite dirigente do país. 
Com Pinheiro Machado morto, não haveria divergências nem seriam necessários 
grandes ajustes, pois, ao manter uma pretensa “postura independente”, Borges de 
Medeiros, à frente do PRC e do Rio Grande do Sul, não estava disposto ao desgaste 
intestino dos conchavos políticos nem com os mineiros – em decorrência da aliança 
com o então Presidente Wenceslau Brás – nem com os interesses paulistas.

O Malho de 18.9.1915, p. 42. Fotografias retratando o embarque do féretro do general Pinheiro Machado a 
bordo do Deodoro para o transporte para o Rio Grande do Sul, terra natal do político. 

Acervo da Fundação Biblioteca Nacional – Brasil.
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 Contudo, embora eleito em 1918, Rodrigues Alves não tomou posse. Já 
velho e tendo contraído gripe espanhola, o então presidente faleceu em 16 de 
janeiro de 1919. O vice, Delfim Moreira, porém, não poderia assumir definitivamente 
a Presidência, visto que a Constituição de 1891 estabelecia que o vice só poderia 
ficar definitivamente no cargo se o titular morresse dois anos depois de sua posse. 
Então, o que parecia uma conjugação de forças ajustadas, novamente precisou ser 
negociado no interior das forças políticas. 

recomendações de Antônio Azeredo, vice-presidente do Senado, “faz-se necessário 
que se chegue a um candidato nosso, isto é, não mineiro” (FRANCO, 2001,  
p. 438). Então, voltava-se aos jogos de poder e às definições negociadas, mas 
com o objetivo de manter o rodízio entre as elites políticas dos grandes estados da 
Federação. Para isso,

[...] o Rio Grande do Sul, na ausência de nomes por apresentar, limitou-se 
a vetar os prováveis. Por esta ocasião, Borges de Medeiros afiançava que 
apoiaria o nome indicado por Minas e São Paulo, desde que o candidato 
não viesse de nenhum dos dois estados. Mas os mineiros estavam 
decididos a não dar apoio a um nome escolhido à sua revelia. Minas Gerais 
havia participado de todas a combinações sucessórias desde 1906. Não 
aceitaria um papel coadjuvante (VISCARDI, 2012, p. 241).

 Nesse jogo de indefinições, a candidatura de Rui Barbosa havia se consolidado 
como promissora, e, embora não fosse consensual, seu anúncio obrigou a definições 
céleres, seja pelo apoio ao candidato baiano, seja pela definição de outro nome que 
congregasse a tríade dos estados politicamente mais poderosos no momento, pois as 
eleições estavam marcadas para abril de 1919, e as indefinições já se arrastavam 
desde a morte de Rodrigues Alves em janeiro de 1919. 

Entre os avanços e os recuos nos acordos políticos, o nome de Epitácio 
Pessoa foi colocado como alternativa, porque o então ministro aposentado do 
Superior Tribunal Federal (STF) já havia se destacado nacionalmente, primeiro, 
quando defendeu a candidatura de Rodrigues Alves contra os ataques de Rui 
Barbosa, em 1916, e, depois, ao desempenhar importante missão como chefe 
da delegação brasileira na Conferência da Paz em Paris. Mas foi somente na 
Convenção Nacional em que estavam reunidas as representações das forças 
políticas nacionais, idealizada e sob a presidência do mineiro Artur Bernardes, 
que foi definido o candidato de consenso das elites políticas dos grandes 
estados da Federação: com 139 votos, Epitácio Pessoa derrotou Rui Barbosa, 
que obteve 42 votos.

A imagem retrata a ida ao Senado do vice-presidente Delphim Moreira no dia 15 de novembro de 1918 
para a posse interina. Fon-Fon de 23.11.1918, p. 21. Acervo da Fundação Biblioteca Nacional – Brasil.

Nesse sentido, a sustentação política do vice, Delfim Moreira, era necessária 
no conjunto das relações de poder até então vigentes, porque a queda antecipada 
de Delfim poderia levar São Paulo ao controle absoluto do processo sucessório 
e, consequentemente, à perda da influência mineira no tabuleiro das decisões 
acerca do candidato à sucessão presidencial de Rodrigues Alves, pois, segundo as 
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O Malho de 1º.3.1919, p. 16. Fotografias da Convenção Nacional realizada em 25 de fevereiro para indicar o futuro 
presidente da República. Acervo da Fundação Biblioteca Nacional – Brasil.

Notícia veiculada no A.B.C. de 15.3.1919, p. 18, relatando os trabalhos da Convenção Nacional em que era anunciada a 
escolha de Epitácio Pessoa para a Presidência. Acervo da Fundação Biblioteca Nacional – Brasil.
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A sagração de Epitácio Pessoa como candidato das elites políticas nacionais foi 
apoiada pelos Estados de Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, 
parte da Bahia, Maranhão e Pernambuco. Rui Barbosa, embora derrotado, lançou-se 
como candidato de oposição com o apoio do Rio de Janeiro e de parte da Bahia e 
do Pará. Assim, estavam definidos os seguintes candidatos para o pleito eleitoral de 
13 de abril de 1919: Epitácio Lindolfo da Silva Pessoa, natural da Paraíba, formado 
em Direito e ministro aposentado do STF. Seu companheiro de chapa e candidato a 
vice-presidente foi Delfim Moreira da Costa Ribeiro, natural de Minas Gerais e 
formado em Direito, que exerceu, na chapa de Epitácio Pessoa, sua segunda  
vice-presidência, até 1920, quando se afastou da política. Já o candidato de oposição 
foi Rui Barbosa de Oliveira, natural da Bahia, formado em Direito, diplomata e 
jornalista, cujo candidato à vice-presidência foi Alfredo Ellis, natural de São Paulo e 
formado em Medicina, o qual havia exercido o cargo de deputado federal pelo PRP.

Epitácio Pessoa

Epitácio Lindolfo da Silva Pessoa nasceu 
em Umbuzeiro/PB em 1865. Bacharelou-se 
pela Faculdade de Direito de Recife em 1886. 
Depois de atuar como deputado constituinte 
(1891), em 1898 assumiu a pasta do Ministério 
da Justiça na Presidência Campos Salles, 
onde ajudou na elaboração do Código Civil 
(aprovado definitivamente apenas em 1916), 
o Código de Ensino de 1901. Foi nomeado 
ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) 
em 1902, onde permaneceu até 1912, quando 
foi eleito senador pelo estado da Paraíba. 
Em 1918, integrou a delegação brasileira na 
Conferência da Paz em Paris. Depois de exercer 

a Presidência do Brasil (1919-1922), ocupou uma vaga na Corte Permanente de 
Justiça Internacional de Haia; foi novamente eleito senador em 1924. Apoiou a 
Aliança Liberal e a Revolução de 1930, mas retirou-se da vida pública em 1931. 
Faleceu no dia 13 de fevereiro de 1942.

A campanha eleitoral tomou conta dos jornais, e antes de serem anunciados 
oficialmente os candidatos, o jornal Correio da Manhã do Rio de Janeiro, no dia em 
que a chamada Convenção Nacional se reuniu para decidir qual seria o candidato a 
ser “recomendado à nação”, alardeou: “A candidatura do embaixador do Brasil se 
coloca contra a candidatura que o povo vem aclamando de norte a sul, [...] e a luta 
se dará com todo vigor da consciência revoltada dos brasileiros [...] contra a frase 
inócua ‘para a Presidência todos, menos Rui Barbosa” (Correio da Manhã, 25 fev., 
1919, p. 1). Cotidianamente, o jornal Correio da Manhã colocava em seus editoriais 
denúncias dos conchavos e as decisões de gabinete e denunciava que a escolha de 
Epitácio Pessoa havia sido orquestrada em nome da manutenção do status quo do 
sistema político vigente, sem considerar a vontade da nação. Também asseverava 
que esse fato podia ser percebido, por exemplo, pelo inexplicável voto do chefe 
político baiano J. J. Seabra, “considerado inimigo de Epitácio Pessoa, mas que 
votou em seu nome. O que gerou tumulto” (Correio da Manhã, 26 fev., 1919, p. 1).

Fotografia de Epitácio Pessoa na primeira página da revista Fon-Fon 
de 22.3.1919. Acervo da Fundação Biblioteca Nacional – Brasil.
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 Para o folhetim carioca, não se entendia como a Bahia, representada por 
J. J. Seabra, repudiava seu conterrâneo, Rui Barbosa, e votava em um inimigo confesso 
do então parlamentar, o Senador Epitácio Pessoa. No mesmo dia, o Correio da Manhã 
publicou que a maior lição de honra e fidelidade vinha da Paraíba, pois tanto a oposição 
quanto a situação daquele estado haviam deixado de lado suas querelas políticas e votado 
em Epitácio Pessoa, algo que não se viu na Bahia (Correio da Manhã, 26 fev., 1919, p. 1).

 O curioso, nessa indicação, é que todas as negociações políticas foram 
executadas sem a presença do Senador Epitácio Pessoa, que se encontrava como 
chefe da delegação do Brasil enviada à Conferência da Paz, em Paris. Ao ser 
informado da decisão da Convenção Nacional por Olinto Magalhães via telefone, 
retrucou: “Como isso é possível, seu Olinto? Você não vê que são pilhérias” 
(PESSOA, 1925, p. 298). Uma vez confirmada a indicação, a resposta veio via 
telegrama enviado ao Presidente da Convenção Nacional, o Senador Antônio 
Azeredo: “[...] Aceito, pois, a candidatura que me ofereceis e, se for eleito, não 
duvideis um só instante que minha única preocupação no governo será justificar a 
confiança da nação” (Correio da Manhã, 28 fev., 1919, p. 1).

 As palavras de Epitácio Pessoa reforçavam a ideia de que a “justificativa de 
confiança” aventada pelo então candidato não seria necessariamente à nação, mas, 
ao grupo de sustentação política responsável por sua indicação. Ou seja, caso fosse 
eleito, Epitácio Pessoa reafirmaria o compromisso da política dos governadores e 
honraria os encaminhamentos das elites políticas dos grandes estados, sobretudo, 
São Paulo e Minas Gerais, pelo menos era o que esperavam o PRP, o PRM, o PRC 
gaúcho e os coligados nos estados. 

 O jornal Correio Paulistano, órgão do Partido Republicano Paulista (PRP), 
alardeou a indicação de Epitácio Pessoa com um manifesto – à nação brasileira – cujo 
tom consistiu em enaltecer a heterogeneidade dos que indicaram Epitácio Pessoa 
como candidato “pelo voto, na mais livre expansão de conceitos e indicação de 
nomes, todos os matizes políticos, sem exclusão de um só [...] o resultado dessa 
livre, ponderada e competente manifestação foi a escolha de um nome por todos os 
títulos, ilustre e acatado Epitácio Pessoa” (Correio Paulistano, 28 fev., 1919, p. 1).

Fon-Fon de 21.6.1919, p. 28, relatando as excursões do Epitácio Pessoa na Itália.  
Acervo da Fundação Biblioteca Nacional – Brasil.
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Meeting político em São Paulo em prol da candidatura Rui Barbosa. Fon-Fon de 15.2.1919, p. 19. 
Acervo da Fundação Biblioteca Nacional – Brasil.

Meeting político na Bahia. Fon-Fon de 
12.4.1919, p. 27. Acervo da Fundação 

Biblioteca Nacional –  Brasil.

 A campanha eleitoral foi acirrada nos jornais, e as acusações e as questões 
de legalidade encheram os folhetins de fevereiro a abril de 1919. A campanha de 
Epitácio Pessoa foi toda executada por correligionários, visto que o candidato oficial 
das elites dominantes só regressaria ao Brasil em 21 de julho de 1919 – depois 
do pleito eleitoral, marcado para abril. Rui Barbosa, por sua vez, movimentou-se 
como pôde: foi a São Paulo, Minas Gerais e Bahia; concedeu entrevistas; escreveu 
artigos; pronunciou discursos e bateu furiosamente contra os gros bonnets da 
política oficial; e ao competidor ausente, procurou alvejar no ponto que lhe parecia 
mais vulnerável (PESSOA, 1925, p. 325). 

Diante do parecer jurídico, a campanha de Rui ainda não deixou de veicular 
suas suspeitas sobre a ilegalidade, mas partiu para o ataque ao plano de governo 
do candidato situacionista. Em suas páginas, o jornal O Imparcial afirmava que o 
plano do então candidato dos “estados líderes” não passava de uma conferência 
privada a amigos, porquanto o que se tinha colocado como plataforma de governo 
fora lido em um banquete em favor de Rodrigues Alves em 1916. O mesmo jornal 
ainda acusava a candidatura de Epitácio Pessoa de “viciosa e nascida de conchavos” 
(O Imparcial, 4 mar., 1919, p. 2).

