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PREFÁCIO

Inspirada em Bertolt Brecht, posso dizer que há livros que 
são bons; outros são muito bons e fundamentais. Mas há os 
que são mesmo imprescindíveis. Como o livro  A Câmara e o 
Governo da Cidade, esses últimos são os que abrem caminhos 
para novas interpretações e revisam certezas que já pare-
ciam consolidadas. É um enorme prazer apresentar o livro 
de Juliana Teixeira Souza aos historiadores, aos cientistas so-
ciais e aos interessados na vida política do Império do Brasil, 
especialmente em um de seus aspectos mais intensos e dis-
putados: a vida cotidiana da Corte Imperial.

A Câmara e o Governo da cidade é fruto de uma tese de 
doutorado, mas que pôde amadurecer a partir da experiên-
cia de sua autora como professora da Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte. Acompanho o trabalho de Juliana 
desde o mestrado, quando então se iniciava a formação de 
uma grande pesquisadora a partir da orientação de Maria 
Manuela da UFRJ. Estive também na banca de seu doutorado, 
com orientação de Silvia Lara da Unicamp, momento em que 
consolidava uma nova interpretação sobre o fazer político na 
Corte e, por extensão, no Império do Brasil.

https://www.pensador.com/autor/bertolt_brecht/
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Em diálogo crítico com a historiografia clássica sobre 
o poder e a política no Império do Brasil, como Raymundo 
Faoro, Sergio Buarque de Holanda, Ilmar Mattos, José Muri-
lo de Carvalho, Maria de Fátima Gouvêa, Mirian Dolhnikoff, 
Richard Graham, Iara Lis Carvalho e Souza, entre outros, a 
autora demonstra de forma impressionante como estavam 
bem vivos no âmbito da Câmara Municipal do Rio de Janeiro 
os projetos e as discussões a respeito do governo da cidade, 
seus problemas e formas de organização, ao longo do sé-
culo XIX! E como podemos inferir por alguns outros casos 
mencionados, essa experiência certamente não acontecia 
apenas na cidade do Rio de Janeiro!

Se já desconfiávamos, como sugeriu João José Reis, que 
a luta pela cidadania no século XIX acontecia no nível local, na 
esfera dos poderes municipais, Juliana demonstrou essa pos-
sibilidade com todas as letras, cores e formas – e para além 
das disputas sobre a política de higienização da cidade, de 
controle da carestia e de licenciamento das festas e locais de 
trabalho, como alguns estudos já tinham avançado. Por mais 
que a autora tenha escolhido o foco principal de seu livro na 
política do comércio de gêneros alimentícios – com seus des-
dobramentos na regulação da economia local, no controle sa-
nitário e no ordenamento do espaço urbano, elegeu a própria 
Câmara Municipal como objeto de análise e reflexão, daí de-
correndo toda a renovação proposta pelo trabalho: Que tipo 
de autonomia e poder tinham os vereadores? Como era sua 
relação com a população, já que tinham sido eleitos de forma 
direta? Como podiam se contrapor às pressões dos poderes 
policiais, provinciais e imperiais, especialmente no caso da 
Corte Imperial? Teriam conseguido manter participação ativa, 
autônoma e contínua no governo da cidade e na defesa do povo? 
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Para responder a todas essas questões, além de jor-
nais e documentos do governo imperial preocupados com os 
poderes locais, Juliana consultou uma ampla documentação 
produzida pela própria Câmara Municipal, como projetos de 
postura, comunicações de fiscais, infrações e multas, despa-
chos da vereança, consultas e pareceres técnicos. Mas tam-
bém a ela endereçada, como os pedidos de licença, as repre-
sentações da população e as correspondências com outros 
poderes. Esse tipo de levantamento demonstra como é viável 
expandir as preocupações da autora para diversos outros 
municípios do Brasil. Todas as Câmaras municipais eram or-
ganizadas pelo mesmo Regimento de 1828 e, portanto, preci-
savam seguir, cada uma a seu modo, as regras gerais impostas 
de cima para baixo pelo governo imperial.

Pensar a atuação e a movimentação dos vereadores 
é também investigar as relações, por vezes protetoras e por 
vezes conflituosas, que estabeleciam com moradores, comer-
ciantes e trabalhadores da cidade. Os vereadores eram os úni-
cos representantes que podiam ser alcançados e atuavam em 
locais próximos das demandas e reclamações dos habitantes 
da cidade. Se os poderes provinciais e imperiais eram de difí-
cil acesso, especialmente para as pessoas comuns e habitantes 
dos municípios distantes da Corte, os vereadores acompanha-
vam os “clamores públicos” expressos cotidianamente nos jor-
nais, assim como os requerimentos específicos sobre proble-
mas da carestia, do fornecimento de carnes, do preço do pão 
e de outros alimentos, da falsificação e qualidade de produtos, 
da aferição de pesos e medidas, dos monopólios de poderosos 
atravessadores, do licenciamento de comércio e de quiosques, 
da saúde da cidade, da segurança, das festas, do transporte, da 
habitação, do trabalho e do planejamento urbano. Eram inú-
meras as atribuições da Câmara Municipal estabelecidas pelo 
Código de Posturas e cada vez mais difíceis, como nos mostra 
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Juliana, em função da emergência de outros poderes e saberes, 
como os médicos, os engenheiros e os policiais.

Mas como seria a relação da população com seus re-
presentantes na Câmara? E dos vereadores com os diversos 
habitantes da cidade, especialmente com trabalhadores que 
não se cansavam de reclamar e exigir seus direitos através de 
queixas e representações sobre variadas dificuldades? Exata-
mente na relação entre os vereadores e a população da cida-
de do Rio de Janeiro, e vice-versa, encontra-se uma das mais 
impressionantes dimensões do livro e talvez sua maior con-
tribuição para os estudos sobre cidadania e política no Brasil 
Imperial. Envolvendo a população que comprava gêneros de 
primeira necessidade ou os trabalhadores livres e escraviza-
dos, que diretamente se relacionavam com o comércio, como 
caixeiros, vendedores ambulantes, locatários de quiosques, 
proprietários de padarias, quitandas, tavernas, botequins, 
casas de secos e molhados etc, eram muitos os interesses da 
população nas decisões da Câmara. E muitas vezes de forma 
surpreendente, como apresenta Juliana, os vereadores defen-
diam e protegiam o povo contra os abusos dos grandes co-
merciantes e na defesa dos preços considerados justos pelos 
habitantes da cidade.

Sem dúvida, as decisões da Câmara afetavam a vida 
cotidiana dos trabalhadores, seu trabalho, alimentação, mo-
radia, diversão e movimento; ali mais facilmente poderiam 
expor suas demandas e exigir seus direitos, expressos como 
legítimos, tradicionais ou necessários. Longe de esboçar indi-
ferença pela política ou não clareza em relação a seus direi-
tos, a atitude de muitos populares, pequenos comerciantes 
e trabalhadores demonstra, na escrita da história proposta 
por Juliana, o quanto a cidadania estava sendo construída e 
disputada ao longo do século XIX. 
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Na segunda década do século XXI, em um momento 
em que discutimos os caminhos da cidadania vividos pela 
população brasileira, nada melhor do que revisitar um 
tempo histórico dificilmente lembrado pela existência de 
uma experiência política intensa no nível local e em torno do 
governo da cidade. Juliana Teixeira Souza faz parte de uma 
geração de novos historiadores que tem reforçado a tese 
de que não são nada verdadeiras as versões que definem a 
população brasileira como alheia às lutas pela realização de 
seus direitos e expectativas. 

Martha Abreu – julho de 2018
Professora Titular do Instituto de História da UFF



INTRODUÇÃO

Este trabalho nasceu de uma interrogação feita, ainda na 
época da dissertação de mestrado, sobre o ordenamento da 
vida cotidiana na Corte, durante o Segundo Reinado. Àquela 
altura o interesse era sobre os divertimentos populares, mais 
especificamente dos jogos de azar a jornada pelos arquivos 
da cidade foi iniciada supondo se tratar de um assunto de po-
lícia, acabando por descobrir com alguma surpresa que esta 
não era a principal responsável pela prevenção e repressão 
das apostas. De acordo com o art. 281 do Código Criminal 
do Império (1830), no capítulo referente à moral e aos bons 
costumes, não era permitido “ter casa pública de tavolagem 
para jogos que forem proibidos pelas posturas das Câmaras 
Municipais”. Ao ignorar a jurisdição da Câmara Municipal do 
Rio de Janeiro durante o Império, perdia-se de vista que a ju-
risdição da vereança se estendesse aos assuntos de polícia. 
Ao que tudo indicava, esse desconhecimento poderia com-
prometer seriamente a execução do trabalho proposto. Para 
analisar a implantação de políticas públicas de repressão aos 
jogos de azar, foram meses no arquivo municipal, buscando 
informações sobre como a câmara intervinha na rotina de 
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trabalho e nos hábitos de lazer da população, sobretudo no 
espaço urbano.

Um dos primeiros documentos analisados foi o Código 
de Posturas da Ilustríssima Câmara Municipal, editado em 
1830, revisado e ampliado em 1838. Dividido em duas seções 
– “Saúde Pública” e “Polícia” –, o Código de Posturas vigorou 
durante toda monarquia, acrescido ao longo do tempo por de-
zenas de editais. Como as atribuições de outras autoridades 
pareciam se sobrepor às da câmara, uma nova frente de inves-
tigação foi aberta, procurando cotejar os relatórios do chefe 
de polícia, as notícias publicadas pela imprensa e a documen-
tação produzida pela administração municipal para com-
preender melhor como os jogos de azar eram promovidos, 
praticados e coibidos, e quais preocupações e interesses dos 
diversos sujeitos envolvidos nesse processo (SOUZA, 2002). 