O cenário eleitoral das 
eleições presidenciais de 1919 
ofereceu aos brasileiros uma 
dinâmica pouco usual – as 
chapas em disputa não puderam 
se enfrentar, devido à ausência 
do candidato Epitácio Pessoa. 
Mas a percepção construída 
pelos jornais foi a de que a 
candidatura de Rui Barbosa 
estava antenada com os anseios 
do povo brasileiro, e, com pouco 
mais de um mês de campanha, 
as páginas jornalísticas 
apelaram para a força política 
e a capacidade oratória de Rui 
Barbosa. A análise publicada 
no Jornal do Brasil foi esta:  
“O Sr. Rui Barbosa levantou a 
nação do marasmo em que ela 

O argumento-chefe da campanha de Rui Barbosa foi de que Epitácio Pessoa 
era um candidato inelegível, pois, como ministro aposentado do Supremo Tribunal 
Federal, não poderia concorrer, o que foi largamente divulgado pelos jornais e 
fomentou debates acalorados. Contudo, o jurista Clóvis Beviláquia, ao ser consultado 
pelo PRP e por seus coligados, asseverou os termos da questão: “[...] não está o 
senhor Epitácio Pessoa inibido de receber mandato popular, para desempenho de 
cargo eletivo. [...] Ao Congresso, isto é, ao corpo legislativo federal, confiou a lei 
máxima a atribuição privativa de operar os votos dados pelo povo brasileiro, para 
escolha do seu presidente” (PESSOA, 1925, p. 327). 
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se acha mergulhada [...] sustentou nas urnas o seu nome por não se conformar com 
o resultado da Convenção de 25 de fevereiro [...] é brilhante a votação que obteve 
até agora, com real vantagem para o país” (Jornal do Brasil, 14 abr., 1919, p. 4). 
No que diz respeito ao desempenho do candidato Epitácio Pessoa, o jornal só dizia 
que sua nobre missão como chefe da delegação brasileira para a Conferência da Paz, 
em Paris, não era menos importante, só revelava os brios e a personalidade culta do 
então candidato (Jornal do Brasil, 14 abr., 1919, p. 4).

 Essa foi também a percepção de alguns periódicos da época, como a revista 
Careta, do Rio de Janeiro, que publicou: 

[...] o que incompatibiliza o senador Epitácio Pessoa com a Presidência da 
República, não é o repúdio do seu passado [...] é o ser o Brasil um país 
republicano de magistrado eleito pelo voto direto do povo e desejar o povo, 
não o sr. Epitácio Pessoa, mas o sr. Rui Barbosa. [...] a verdade é que o povo é 
indiferente ao sr. Pessoa e deseja o sr. Barbosa. (Careta, 29 mar., 1919, p. 6).

 Entretanto, o jornal Correio Paulistano, órgão do PRP, manteve 
diariamente, de fevereiro a abril de 1919, uma coluna de primeira página em que 
foram expostos os fins e a legitimidade da Convenção Nacional para escolha do 
candidato “recomendado à nação”. As qualidades dos representantes políticos 
foram enaltecidas; e a ideia que emerge no texto publicado pelo jornal dava conta 
de que essa representação se configurava como nacional e de que os interesses 
também eram nacionais, não de grupos ou conchavos.

 Em meio à efervescência dos debates, a campanha seguiu seu curso. Os comícios 
de Rui Barbosa no Rio de Janeiro e em Salvador foram concorridos, esperava-se ouvir 
a oratória de Rui e sua plataforma de governo. Sem grandes incidentes, os jornais 
noticiavam a percepção de entusiasmo da população com Rui Barbosa e, de certa 
forma, davam pouca importância à candidatura de Epitácio Pessoa, exceto na Paraíba, 
terra natal do candidato. Por sua vez, os comícios de Epitácio Pessoa no Rio de Janeiro 
e na capital paraibana foram realizados pelos aliados sem a presença do candidato, nos 
quais era enaltecida a trajetória do jurista e destacada sua participação na Conferência 

da Paz, em Paris. No Rio de Janeiro, o jornal Correio da Manhã noticiou em março um 
pequeno incidente que culminou com uma briga e a prisão de correligionários, mas 
algo sem grandes repercussões – segundo o periódico.

Passados dois dias da eleição, o Correio da Manhã já anunciava 
Rui Barbosa como vencedor da disputa: “Contra o rolo compressor das 
máquinas situacionistas [...] nem o Sr. Epitácio Pessoa pode aceitar o posto 
da Presidência [...] quando o eleitorado real vetou sua candidatura de modo 
tão expressivo” (Correio da Manhã, 15 abr., 1919, p. 2). Mas, em meio à 
apuração, o jornal O Imparcial apresentou o seguinte editorial: “Os boletins 
dos estados feitorados começam a inflar a votação do Sr. Epitácio Pessoa” 
(O Imparcial, 16 abr., 1919, p. 1).

Título de abertura de O Imparcial de 16.4.1919 sobre os resultados das eleições. 
Acervo da Fundação Biblioteca Nacional – Brasil. 
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A vitória de Rui Barbosa não estava certa. As urnas dos estados coligados 
foram abertas, e a situação não demorou a ser invertida. Epitácio Pessoa saiu 
vitorioso. Na verdade, a máquina política do PRP, do PRM e de seus coligados nos 
estados foi a vencedora da eleição de 1919, pois o candidato da máquina política 
não precisou sequer aparecer, tampouco reforçar sua plataforma de governo, 
bastou apenas a notícia de que ele desempenhava uma missão das mais ilustres, 
devido ao contexto da Primeira Guerra Mundial pela qual o mundo havia passado 
de 1914 a 1918. 

Assim, a eleição presidencial de 1919 elegeu a máquina da política dos 
governadores, chancelada pelos interesses das elites paulistas e mineiras e 
legitimada pela anuência do Rio Grande do Sul e dos estados coligados da 
Federação. O candidato oficial da máquina atravessou um pleito tranquilo, sem 
conturbações, e Epitácio Pessoa recebeu 249.342 votos contra 118.303 dados a 
Rui Barbosa, com a prerrogativa de aparecer três meses depois para tomar posse. 

Mesmo que não pudesse esperar a liberdade de ação que um candidato 
paulista, mineiro ou gaúcho, teria por sua prerrogativa natural de origem estadual, 
Epitácio Pessoa não esteve tão alinhado, como esperava sua base de sustentação 
política nacional (LEWIN, 1993, p. 280-281), quando, por exemplo, montou um 
ministério inteiramente composto por civis e fomentou a criação do Instituto Federal 
de Obras contra as Secas (Ifocs).

Epitácio Pessoa e a máquina eleitoral. Revista Careta de 26.4.1919.  
Autor: J. Carlos (José Carlos de Brito e Cunha – 1884/1950). Acervo da Fundação Biblioteca Nacional – Brasil.
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O panorama político e cultural do Brasil no ano de 1922 foi marcado por uma 
série de acontecimentos que agitaram o país, como a Semana de Arte Moderna, a 
criação do Partido Comunista do Brasil, o movimento tenentista e a comemoração 
do Centenário da Independência. Esses e outros episódios compõem um quadro 
de profundas transformações na sociedade. Na mesma medida, esses eventos 
manifestam uma crise no sistema de representação oligárquico, fazendo-se sentir 
uma demanda por maior participação dos setores urbanos e uma insatisfação dos 
segmentos militares. A somatória desses fatores colocou “em xeque” os padrões 
estabelecidos na Primeira República até então. 

No âmbito político, encerrava-se o governo do paraibano Epitácio Pessoa, 
marcado pela fragilidade e dependência dos outros estados, pois, excepcionalmente, 
Epitácio não contara com um estado de origem forte que sustentasse o seu governo. 
Essa questão favoreceu a ingerência de outros estados oligarcas durante sua 
administração, sobretudo, no encaminhamento do futuro candidato situacionista. 

Com efeito, o principal sustentáculo do governo Epitácio fora Minas Gerais, 
estado responsável por sua eleição e por garantir-lhe condições de governabilidade. 
A presença mineira no governo pode ser evidenciada nas figuras de Pandiá Calógeras 
e Raul Soares, Ministros da Guerra e da Marinha, respectivamente. A presença dos 
dois civis à frente de pastas tão importantes para os militares desagradava as 
Forças Armadas. Além disso, demonstrava a forte influência dos políticos mineiros 
ocupando cargos-chave da administração de Epitácio e norteando os futuros 
passos do governo. 

Essa condição credenciou a indicação de Arthur Bernardes, Presidente de 
Minas Gerais, como o candidato oficial do governo. Contra a candidatura de Bernardes 
foram aventados os nomes de Washington Luiz, Presidente de São Paulo, e do  
ex-Presidente da República, Hermes da Fonseca, mas a candidatura mineira 
prevaleceu como a predileta dos oligarcas e se confirmou como nome oficial.

O Malho, a chegada de 1922, de 31.12.1921, p. 26. Acervo da Fundação Biblioteca Nacional – Brasil.
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O Malho de 6.5.1922, p. 1. O prato do dia. Autor: J. Carlos (José Carlos de Brito e Cunha – 1884/1950). 
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Careta de 12.11.1921, p. 23. Elegância e futurismo.  
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Manchete sobre disputa eleitoral. Acervo da 
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Oriundo do mais influente estado da Primeira República, Arthur Bernardes 
convivera com as disputas políticas no interior de Minas Gerais desde o início de 
sua carreira, quando se elegeu vereador de Viçosa em 1904. Presença marcante no 
Congresso desde 1909 como representante da Zona da Mata mineira, ele foi um dos 
políticos responsáveis por superar a Hegemonia Sul-Mineira, agrupamento político 
liderado por Wenceslau Brás que dominou as disputas estaduais de 1898 até 1918. 
Bernardes não só venceu a acirrada disputa interna, elegendo-se presidente de 
Minas Gerais em 1918, como ainda conseguiu apaziguar o estado.

Em 1922, a candidatura presidencial de Bernardes contou, além do apoio 
mineiro, com o apoio paulista e do Catete. No intuito de efetivar tal aliança, a bancada 
mineira concedeu ao Presidente Epitácio a indicação do nome do vice-presidente que 
completaria a chapa situacionista. O nome indicado por Epitácio foi o do maranhense 

Urbano dos Santos, que morreria em maio de 
1922 e seria substituído por Estácio Coimbra, 
escolha que desagradou os Estados da Bahia e 
de Pernambuco, que pleiteavam o cargo para si 
com os nomes de J. J. Seabra e Andrade Bezerra, 
respectivamente. Tal divergência complicou a 
formação de uma chapa unânime, que, de acordo 
com a cultura política da República, indicaria 
uma eleição sem sobressaltos. De outra forma, a 
formação de uma chapa oposicionista, composta 
por estados insatisfeitos, cobria de incertezas o 
futuro pleito.

Artur da Silva Bernardes

Artur da Silva Bernardes nasceu em 
Viçosa (MG) no dia 8 de agosto de 1875. Em 
1900, bacharelou-se em Ciências Jurídicas e 
Sociais na Faculdade de Direito de São Paulo. 

Foi eleito vereador em Viçosa (1904), deputado estadual (1907) e deputado federal 
(1909 e 1915). Foi eleito governador de Minas Gerais em 1918 e, sucessivamente, 
presidente da República (1922-1926). Durante sua administração, foi aprovada a 
única proposta de mudança da Constituição de 1891. Depois de deixar a Presidência, 
elegeu-se como senador em 1927. Depois da Revolução de 1930, Bernardes 
envolveu-se com os paulistas na Revolução Constitucionalista, motivo pelo qual 
se exilou no exterior. Conseguiu se eleger em 1934 como deputado federal. No 
Estado Novo, manteve-se ativo na oposição, assinando o Manifesto dos Mineiros 
em 1943. Em 1945,  elegeu-se deputado constituinte pelo Partido Republicano. 
Elegeu-se novamente em 1954, mas faleceu em 23 de março de 1955.

Declarada a insatisfação de Pernambuco, Bahia, Rio Grande do Sul e Rio de 
Janeiro foi exatamente o que aconteceu. Os estados dissidentes convergiram em 
torno do nome de Nilo Peçanha e transformaram a eleição de 1922 em uma das 
mais disputadas da Primeira República. O nome de Peçanha foi lançado juntamente 
com o de J. J. Seabra como vice, garantindo a união dos estados dissidentes. 