A dissertação foi concluída, mas algumas questões con-
tinuaram em aberto, norteando decisivamente o projeto se-
guinte. A começar, foi com alguma surpresa que se constatou a 
escassez de pesquisas sobre a Câmara Municipal do Rio de Ja-
neiro, e a lacuna persiste porque, em se tratando da capital do 
Império, o interesse historiográfico tende a focar no governo 
central. Além disso, havia o inconveniente de não haver traba-
lhos de referência, abordando temas fundamentais como as 
eleições para o governo municipal, a composição da câmara, 
ou o perfil e trajetória de seus vereadores, aspectos funda-
mentais para se compreender melhor a organização e funcio-
namento da instituição, as dissenções internas, assim como 
os interesses de seus agentes e relação com outras instâncias 
do poder. De todo modo, parecia instigante a possibilidade de 
pensar o poder na capital do Império numa perspectiva pouco 
explorada, com foco na atuação das autoridades locais, negli-
genciada pela história política do século XIX. 



17

Introdução

Outra questão que pareceu relevante, na correspon-
dência trocada entre a câmara e outras autoridades, era no-
tável o empenho dos vereadores e seus funcionários em pre-
servar suas antigas atribuições, a despeito dos mecanismos 
de controle progressivamente impostos pelo Paço. Ainda que 
o tema dos jogos de azar tivesse suas especificidades, era pos-
sível apostar (perdoem o trocadilho!) que ampliando o esco-
po da pesquisa se encontrariam evidências que permitiriam 
trazer novos elementos para o estudo da formação do Estado 
brasileiro, uma vez que as medidas centralizadoras impostas 
durante o movimento, o qual ficou conhecido como “regresso 
conservador”, ainda não haviam sido analisadas numa pers-
pectiva que privilegiasse as disputas e enfrentamentos com 
as instituições locais. 

Por fim, havia ainda o interesse em oferecer alguma 
contribuição aos estudos sobre o cotidiano dos trabalhado-
res urbanos no Rio de Janeiro do século XIX. Eram eles que 
enfrentavam as autoridades responsáveis pela ordem, segu-
rança e tranquilidade pública, fosse no trabalho, em casa ou 
nas ruas, enfrentando a lei e a vigilância impostas pelos go-
vernantes, buscando meios para impedir que suas vidas se 
resumissem às determinações exaradas pelos legisladores 
e autoridades policiais, ao mesmo tempo em que buscavam 
nos códigos legais determinações e instruções que pudessem 
explorar em defesa dos seus próprios interesses. 

Para dar conta destas questões, trabalho objetivou defi-
nir a autoridade da Câmara Municipal do Rio de Janeiro no co-
tidiano da cidade durante o Segundo Reinado, a partir de sua 
capacidade de intervenção governativa. Para tanto, a análise 
privilegiou os conflitos instaurados entre a vereança, o gover-
no central e a população em torno da regulação do comércio 
de gêneros alimentícios. No que se refere ao recorte espacial, 
a opção pelo Rio de Janeiro se justifica pela sua condição de 
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capital do Império, pois se a proposta é definir o poder e au-
toridade das câmaras revisando criticamente a tese de que 
as municipalidades teriam sido nulificadas, parece oportuno 
focar a análise onde o governo central se fazia mais forte e 
mais presente e, portanto, mais capaz de obliterar a ação das 
demais instâncias do poder. 

Acompanhando a rotina administrativa da instituição 
camarária por quase meio século, procurou-se delimitar as 
atribuições da câmara na regulação do comércio varejista de 
alimentos, perceber como a vereança lidou com o estabeleci-
mento dos mecanismos externos de controle impostos pelo 
governo central, e como respondia à população, que remetia 
suas representações aos vereadores na expectativa de que os 
governantes reconhecessem a validade e justiça de suas quei-
xas e requerimentos. Desse modo, o que se pretende é evi-
denciar que a centralização promovida pelo “regresso con-
servador” não significou a nulificação da Câmara Municipal 
da Corte, mas uma reconfiguração de seu campo de atuação, 
que reforçou a identificação da câmara como um espaço de 
demanda por parte da população, expressando a capacidade 
da vereança manter sua autoridade e vitalidade política. 

A escolha recaiu sobre o tema do comércio de gêne-
ros porque a regulação da economia local constituía uma 
das atribuições essenciais da instituição camarária, exercida 
desde os tempos coloniais, e preservá-la representava para a 
vereança a possibilidade de regular e fiscalizar as atividades 
comerciais do maior centro de consumo do país. Outro as-
pecto a ser considerado, na organização do comércio de gê-
neros alimentícios se confundem as tradicionais atribuições 
da municipalidade, relacionadas à regulação da economia 
local, controle sanitário e ordenamento do espaço urbano, 
redimensionadas ao longo do século XIX, na medida em que 
o governo central promulgava atos normativos que sobre-
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punham as competências tradicionalmente desempenhadas 
pela municipalidade ao campo de ação de novas instituições, 
como a Secretaria de Polícia da Corte e a Junta Central de Hi-
giene (PEREIRA, 2001). 

Como observa Nuno Gonçalo Monteiro, as ações da 
vereança no ordenamento da economia local permitem ve-
rificar o sentido global da atuação da Câmara Municipal, que 
por meio de suas posturas e regulamentos incidia de forma 
decisiva sobre a vida cotidiana da maior parte da população 
(MONTEIRO, 1998). Fosse comprando ou vendendo gêneros 
de primeira necessidade, toda população tinha sua vida afe-
tada pelas deliberações do governo municipal a respeito do 
comércio, que também era um setor da economia que empre-
gava grande contingente de trabalhadores, como caixeiros, 
vendedores ambulantes, locatários de quiosques, proprietá-
rios de padarias, quitandas, tavernas, botequins, frege-mos-
cas, casas de secos e molhados etc. 

Quanto aos limites da cidade, a opção foi estudar as 
cinco freguesias que compunham o núcleo urbano da Corte – 
Santa Rita, Candelária, São José, Sacramento e Santana – por 
se concentrarem em seus termos o maior número de estabe-
lecimentos comerciais, a maior parte da população consumi-
dora da cidade, e também pela importância das construções 
e das instituições localizadas em seus limites. Na freguesia do 
Sacramento, com sua alta concentração de residências e es-
tabelecimentos voltados para o comércio à retalho, estavam 
os logradouros mais movimentados da cidade, como a Rua 
do Cano [atual Sete de Setembro], a Rua da Carioca, a Rua da 
Vala [atual Uruguaiana] e o Largo do Rocio [atual Praça Ti-
radentes], assim como as instalações da Câmara Municipal e 
da Secretaria de Polícia da Corte. Próximo ao mar, na fregue-
sia da Candelária, se encontravam a Praça do Mercado, cuja 
construção foi concluída pela Câmara Municipal em 1841, e 
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os lugares especializados em oferecer comida e bebida para 
marinheiros, carregadores e outros trabalhadores da região. 
Na freguesia de São José localizava-se o populoso Morro do 
Castelo e o cais de Dom Manuel, ponto de desembarque dos 
gêneros produzidos no recôncavo da Baía de Guanabara. As 
freguesias de Santana e Santa Rita se tornaram, na segun-
da metade do século XIX, áreas de grande concentração de 
trabalhadores pobres, aparecendo no censo de 1872, res-
pectivamente, como as duas freguesias mais populosas da 
cidade. No processo de expansão do centro urbano, a po-
pulação foi atraída para essas freguesias por conta do baixo 
preço de suas desvalorizadas moradias e pela conveniente 
proximidade com o Paço e o Porto. Configuravam-se, desta 
forma, como um importante espaço de convívio entre traba-
lhadores pobres, muitos dos quais vivendo do comércio de 
alimentos (COARACY, 1988). 

A realização da pesquisa exigiu a análise de um conjun-
to diversificado de documentos. No Arquivo Geral da Cidade 
do Rio de Janeiro estavam os pedidos de licença para casas 
comerciais, projetos de posturas, arrematações de cargos 
para prestadores de serviços, representações da população, 
infrações de posturas e multas, despachos da vereança, porta-
rias recebidas do Ministério dos Negócios do Império, corres-
pondência com outras instituições governamentais, consultas 
e pareceres técnicos. São documentos produzidos pelos vere-
adores, como também por fiscais de freguesia, procuradores, 
médicos e engenheiros, que subsidiavam as decisões da câ-
mara com informações sobre os moradores e os comercian-
tes, sobre o comércio e o movimento das ruas, sobre questões 
técnicas e de ordem legal. A documentação produzida por es-
ses agentes permitiu acompanhar a rotina administrativa da 
instituição camarária, suas decisões sobre o ordenamento da 
cidade e o exercício cotidiano de suas atribuições. 
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No Arquivo Nacional foram examinados maços compos-
tos pelos relatórios enviados pelo chefe de polícia da Corte 
ao Ministro da Justiça, avisos, registros de ocorrências e os 
ofícios trocados com o Ministério dos Negócios do Império, 
tratando de assuntos relacionados à Câmara Municipal, que 
possibilitaram detectar as tensões entre a municipalidade e o 
governo imperial. Na Biblioteca Nacional foram consultados 
os relatórios do Ministério dos Negócios do Império e os pe-
riódicos Jornal do Commercio (1854-1859), o Correio da Tar-
de (1855-1859) e o Correio Mercantil (1854-1859). Por ser 
inviável a leitura de jornais diários durante todo o Segundo 
Reinado nos prazos estabelecidos para realização do doutora-
do, a opção foi restringir a pesquisa desse corpus documental 
à década de 1850, quando uma crise inflacionária e proble-
mas no comércio de abastecimento ocasionaram a escassez 
e elevação do preço de gêneros em toda a cidade, colocando 
na primeira pauta dos jornais o debate de temas como cares-
tia, abastecimento, monopólio, atravessadores e as responsa-
bilidades do poder público na regulação da economia. Desta 
forma foi possível verificar a repercussão dos debates entre 
a câmara e o governo imperial, fosse através dos artigos de 
fundo ou da publicação das cartas dos leitores.

Sobre os marcos teóricos deste trabalho, a principal 
referência foi a obra de E. P. Thompson, desde a escolha dos 
problemas a serem discutidos até o encaminhamento da 
abordagem, inspirada em suas reflexões sobre as práticas le-
gítimas e ilegítimas nas atividades do mercado, o domínio da 
lei, as formas simbólicas de dominação e resistência, a eco-
nomia moral, e o modelo paternalista de regulação do mer-
cado (THOMPSON, 1979, 1997, 1998, 2001). A confrontação 
entre os referenciais teóricos e os dados empíricos será feita 
ao longo dos capítulos.
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Quanto à estruturação do trabalho, primeiramente 
discutiu-se o impacto dos atos normativos que delimitaram 
o novo campo de atuação da instituição camarária. O tema 
central do segundo capítulo é a crise de carestia que afetou 
severamente a Corte na década de 1850, motivando intensos 
debates entre a municipalidade e o governo central acerca 
das obrigações do Estado em tempos de carestia. O terceiro 
capítulo trata do mesmo período, com o objetivo de acompa-
nhar a discussão travada entre os consumidores e os padei-
ros sobre o preço do pão, colocando em confronto diferentes 
concepções sobre práticas legítimas e ilegítimas nas ativi-
dades de mercado. Nos capítulos quatro e cinco abordamos 
problemas muito comuns no comércio de alimentos – a ven-
da de produtos impróprios para o consumo e a falsificação de 
pesos e medidas – atentando para as mudanças relacionadas 
ao ingresso de médicos e engenheiros nos quadros da buro-
cracia imperial. O capítulo seis trata do ordenamento do es-
paço urbano, discutido a partir da luta travada pelo corpo de 
comerciantes contra o assentamento de quiosques nos locais 
mais movimentados da cidade e as estratégias empregadas 
pela instituição camarária para lidar com as pressões dos di-
versos grupos de agentes envolvidos nessa disputa. O capí-
tulo sete mostra o domínio da lei como um espaço de luta, 
e como uma determinada noção de direito é mobilizada por 
trabalhadores e pequenos comerciantes no encaminhamento 
de suas demandas junto à Câmara Municipal do Rio de Janei-
ro, evidenciando que a atitude popular frente ao poder insti-
tuído esteve longe de se caracterizar pela indiferença. 



Pobre Câmara Municipal, 
“tão cercada em suas atribuições”

História e historiografia

Todos os gêneros têm subido de preço, fabulosos pelo cul-
poso espírito de ganância dos atravessadores e monopolis-
tas. O povo clama, e menos justo em suas queixas, por mal 
informado certamente, censura-nos e tacha-nos de indife-
rentes na persuasão de que, ao alcance da Câmara Munici-
pal se acham os meios de remediar o mal! Pobre Câmara 
Municipal que tão moribunda estás! Tão cercada em suas 
atribuições, que apenas te resta hoje o teu foro de Ilustríssi-
ma, e direito de dar licenças para obras particulares, e isso 
mesmo enquanto não vier quem entenda mais conveniente 
cometer tal atribuição à diretoria das obras públicas, ou à 
Academia de Belas Artes! Mas embora reduzidos a um irri-
sório simulacro do antigo Senado e quase totalmente nuli-
ficados, somos nós ainda, Senhores, os denominados repre-
sentantes da Municipalidade [...] 

Sala de Sessão da Ilustríssima Câmara 
aos 17 de Março de 1859.

Dr. Duque Estrada 1

1 AGCRJ, cód. 59-1-45, 17/03/1859, grifo no original. Nas transcri-
ções de impressos e manuscritos, optou-se pela atualização da 
ortografia, mantendo-se a exatidão do conteúdo transcrito e sem 
modificações no emprego de maiúsculas e pontuação.
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O vereador que assinou a representação acima foi o 
Dr. Domingos de Azeredo Coutinho Duque Estrada, cujo so-
brenome esteve por muito tempo imbricado à história das 
principais famílias do Rio de Janeiro. Os Azeredo Coutinho 
descendiam de conquistadores quinhentistas, tornaram-se 
senhores de engenho no litoral fluminense, integraram a no-
breza principal da terra e tiveram membros de sua linhagem 
entre os oficiais da câmara do Rio de Janeiro nos séculos XVII 
e XVIII (FRAGOSO, 2015, p. 62-63). Os Duque Estrada tam-
bém formavam uma extensa rede familiar, com participação 
ativa na vida política da região que se estendia da baixada 
litorânea à capital, contando com seus representantes entre 
os vereadores da cidade do Rio de Janeiro desde o início do 
século XIX (GOUVÊA, 1998; CAMPOS, 2004, p. 108-111; ROS-
SATO, 2006, p. 302-317). 

Mas, apesar de descender da primeira elite senhorial 
do Rio de Janeiro, o Dr. Domingos de Azeredo Coutinho Duque 
Estrada não se notabilizou como senhor de terras e homens, 
mas sim como médico. Formado pela Universidade de Bru-
xelas, o Dr. Duque Estrada foi bibliotecário na Faculdade de 
Medicina do Rio de Janeiro, capitão-cirurgião da Guarda Na-
cional da Corte, presidente da Academia Médico-Homeopá-
tica do Rio de Janeiro e diretor proprietário do Sanatório da 
Gávea (ARAÚJO, 1982, p. 156-157). Com o prestígio adquiri-
do no exercício de sua profissão, tornou-se conselheiro e ad-
ministrador da Provedoria de Socorros Públicos, foi condeco-
rado como cavaleiro da Imperial Ordem da Rosa e, depois de 
reformado na Guarda Nacional, candidatou-se a vereador da 
Ilustríssima Câmara Municipal do Rio de Janeiro, comparti-
lhando com outros membros de sua família a experiência de 
participar do mundo do governo. 

Por sua história familiar e experiência pessoal, era pro-
vável que o Dr. Duque Estrada se considerasse plenamente 
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habilitado a discorrer sobre a história da instituição cama-
rária e avaliar com propriedade o quanto de suas atribuições 
havia se perdido desde a época do “antigo Senado”. Nesse 
sentido, chama atenção seu esforço em dividir a história da 
instituição em dois momentos distintos, procurando contra-
por um período anterior, o tempo do “antigo Senado”, com o 
tempo que ele próprio estava vivenciando, meados do século 
XIX, num exercício de comparação orientado pela noção de 
decadência. Com pesar, Duque Estrada concluiu que parte 
substancial das atribuições da câmara havia sido transferida 
para outras instituições, de modo que os vereadores se en-
contrariam “quase totalmente nulificados”, não passando de 
uma sombra esmaecida daquilo que foram no passado. Tra-
ta-se de um testemunho revelador, não apenas por ser produ-
zido por um sujeito cuja trajetória familiar se confunde com a 
história da câmara do Rio de Janeiro, mas sobretudo por sua 
capacidade de evocar imagens – “moribunda”, “nulificados” 
– que foram reiteradamente apropriadas pela historiografia 
dos séculos XX e XXI para descrever o papel do governo muni-
cipal na organização político-institucional do Estado imperial. 

Na década de 1950, ao analisar o impacto do “regres-
so conservador” na formação do Estado imperial, Raymundo 
Faoro afirmou que 

a autonomia das influências locais - estava morta. [...] o mi-
nistro da Justiça do gabinete de 23 de marco de 1841 mos-
trará à Câmara o real objetivo da medida, fixado na anulação 
das autoridades locais, filhas da eleição e das Câmaras mu-
nicipais (FAORO, 1993, p. 334).

Pouco depois, em 1962, Sérgio Buarque de Holanda es-
creveu que a “nulificação dos corpos municipais” se inseria 
no quadro mais amplo de desagregação da herança colonial 
(HOLANDA, 1976, p. 24-26). A longevidade e força dessa li-
nha de interpretação se tornou evidente nos anos 1990, no 
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trabalho em que Maria de Fátima Silva Gouvêa avaliou que 
“as Câmaras municipais eram completamente dependentes 
da administração provincial”, perspectiva reforçada por Mi-
rian Dolhnikoff nos anos 2000, ao concluir que

 a efetiva subordinação das municipalidades ao governo 
provincial, imposta em 1834, continuaria por todo o século 
XIX, para afinal adentrar a República (DOLHNIKOFF, 2005, 
p. 205; GOUVÊA, 2008, p. 115). 

Em que pese o aparente consenso historiográfico acerca 
da dependência das câmaras e sujeição de seus membros a de-
cisões impostas pelos governos central e provincial, algumas 
considerações podem ser pertinentes. Observe-se que, nesses 
trabalhos, a desqualificação dos vereadores como sujeitos po-
líticos está estreitamente relacionada à opção de privilegiar os 
discursos elaborados pelos agentes que associavam as velhas 
instituições camarárias à herança colonial, ao passado e atraso 
que se queria superar. Como afirmou Dolhnikoff, na percepção 
desses grupos, caberia aos governos provinciais

disciplinar os potentados locais, submetendo-os aos ritos 
do Estado moderno, tarefa que embalavam com a concep-
ção de que à elite das províncias cabia conduzir vereadores 
ignorantes nos meandros dos ritos modernos da adminis-
tração estatal (DOLHNIKOFF, 2005, p. 205). 

Esse projeto de modernização do Estado que Dolhniko-
ff atribui às elites provinciais não se distancia muito dos ob-
jetivos atribuídos por Ilmar Rohloff de Mattos aos saquare-
mas, os conservadores fluminenses, que pretendiam difundir 
a Civilização assegurando “o primado da Razão, o triunfo do 
Progresso, a difusão do espírito de Associação, a formação 
do Povo”. Mas, ao que parece, os grupos representados nas 
câmaras municipais se mostraram refratários a esse projeto 
que, em favor de uma administração mais racional e eficien-
te, transferia as antigas atribuições da municipalidade para 
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novas instituições, resultando no movimento de “nulificação” 
das câmaras, tão duramente criticado pelo Dr. Duque Estra-
da. Mas é pertinente considerar, como E. P. Thompson, que as 
inovações impostas em termos de “racionalização” ou “mo-
dernização” não constituem um processo neutro, estando 
articuladas um movimento mais amplo de reordenamento 
nas políticas de dominação, o que explicaria a tendência de 
serem experimentadas pelos subalternos como a expropria-
ção de um direito costumeiro, ao qual procuram resistir em 
defesa de uma suposta tradição (THOMPSON, 1998, p. 19). 