O lançamento da chapa oposicionista, em 24 de junho de 1921, também 
marcou a criação da Reação Republicana, movimento dos estados dissidentes que 
tornou a disputa eleitoral mais acirrada. A estratégia dissidente foi tornar públicas 
as queixas e denúncias sobre a organização política das antigas oligarquias, além 
de combater os mecanismos de fraude. As principais reivindicações do manifesto 
assinalavam a revisão do processo de escolha do candidato à Presidência, a 
exigência de maior autonomia para o Legislativo frente ao Executivo e a defesa 
das Forças Armadas. Dessa forma, a Reação Republicana procurou denunciar os 
principais vícios políticos da República, agitando a população urbana contra esse 
modelo. O cenário era de nova disputa eleitoral acirrada no seio das oligarquias 
nacionais, a exemplo do ocorrido em 1910.

Arthur Bernardes no Fon-Fon de 27.8.1921, p. 16. 
Acervo da Fundação Biblioteca Nacional – Brasil.
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A escolha de Nilo Peçanha como cabeça da chapa oposicionista explica-se 
pelo fato de ele ter sido, durante quase duas décadas, o principal líder das oligarquias 
fluminenses, além de contar com forte apelo popular a seu favor. Ao longo de sua 
trajetória, Nilo buscou aliar-se com os proprietários dos jornais mais influentes da 
imprensa fluminense à época, o Correio da Manhã e O Imparcial, e adotou como 
estratégia política a construção de uma imagem positiva para si – destacando a 
aproximação com os Jornalistas Edmundo Bittencourt e José Eduardo de Macedo 
Soares, que ajudaram a forjar uma imagem combativa, democrática e original 
para Nilo, enquanto denunciavam o personalismo e o caráter antidemocrático de 
Bernardes e de outras figuras da política situacionista. 

O Manifesto Dissidente e lançamento da chapa Nilo-Seabra. Fon-Fon de 2.7.1921, p. 16. 
Acervo da Fundação Biblioteca Nacional – Brasil. Correio da Manhã de 6.11.1921, p. 1. Apotheose e Manifestações. Acervo da Fundação Biblioteca Nacional – Brasil.

A campanha de civismo do Sr. Nilo Peçanha. O Imparcial de 2.11.1921, p. 1. 
Acervo da Fundação Biblioteca Nacional – Brasil.
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Dessa forma, temos no evento da Reação Republicana um papel de relevo à 
mobilização do eleitorado urbano, pois ao adotarem como estratégia a propaganda 
eleitoral massiva, procedimento incomum no período, os idealizadores do 
movimento buscavam promover uma discussão política mais ampla, dialogando 
com novos e diferentes setores. Com a campanha realizada, Nilo conseguiu penetrar 
no contingente eleitoral urbano, em especial no Distrito Federal, por atender aos 
anseios de grupos urbanos deixados de lado pelas oligarquias estaduais. O candidato 
também acertou em cheio ao escolher como interlocutores os setores militares, 
há muito insatisfeitos com o governo de Epitácio e extremamente desconfiados 
da candidatura oficial de Arthur Bernardes. A estratégia de Nilo consistia em 
aproximar-se da população urbana e dos militares insatisfeitos, convocando os 
dois segmentos para fazerem parte da sustentação de sua candidatura. 

No que tange à sua plataforma econômica, Nilo Peçanha defendeu a 
diversificação da produção e a ortodoxia financeira. Nilo advogava a necessidade de 
amparar a agricultura nacional, ponderando a diversificação da produção, embora 
reconhecesse a preponderância do café e não combatesse a política de valorização 
implementada por paulistas e mineiros. No plano financeiro, o candidato adotou 
a ortodoxia dos compromissos oligárquicos, e sua proposta econômica em muito 
pouco divergiu da proposta oficial.

Em clima de intensa agitação política, as eleições presidenciais realizaram-se 
em primeiro de março. Os resultados eleitorais deram a vitória a Bernardes, 
que obteve 466 mil votos, enquanto Nilo atingiu 317 mil. No entanto, a Reação 
Republicana não reconheceu a derrota e, além de reivindicar a investigação 
do processo eleitoral, desencadeou uma campanha de mobilização popular e de 
acirramento da insatisfação militar. Ao longo de todo o primeiro semestre 
de 1922, a imprensa pró-Nilo assumiu uma postura combativa, delatando fraudes 
no processo eleitoral. Essa postura da Reação Republicana causou grande agito 
na sociedade e justificou ao governo federal responder com o uso da força, em 
especial punindo setores militares mais exaltados. 

Fon-Fon de 11.11.1922, p. 26. Acervo da Fundação Biblioteca Nacional – Brasil.
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O Malho de 25.11.1922, p. 22. Acervo da Fundação Biblioteca Nacional – Brasil.

A chegada do futuro presidente. O Malho de 22.10.1921, p. 34. Acervo da Fundação Biblioteca Nacional – Brasil.

Os conflitos entre os militares e o governo federal vinham crescendo, 
precisamente desde a posse de Epitácio Pessoa, e a indicação de civis para as 
pastas militares, somado ao conhecido episódio das cartas falsas – quando 
correspondências que desrespeitavam as Forças Armadas, supostamente escritas 
por Arthur Bernardes, foram publicadas na imprensa do Rio de Janeiro –, davam 
vasão para a insatisfação militar, transformando esses fatos num importante 
elemento desestabilizador no período pós-eleitoral. 
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O Imparcial de 23.5.1922. p. 1. Estado de sítio. A Sucessão presidencial de 1922 foi marcada pela tensão política, 
tanto no período pré quanto no pós-eleitoral, e culminou na decretação do estado de sítio em julho daquele ano. 

Acervo da Fundação Biblioteca Nacional – Brasil.

Comédia do Reconhecimento. Correio da Manhã de 19.5.1922. p. 1. 

Com cenário tão grave, a aguardada rebelião militar eclodiu em julho de 
1922 e contou com a participação dos militares de Campo Grande, Niterói e Distrito 
Federal. O motim ficou conhecido como o Levante dos 18 do Forte de Copacabana 
e é considerado o movimento embrionário do tenentismo. No dia 5 de julho, 17 
militares marcharam na praia de Copacabana, e a eles se juntou um civil. As forças 
do Exército nacional atacaram o grupo e apenas dois tenentes sobreviveram. 
Diante do ocorrido, Epitácio decretou estado de sítio a fim de garantir a posse do 
novo presidente.

O Malho, A Reação Republicana, Naufrágio 1922, p. 1. Acervo da Fundação Biblioteca Nacional – Brasil.
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Meses depois de ter sido debelado o primeiro levante, Arthur Bernardes 
assumiu, em novembro de 1922, o governo de um país ainda imerso em conflitos. 
Tropas federais tiveram de conter motins durante as sucessões presidenciais 
nos Estados do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Bahia. Visando garantir a 
estabilidade de seu governo, o presidente decretou estado de sítio e teve seu 
mandato marcado por forte aparato repressivo. 

Por fim, a sucessão presidencial de 1922 apresentou características peculiares 
para o período. Pela primeira vez o enfrentamento entre os grandes estados e os 
estados intermediários se colocou claramente numa disputa sucessória, revelando 
tensões entre as oligarquias regionais. Vários fatores contribuíram para o cenário 
de instabilidade: em primeiro lugar, a crise política na escolha do vice-presidente da 
chapa oficial; em segundo, as medidas econômicas que continuavam privilegiando 
o café em detrimento da diversificação da produção agrícola; em terceiro, o 
surgimento de um proto-populismo observado na atenção de Nilo Peçanha para as 
massas urbanas. Mas o fator determinante para entendermos o episódio da Reação 
Republicana é a disputa estabelecida entre as oligarquias de primeira grandeza e as 
intermediárias. Desse modo, a Reação Republicana significou uma ruptura com o 
modelo oligárquico, evidenciando a construção de um eixo alternativo de poder que 
tentava ampliar a participação de oligarquias secundárias. A crise instalada no seio 
das oligarquias culminaria com o final do regime na Revolução de 1930.
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O tumultuado governo Bernardes: dissidência, tenentismo 
e repressão

Em sua última mensagem presidencial dirigida à Câmara dos Deputados no 
início de novembro de 1926, Artur Bernardes prestava contas dos atos praticados 
durante a vigência do estado de sítio no país, que vinha sendo prorrogado 
ininterruptamente desde meados de julho de 1924. O decreto que atingiu 
inicialmente o Distrito Federal e os Estados do Rio de Janeiro e São Paulo foi, ao 
longo do tempo, estendido para todo o país.

A suspensão das garantias constitucionais e a concentração de poder 
na chefia do Executivo Federal permitiu a Bernardes promover duras medidas 
repressivas, como a censura à imprensa, ameaça de suspensão das liberdades 
civis, detenção de inimigos políticos, julgamentos sumários de tenentes e civis 
envolvidos em revoltas, desterro de prisioneiros em locais remotos do território 
nacional e proibição de associações políticas.



146

Esse conjunto grave de dispositivos de caráter autoritário revela o quanto 
a administração de Bernardes foi marcada pela instabilidade e pela dificuldade na 
construção de um consenso. Mesmo a sua posse, em novembro de 1922, fora 
marcada pelos efeitos da revolta militar no Forte de Copacabana, que estourou 
no dia 5 de julho, levando o então presidente Epitácio Pessoa a decretar estado 
de sítio e a censurar imprensa, o que perdurou até 31 de dezembro. Em 1923, o 
novo mandatário empossado enfrentou uma grave guerra civil no Rio Grande do 
Sul; em 1924, uma revolução tenentista que estourou em São Paulo, levando ao 
bombardeamento da capital; em 1925, militares oposicionistas com o objetivo de 
derrubar o governo organizaram uma marcha que atravessou o interior do país e 
que só terminou em outro governo, em 1927.

Os Três Reis Mag...Anos. O Malho de 6.1.1923, Rio de Janeiro, ano 22, ed. 1.060, p. 1. 
Charge que faz alusão aos problemas da administração de Artur Bernardes. A menção aos presentes de “grego” 

representados nas figuras dos reis magos: o primeiro é o estado de sítio trazendo consigo a lei de imprensa; o segundo rei 
Político trazendo os casos dos Estados do Rio Grande (do Sul) e do Rio de Janeiro; e o último o rei Financeiro com mais 

impostos e o Banco Emissor. Acervo da Fundação Biblioteca Nacional – Brasil.

Fotografia publicada na Fon-Fon de 22.12.1923, p. 63, retratando os chefes revolucionários e Assis Brasil (último à direita) 
buscando solucionar o conflito no Rio Grande do Sul. Acervo da Fundação Biblioteca Nacional – Brasil.
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Como se viu, nem todo aparato repressivo foi capaz de dissuadir os novos 
atores sociais que exigiam reformas e protagonismo na arena política. Os setores 
médios urbanos e do oficialato do Exército continuaram a se manifestar, gerando 
um clima de conspiração e de exaltação na caserna e nas capitais por todo o país.

Bernardes assumiu o cargo com plenos 
poderes que outorgava o estado de exceção e, 
assim, tratou os membros da Reação Republicana 
como inimigos figadais, dificultando alianças e 
constituição de consensos. Procedeu à intervenção 
federal no Rio de Janeiro, convocando novas 
eleições – das quais saiu vitorioso o candidato 
do governo, derrotando seu desafeto de primeira 
hora, Nilo Peçanha. No pleito presidencial gaúcho 
de 1923, apoiou a candidatura de Assis Brasil 
contra a do eterno Presidente de Estado Borges 
de Medeiros, a qual não foi aceita pela oposição, 
levando a um conflito sangrento que se arrastou 
ao longo daquele ano. No acordo final, Borges 
conseguiu permanecer no poder desde que 
fosse suspensa a garantia constitucional de sua 
reeleição. Bernardes obteve com isso o apoio 
gaúcho, que foi vital para combater e derrotar os 
tenentes rebeldes durante a Revolução Paulista de 
1924, os quais fugiram da capital em direção ao 
Estado do Paraná.

Ao final de seu mandato à frente do Catete, Bernardes conseguiu a adesão das 
oligarquias oposicionistas, que abandonaram suas alianças para apoiar o governo 
diante de um perigo ainda maior, representado pela possibilidade de rebeldia 
militar, representada pela marcha da Coluna Prestes, que poderia comprometer a 
ordem em seus domínios oligárquicos.

Uma candidatura “sem competidores”
A tumultuada gestão de Bernardes acabou 

levando a discussão da questão sucessória prati-
camente para o último ano de governo. Durante a 
revisão constitucional iniciada em 1925, o governo 
tentou conduzir os debates no Congresso Nacional 
para que se aprovassem medidas com o objetivo 
de concentrar mais poderes no Executivo federal. 
Com isso, o novo texto constitucional foi promulgado 
somente no ano seguinte, atrasando o início das 
tratativas da sucessão presidencial. Muitos dos 
temas colocados em debate na revisão encerravam 
polêmicas: introdução do veto parcial aos atos do 
legislativo; questão da limitação do uso do instituto 
do habeas corpus; limitação ao princípio de igualdade 
de estrangeiros a brasileiros; proibição de que 
governadores de estados pudessem se reeleger; 
ampliação das condições para se decretar estado 
de sítio e das situações que permitiam intervenção 
federal nos estados.