Às governanças municipais não escapava que difun-
dir a Civilização também significava quebrar o poder dos 
potentados locais, integrá-los nas novas instituições que o 
Império forjava ou reconfigurava – caso das câmaras muni-
cipais –, mantendo contato permanente com a Corte, mas as-
segurando que fosse numa condição subordinada (MATTOS, 
2004, p. 294). Se por um lado, a fala do Dr. Duque Estrada 
parece confirmar a submissão das câmaras a um projeto de 
Estado que, guiado pelos princípios de Ordem, Razão e Civi-
lização, promovem o esvaziamento dos poderes locais, por 
outro lado, o ressentimento que seu discurso não se ocupa 
em disfarçar também mostra que não estava plenamente 
assegurada a adesão e o comprometimento dos vereadores 
ao arranjo político-institucional estabelecido pelo governo 
central. A despeito da câmara ser representada como uma 
instituição “moribunda”, o requerimento do Dr. Duque Es-
trada dava indícios de que o papel atribuído aos represen-
tantes da municipalidade pelos seus dignitários não coinci-
diam com aquele projetado pelo governo central, de modo 
que havia vereadores bem pouco dispostos a se submeter 
passivamente às determinações do Paço, sobretudo quando 
alegavam contar em seu favor com o clamor do povo. 
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Mesmo Dolhnikoff não deixou de perceber que as câ-
maras “eram muitas vezes refratárias à submissão ao novo 
Estado e precisavam ser enquadradas nos padrões de uma 
nova relação política construída a partir da Independência” 
(DOLHNIKOFF, 2005, p. 118). No entanto, para que essas 
ações refratárias possam ser pensadas como uma forma de 
resistência contra o avanço de um processo de “moderniza-
ção” que ameaçava o poder e a autoridade tradicionalmente 
exercidos pelas instituições camarárias, é antes necessário 
reformular a construção do discurso historiográfico, pois na 
medida em que a história política do Brasil Império vem sen-
do pautada pela perspectiva dos dominantes, as perspectivas 
de avanço nesse debate tornam-se limitadas. Como Maria Ye-
dda Linhares afirmava há tempos, o discurso historiográfico 
continua privilegiando a história dos 

feitos e dos indivíduos que, pela ação prática e pelo pensa-
mento, impulsionaram esse centro de irradiação do poder, 
apresentando-se, pois em grande parte, como o relato dos 
sistemas e declarações de intenções de teóricos e homens 
do governo (LINHARES, 1979, p. 152). 

Homens do governo central, para sermos mais específi-
cos. No fim das contas, a pouca importância tradicionalmente 
atribuída às câmaras municipais no processo de construção 
e consolidação do Estado imperial, e consequente desqualifi-
cação dos grupos representados nessa instituição como su-
jeitos políticos, desestimulou a realização de pesquisas sobre 
essa instituição e seus representantes entre aqueles que se 
ocupam da História Política do Brasil Império. 

Para revisar o discurso historiográfico hegemônico e 
reconstituir aspectos menos conhecidos desse passado é ne-
cessário abrir outras frentes de pesquisa, buscar novos ele-
mentos de análise num conjunto mais diversificado de fontes, 
conferindo atenção especial à documentação produzida pelas 
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câmaras municipais, que talvez nos permitam fugir das abor-
dagens “dominantes”, e por isto mesmo generalizantes, que 
predominam na produção historiográfica. Outra proposta é 
retomar a documentação produzida pelos agentes do poder 
central numa outra perspectiva, ocupando-se menos com as 
intenções dos homens do governo em legitimar os dispositi-
vos legais que vinham sendo criados, e atentando mais para 
os aspectos até aqui negligenciados pela historiografia, como 
a falta de consenso sobre a eficácia dos mecanismos que de-
veriam assegurar a subordinação das câmaras a um projeto 
de Estado unitário e centralizador, ou sobre o papel que as 
municipalidades deveriam desempenhar na manutenção da 
Ordem e difusão da Civilização. A proposta é considerar que 
as relações políticas construídas a partir da Independência 
não apenas redefiniram os termos da relação entre o governo 
central e as autoridades locais, como também estabeleceram 
um novo espaço de ação para os representantes da municipa-
lidade, sobretudo no que diz respeito à imposição da política 
de domínio senhorial à massa crescente de homens pobres 
livres, súditos e cidadãos do Império. 

A historiografia dedicada ao período colonial e joani-
no, ao discutir a atuação da Câmara do Rio de Janeiro entre o 
século XVIII e primeiras décadas do século XIX, num contexto 
marcado pela instalação de instituições da alta burocracia na 
cidade, mostrou como a documentação produzida pela vere-
ança tem contribuído para a revisão da ideia de que a his-
tória dessa instituição se resumiria ao relato da progressiva 
perda de atribuições em favor do poder central. São traba-
lhos preocupados em mostrar que as mudanças decorrentes 
da transformação do Rio de Janeiro em sede do vice-reinado 
e, posteriormente, Corte do Reino Unido, ainda que tenham 
reduzido a capacidade de intervenção governativa da insti-
tuição camarária, não implicou em perda de prestígio para a 
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vereança. Como salientou Maria de Fátima Gouvêa, a chegada 
da Família Real permitiu ao Senado da Câmara do Rio de Ja-
neiro se comunicar mais intensamente com o monarca e com 
as instituições administrativas diretamente ligadas à Coroa, 
redefinindo o poder e autoridade de seus representantes, 
expressos fundamentalmente na promoção de cerimônias 
e festas públicas, na determinação dos homens habilitados 
a exercerem os cargos de governança e na organização do 
abastecimento da cidade, aspecto da economia local que des-
de os tempos coloniais havia se consagrado como uma das 
principais atribuições da vereança (GOUVÊA, 1998). De acor-
do com Gouvêa, é nesse período que os vereadores do Senado 
da Câmara do Rio de Janeiro explicitam 

as bases de sua autoridade administrativa e de seu poder 
político, fundado no fato de que era a corporação que legiti-
mamente reunia os cidadãos que representavam o ‘povo’ do 
Rio de Janeiro (GOUVÊA, 2002, p. 154).

A importância das iniciativas tomadas pelo Senado da 
Câmara do Rio de Janeiro nos acontecimentos que culmina-
ram com a Independência, como representante do “povo”, foi 
destacada por Iara Lis Carvalho Souza em seu estudo sobre 
o movimento de “adesão” das câmaras à figura de D. Pedro 
(SOUZA, 1999). Àquela altura, seu presidente era o eminente 
magistrado e próspero comerciante José Clemente Pereira, 
que exercia o cargo por estar incluso no âmbito das atribui-
ções do Juiz de Fora da cidade, para o qual havia sido nomea-
do em 1821. Como presidente do Senado da Câmara, fora ele 
quem assumiu a tarefa de redigir e anunciar a representação 
dirigida ao Príncipe Regente solicitando sua permanência 
em território brasileiro às vésperas do Fico, declarando-o 
Imperador Constitucional do Brasil e seu Defensor Perpétuo; 
como também fora o mesmo José Clemente Pereira que, no 
Campo de Santana, no Dia da Aclamação, fizera o discurso em 
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defesa da Independência do Brasil como expressão da “von-
tade universal do povo desta Província e de todas as outras, 
como se conhecia expressamente dos avisos de muitas Câma-
ras”.2 Vale ainda lembrar que do Senado da Câmara do Rio de 
Janeiro saíram tanto a convocação de uma assembleia geral 
de representantes das províncias, quanto o pedido de jura-
mento de uma Constituição para o Império. 

Estudos no campo da história social também têm con-
tribuído para uma percepção menos dicotômica das relações 
entre o governo central e a municipalidade, evidenciando 
conflitos que permitem relativizar a subordinação da câma-
ra e discutir o impacto de suas ações no cotidiano da cidade. 
Acompanhando as disputas entre policiais, higienistas e fis-
cais da municipalidade, Sidney Chalhoub afirmou que 

a Câmara Municipal estará no centro do fogo cruzado [...], 
aguentando as pressões dos diferentes grupos de interesse 
e tendo, em última análise, a responsabilidade de traçar po-
líticas públicas a serem adotadas em relação às habitações 
coletivas (CHALHOUB, 1996, p. 37). 

O papel estratégico da instituição camarária no gover-
no da cidade também foi salientado por Martha Abreu em 
seu estudo sobre festas religiosas e divertimentos populares 
no Rio de Janeiro do século XIX. Ao detectar as divergências 
entre a municipalidade e a polícia, que tinham atribuições 
sobrepostas no tocante às ofensas menores da ordem públi-
ca, Abreu considerou mais apropriado falar em “polícias” de 
controle social, no lugar de usar o termo no singular (ABREU, 
1999, p. 303-304). Além disso, destacou que 

2 CONSTITUIÇÕES DO BRASIL. Ata da Aclamação do Sr. D. Pedro Im-
perador Constitucional do Brasil e seu Perpétuo Defensor. 1 v. Rio 
de Janeiro: Aurora, s/d, p. 23. Apud SOUZA, 1998.
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pesavam, nas autorizações das festas e divertimentos, os 
problemas das conjunturas específicas, as preferências pes-
soais das autoridades e, principalmente, a astúcia e criativi-
dade dos requerentes 

estabelecendo-se um “emaranhado de possibilidades”, onde 
se confundiam estratégias de controle, perspectivas de tole-
rância e espaços de negociação (ABREU, 1999, p. 197). 

Esses trabalhos mostram que a Câmara Municipal do 
Rio de Janeiro manteve uma participação ativa e contínua 
no governo da cidade, que não se resumia à execução das 
determinações vindas do Paço. Nesse caso, não se trata de 
negar a relação de subordinação entre as duas esferas do po-
der, mas de procurar percebê-la numa perspectiva mais di-
nâmica, considerando os mecanismos de intervenção e con-
trole impostos pelo governo central à instituição camarária, 
a habilidade desenvolvida pelos agentes da municipalidade 
no sentido de criar obstáculos à imposição dessas medidas, 
e também a ação e outros agentes interessados na adminis-
tração da cidade, como comerciantes, prestadores de serviço 
e a população trabalhadora, formada por homens e mulhe-
res, livres e escravizados, num contexto marcado pela rede-
finição do papel das câmaras como representante do povo. 
É na disputa entre esses diferentes grupos que, esperamos 
demonstrar, se revelam os limites do poder e autoridade da 
Ilustríssima Câmara Municipal do Rio de Janeiro, suposta-
mente “moribunda” e “totalmente nulificada”.

Ordem e civilidade no governo dos homens

A Constituição de 1824 não dedicou mais do que três 
artigos para tratar dos poderes locais, limitando-se a deter-
minar que as câmaras seriam instituições eletivas, presididas 
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pelo vereador que obtivesse maior número de votos, às quais 
competia o governo econômico e municipal das cidades e 
vilas. A formação das posturas policiais e aplicação das ren-
das do município seriam definidas posteriormente por meio 
de uma lei regulamentar (Constituição, art. 167, 168 e 169). 
Essa lei foi decretada em 1º de outubro de 1828, ficando co-
nhecida como Regimento das Câmaras, e foi o instrumento 
legal responsável por dar forma e marcar as atribuições das 
instituições camarárias em todo o país. 

Muito embora a historiografia ocupada em discutir os 
arranjos políticos durante o Império insista em apontar o Ato 
Adicional de 1834 como marco inaugural do processo de su-
pressão da autonomia das câmaras municipais, a subordina-
ção do governo municipal às novas instâncias do poder que 
estavam sendo criadas no processo de construção do Estado 
imperial foi uma opção já explicitada na Lei 1º de outubro de 
1828. Conforme observou Iara Lis Schiavinatto, retomando 
expressão cunhada por Sérgio Buarque de Holanda, a 
implantação do Regimento «atrelava-se a um processo de 
desagregação do mundo colonial, ao participar da gênese e da 
montagem do Estado liberal no Brasil [...] um Estado fundado 
numa soberania única e indivisível, que se pautaria pela 
centralização, diferentemente do Antigo Regime» (SCHIAVI-
NATTO, 2006, p. 214). 

No título dedicado às Funções Municipais, o Regimento 
confirmava que as instituições camarárias se configurariam 
como corporações meramente administrativas, não exercen-
do jurisdição alguma contenciosa. Além de ajustar o campo 
de ação das câmaras à divisão de poderes inspirada pelo 
ideário liberal – o que significava retirar as atribuições judi-
ciárias que até então se empenhara –, havia a preocupação 
de impedir que continuassem funcionando como um espa-
ço de fuga e representação para as elites locais, a partir do 
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qual pudessem expressar suas divergências com relação às 
decisões tomadas a partir do centro. Diante disso, as câmaras 
foram proibidas de promover qualquer ajuntamento com o 
objetivo de “tratar, ou decidir negócios não compreendidos 
neste Regimento, como proposições, deliberações, e decisões 
feitas em nome do povo”, como também foram proibidas de 
encaminhar qualquer proposta “para depor autoridades, fi-
cando entendido, que são subordinadas aos Presidentes das 
províncias, primeiros administradores delas”. 

A Câmara Municipal do Rio de Janeiro, por estar loca-
lizada no Município Neutro, estava subordinada à Secretaria 
dos Negócios do Império, depois transformada em minis-
tério, e sem sua autorização os vereadores não poderiam 
vender, aforar, arrendar ou trocar bens imóveis do Conselho, 
conforme determinação da lei 1º de outubro de 1828. Isso 
significava que os bens patrimoniais do município não esta-
vam inclusos no rol dos interesses privativos das câmaras, 
pois se considerava que a origem e finalidade dos mesmos 
pertenciam a todas as gerações que lhe sucedessem. Por 
isso, estavam sujeitos à intervenção de uma instância supe-
rior do poder público, que se responsabilizaria por garantir 
os direitos dos munícipes contra os excessos e abusos dos 
administradores locais. 

Sobre o funcionamento do governo local, o Regimento das 
Câmaras determinava a realização de quatro sessões ordinárias 
por ano, de três em três meses, com duração mínima de seis 
dias, mas autorizava que se estendessem pelo tempo necessário 
à deliberação das matérias propostas, também sendo possível a 
convocação de sessões extraordinárias quando houvesse maté-
ria urgente. Para compor o quadro administrativo, os vereadores 
poderiam nomear um secretário, um procurador, um porteiro e 
um fiscal para cada freguesia. O perfil desses funcionários foi 
definido pelo Guia das camaras municipaes do Brazil no de-
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zempenho de seus deveres, considerado como um complemen-
to ao Regimento das Câmaras. Escrito por Diogo Antônio Feijó, 
o Guia descreveu as qualidades que deveriam ser assumidas 
por esses empregados da câmara, afirmando que o secretário 
deveria ser “homem de bem” e zeloso; o porteiro “deve ser 
pessoa limpa”; e o procurador “deve ser pessoa ágil, fiel” (FEI-
JÓ, 1830). 

No Guia, os fiscais da municipalidade ocupam um lugar 
de destaque, pois de acordo com Feijó, o 

Fiscal é o primeiro Empregado da Câmara: é o executor de 
suas ordens, e Posturas: é o principal Agente da Adminis-
tração do Município: é o que dá vida e movimento às deli-
berações da Câmara, sem a qual tudo seria tardio, incerto, e 
sem energia

 Efetivamente, os fiscais desempenhavam um papel-
-chave no governo municipal, pois ficavam encarregados de 
atender as deliberações dos vereadores, vigiar a observância 
das posturas, promover a sua execução, advertir e autuar os 
infratores, impor multas, dar parte à vereança do estado da 
sua administração e tudo mais que fosse julgado convenien-
te. Por conta disso, pode-se afirmar que os fiscais eram os 
principais responsáveis por dar execução às determinações 
exaradas pelo legislativo municipal. Na perspectiva de Feijó 
(1830, p. 13)

A vista de tão importantes obrigações, é claro, que a nome-
ação do Fiscal deve recair num homem de bem, que eu goze 
de crédito, e consideração no Município, patriota, interessa-
do pela prosperidade de seu país; e que bem administrado, 
coopere com suas luzes, e lembranças para as acertadas de-
liberações da Câmara. 

Elaborado em 1830, em meio ao intenso debate acerca 
da relação entre os poderes Moderador, Executivo e Legisla-
tivo, o Guia também se ocupou de descrever o cerimonial a 
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ser seguido nos diversos ritos celebrados pelos vereadores, 
como posse de novos membros e juramentos, e as formali-
dades a serem observadas nos casos de discussão, delibe-
ração e registro das atividades da vereança, instituindo um 
decoro e moralidade própria, que deveriam ser visíveis ao 
público. De acordo com o Regimento, as sessões das câma-
ras deveriam ocorrer de portas abertas, dispondo de “as-
sento para os expectadores, que concorressem diariamen-
te” para assistir aos trabalhos do presidente, vereadores e 
demais funcionários da municipalidade. A expectativa era 
que, assistindo as sessões da câmara, os cidadãos aprendes-
sem como se portar no espaço público.

Quanto aos vereadores, em seus primeiros artigos, o 
Regimento estabelecia que as câmaras das cidades seriam 
compostas por nove membros, eleitos em intervalos de qua-
tro anos, podendo concorrer ao cargo de vereador todos os 
cidadãos autorizados a votar nas assembleias paroquiais, 
desde que tivessem dois anos de domicílio nos limites do 
termo, facultando aos mesmos a possibilidade de reeleição. 
O caráter representativo das municipalidades foi reforçado 
ao se determinar que a escolha dos vereadores seria por 
meio de eleições diretas, tendo “voto na eleição dos Vere-
adores, os que têm voto na nomeação dos eleitores de pa-
róquia”, conforme determinação expressa na Constituição. 
Isso significava que todos os brasileiros no gozo de seus di-
reitos políticos e cidadãos naturalizados poderiam votar, ex-
ceto menores de vinte e cinco anos que não fossem casados 
e oficiais militares, bacharéis formados e clérigos de ordens 
sacras maiores de vinte e um anos; os filhos famílias que es-
tivessem na companhia de seus pais e não fossem funcioná-
rios públicos; os criados de servir que não fossem guarda-li-
vros, primeiros caixeiros das casas de comércio, criados da 
Casa Imperial ou administradores de fazendas e fábricas; os 
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religiosos que vivessem em Comunidade claustral; e os que 
não tivessem de renda liquida anual de cem mil réis.

Fazendo uma análise comparativa do funcionamento 
do sistema representativo em diversos países, José Murilo 
de Carvalho mostrou que “em torno de 1870 a participação 
eleitoral na Inglaterra era de 7% da população total”, sendo 
menor em países como Itália, Portugal e Holanda, enquanto 
o censo de 1872 informava que os votantes correspondiam 
a 13% da população livre do Brasil, indício de que a partici-
pação eleitoral brasileira não discrepava do padrão europeu 
(CARVALHO, 2008, p. 31). Comentando essas comparações, 
Dolhnikoff sugeriu cautela, pois “o voto de primeiro grau era 
uma forma de incluir setores mais amplos da população no 
jogo político”, elemento importante de cooptação do regime 
representativo, mas se tratando de eleições indiretas, as de-
cisões políticas estavam restritas aos eleitores, em número 
bem mais restrito, competindo aos votantes apenas legitimar 
o processo eleitoral (DOLHNIKOFF, 2008). 

O Município da Corte, em 1876, possuía aproxima-
damente 15.958 votantes de primeiro grau e 507 eleitores, 
quando a cidade contava com 235.381 habitantes, entre os 
quais 50.092% eram escravos (LINHARES, 1974). De acordo 
com esses dados, o número de votantes correspondia a 6,7% 
da população total, ou 8,6% da população livre, de modo 
que o exercício da cidadania política de fato não diferia do 
padrão europeu, ao menos se restringirmos essas conside-
rações à política ao nível local. Destacamos, então, a peculia-
ridade das eleições municipais, em que os votantes – grupo 
em que os libertos poderiam ser incluídos – escolhiam seus 
representantes pelo voto direto, consagrando as câmaras 
municipais como a instituição monárquica com maior poten-
cial representativo, pela composição do colégio eleitoral ser 
mais ampla e com efetivo poder de decisão na política local. 
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Embora na Corte também ocorressem fraudes nas elei-
ções, na medida em que a inscrição para votantes era menos 
exigente, a lista de cidadãos habilitados a escolher os verea-
dores incluía um contingente significativo de trabalhadores, 
tais como lavradores e extrativistas, pescadores, artesãos 
(manufaturas, artes e ofícios), e empregados do comércio e 
transportes. Mas o movimento de progressiva incorporação 
de novos estratos sociais no exercício da cidadania política 
foi interrompido pela lei de 1881. Como explicou Maria Yed-
da Linhares, na medida em que 

a inscrição de eleitor exigia um processamento burocrático 
mais complexo, fica bem clara a intenção do legislador de 
afastar a massa popular (agricultores, pescadores, trabalha-
dores e artesãos) do processo de participação na vida políti-
ca do país (LINHARES, 1974, p. 48)

 Com a exigência de alfabetização, em 1881 foi reduzi-
do para 6.665 o número de eleitores da Corte, quando a po-
pulação somava mais de 350 mil habitantes. Portanto, entre 
1830 e 1880, foi nas eleições da Câmara Municipal, escolhen-
do de forma direta os vereadores da municipalidade, que os 
trabalhadores da cidade e do campo tiveram sua principal 
experiência de participação na política formal.