No início dos acordos para sua sucessão, 
Artur Bernardes chega a levantar o nome do ex- 
-Senador paulista Álvaro de Carvalho, mas a 
indicação é rejeitada pela cúpula do Partido 
Republicano Paulista (PRP). Ainda era muito recente 
a lembrança de seu envolvimento com a Coligação Republicana, dissidência 
surgida no PRP em 1924 e apoiada por lideranças da lavoura cafeeira unidas 
pelo ressentimento e pela oposição em relação ao governo de Washington 
Luís, que era acusado de agir de maneira prepotente e pessoal na direção do 
partido e dos negócios estaduais.

Retrato do General Setembrino, responsável pelas 
negociações entre os que apoiavam Borges e os da 
Aliança Libertadora, as quais culminaram no Acordo 

de Paz de Pedras Altas, assinado em 14.12.1923. 
Ilustração Pelotense, ano 5, nº 21, p. 1. 

Acervo da Fundação Biblioteca Nacional – Brasil.

Reprodução do jornal italiano Il Moscone. 
O título da charge é “O que não muda nunca”. 

A notícia veiculada como crônica política 
informa que “os doutores Washington Luis e 

Mello Vianna foram escolhidos como presidente 
e vice-presidente do Brasil, respectivamente. Abaixo 

da charge, a voz do povo que assim se manifesta: 
“Mudam os governos; mudam os homens ... Mas a 

magnificência do café Paraventi não muda nunca...”. 
Il Moscone de 1925, ano 1, nº 32, p. 5. Acervo da 

Fundação Biblioteca Nacional – Brasil.
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Conhecido como Paulista de Macaé, Washington Luís nasceu naquele 
município fluminense em 1869 e estudou no Colégio Pedro II, na Corte. Finalizou 
o curso de Direito na Faculdade do Largo de São Francisco, em São Paulo, no 
alvorecer da República. Em 1893, iniciou sua vida profissional em Batatais, 
município cafeeiro paulista. Foi eleito vereador em 1897, presidiu a Câmara e 
ocupou o cargo de intendente municipal (1898-1900). Sua trajetória política foi 
impulsionada pela aproximação com o influente chefe político, Joaquim da Cunha 
Diniz Junqueira, o coronel “Quinzinho” de Ribeirão Preto, que o integrou às hostes 
do PRP. Foi eleito deputado estadual para o triênio 1904-1906, mas não chegou a 
terminar o mandato, pois foi escolhido para ocupar o cargo de secretário de Justiça 
e Segurança Pública no governo de Jorge Tibiriçá. Foi reconduzido no governo 
seguinte, de Albuquerque Lins (1908-1912). Em 1914, foi nomeado prefeito de 
São Paulo e eleito para um novo mandato, que se estendeu até 1919.

Washington Luís Pereira de Sousa

Washington Luís Pereira de Sousa nasceu 
em Macaé (RJ) no dia 26 de outubro de 1869, filho 
do tenente-coronel Joaquim Luís Pereira de Sousa 
e de Florinda Sá Pinto Pereira de Sousa. Bacharelou-se 
em Direito em 1891 e atuou como advogado até 
1897, quando foi eleito vereador à Câmara Municipal 
de Batatais. Em 1904, foi eleito deputado estadual 
pelo Partido Republicano Paulista (PRP). Entre 
1906 e 1912, foi secretário da Justiça em São Paulo. 
Em 1913, foi escolhido como prefeito da capital 
e, em 1920, foi eleito governador do estado. Em 
1925, foi eleito senador e, logo depois, presidente 
da República. Exilado após a Revolução de 1930, 
viveu na França até 1947. Retornando ao Brasil, se 
manteve afastado da vida política. Faleceu em São 
Paulo no dia 4 de agosto de 1957. Fonte: CPDOC/
FGV, verbete Washington Luís.

Àquela altura Washington estabelecera amplo contato com a rede da 
elite paulista, contando com a admiração de alguns dos membros da poderosa 
Comissão Executiva do PRP. Era considerado competente no gerenciamento 
administrativo, eficiente no manejo do aparelho burocrático e reconhecido por sua 
fidelidade partidária.

Apesar disso, certamente Washington ambicionava alcançar posição mais 
destacada e, de fato, a conseguiu por meio da forte amizade que mantinha com o 
Presidente de Estado Altino Arantes desde os tempos de Batatais. Ambos começavam 
suas carreiras de forma paralela e despontaram como jovens promessas do PRP, 
um desafio para um partido cuja elite envelhecia e tinha dificuldade de transferir o 
poder às gerações mais novas.

Imagem: acervo da Biblioteca da Presidência da República.

Fotografia retratando a chegada do novo presidente ao Palácio do Governo, após a posse no Congresso do Estado. 
A vida moderna de 6.5.1920, p. 20. Acervo da Fundação Biblioteca Nacional – Brasil.
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Para sua sucessão Altino Arantes indicou oficialmente o prefeito da capital, e a 
despeito da oposição ao nome de Washington, impôs sua vontade, beneficiando-se  
da garantia de segurança proporcionada pela experiência administrativa 
do candidato e pelo apoio das chefias dos diretórios regionais do partido. 
Em novembro de 1920, logo após sua posse como presidente de Estado, Washington 
Luís começou a constituir seu próprio grupo de apoio, formando um secretariado 
totalmente independente de indicações partidárias. Essa atitude provocou reações 
indignadas por parte de Altino Arantes e dos herdeiros do falecido conselheiro 
Rodrigues Alves. Washington não se deteve, costurou aliança com Minas para 
eleger Artur Bernardes, e obteve em troca a garantia de que o governo federal 
manteria o subsídio para implementar uma terceira valorização do café. 

Foi justamente Carlos de Campos quem resolveu lançar e liderar uma 
campanha em prol da candidatura de Washington à Presidência da República na 
sucessão de Bernardes no início de 1925. Em princípio, não houve muita dificuldade 
para promovê-la. Seu empenho nos bastidores internos da cúpula do partido 
surtiu o efeito desejado. Rodolfo Miranda, poderoso chefe político e negociador 
experiente enviou um telegrama a Washington quando este se encontrava em Paris, 
em fevereiro de 1925, no qual confirmava que o PRP sustentaria sua candidatura.

Faltava costurar o apoio de Minas e do próprio Catete à indicação. 
Com o avanço da campanha, Bernardes envia o Deputado mineiro Antônio Carlos 
a São Paulo como seu emissário especial a fim de confirmar a adesão de Minas à 
candidatura de Washington em “acordo preliminar e secreto”. Para evitar a formação 
de dissidência ou de candidatura avulsa, Washington sugeria como estratégia que 
se divulgasse pela imprensa a harmonia entre São Paulo e Minas no que dizia 
respeito à sucessão presidencial, uma prévia para a posterior apresentação da 
candidatura ser feita por vários estados.

A escolha de Washington Luís acabou ocorrendo como a de Bernardes, sem 
consulta prévia às lideranças e aos novos atores sociais. A diferença em relação 
ao período anterior foi a desmobilização política provocada por seguidos atos de 
repressão, e o fortalecimento do Executivo federal em detrimento da autonomia 

das oligarquias criara as condições favoráveis para a posse do eleito sem maiores 
rupturas. Bernardes chega até mesmo a garantir a Washington que, da forma como 
estava sendo encaminhada, sua candidatura não sofreria competição. Já tinha até 
escolhido um vice para figurar na chapa, o baiano Miguel Calmon.

Essa combinação, que começara a se esboçar pouco mais de um ano antes 
do pleito eleitoral, se desenvolveu lentamente, dando a impressão que Bernardes 
ainda não havia escolhido seu sucessor, quando vinha agindo de forma dissimulada, 
articulando o apoio necessário para que a chapa se viabilizasse.

[...] não emergiram de nenhuma combinação arbitrária do momento. Pelo 
contrário: a sua escolha está por bem dizer na consciência pública e virtual ou 
expressamente manifestada pelo voto das municipalidades, que nos fizeram 
seus mandatários.
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Entretanto, quando seu emissário Antônio Carlos voltou para Minas para 
fechar o acordo feito com Carlos de Campos, defrontou-se com a situação criada 
por Fernando de Melo Viana, Governador de Minas, indicado por Bernardes, que, 
em entrevista concedida ao Correio da Manhã, criticava abertamente o hábito de 
o Catete indicar o candidato à sucessão sob a tutela de Minas e São Paulo sem 
consulta aos demais membros federados. Melo Viana se iludiu com a possibilidade 
de que poderia ser indicado para sucessão, pretensão que criou sérios dissabores a 
Bernardes ante a possibilidade de rachar a unidade do Partido Republicano Mineiro 
(PRM) e expor perigosamente a candidatura de Washington Luís, a qual ainda não 
havia sido oficializada.

A fórmula usada por Bernardes para resolver a questão foi oferecer a Melo 
Viana o lugar de vice-presidente na chapa, oportunidade que foi de pronto aceita, 
por perceber que não valeria a pena se indispor com o oficialismo federal. Vencido 
esse último obstáculo, realizou-se a Convenção Nacional na capital federal, 
em 12 de setembro de 1925, para o lançamento oficial da chapa Washington 
Luís e Mello Viana. Esse evento meramente decorativo mascarou os arranjos políticos. 
O Boletim de Informação da convenção chancelava a candidatura:

Sem competidores. O Malho de 27.2.1926, Rio de Janeiro, ano 25, ed. 1.224, p. 1. Autor: J. Carlos (José Carlos de Brito 
e Cunha – 1884/1950). Charge alusiva à forjada candidatura “sem competidores”, no qual a urna eleitoral, que simboliza a 

eleição presidencial, reflete em seu interior apenas uma imagem: Washington Luís, o sucessor oficial.  
Acervo da Fundação Biblioteca Nacional – Brasil.
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Para contrapor “nomes dignos aos medíocres da comédia nacional” 
(O Estado de S. Paulo, 13.10.1925), a oposição funda o Partido da Mocidade, que 
tinha como mote a ideia do voto secreto, e, em manifesto, denuncia o aviltamento 
da democracia, o arbítrio do Poder Único Executivo, a usurpação dos direitos 
individuais, a subserviência do Legislativo, as oligarquias nefastas e a suspensão 
da liberdade de opinião. Lança uma chapa formada por Assis Brasil (presidente) 
e Alexandre José Barbosa Lima (vice-presidente), que inocentemente pretendia 
concorrer contra a chapa oficial.

Apesar de sua existência efêmera, o programa desse partido seria 
incorporado mais tarde pelo Partido Democrático, agremiação fundada em fevereiro 
do ano seguinte, na residência do Conselheiro Antônio Prado, na capital paulista. 
Esse partido se destacaria por sua forte coesão interna, conseguiria fazer frente 
ao situacionismo, elegendo representantes nos estados e no Congresso Nacional, 
antecipando o movimento que desembocaria na Aliança Liberal nas eleições 
presidenciais de 1930.

O Malho de 9.1.1926, Rio de Janeiro, ano 25, ed. 1.217, p. 1. Imagem de capa com Washington Luís segurando um ovo 
onde se encontra escrito “opposição”; na parte de baixo, o comentário de Washington: “Nós vamos fazer um successo! 

Nos intervallos, entra você e vira umas cambalhotas, para aquelles que gostam de circo”. 
Acervo da Fundação Biblioteca Nacional – Brasil. 
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O Pleito de 1º de março de 1926
 Em banquete realizado no Automóvel Clube do Brasil, no dia 28 de 

dezembro de 1925, o candidato à Presidência da República procede a leitura 
de sua plataforma de governo. Os pontos de seu programa eram de alguma maneira 
conhecidos, pois os revelara em entrevista concedida pouco antes à Agência 
Americana: apaziguamento; anistia; economia e finanças; câmbio; circulação e 
moeda; revisão constitucional.

Fon-Fon de 2.1.1926, ed. 1, p. 43. 
Banquete tradicional de lançamento das 
candidaturas oficiais dos candidatos 
Washington Luís e Mello Vianna, onde 
o primeiro leu sua plataforma para o 
quadriênio 1926 a 1930. Acervo da 
Fundação Biblioteca Nacional – Brasil.