Havia, no entanto, outras formas de exercício da cida-
dania que impactava na gestão da cidade, como os reque-
rimentos encaminhados pela população aos vereadores, 
contendo denúncias, reclamações e reivindicações. Como 
fontes para o historiador, essas petições escritas encami-
nhadas às autoridades municipais têm a peculiaridade de 
permitir, ainda que indiretamente, ter acesso às demandas 
da população. Na medida em que os vereadores represen-
tavam a face mais visível do mundo do governo, era aos 
representantes da municipalidade que a população recorria 
na expectativa de ver suas reivindicações sendo reconheci-
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das e atendidas. Tratando em geral de temas relacionados 
à habitação, divertimentos e mundo do trabalho, a popula-
ção se identificava como “suplicante” nesses requerimentos, 
sempre encerrados com a expressão “Espera Receber Mercê”. 
A fórmula foi herdada do Antigo Regime, quando apenas os 
homens bons eram reconhecidos como cidadãos, o que signi-
ficava que a cidadania estava restrita aos sujeitos habilitados 
a exercerem cargos de governança e receberem “privilégios, 
honras e mercês do Rei de Portugal” (BICALHO, 2003b). A 
expressão foi mantida, mas mudou de significado ao longo 
do século XIX, ao mesmo tempo em que foram se modifican-
do os significados atribuídos à noção de cidadania, que no 
Brasil independente passou a compreender os direitos dos 
cidadãos que constituem a Nação (GUIMARÃES, 1988; PAM-
PLONA, 2009). Conteúdo e forma se tornam progressivamen-
te desconexos, ainda que se combinem na lógica discursiva, 
de modo que os requerimentos recebidos pelos vereadores 
passam a articular uma retórica baseada na noção de graça 
com a ideia de reivindicação de direitos, num contexto em 
que as atividades cotidianas da população se tornaram alvo 
de medidas normativas, por meio das quais os vereadores 
procuravam impor a política de domínio senhorial. 

O Regimento das Câmaras altera, portanto, o estatuto 
das câmaras, que perde a condição de principal espaço de ne-
gociação política para os homens bons, e assume o papel de 
representante dos munícipes, responsável por governar não 
apenas a cidade, como também os cidadãos, que deveriam 
orientar suas práticas a partir das noções de ordem e civili-
dade. Ao atender, mesmo que parcialmente, a expectativa da-
queles que se engajaram na causa da Independência buscan-
do direitos e representação, admitindo a inclusão de novos 
extratos na vida política à nível local, os grupos que assumi-
ram a direção do Estado imperial asseguraram que o conceito 
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de direito inspirado no ideário liberal não ameaçasse o caráter 
excludente do projeto de nação que se procurava implantar. 

As deliberações sobre criação, revogação ou alteração 
de uma lei peculiar, o estabelecimento de uma nova obriga-
ção para o Município com o nome de postura, ou qualquer 
objeto da sua competência, poderiam ser aprovadas pelos 
vereadores de forma autônoma, mas somente pelo prazo de 
um ano. Para que fossem incorporadas à legislação municipal 
em caráter definitivo, as propostas de postura deveriam ser 
encaminhadas pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro ao 
ministro dos Negócios do Império, que então poderia exercer 
seu poder de veto. Em princípio, não cabia ao governo central 
julgar o mérito ou a oportunidade das deliberações tomadas 
pela Câmara, mas tão somente impedir que a vereança infrin-
gisse as leis gerais às quais deveria conformar-se.

Os assuntos que as câmaras poderiam tratar por meio 
das posturas também foram estabelecidos pela Lei 1° de 
outubro de 1828. O Regimento manteve a cargo da verean-
ça tudo quanto dissesse respeito à “polícia e economia” das 
povoações e seus termos. Sob essa expressão, atribuía-se às 
câmaras a competência de manter e ornar as construções co-
muns, tais como ruas, edifícios públicos, prisões, fontes, aque-
dutos etc.; construir e conservar estradas e plantações de 
árvores; estabelecer cemitérios; proteger criadores de gado 
e providenciar pasto para o gado destinado ao consumo di-
ário; construir e administrar o matadouro; esgotar pântanos 
e locais com águas infectadas; prevenir contra divagação de 
loucos, animais ferozes, répteis venenosos e insetos devora-
dores de plantas; autorizar espetáculos públicos; estabelecer 
casas de caridade; inspecionar escolas de primeiras letras; e 
prover comodidade das feiras e mercados. A extensão e di-
versidade de competências atribuídas às câmaras mostram 
que aquilo que distinguia as leis municipais de outros códi-
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gos legais era sua capacidade de intervir na vida cotidiana 
da população, em suas mais diferentes dimensões. Além de 
cuidar de vários problemas relativos à segurança e tranquili-
dade públicas, quase tudo que dissesse respeito às políticas 
de saúde pública, ao ordenamento do espaço urbano e à re-
gulação das atividades econômicas locais constava entre as 
atribuições da Câmara Municipal.

Sobre as posturas municipais, em seu Guia, Feijó afir-
mou que “não devem ser feitas, se não quando a necessida-
de, ou utilidade reclamam; porque a liberdade do Cidadão 
não deve ser restringida ao bel prazer do Legislador”. O Guia 
também orientava que as posturas fossem escritas “em pou-
cas palavras”, para que pudessem ser entendidas por todos 
e “conservadas na memória” (FEIJÓ, 1830, p. 29). Como as 
posturas deviam estabelecer obrigações e normas de condu-
ta a serem observadas nas casas, ruas e locais de trabalho, 
estabelecendo limites e possibilidades para atividades de ro-
tina, elas deveriam tratar exclusivamente de problemas e si-
tuações vividos concretamente e de forma particular em cada 
cidade e vila do país, e de forma que pudessem ser facilmente 
incorporadas aos hábitos da população. Como afirma Iara Lis 
Schiavinatto, o Guia 

ao mesmo tempo regrava a câmara em seus formatos e so-
ciabilidade, ganhando foros de texto cívico. Ensinava sua 
virtude a ser percebida pelos eleitores no cotidiano institu-
cional e na vila (SCHIAVINATTO, 2006, p. 214-215)

 A câmara, assim, assumiria a função pedagógica de di-
fundir entre os munícipes, em sua vida cotidiana, as noções 
de ordem e civilidade defendidas pela classe senhorial.

Na cidade mais populosa do país, com a maior popula-
ção escrava, que também ostentava a condição de principal 
centro comercial e financeiro, e sede da Corte, as necessida-
des eram muitas. As leis municipais foram reunidas no vo-
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lumoso Código de Posturas da Câmara Municipal do Rio de 
Janeiro, promulgado em 1830, revisado e ampliado em 1838, 
e acrescido anualmente por dezenas de editais. Mesmo divi-
dindo competências com outras instituições, a municipali-
dade desempenhava um papel decisivo no ordenamento do 
dia a dia da cidade, cuidando de assuntos tão díspares quan-
to ofensas à moral e aos bons costumes, vozerias, venda de 
bebidas espirituosas, limpeza das vias públicas, vadiagem, 
abastecimento de água, comércio de carnes verdes, organiza-
ção do mercado, teatros, a concessão de transportes, arrua-
mento e calçamento das ruas, jogos, rifas e cautelas, enterros, 
assistência e instrução pública, regulamentação das ativida-
des profissionais e trabalho escravo. 

Tratando especificamente do comércio de alimentos, as 
posturas também estabeleciam em quais portos ficava auto-
rizado o desembarque dos gêneros; regulavam o trabalho ao 
ganho e os meios para concessão de licenças para ambulantes, 
barraqueiros e donos de casas de negócio; o horário de funcio-
namento dos estabelecimentos comerciais; a pesca e venda de 
peixes, a distribuição e circulação de mercadorias pela cidade, 
o funcionamento das praças de mercado e casas comerciais 
varejistas; determinavam as providências para a aferição de 
pesos e medidas; proibiam a venda de produtos falsificados 
ou deteriorados e coibiam a atuação de monopolistas e atra-
vessadores. Havia ainda parágrafos que se ocupavam em ga-
rantir a segurança e tranquilidade públicas, proibindo o ajun-
tamento de pessoas em casas de bebidas ou tavernas, assim 
como a venda de bebidas espirituosas a pessoas embriagadas, 
que poderiam causar tumultos ou “vozerias”.

A legislação municipal, ao regular o funcionamento 
dos mercados, circulação e venda de gêneros de primeira 
necessidade, incidia sobre diferentes aspectos da rotina de 
ganhar o sustento dos trabalhadores livres e cativos da cida-
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de. Conforme determinação da lei de 1º de outubro de 1828, 
cabia aos vereadores formular posturas que assegurassem 
o bem comum dos habitantes, promovendo e mantendo “a 
tranquilidade, segurança saúde, e comodidade dos habitan-
tes; o asseio, segurança, elegância, e regularidade externa 
dos edifícios, e ruas das povoações”. Na medida em que o 
cotidiano da cidade se tornou o foco da administração mu-
nicipal - incluindo questões tão diversas quanto polícia dos 
mercados, ofensas menores da ordem pública, habitações, 
transporte urbano, divertimentos e saúde pública – a Câma-
ra Municipal do Rio de Janeiro se configurou como um espa-
ço de disputa em que se procurava, por um lado, impor nor-
mas de conduta pautados nas noções de ordem e civilização, 
e por outro ampliar as possibilidades de ação de uma popu-
lação que passava a se reconhecer como sujeito de direito.

O “ilusório” recurso da lei

A dependência das câmaras municipais é atribuída pela 
historiografia, em grande medida, ao Ato Adicional de 1834, 
que favoreceu o poder provincial em detrimento à autono-
mia local, conferindo às Assembleias Legislativas Provinciais 
competência para legislar sobre “a polícia e economia muni-
cipal, precedendo propostas das Câmaras”, o que significava 
que a elaboração e proposição de posturas continuava sendo 
atribuição dos vereadores, dependendo de sansão do gover-
no provincial para aprová-las por prazo maior que um ano. 
Também competia às assembleias a fixação das despesas mu-
nicipais, facultando às câmaras o direito de “propor os meios 
de ocorrer ás despesas dos seus municípios”; “a fiscalização 
do emprego das rendas públicas provinciais e municipais, e 
das contas da sua receita e despesa”; “criação e supressão dos 
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empregos municipais” com fixação de seus ordenados; e con-
tração de empréstimos por parte das câmaras (BRASIL, 1834). 

Mas entre a norma e a práxis havia uma distância pro-
porcional à precariedade das condições de funcionamento 
dos órgãos administrativos, particularmente comprometidas 
nas convulsionadas décadas iniciais do regime monárquico. 
A pouca credibilidade conferida às instituições camarárias 
em meio a esse processo foi explicitada pela alta burocracia 
imperial de forma repetida, conforme se verifica nos relató-
rios anuais do Ministério dos Negócios do Império. Em sua 
exposição sobre a administração do ano de 1832, o ministro 
Nicolau Pereira de Campos Vergueiro afirmou de forma con-
tundente: 

A organização, Senhores, é imperfeita. Um corpo coletivo, 
numeroso, e periodicamente reunido com interrupções 
consideráveis, não pode conciliar a vantagem da gravida-
de nas deliberações, com a energia, e prontidão necessária 
na execução.
A Lei pretendeu remediar esse defeito por meio dos Fiscais; 
porém, sendo estes meros executores de ordens, nem se lhes 
tributa o respeito devido às Autoridades, nem eles podem 
dar as suas funções o desenvolvimento exigido por circuns-
tâncias ocorrentes. [...] Vós conheceis, Senhores, os incon-
venientes desta defeituosa organização na falta de um Exe-
cutor com atribuições próprias: assim não cansarei a vossa 
paciência com a sua demonstração em detalhe; e conven-
cidos, como certamente estais, de que o bom desempenho 
da Administração geral depende essencialmente da organi-
zação das Administrações parciais, o vosso patriotismo não 
deixará de dar a devida atenção a negócio de tanto peso.3

Na medida em que as principais lideranças políticas regio-
nais passaram a atuar no governo provincial ou na Corte, entre 
o grupo que havia assumido a direção do processo de constru-
ção do Estado imperial havia dúvidas sobre a possibilidade das 

3 Relatório do ano de 1832, apresentado pelo Ministério dos Negó-
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localidades terem número suficiente de cidadãos habilitados 
e dispostos a ocupar os novos postos que foram criados no 
âmbito municipal. No período colonial, as câmaras costuma-
vam contar com apenas três vereadores para deliberar sobre 
as atribuições da municipalidade, e um almotacé para fisca-
lizar e fazer as correições. No entanto, o Regimento de 1828 
elevou o número de vereadores e determinou que as legisla-
turas teriam duração de quatro anos, quando anteriormente 
eram renovadas anualmente. Para que as propostas dos vere-
adores fossem aprovadas, era preciso que pelo menos cinco 
deles estivessem presentes nessas sessões. 

Se compararmos a antiga composição das municipali-
dades com o modelo proposto a partir de 1828, verifica-se 
que a nova configuração da administração municipal exigia 
um número sem precedente de agentes, que não teria como 
contrapartida a projeção, prestígio e vantagens com as quais 
os representantes do governo local puderam contar durante 
o Antigo Regime, quando as instituições camarárias figura-
vam como principal espaço de representação as elites locais. 
Diante de tais mudanças, entre os sucessivos ministros dos 
Negócios do Império, o que prevalece é o ceticismo quanto à 
observância dessas normas. No relatório relativo ao ano de 
1835, apresentado pelo Ministério dos Negócios do Império 
à Assembleia Geral Legislativa, o ministro José Inácio Borges 
criticou o Regimento das Câmaras, como já haviam feito seus 
antecessores, afirmando:

cios do Império à Assembleia Geral Legislativa na sessão ordinária 
de 1833, p. 5-6. Os relatórios do Ministério dos Negócios do Impé-
rio citados neste trabalho foram consultados via Internet. As ima-
gens digitais das séries documentais foram produzidas pelo Center 
of  Research Libraries através do Latin American Microform Project 
(LAMP), com o patrocínio da Fundação Andrew W. Mellon. Os refe-
ridos documentos encontram-se disponíveis no site <http://www.
crl.edu/brazil>. Período de acesso: último trimestre de 2011. 

http://www.crl.edu/brazil
http://www.crl.edu/brazil
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O Regimento que se deu a estas Corporações peca por exces-
sivo quanto aos encargos que se lhes cometeram, e por dimi-
nuto quanto aos meios para os satisfazer. Do 1º defeito resul-
ta fazerem um volumoso Código de Posturas, que se tornam 
inexequíveis, ou pelo menos, de difícil fiscalização; e do 2º o 
ficarem em papel a maior parte das providências acordadas.4

Não havia, portanto, um consenso a respeito da adequa-
ção e viabilidade de dar execução ao Regimento das Câmaras 
por parte dos grupos que assumiram a direção do Estado im-
perial após a abdicação de D. Pedro I. Havia dúvidas sobre a 
conveniência de se manter um rol tão extenso de atribuições 
a cargo das câmaras, que não dispunham de autonomia fi-
nanceira, de um órgão executor, ou de pessoal suficiente para 
prevenir e fiscalizar as contravenções. 

A dificuldade de o governo municipal assegurar o cum-
primento do seu volumoso Código de Posturas não foi esca-
moteada pelos vereadores do Rio de Janeiro, que confronta-
dos com “as repetidas infrações de posturas Municipais na 
Corte tornou indispensável aumentar o número de pessoas, 
que devem zelar pela sua observância”, de modo que os guar-
das municipais passaram a contar com o apoio dos oficiais 
dos juízes de paz. No entanto, ao relatar essas providências, o 
ministro Bernardo Pereira de Vasconcellos se mostrou muito 
cético quanto aos resultados, alegando que

A antiguidade de certos abusos; o espírito de resistência, 
e não menos o de desprezo para com as ordens das Au-
toridades; a condição mesmo das pessoas, que entre nós 
se ocupa, de serviços humildes, não permite esperar que 
aquela medida produza o efeito desejado. É necessário 
para isso mudar os costumes, instruir os povos, reformar 
a condição das classes mais inferiores, operar em fim uma 
regeneração maravilhosa na sociedade, o que só pode ser 

4 Relatório do ano de 1835, apresentado pelo Ministério dos Negó-
cios do Império à Assembleia Geral Legislativa na sessão ordinária 
de 1836, p. 7-8.
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obra do tempo; contudo será satisfatório que a referida pro-
vidência produza bom resultado. 5 

No discurso do ministro Bernardo Pereira de Vascon-
cellos, o costume aparece associado à resistência e desprezo 
à ordem que se quer impor, emergindo, portanto, como “um 
lugar de conflitos de classes”, na interface entre a prática das 
“classes inferiores” e o poder das “Autoridades” (THOMPSON, 
1998, p. 95). Ao explicitar a importância das leis municipais 
num projeto de longo prazo que objetiva promover a rege-
neração da população, assume-se a função pedagógica das 
posturas frente ao objetivo de reproduzir os “três mundos’ 
do Império do Brasil. Era preciso educar todas as classes, as-
segurando a difusão das Luzes e o primado da Razão, mas 
não da mesma forma, já que também era essencial reforçar a 
hierarquia que distinguia tanto as pessoas e as coisas, como 
as próprias pessoas, havendo “o Povo e a plebe” (MATTOS, 
2004). Para a instrução das “classes mais inferiores”, pro-
motoras das desordens que comprometiam a segurança 
e tranquilidade públicas, era necessário que uma deter-
minada noção de ordem e civilidade fossem não apenas 
impostas, mas aprendidas como norma e como valor, sen-
do assim incorporadas às práticas cotidianas em casa, na 
rua e no trabalho. Daí a expectativa de que, com o tempo, 
esse processo de instrução se traduzisse em mudança nos 
“costumes” das “classes inferiores”.

A Lei de Interpretação do Ato Adicional de 12 de maio 
de 1840, marco no esforço empreendido pelos conservado-
res fluminenses em assumir a direção do Estado imperial e 
assegurar a centralização do Estado, não alterou significa-
tivamente os termos da subordinação imposta às câmaras 

5 Relatório do ano de 1837, apresentado pelo Ministério dos Negó-
cios do Império à Assembleia Geral Legislativa na sessão ordinária 
de 1838, p. 8-9.
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municipais, nem seu campo de atuação. A nova lei esclareceu 
que a ingerência sobre a polícia e economia municipal não 
compreendia a polícia judiciária, e que a faculdade de criar e 
suprimir empregos deveria se limitar a estabelecer o núme-
ro de empregados, sem alterar a natureza e atribuição dos 
mesmos (Nº 105 de 12 de maio de 1840). O Ato Adicional 
determinava que “a autoridade da Assembleia Legislativa da 
Província em que estiver a Corte, não compreenderá a mes-
ma Corte, nem o seu Município”, e a Lei de Interpretação não 
alterou esse dispositivo, que consagrou o ministro dos Negó-
cios do Império como primeiro administrador do Município 
Neutro, responsável pelo orçamento e formação do quadro de 
funcionários, assim como pela aprovação definitiva das pos-
turas propostas pelos vereadores da Corte (BRASIL, 1834).