O candidato Washington procurou expor suas opiniões de maneira bastante 
cuidadosa, evitando se comprometer em demasia com assuntos que diziam 
respeito à administração que findava. De um lado, se esquivava de comprometer-se  
com assuntos espinhosos, como o da anistia aos militares envolvidos em 
rebeliões, e, por outro lado, tentava demonstrar que os acordos firmados para sua 
candidatura não significavam total continuidade com a política financeira adotada 
por Bernardes.

Ao anunciar o tema do “apaziguamento” da nação, esclarece que este seria 
obtido por meio do fortalecimento do Poder Executivo, encarregado de manter 
a ordem. Nesse comentário, Washington reconhece o problema da rebeldia no 
meio militar, mas se adianta que o procedimento a ser adotado para resolvê-la  
não passava pela incorporação das reivindicações do setor. Chega mesmo a 
desqualificar os militares envolvidos na Coluna Prestes, considerando-os um 
“milhar de desvairados, revoltosos sem ideais, que, de depredação em depredação, 
de incêndios a roubos, sem encontrar apoio em parte alguma, antes repelidos por 
todas as partes, vagam sinistramente pelo interior do país.” (DEBES, 2002, p. 58).
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A entrevista Washington. O Malho de 10.10.1925, Rio de Janeiro, ano 24, ed. 1.204, p. 1. Autor: J. Carlos (José Carlos de 
Brito e Cunha – 1884/1950). Depois da entrevista para Agência Americana, persiste a dúvida em relação à possibilidade de 

Washington vir a conceder anistia se fosse eleito presidente. Acervo da Fundação Biblioteca Nacional – Brasil.

O que Washington desconsiderava era o fato de que a marcha, iniciada 
ainda em abril de 1925, reunindo 3.500 revoltosos paulistas e contingentes do 
Exército gaúcho liderados por Luís Carlos Prestes, vinha percorrendo o interior 
do país (7 estados e 25 mil quilômetros) resistindo e dando o que fazer às tropas 
federais, às milícias estaduais, aos bandos de provisórios particulares, à jagunçaria 
e aos capitães vindo do cangaço, expondo, assim, as deficiências do governo. 
Subestimou o peso e o significado político do movimento tenentista, visto que 
muitos de seus membros mais destacados se envolveriam na conspiração para 
derrubada de seu governo, em outubro de 1930.

A questão se desdobrava no tema espinhoso da anistia, devido ao 
considerável número de presos políticos durante a vigência do estado de exceção 
na gestão Bernardes, justamente quando se discutia a limitação do instituto do 
habeas corpus. Washington se restringiu a afirmar que, como se tratava de garantia 
constitucional, teria de ser aprovada pelo Congresso.

O Malho de 4.7.1927, p. 32. 
Fotografia retratando alguns 
oficiais da Coluna Prestes, na Bahia. 
Acervo da Fundação Biblioteca 
Nacional – Brasil.



154

No âmbito econômico e financeiro, 
Washington destacava o progresso e o 
crescimento do país, sem mencionar 
o descompasso que havia entre o pujante 
surto urbano-industrial paulista e o restante da 
nação. Não tocava no ponto de divergência 
entre os aliados, uma vez que o governo de 
Bernardes começara a questionar os custos 
provocados pela manutenção da política 
de valorização do café, que restringia a 
entrada de capital externo e gerava défices 
cambiais cada vez maiores. Em 1924, 
Bernardes chegou quase ao ponto de 
romper o acordo firmado com Washington, 
ao substituir os paulistas no controle da 
economia nacional. Em seguida, afastou o 
governo federal da condução do mercado 
cafeeiro e transferiu para os estados 
produtores a responsabilidade pela tomada 
de empréstimos externos necessários para 
promover a idealizada política de defesa 
permanente do produto.

Essa mudança provocou des-
contentamento entre os cafeiculto-
res paulistas, que passaram a criticar 
as medidas tomadas por Washington 
Luís e pelo sucessor Carlos de Cam-
pos (1924-1927). Reclamavam da  
recusa do governo em manter a subven-
ção à imigração e pelas consequências das  
medidas atinentes ao Instituto Paulista de 

Defesa Permanente do Café, que entendiam  
ser danosas para o setor. Percebiam que 
o empréstimo de 10 milhões de libras  
esterlinas, feito com banqueiros londri-
nos, para dar início à operação em 1926, 
acabou favorecendo os importadores e 
especuladores, que manipulavam os es-
toques para obter enormes lucros, preju-
dicando os produtores. Havia enormes di-
visões internas no mundo do café e entre 
os estados cafeeiros.

Incorporando essas questões à sua 
maneira na plataforma, Washington anuncia a 
necessidade de saneamento do câmbio para 
conter a depreciação da moeda, provocada 
pela emissão sem lastro, que gerava inflação e 
rebaixamento do custo de vida. A solução aventada 
foi a adoção do padrão-ouro por meio da criação 
de um banco emissor exclusivo, implementado 
ainda em dezembro de 1926 por meio da 
criação da Caixa de Estabilização, que fixou o 
valor da libra em 40 mil réis, o que serviu como 
estímulo às atividades cafeeiras, compensando, 
pela depreciação cambial, a pequena queda nas 
cotações externas do produto. Apesar disso, os 
dilemas do setor eram muito mais complexos e 
estavam longe de ser resolvidos.

Enquanto isso, O Estado de S. Paulo 
noticiou em destaque, na edição do dia 2 
de março de 1926, a realização do pleito 

O Paiz de 11.6.1926, Rio de Janeiro, ano 42, nº 15.209, p. 1, anuncia em destaque o 
reconhecimento oficial pelo Congresso de Washington Luís como presidente da República.  

Acervo da Fundação Biblioteca Nacional – Brasil.
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eleitoral para presidente da República com as duas chapas: a governista e a do 
Partido da Mocidade. O processo de verificação final das eleições ocorreu somente 
em 8 de junho. Na apuração, Washington Luís obteve 688.528 votos; e Melo Viana, 
685.754, sendo eleitos respectivamente presidente e vice-presidente da República. 
Por seu turno, os candidatos da oposição, Assis Brasil e Barbosa Lima, auferiram 
somente 1.116 e 1.112 votos respectivamente.

O resultado do pleito confirmou de maneira veemente a força da aliança 
Minas-São Paulo, sem qualquer manifestação de peso da oposição ou dos estados 
alijados do processo sucessório. O Catete concentrara os poderes de maneira 
autoritária, reprimindo e censurando duramente os setores urbano e militar.

Em 10 de junho, o líder da minoria na Câmara Federal, Plínio Casado, 
manifesta o voto da oposição a favor do reconhecimento do pleito, que vem 
acompanhado da percepção crítica de que o novo presidente eleito representava a 
continuidade do governo Bernardes: “Outrossim, fazem timbre em declarar, com 
firmeza, de modo explícito e frisante, que esse voto nada põe nem tira à resolução 
inquebrantável de continuar o combate, sem tréguas, à nefasta política dominante, 
quaisquer que sejam os depositários do poder” (DEBES, 2002, p. 89).

Na charge intitulada “A hora do crepúsculo”, estampada na capa da revista 
O Malho, a ironia em relação à volta para São Paulo no final do mandato do então 
presidente Washington se explica pelo lema pelo qual Washington era conhecido 
desde o governo de São Paulo: “governar é construir estradas”.

A Hora do Crepúsculo. O Malho de 6.2.1926, ano 25, nº 1.221, capa. Acervo da Fundação Biblioteca Nacional – Brasil.
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Formação do novo governo: continuidade à ruptura da 
aliança

Na montagem de seu ministério, Washington Luís utilizou de procedimentos 
comuns ao de seu antecessor: escolher nomes de liderança que não ameaçassem 
seu exercício autoritário de poder individual. Para a pasta do Interior e Justiça, Viana 
do Castelo, Secretário da Agricultura de Minas; para a da Agricultura, o Deputado 
Germiniano Lira e Castro, líder da bancada paraense; para a da Viação e Obras 
Públicas, o Deputado Vitor Konder, de Santa Catarina; para a Marinha, reconduziu 
o Almirante Arnaldo Pinto da Luz; para a da Guerra, o General Nestor Sezefredo de 
Passos; para a do Exterior, Otávio Mangabeira, líder da bancada baiana; e para a da 
Fazenda, Getulio Vargas.

A indicação de Vargas destoava das demais, porque era a única liderança 
gaúcha incontestável com forte potencial para se projetar em nível nacional.  
As razões de Washington talvez se prendessem à estratégia bernardista enviesada 
de anular Borges de Medeiros. Depois de implantar a reforma monetária e cambial 
proposta pelo governo, Vargas saiu do ministério para candidatar-se à Presidência 
do Rio Grande do Sul. Apresentando-se como conciliador, obteve apoio do PRR 
e do Partido Libertador, sendo eleito em dezembro de 1927. O fim do borgismo 
não significou, entretanto, adesão irrestrita ao governo federal. Vargas passou 
a apoiar itens da pauta do movimento de oposição, mas procurava manter bom 
relacionamento com Washington em troca de verbas federais.

Mudança de Governo. O Imparcial de 16.11.1926, Rio de Janeiro, ano 15, nº 5.728, p. 1. 
Acervo da Fundação Biblioteca Nacional – Brasil.
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No início de seu governo, Washington foi suspendendo parcialmente o estado 
de exceção e, com a gradativa diminuição do clima de instabilidade, libertou presos 
políticos. Houve até comemoração popular. Washington, porém, mantinha-se resistente 
em conceder anistia aos militares rebeldes, por sofrer pressões de lideranças do 
Exército e ao mesmo tempo temer os movimentos conspiradores de membros da 
Coluna Prestes, que se exilaram na Bolívia.

Em agosto de 1927, é aprovada a Lei Celerada (um conjunto de fortes medidas 
repressivas), restabelecida a censura à imprensa, colocado na clandestinidade o 
Partido Comunista, proibido aos tenentes elegerem seus líderes e limitado o direito 
de manifestação, atingindo o movimento operário, que vinha se fortalecendo.

Esse impulso autoritário fortalece a tese de que o governo Washington 
seria uma mera continuidade do anterior, embora a aliança de Minas com São 
Paulo começasse a desmoronar. A renovação nos quadros políticos mineiros, 
representada na eleição de Antônio Carlos para a Presidência do Estado, coloca 
no centro de debate a crítica ao controle exercido sobre o governo federal 
pelos cafeicultores paulistas, rompendo o equilíbrio que Bernardes havia 
criado durante sua gestão. Recoloca-se no seu lugar uma política econômica 
insustentável que privilegiava o setor cafeeiro em detrimento do restante da 
economia nacional. O descontentamento de Minas acabaria promovendo a 
aproximação do Rio Grande do Sul, liderado pelo ambicioso Getulio Vargas, 
pacto que levaria a uma sucessão ainda mais tumultuada que a de Artur 
Bernardes, e com desdobramentos imprevisíveis.
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meses depois do resultado das urnas, com uma revolta armada que tomaria o poder, 
por mais que alguns não descartassem essa possibilidade. O 3 de Outubro, desse 
modo, marcou muitas interpretações sobre as eleições de 1º de março de 1930, assim 
como se tornaria constante lembrança em muitos outros pleitos na história do Brasil.

Inicialmente, é importante que se diga que, à semelhança das eleições de 
1910 e da Reação Republicana em 1922, a eleição de 1930 agitou as ruas das 
grandes capitais brasileiras, levando um contingente significativo de pessoas às 
ruas e às urnas. Contudo, dado o modus operandi da escolha dos candidatos e 
as alianças entre as oligarquias estaduais terem sido semelhantes às anteriores, 
não era essa mobilização que decidia o resultado. Mais do que a vontade soberana 
do povo, o que emergia das urnas era o acordo firmado antes do pleito entre 
as oligarquias mais poderosas, cabendo ao sistema eleitoral vigente apenas a 
confirmação da chapa que já se sabia de antemão vencedora. Era assim que se 
encaminhava a 11ª eleição direta para presidente do Brasil desde que o Imperador 
Pedro II embarcara para o exílio na madrugada do dia 17 de novembro de 1889.

As eleições de 1º de março de 1930 ainda são vistas na história como um 
mero coadjuvante do episódio que a sucedeu: a Revolução de 1930, evento, sem 
dúvida, indelével na história nacional, que marcaria o fim da Primeira República. 
Mas, recuperar a singularidade daquele acirrado pleito, crivado por uma disputa 
política intensa, fora do padrão comumente atribuído ao período, permite 
compreender tanto os arranjos políticos quanto as eleições como um evento em si 
e não como simples causador da chamada Revolução de 3 de Outubro. 

Não há dúvida de que a ideia de revolução esteve sim presente no discurso 
de alguns atores importantes daquele processo. No entanto, não é possível que 
nela houvesse algum elemento excepcional, quase teleológico, capaz de disparar 
os eventos que culminaram com a deposição de Washington Luís. 

No âmbito da curta duração, é importante deixar claro que os eventos que 
sucederam a eleição tiveram influência principal na “virada de mesa” da oposição. 
De modo mais claro: não haveria o 3 de Outubro sem as eleições de 1º de Março. 
O pleito e suas nuanças, no entanto, se desenrolaram sem seus atores saberem que acabaria, 
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Evento marcante para compreender esse processo eleitoral ocorreu em maio 
de 1928, quando o então presidente Washington Luís, eleito pelo poderoso Partido 
Republicano Paulista (PRP), referiu-se, durante o evento de inauguração da rodovia 
que ligaria o Rio de Janeiro a São Paulo, ao político paulista Júlio Prestes, na época 
presidente do estado bandeirante, como o futuro ocupante do Palácio do Catete. 
Não era uma declaração oficial, porém golpeava de frente as aspirações mineiras, 
especialmente a do presidente do Estado, Antônio Carlos Ribeiro de Andrade, de ter 
novamente um mineiro na Presidência da República, reforçando a antiga política, nem 
sempre harmoniosa, do “Café com Leite”. A relação entre São Paulo e Minas Gerais, 
que já vinha fragilizada pela política econômica de Washington Luís, tomava mais um 
golpe com a escolha de cerrar fileiras em torno da candidatura de Júlio Prestes.

Diante dessa posição, os políticos mineiros passaram a buscar novos aliados, 
encontrados no terceiro estado mais importante da federação, o Rio Grande do 
Sul. Essa solução não era desprezível, pois Antônio Carlos sabia do prestígio que 
carregava o jovem Presidente do Estado gaúcho, Getulio Vargas, que até mesmo 
estava sendo cotado para ocupar a Vice-Presidência na chapa de Júlio Prestes. 

Aos 47 anos, Vargas estava longe de ter a popularidade que conquistaria nas 
décadas seguintes, mas não era nenhum neófito: fora deputado federal, ministro 
da Fazenda de Washington Luís e passara a governar o Rio Grande do Sul com a 
saída de Borges de Medeiros do Executivo gaúcho, depois de 25 anos de governo, 
dos quais os 15 últimos foram ininterruptos. Para compor ao seu lado, faltava 
um candidato a vice. Era necessário mostrar que mais do que uma arremetida 

Retratos dos candidatos à Presidência e 
dos candidatos a deputados e senadores 
pelo Distrito Federal. Revista da Semana 
de 22.2.1930, p. 23. Acervo da Fundação 
Biblioteca Nacional – Brasil.
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isolada, a candidatura de oposição que se formava tinha base nacional. Assim, 
após tentativas de trazer para aliança políticos do Distrito Federal, da Bahia e de 
Pernambuco, foi escolhido o paraibano João Pessoa, com as bênçãos do seu tio 
e ex-Presidente da República Epitácio Pessoa, aliado dos mineiros de longa data.

Getulio Dornelles Vargas

Getulio Dornelles Vargas nasceu em São Borja 
(RS), em 1882. Bacharel pela Faculdade de Direito de 
Porto Alegre (1907), formou-se em Ciências Jurídicas 
e Sociais. Elegeu-se pelo Partido Republicano Rio 
Grandense como deputado estadual (1909-1913), 
deputado federal e líder da bancada gaúcha, entre 1923 
e 1926. Foi Ministro da Fazenda de Washington Luís 
(1926-27) e presidente do Rio Grande do Sul (1927-
1930). Em 1929 candidatou-se à Presidência da 
República na chapa oposicionista da Aliança Liberal. 
Derrotado, chefiou o movimento revolucionário de 1930, 
por meio do qual assumiu, em novembro deste mesmo 
ano, o governo provisório (1930-34). Comandou o golpe 
de estado em 1937 e passou a governar com poderes 
ditatoriais durante o Estado Novo (1937-1945). Foi eleito 
senador por dois estados: Rio Grande do Sul (na legenda 
do PSD) e São Paulo (na legenda do PTB). No primeiro, 

foi eleito também para a Câmara dos Deputados, mas pelo PTB. Em São Paulo e no 
Distrito Federal, encabeçou a lista de eleitos do PTB para a Câmara e foi o mais votado 
entre todos os candidatos. No Rio de Janeiro e em Minas Gerais ficou em segundo lugar 
na eleição para a Câmara. E, sempre pelo PTB, foi eleito ainda para a mesma Casa do 
Congresso na Bahia e no Paraná. Ocupou a cadeira no Senado pelo PSD. Elegeu-se 
Presidente da República em 1950. Suicidou-se com um tiro no coração em 24 de agosto 
de 1954, deixando uma carta-testamento em que acusava os inimigos da nação como os 
responsáveis por seu suicídio. Fonte: CPDOC/FGV.

Esses políticos que se mostravam como oposição ao poder federal faziam 
parte da nova geração das elites regionais que não atuou na fundação da República 
e apresentava-se, no início dos anos 1920, com um discurso renovador que 
remetia à necessidade de investimentos industriais, a dar atenção aos problemas 
sociais, coligindo para a ideia de maior intervenção do Estado na sociedade. Era o 
abandono gradual do discurso liberal, perceptível não somente no Brasil, mas no 
mundo pós-Primeira Guerra Mundial. 

Junto com Vargas ascendiam, nos pampas rio-grandenses, políticos como 
Lindolfo Collor, João Neves da Fontoura e Osvaldo Aranha, que teriam papel 
central nos eventos do final dos anos 1920 e início dos anos 1930. Os quadros  
político-partidários em Minas Gerais passaram por processo semelhante de 
renovação, e junto com o sexagenário Antônio Carlos emergiam figuras como 
Francisco Campos, Odilon Braga, Bias Fortes e José Bonifácio Lafayette de Andrada. 

Em sua plataforma de campanha para a Presidência do estado, em 1925, 
Antônio Carlos já incluíra demandas que apontavam para o aprofundamento da 
democracia brasileira, como as mudanças das regras eleitorais, com a implantação 
do voto secreto. Já o processo de renovação na Paraíba teve como grande nome 
João Pessoa, que, em seus discursos, criticava os abusos coronelistas e a violência 
do banditismo, assim como defendia o voto secreto e a intervenção do Estado em 
auxílio ao Nordeste, castigado pelas longas estiagens.

Imagem: acervo da Biblioteca da Presidência da 
República.
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Capa d’O Malho retratando GV de modo diabólico, remetendo ao positivismo gaúcho e ao episódio das cartas que 
escreveu se alinhando com Washington Luís.O Malho de 24.8.1929, p. 1. Acervo da Fundação Biblioteca Nacional – Brasil.

Capa d’O Malho, retratando a Aliança Liberal como uma velha decrépita e mais uma vez falando de como as cartas foram 
ruins para a campanha eleitoral deles. O Malho de 5.10.1929, p. 1. Acervo da Fundação Biblioteca Nacional – Brasil.
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Tratava-se, enfim, de uma geração crítica do liberalismo e do próprio sistema 
oligárquico que lhe deu origem. É notório que os três estados compartilhavam um 
grau significativo de renovação interna e uma plataforma com visíveis semelhanças.  
Fechava-se a chapa de oposição ao governo: a famosa Aliança Liberal. A grande 
marca dessa coligação, na verdade, era seu caráter heterogêneo, formada por 
oligarquias – umas dissidentes, outras nem tanto –, amplos setores urbanos e 
militares insubmissos contra a política republicana vigente. Apesar dos laços de 
proximidade, os diversos grupos que apoiaram e ajudaram a construir a Aliança 
Liberal eram atraídos, grosso modo, pela luta contra o inimigo comum a ser, 
preferencialmente, derrotado nas urnas, mas sem descartar a possibilidade de ser 
nas armas.

O acordo entre os membros das oligarquias que compunha a aliança foi 
selado em uma reunião secreta, realizada no Hotel Glória, no Rio de Janeiro, em 17 
de julho de 1929, onde se encontraram os representantes do Partido Republicano 
Mineiro (PRM), Francisco Campos e João Bonifácio, e a liderança do Partido 
Republicano Riograndense (PRR) na Câmara, João Neves da Fontoura. O célebre 
Pacto do Hotel Glória marcou definitivamente a oposição dos estados à candidatura 
de Júlio Prestes. Não durou mais do que um mês para as chapas que concorreriam 
às eleições estivessem definidas e prontas para ganhar as ruas com a campanha 
eleitoral, marcada, inclusive, por momentos de extrema violência.

A chapa Getúlio Vargas-João Pessoa contava com amplo apoio dos setores 
urbanos, de uma parte nada desprezível da imprensa – em especial a forte cadeia 
de comunicação de Assis Chateaubriand – e de oligarquias dissidentes dentro 
dos estados. Dentre estas, vale destacar a participação importante do Partido 
Democrático de São Paulo (PD), formado pela “fina flor” da elite paulista que 
rompera com o PRP. Tudo isso, apesar de muito, era pouco diante do aparato da 
chapa governista do paulista Júlio Prestes e do baiano candidato a vice-presidente, 
Vital Soares, que contava com o apoio de 17 estados da Federação. Dado o 
funcionamento da máquina eleitoral oligárquica, era previsível a vitória da chapa 
Prestes-Soares.

Mesmo composta por elementos provenientes das oligarquias, a campanha 
da Aliança Liberal apresentou alguns elementos inovadores que foram essenciais 
na mobilização de novos grupos sociais, essencialmente urbanos. Exemplo 
maior desse processo foi a luta pela defesa do voto secreto, a criação de uma 
Justiça Eleitoral e a anistia daqueles que foram presos nos levantes tenentistas 
do início dos anos 1920. Os chamados tenentes, militares de baixa patente que 
há quase uma década mostravam-se insubmissos aos desmandos das oligarquias 
e à República que comandavam, estiveram relativamente próximos dos políticos 
aliancistas. Enquanto alguns, como Juarez Távora, João Alberto Lins de Barros 
e Siqueira Campos, viam com bons olhos apoiar a Aliança Liberal, outros, como 
Luís Carlos Prestes, o então grande líder do movimento, figura de enorme capital 
político naquele momento, mostrava-se contrário a qualquer acordo: queria uma 
revolução, não votos.
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Getulio Vargas como um tamanduá bandeira: suas garras grandes retratam a traição de Getulio Vargas a Washington Luís.  
O Malho de 11.1.1930, p. 25. Acervo da Fundação Biblioteca Nacional – Brasil.

Charge mostra como partidários da Aliança Liberal falavam em revolução. 
O Malho de 1º.2. 1930, p. 43. Acervo da Fundação Biblioteca Nacional – Brasil.

Liberalismo afasta Getulio Vargas do Catete. 
O Malho de 1º.3.1930, p. 30. Acervo da Fundação Biblioteca Nacional – Brasil.
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Em plena campanha eleitoral, Getulio Vargas e Luís Carlos Prestes se 
encontraram pessoalmente em duas ocasiões no Rio Grande do Sul, uma em 
setembro de 1929 e outra entre janeiro e fevereiro de 1930. Foram os políticos 
aliancistas que articularam o encontro, buscando a adesão do chefe da “Coluna 
Invicta”, atrelando, assim, sua grande popularidade à candidatura de Vargas.  
O interesse de Prestes no encontro era buscar apoio material para prosseguir 
com seus planos de revolução. Apesar das tentativas, o acordo não se confirmou. 
Prestes não confiava nas promessas de Vargas em alterar a realidade brasileira, 
considerando-o mais um oligarca em busca de poder, uma vez que tinha na 
Aliança Liberal aliados como os ex-Presidentes Wenceslau Brás, Epitácio Pessoa e 
Artur Bernardes, os dois últimos, aliás, deram ordens de combate aos “tenentes” 
quando eram chefes máximos da nação. Getulio, por sua vez, naquele momento, 
não acreditava que pegar em armas garantiria a vitória, apesar de ter se decido por 
essa opção, vale registrar, muitos meses adiante. 

No entanto, “tenentes” e aliancistas não se divorciaram, pois ter a anistia 
como uma de suas bandeiras atraía parte do movimento rebelde e de seus 
apoiadores. Mas, apesar da recusa de Prestes, políticos aliancistas como Osvaldo 
Aranha, João Neves da Fontoura e Batista Luzardo nunca descartaram pegar em 
armas para garantir o reconhecimento de uma improvável vitória, ou, de modo 
bastante incipiente ainda, chegar ao Catete. Em plena campanha eleitoral, Aranha 
articulou a compra de munição no exterior enquanto Luzardo bradava em um 
comício da Aliança Liberal no Distrito Federal, em 7 de setembro de 1929: “pela 
larga vereda da lei, se os detentores do poder nos consentirem ou pelo atalho 
da revolução, se os déspotas nos embargarem os passos!” (Correio da Manhã, 
8 set., 1929, p. 2). Contudo, as oligarquias dissidentes e os “tenentes” só se aliaram 
definitiva e amplamente a partir de julho de 1930, cerca de cinco meses depois das 
eleições, quando João Pessoa foi assassinado.

O afastamento de Prestes diminuiu o caráter explosivo da campanha eleitoral, 
mas não acabou com a empolgação e os conflitos que agitavam amplos setores 
sociais em todo o país. As caravanas liberais foram a inciativa mais inovadora. Referência os conflitos das Caravanas Liberais O Malho de 15.2.1930, p. 32. 

Acervo da Fundação Biblioteca Nacional – Brasil.
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Essas caravanas percorreram Minas Gerais e alguns Estados do Nordeste, 
realizando comícios ao ar livre, nos quais políticos aliancistas defendiam suas 
grandes bandeiras e buscavam atrair mais pessoas para sua causa. As caravanas 
tiraram os candidatos e suas plataformas dos salões luxuosos e os aproximou de 
parte da população brasileira pouco acostumada a esse tipo de evento político.

No Distrito Federal, os comícios se tornavam cada vez mais aguerridos, e 
amplamente noticiados pelo jornal carioca Correio da Manhã, que passou a ser um 
defensor fervoroso da plataforma da Aliança Liberal. Na Câmara dos Deputados, 
aliancistas – como o gaúcho Flores da Cunha e o mineiro José Bonifácio – 
acaloravam os debates, colocando a anistia em pauta. As brigas no Plenário 
tornaram-se cada vez mais frequentes, e o governo federal deu ordens para seus 
deputados abandonarem a bancada, não dando quórum para as sessões. A solução 
encontrada pela oposição foi fazer os discursos nas escadarias da Câmara, o que 
não demorou muito para gerar mais confusões. Uma delas terminou na morte do  

Imagens de Getulio Vargas, no Hotel Glória. Careta de 4.1.1930, p. 13. 
Acervo da Fundação Biblioteca Nacional – Brasil.

Imagem de Getulio Vargas no Rio de Janeiro no comício da esplanada do Castelo. Careta de 11.1.1930, p. 16. 
Acervo da Fundação Biblioteca Nacional – Brasil.
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Imagem de Getulio Vargas no Rio de Janeiro no comício da esplanada do Castelo. Careta de 11.1.1930, p. 17. 
Acervo da Fundação Biblioteca Nacional – Brasil.

deputado pernambucano Souza Filho (apoiador de Júlio Prestes), alvejado  
pelo deputado gaúcho Simões Lopes (tesoureiro da Aliança Liberal).

Enquanto isso, em Minas Gerais, Fernando Melo Viana, mineiro e vice-presidente 
da República, até então apoiador da candidatura de Getulio Vargas e João Pessoa, 
rompeu com a direção do PRM e lançou a Concentração Conservadora, cindindo o 
partido ao declarar apoio à chapa Júlio Prestes-Vital Soares. Além da perda de votos no 
maior colégio eleitoral do país, a Concentração Conservadora entrou em conflito com 
partidários da Aliança Liberal na cidade de Montes Claros (MG), resultando em cinco 
mortes e vários feridos, dentre estes o próprio Melo Viana. Como se vê, os conflitos 
reverberavam toda a tensão que envolveu a campanha eleitoral de 1930. Faltando 14 
dias para o pleito, o jornal gaúcho Correio do Povo contabilizou 15 mortos e 48 feridos 
graves nos conflitos entre os partidários das duas candidaturas. Esses números, aliás, 
carecem de mais investigações.  

No meio desse turbilhão, onde estava Getulio Vargas? O ainda presidente 
do Rio Grande do Sul mostrava-se receoso em engajar-se mais enfaticamente 
em sua campanha, pois sabia que eram mínimas, quiçá nulas, suas chances de 
vitória. Afinal, na qualidade de ex-ministro da fazenda de Washington Luís, sabia 
o poder que o governo federal dispunha para esmagar incômodas oposições. Era 
necessário garantir que o estado não sofresse represálias do governo federal após 
uma eventual, ou quase certa, derrota. Desse modo, sua postura foi muito vacilante 
em toda a campanha: sua correspondência mostra que enquanto os aliancistas 
lutavam (inclusive fisicamente) por sua vitória, Vargas diversas vezes pensou em 
renunciar à sua candidatura e achar uma solução apaziguadora para a situação. 
Algumas dessas cartas foram publicadas nos jornais do Distrito Federal, o que 
jogava ainda mais lenha na disputa eleitoral.

Um exemplo da insegurança de Vargas durante a campanha está no acordo que 
firmou com Washington Luís, no qual, para desagrado de seus aliados, se comprometeu 
a não sair do Rio Grande do Sul para fazer campanha. Se não fosse o empenho direto e 
intenso de personagens como Osvaldo Aranha e João Neves da Fontoura, Vargas teria 
efetivamente abandonando a Aliança Liberal em nome da convivência do Rio Grande 
do Sul – e seu próprio governo estadual – com o governo federal; ou, até mesmo, teria 
cumprindo a promessa que fez ao presidente de não sair de sua terra natal.  

Vargas não cumpriu com sua palavra. Por volta das 17 horas, em 30 de 
dezembro de 1929, um hidroavião da Varig pousava nas águas da Baía de Guanabara 
trazendo Vargas acompanhado de uma pequena comitiva. Desembarcou na Ilha 
das Enxadas, onde era aguardado por João Pessoa e diversas personalidades do 
mundo político. Os candidatos da Aliança Liberal seguiram juntos para Praça Mauá, 
onde foram recebidos por uma multidão na Praça Mauá, que os acompanhou até 
o Hotel Glória, onde se hospedaram. A entusiástica recepção prolongou-se noite 
adentro, com direito às manifestações dos políticos aliancistas José Bonifácio, 
João Pessoa e Epitácio Pessoa, que discursaram rapidamente para os populares 
que se concentraram na frente do hotel. O objetivo da viagem? Apresentar a 
campanha da Aliança Liberal na capital federal. Tal evento, porém, não ocorreu 
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em jantar ou baile de gala nos salões da elite 
carioca, como de costume. Segundo algumas 
fontes, isso se deu mais pelas circunstâncias 
do que pela inovação: Washington Luís 
orientou aos principais salões e teatros 
cariocas, inclusive o tradicionalíssimo Teatro 
Municipal, a não ceder suas dependências à 
cerimônia da Aliança Liberal. Desse modo, um 
grande comício foi organizado pela Aliança 
Liberal na Esplanada do Castelo, marcado para 
2 de janeiro de 1930. Segundo as folhas da 
capital, o evento foi um sucesso, um público de 
100 mil pessoas se aglomerou na esplanada, 
ao redor de um pequeno palanque revestido 
com um pano vermelho e ornamentado com 
bandeiras nacionais. Ao final da tarde, os 
candidatos chegaram e a multidão recebeu 
com vivas o gaúcho que enfrentava a máquina 
eleitoral do Catete. Vargas leu as 31 páginas 
de sua plataforma de governo e não falou de 
improviso. Depois desse evento, ainda foi para 
São Paulo antes de voltar para seu estado. 
Na capital paulista, nova recepção apoteótica; 
alguns periódicos alardearam o total de 120 
mil pessoas reunidas debaixo de chuva para 
receber Vargas na Estação do Norte. Segundo 
o jornal Diário de S. Paulo, o ato teria superado 
as aclamações recebidas por Rui Barbosa, 
durante a Campanha Civilista. Já o vice, João Pessoa, voltou para o Rio de Janeiro, 
onde tratou de organizar algumas das caravanas da Aliança, seguindo em meados 
de janeiro para Belo Horizonte. 

Diario Carioca do dia da eleição, 1º.3.1930. Acervo da Fundação Biblioteca Nacional – Brasil.

Toda a mobilização da Aliança Liberal 
não foi suficiente para evitar a vitória da chapa 
governista. Realizada como de costume no dia 
1º de março, a eleição coincidiu com o início do 
carnaval. Assim, em um dia quente de verão, 
em pleno sábado de folia, 5,7% da população 
brasileira compareceu às urnas para a escolha 
do presidente. Apesar do baixo número, o pleito 
de 1º de março de 1930 foi o maior da Primeira 
República na quantidade de eleitores. A dupla 
Júlio Prestes-Vital Soares arrematou 1.091.709 
votos; enquanto Getulio Vargas e João Pessoa 
ficaram com 742.794. Os resultados estaduais 
que escancararam fraudes e arbitrariedades 
típicas da Primeira República foram evidentes: 
enquanto Júlio Prestes conseguiu 320 mil votos 
contra 30 dados a Getulio em São Paulo, no 
Rio Grande do Sul o paulista conseguiu apenas 
1 mil contra os 295 mil dados ao gaúcho. 
No entanto, vale notar como a população 
urbana se tornou sujeito relevante nesse pleito, 
pois, no Distrito Federal, na época a cidade do 
Rio de Janeiro, a disputa foi bastante apertada, 
tendo Vargas perdido por uma diferença de 2 
mil votos (30 mil contra 32 mil).

Passadas as eleições, os estados opositores 
sofreram duras intervenções federais, ações que 
contrastaram com as de eleições anteriores, que 

procuravam integrar as oposições, e não alijá-las. Associadas ao assassinato de João 
Pessoa – um crime passional, mas que serviu como fator mobilizador – e ao desgaste 
desse sistema político, as intervenções forneceram a tempestade perfeita.
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Propaganda de Julio Prestes. Correio da Manhã de 1º.3.1930, p. 2. 
Acervo da Fundação Biblioteca Nacional – Brasil.

Washington Luís foi deposto 22 dias antes de 
passar a faixa presidencial para Júlio Prestes. Esse 
movimento – um golpe, na verdade – ficaria conhecido 
como Revolução de 1930, e a data em que se iniciou, 
o dia 3 de outubro de 1930, se tornaria o marco da 
chegada de Getulio Vargas ao poder. Nos 15 anos que se 
seguiram, apenas 3 foram sob um regime democrático 
(1934-1937), os outros 12 estavam sob ditaduras 
(1930-1934; 1937-1945). Durante todo esse período, a 
primeira experiência republicana brasileira ganhou um 
nome novo: República Velha – e deveria ser esquecida, 
assim como as eleições que ocorreram até então. Esse 
esquecimento construído levou junto o 1º de Março. 
Ficou somente o 3 de Outubro.

Com o fim do Estado Novo, a vida brasileira 
entrou em um período democrático nunca antes 
experimentado, com grandes partidos nacionais, 
campanhas eleitorais acirradas, candidaturas 
com amplas bases sociais, questionamentos 
de resultados eleitorais, políticos que se diziam 
salvadores da pátria, partidos que juravam 
representar a verdadeira vontade do povo, golpes, 
contragolpes, ditadura. De certa forma, variando a 
interpretação a partir do olhar de quem observa, o 
3 de Outubro e seus desdobramentos estariam lá. 
Nem que fosse por puro acaso. O reordenamento 
eleitoral que se deu com a Constituição de 1946 
determinou que o novo presidente da República fosse eleito 120 dias antes do 
fim do mandato presidencial em vigor, encerrado em 31 de janeiro do quinto 
ano desde a posse. Por essa regra, a data precisa seria justamente 3 de outubro. 
Coincidências (coincidências?) da vida eleitoral brasileira.
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Legislação Título Comentários 

Decreto nº 200-A, de 8 de fevereiro de 1890 Promulga o regulamento eleitoral. Define as regras para a eleição para deputados à Assembleia Constituinte 
da República Federal dos Estados Unidos do Brasil. Ficou conhecido como 
Regulamento Alvim.

Decreto nº 277-E,  de 22 de março de 1890 Determina o modo de proceder-se á eliminação dos nomes dos estrangeiros 
alistados eleitores que, dentro do prazo marcado no art. 1º do decreto n. 58 A, de 
14 dezembro de 1889, houverem declarado não acceitar a nacionalidade brazileira, 
e dá outras providencias concernentes ao processo do alistamento eleitoral.

Exclui do alistamento os eleitores estrangeiros alistados que, dentro do prazo 
de seis meses, não aderiram à nacionalidade brasileira.

Decreto nº 277-D,  de 22 de março de 1890 Declara que serão considerados cidadãos brazileiros e incluidos no alistamento 
eleitoral os estrangeiros que o requererem, tendo os requisitos legaes.

Possibilita o voto ao estrangeiro que tenha fixado residência no Brasil.

Decreto nº 511, de 23 de junho de 1890 Manda observar o regulamento para a eleição do primeiro Congresso Nacional. Regulamenta as eleições para o Congresso Constituinte.

Decreto nº 648, de 9 de agosto de 1890 Providencia para que possam exercer o direito de voto os cidadãos qualificados 
eleitores em virtude da lei n. 3.029 de 9 de janeiro de 1881 que não tenham sido 
incluidos no recente alistamento eleitoral.

Permite o voto aos alistados pela Lei Saraiva de 1881.

Decreto nº 1.189, de 20 de dezembro de 1890 Dá providencias relativamente à primeira eleição das assembléas legislativas dos 
Estados.

Define normas no que tange ao trabalho a cargo das mesas eleitorais e 
das Câmaras ou Intendências apuradoras, e com relação à necessidade 
de algumas providências tendentes a melhor assegurar a regularidade do 
processo eleitoral.

Decreto nº 641, de 3 de novembro de 1891 Dissolve o Congresso Nacional, convoca a Nação para escolher novos 
representantes e toma outras providencias.

Dissolve o Congresso Nacional sem fixar a data para a convocação do 
novo, estabelecendo que a revisão da Constituição Federal não abrangerá a 
forma republicana federativa e a inviolabilidade dos direitos concernentes à 
liberdade e segurança individual.

Decreto nº 677, de 21 de novembro de 1891 Convoca o Congresso Nacional para o dia 3 de maio proximo, designa para 
a eleição geral o dia 29 de fevereiro antecedente e indica quaes os artigo da 
Constituição que teem de ser revistos.

Convoca o Congresso Nacional.

Lei nº 28, de 8 de janeiro de 1892 Estabelece as incompatibilidades entre os cargos federaes e os estadoaes. Define a perda de mandato para o cidadão que aceite função ou emprego no 
governo ou na administração dos estados.

Lei nº 35, de 26 de janeiro de 1892 Estabelece o processo para as eleições federais [...]. Após o Regulamento Alvim, pode-se considerar a primeira lei eleitoral para as 
eleições ordinárias, vigorando até a lei eleitoral de 1904.

Decreto nº 760, de 16 de março de 1892 Approva as instrucções para execução dos arts. 59 e 60 da lei n. 35 de 26 de 
janeiro de 1892.

Define as regras para a substituição dos representantes no caso de morte ou 
renúncia.

Lei nº 69, de 1º de agosto de 1892 Altera as disposições do art. 3º da lei n. 35 de 26 de janeiro de 1892. Reorganiza o alistamento eleitoral.

Lei nº 85, de 20 de setembro de 1892 Estabelece a organização municipal do Districto Federal. Regulamenta as eleições do Distrito Federal, define as funções do Poder 
Executivo e do Legislativo municipais, as competências dos fiscais e guardas 
municipais e atribuições judiciárias.

Decreto nº 153, de 3 de agosto de 1893 Divide os Estados da União em districtos eleitoraes, de accordo com o art. 36 da 
Lei nº 35, de 26 de janeiro de 1892.

Divide os estados em distritos e esclarece quais municípios fazem parte.

Decreto nº 1542, de 1º de setembro de 1893 Approva as instrucções para as eleições federaes a que se ha de proceder em 30 
de outubro proximo.

Define o número de deputados por estado e outras normas em matéria de 
alistamento, trabalhos das mesas eleitorais, contagem dos votos.



172

Legislação Título Comentários 

Decreto nº 184, de 23 de setembro de 1893 Addita providencias relativas ás eleições federaes de 30 de outubro do corrente 
anno, para membros do Congresso Nacional, e de 1 de março vindouro, para 
Presidente e Vice-Presidente da Republica.

Define normas em matérias de alistamento eleitoral.

Decreto nº 1.574, de 20 de outubro de 1893 Adia as eleições de deputados e senadores ao Congresso Nacional. Em virtude da Revolução Federalista, adia as eleições de deputados e 
senadores.

Decreto nº 1.608, de 15 de dezembro de 1893 Adia as eleições do deputados e senadores ao Congresso Nacional. Adia as eleições para o Congresso Nacional para o dia 1º de março para os 
cargos de deputados e senadores federais.

Decreto nº 1.668, de 7 de fevereiro de 1894 Dá instrucções para a eleição de Presidente e Vice-Presidente da Republica, e 
consolida as disposições vigentes quanto ás eleições federaes.

Instruções eleitorais anexas para as eleições previstas para o dia 1º de março 
de 1894.

Lei nº 248, de 15 de dezembro de 1894 Altera as disposições do art. 7º relativas á organisação do Conselho Municipal do 
Districto Federal e regula o processo para as eleições de que trata o art. 83 da lei 
n. 85 de 20 de setembro de 1892.

Regula a eleição do Conselho Municipal do Distrito Federal.

Lei nº 342, de 2 de dezembro de 1895 Reduz a tres mezes o prazo estabelecido no paragrapho unico do art. 30 da lei 
n. 35 de 26 da janeiro de 1892, para duração das incompatibilidades definidas 
no referido artigo; e revoga a lei n. 28 de 8 do mesmo mez e anno.

Reduz o prazo para que senador ou deputado federal possam concorrer a 
cargos representativos. 

Lei nº 347, de 7 de dezembro de 1895 Regula o processo de apuração na eleição para os cargos de Presidente e  
Vice-Presidente da Republica.

Define as normas em tema de apuração da eleição observando as disposições 
da Lei nº 35/1892. 

Lei nº 426, de 7 de dezembro de 1896 Manda observar, nas eleições federaes, o disposto no art. 6º da lei n. 248, de 15 
de dezembro de 1894, sempre que se dê o caso previsto no § 2º do art. 43 da de 
n. 35, de 26 de janeiro de 1892, e dá outras providencias.

Normas em matéria de composição das mesas eleitorais, alistamento, fiscais 
nas seções eleitorais.

Decreto nº 380, de 22 de agosto de 1896 Fixa o dia em que se deverá proceder á eleição ordinaria para os cargos de 
deputado e senador ao Congresso Nacional.

Fixa a eleição de deputados e senadores para o dia 3 de dezembro do último 
ano da legislatura. 

Decreto nº 2.693, de 27 de novembro de 1897 Dá instrucções para a eleição de Presidente e Vice-Presidente da Republica. Instruções eleitorais anexas para as eleições previstas para o dia 1º de março de 1897.

Decreto nº 620, de 11 de outubro de 1899 Designa a data da eleição para deputados e para a renovação do terço do 
Senado, e dá outras providencias.

Fixa para o dia 31 de dezembro de 1899 as eleições para deputados e 
senadores.

Decreto nº 3.459, de 28 de outubro de 1899 Dá Instrucções para as eleições federaes a que se terá de proceder em 31 de 
dezembro proximo vindouro.

Instruções eleitorais anexas para as eleições previstas para deputados e 
senadores.

Decreto nº 4.177, de 28 de setembro de 1901 Dá instrucções para a eleição de Presidente e de Vice-Presidente da Republica. Instruções eleitorais anexas para as eleições previstas para o dia 1º de março de 1902.

Decreto nº 4.616, de 28 de outubro de 1902 Dá instrucções para as eleições federaes a que se terá de proceder em 28 de 
dezembro proximo vindouro.

Instruções eleitorais anexas para as eleições previstas para deputados e 
senadores.

Decreto nº 4.686, de 26 de novembro de 1902 Designa o dia 18 de fevereiro proximo vindouro para a eleição do Vice-Presidente 
da Republica, no periodo presidencial de 1902 a 1906.

Define o dia 18 de fevereiro de 1903 para a eleição.

Decreto nº 917, de 9 de dezembro de 1902 Adia para 18 de fevereiro vindouro as eleições federaes a que se tinha de 
proceder em 28 do corrente mez.

Adia eleições de deputados e senadores para fevereiro.

Decreto nº 4.695, de 11 de dezembro de 1902 Dá instrucções para a eleição do Vice-Presidente da Republica no periodo 
presidencial de 1902 a 1906 e para as eleições federaes que se reallzarão no dia 
18 de fevereiro proximo vindouro.

Instruções eleitorais anexas para as eleições previstas para deputados, 
senadores e vice-presidente da República.

(Continuação)
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Decreto nº 5.160, de 8 de março de 1904 Approva a consolidação das leis federaes sobre a organização, municipal do 
Distrito Federal.

O capítulo VI trata da eleição do Conselho Municipal, assim como define 
regras em matéria eleitoral.

Lei nº 1.269, de 15 de novembro de 1904 Reforma a legislação eleitoral, e dá outras providencias. Ficou conhecida como Lei Rosa e Silva, do senador pernambucano que articulou 
uma reforma eleitoral ampla no Congresso Nacional. Substitui a Lei nº 35/1892.

Decreto nº 5.453, de 6 de fevereiro de 1905 Da instrucções para as eleições federaes, na conformidade da lei n. 1269, de 15 
de novembro de 1904.

Instruções conforme a Lei Rosa e Silva.

Decreto nº 1.425, de 27 de novembro de 1905 Divide o territorio da Republica em districtos eleitoraes. Reorganiza a divisão distrital após a aprovação da Lei Rosa e Silva.

Decreto nº 1.619-a, de 31 de dezembro de 
1906

Adia para o ultimo domingo do mez de março de 1907 as eleições que deviam se 
realizar no ultimo domingo do mez de outubro do corrente anno, para constituição 
do Conselho Municipal do Districto Federal e dá outras providencias relativamente 
ao processo das mesmas eleições e expedição dos titulos de eleitores.

Eleições para o Conselho Municipal do Distrito Federal.

Decreto nº 6.321, de 10 de janeiro de 1907 Dá instrucções para a expedição e entrega de novos titulos aos eleitores no 
Districto Federal, na conformidade do decreto Legislativo n. 1.619 A, de 31 de 
dezembro de 1906 [...].

Instruções para a expedição e entrega de novos títulos aos eleitores no 
Distrito Federal, ficando sem valor os títulos anteriormente expedidos.

Decreto nº 2.419, de 11 de julho de 1911 Prescreve os casos de inelegibilidade para o Congresso Nacional e para a 
Presidencia e Vice-Presidencia da Republica e altera algumas das disposições da 
lei eleitoral vigente.

Define os casos de inelegibilidade, os prazos para o fim do exercício do 
cargo ou da função pública e outras medidas inerentes o processo eleitoral 
(composição das mesas eleitorais e alistamento).

Lei nº 3.139, de 2 de agosto de 1916 Prescreve o modo por que deve ser feito o alistamento eleitoral e dá outras 
providencias.

Define as regras para o alistamento eleitoral, prevendo maior influência do 
judiciário. 

Decreto nº 12.193, de 6 de setembro de 1916 Dá regulamento para a execução da lei n. 3.139, de 2 de agosto, de 1916, sobre 
o alistamento eleitoral.

Regulamenta o alistamento eleitoral de acordo com a Lei nº 3.139, de 2 de 
agosto de 1916.

Lei nº 3.208, de 27 de dezembro de 1916 Regula o processo eleitoral e dá outras providencias. A nova lei eleitoral reforma a Lei Rosa e Silva, de 1904. Sua importância é 
associada à maior influência no processo eleitoral do Poder Judiciário.

Decreto nº 12.391, de 7 de fevereiro de 1917 Dá instrucções para a execução da lei n. 3.208, de 27 de dezembro de 1916, 
sobre as eleições federaeis. 

Instruções para as eleições federais, no que diz respeito ao funcionamento 
das mesas eleitorais e apuração dos votos.

Decreto nº 3.424 – de 19 de dezembro de 
1917

Adia para 1 de março de 1918 as eleições para renovação da Camara dos 
Deputados e do terço do Senado, e dá outras providencias.

A eleição para deputados e senadores ao Congresso Nacional designada para ter 
lugar no primeiro domingo de fevereiro fica adiada para o primeiro de março.

Decreto nº 4.215, de 20 de dezembro de 1920 Modifica a legislação eleitoral vigente. Normas em matéria de processo eleitoral, com particular atenção ao 
Distrito Federal.

Decreto nº 4.226, de 30 de dezembro de 1920 Modifica a legislação sobre o alistamento eleitoral, e dá outras providencias. Estabelece o alistamento eleitoral permanente.

Decreto nº 14.631, de 19 de janeiro de 1921 Dá novas instrucções para as eleições federaes. Normas em matéria de processo eleitoral, suprime municípios em distritos eleitorais, 
esclarece as condições de inelegibilidade e prevê penas por crimes eleitorais.

Decreto nº 5.271, de 4 de outubro de 1927 Dispõe sobre a presidencia das mesas eleitoraes e dá outras providencias, 
concernentes á constituição do Conselho Municipal do Districto Federal.

Regras para concorrer à presidência das mesas eleitorais e números de votos 
que o eleitor tem direito.

(Continuação)
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