Junto à Lei de Interpretação do Ato Adicional de 1834, 
o outro marco da reação conservadora foi a Reforma do Có-
digo do Processo Criminal de 1841, que criou um novo meca-
nismo de subordinação das câmaras, estabelecendo que aos 
chefes de polícia nomeados pelo Imperador competia 

examinar se as Câmaras municipais têm providenciado so-
bre os objetos de Polícia, que por Lei se acham a seu cargo, 
representando-lhes com civilidade as medidas que enten-
derem convenientes, para que se convertam em Posturas 
(BRASIL, 1841). 

Quando não fossem atendidos, deveriam usar o recur-
so do art. 73 da Lei do 1º de outubro de 1828, que facultava 
a qualquer cidadão o direito de recorrer ao governo no caso 
“que se sentirem agravados pelas deliberações, acórdãos, e 
posturas das Câmaras”.

Nesse sentido, a reforma do código processual pretendia 
tornar os chefes de polícia uma espécie de supervisores das mu-
nicipalidades, observando seus erros, abusos e omissões, 
para propor medidas adequadas à correção dos mesmos. 
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De acordo com Thomas Holloway, um dos efeitos da reforma 
do Código do Processo Criminal foi 

estender formalmente poderes judiciais à polícia. Pela re-
forma de 1841, os chefes de polícia, delegados e subdelega-
dos, tinham plena autoridade, no âmbito das violações das 
posturas municipais e de todas as contravenções

podendo prender, julgar e sentenciar sem intervenção de ou-
tras instâncias do poder (HOLLOWAY, 1997, p. 158). Entre-
tanto, os chefes de polícia da Corte não ficaram plenamente 
satisfeitos com os dispositivos que lhes foram facultados para 
o exercício de suas novas atribuições.

Como o regulamento das câmaras não sofreu qualquer 
reformulação ao longo de todo regime monárquico, o código 
de posturas foi mantido em vigor, apesar de vários represen-
tantes da secretaria de polícia considerarem que a Câmara 
Municipal não era capaz de providenciar sobre os objetos de 
polícia previstos no código. Num relatório encaminhado ao 
Ministério da Justiça em 1849, o chefe de polícia Antônio Si-
mões da Silva se ocupou em discorrer longamente sobre as 
dificuldades que enfrentava ao tentar dar execução à Lei de 
3 de dezembro de 1841, evidenciando como a ação dos sujei-
tos encarregados de dar cumprimento aos dispositivos legais 
nem sempre asseguravam que a norma se tornasse práxis. No 
documento, Simões da Silva relatava:

tive de representar á Ilustríssima Câmara a respeito de pro-
vidências sobre diversos objetos, que me pareceram de in-
tuitiva necessidade, mas Vossa Excelência que não ignora a 
importância, que deve ter, atenta a organização viciosa das 
Câmaras municipais, as representações dos Chefes de Polí-
cia, pode avaliar quanto é nula e inexequível a disposição do 
referido artigo 4º parágrafo 5º da Lei de 3 de Dezembro de 
1841, e o quanto é ilusório e até risível o recurso do artigo 
73 da Lei do 1º de Outubro de 1828 que se concede aos Che-
fes de Polícia (AN, IJ6-212, 13/11/1849).
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A referência do chefe de polícia à ineficácia dos recur-
sos legais que deveriam estabelecer as condições necessárias 
para a subordinação da Câmara Municipal mostra que, a des-
peito de todo arsenal criado pelos reformadores saquaremas, 
com frequência as representações do chefe de polícia deixa-
ram de ser atendidas. Sua menção à “organização viciosa das 
Câmaras municipais” sugere que a vereança tinha uma forma 
peculiar de encaminhar as demandas que passavam pelo seu 
foro, impondo obstáculos às tentativas de ingerência externa 
nos assuntos que consideravam de sua competência. 

Em alguns trechos do relatório, Simões da Silva procu-
rou contemporizar, reconhecendo que “em alguns objetos, 
tem a Ilustríssima Câmara Municipal atendido as minhas re-
quisições, e as vezes que o não tem feito me têm declarado 
que é em consequência da falta de recursos pecuniários, ou 
mesmo por outras quaisquer razões de dificuldade”. A opção 
por alegar falta de recursos para atender as providências 
sugeridas pelos chefes de polícia, ao mesmo tempo em que 
eximia a vereança de responsabilidade sobre a execução de 
determinações vindas de uma instância externa de controle, 
indiretamente devolvia o problema ao governo central, já que 
era atribuição do Ministério dos Negócios do Império fixar e 
fiscalizar as rendas e despesas do município.

A sobreposição de atribuições entre a polícia e a Câ-
mara Municipal era considerada por Simões da Silva (1849) 
como um problema a ser superado, “porque a Lei de 1º de 
outubro de 1828 entregou às Câmaras municipais [...] todas 
as atribuições, que de necessidade devem pertencer a polícia 
propriamente dita”, esvaziando a autoridade da Secretaria de 
Polícia. Na medida em que os principais delitos cometidos pela 
população eram pequenas contravenções e ofensas menores 
da ordem pública, muitos sequer previstos no Código Criminal 
de 1830, o trabalho cotidiano da polícia do Rio de Janeiro, em 
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especial nas freguesias urbanas, consistia fundamentalmente 
em dar cumprimento ao Código de Posturas da Câmara, que no 
dizer de Antônio Simões da Silva não passava de “uma coleção 
de determinações soltas, vagas, e algumas, além de tudo isto, 
inconsequentes, e inexequíveis, do que um Código Policial”, 
sentença que julga os representantes da câmara como incapa-
zes de elaborar e dar execução à legislação municipal. 

Com o firme propósito de demolir a instituição cama-
rária e ampliar o campo de jurisdição da polícia sobre seus 
escombros, Simões da Silva sugeriu abertamente que algu-
mas atribuições da Câmara Municipal fossem transferidas 
para a Secretaria de Polícia da Corte, eliminando a instituição 
com a qual concorria pela prerrogativa de definir e executar 
políticas públicas de controle social. Segundo ele, neste mes-
mo relatório de 1849: 

Atualmente as atribuições da Polícia sendo muito cercea-
das, quando a autoridade quer providenciar sobre este ou 
aquele abuso, não só esbarra a cada passo de encontrar 
aos costumes, e práticas [ilegível], mas mesmo teme a cada 
artigo que escreve de um Regulamento cometer abuso, ou 
excesso de autoridade; e isto é um mal até porque o povo 
que sempre olha por alto as coisas, sem se dar ao trabalho 
do exame, entende, que a Autoridade é incompetente, e isto 
muito mal faz a qualquer providência, ordem ou Regula-
mento, que se dê sobre este, ou qualquer objeto, pois que 
lhe tira o prestígio tão conveniente em tais casos, ou antes a 
força moral dos atos da Autoridade reconhecida como com-
petente (AN, IJ6-212, 13/11/1849). 

Ainda que hierarquicamente a Secretaria de Polícia da 
Corte estivesse encarregada de supervisionar as ações da Câ-
mara Municipal, a sobreposição das funções desempenhadas 
pelas duas instituições gerava conflitos e rivalidades, que po-
diam ser explorados pela municipalidade em benefício próprio. 
Para exercer eficazmente as funções expressas no Decreto de 3 
de dezembro de 1841, o chefe de polícia dependia da colabo-
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ração da vereança e de seus funcionários. Sem a aquiescência 
da municipalidade, em muitas circunstâncias, o chefe de polícia 
via sua margem e ação reduzidas e o cumprimento do seu tra-
balho ficava comprometido, chegando ao cúmulo de Antônio 
Simões da Silva alegar que essa situação já levava o povo a lhe 
imputar a pecha de “incompetente”, comprometendo sua au-
toridade. Não obstante, a fala de Antônio Simões da Silva fosse 
orientada pelo propósito de reafirmar seu poder e autoridade, 
e lhe interessasse chamar atenção para as limitações da admi-
nistração municipal como forma de legitimar as pretensões da 
secretaria de polícia em ampliar seu próprio espaço de atua-
ção, isso não significa que fosse completamente infundada sua 
avaliação sobre a dificuldade dos vereadores providenciarem 
sobre a vigilância e fiscalização das posturas. 

Em 1849, ano em que o chefe de polícia Antônio Simões 
da Silva redigiu seu relatório, o recenseamento da população 
do Município da Corte informava que a cidade contava com 
um contingente de 110.602 trabalhadores escravos, corres-
pondendo à 41,5% da população total, a maior parte concen-
trada nas freguesias urbanas, aos quais se unia uma massa 
crescente de homens pobres livres (VITORINO, 2002, p. 95-
99). Em contrapartida, para regular o mercado e as outras ati-
vidades econômicas em que essa população estava envolvida, 
a câmara dispunha de um vereador encarregado das Praças 
do Mercado e Marinhas, um fiscal por freguesia e um núme-
ro sempre insuficiente de guardas municipais para prevenir 
as infrações que pudessem ser cometidas por comerciantes e 
trabalhadores, livres e cativos. Portanto, os problemas eram 
crônicos, fosse pela falta de recursos ou pela falta de pessoal, 
inviabilizando que a municipalidade cumprisse a contendo o 
papel que lhe fora atribuído pelo governo central. Por outro 
lado, também é preciso considerar o esforço da vereança e 
seus funcionários em resistir e criar obstáculos à execução 
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das determinações vindas das agências do governo às quais 
estavam subordinados. Por isso, o alcance e os limites dos 
mecanismos de intervenção e controle impostos pelo gover-
no imperial não podem ser medidos tão somente a partir dos 
códigos legais, pois eles não nos permitem acompanhar o 
exercício desse domínio na rotina administrativa da cidade. 

É preciso ter em conta que campos de jurisdição 
sobrepostos ou mal definidos abriam margem para que 
o conflito se instaurasse entre as diferentes instâncias do 
poder, que se debatiam para definir quem deteria o direito 
ou o poder de se fazer obedecer em diversos domínios, 
transformando a relação entre a instituição camarária e seus 
adversários políticos numa prolongada disputa por autorida-
de. Por isso acreditamos que, para avaliarmos a capacidade 
de intervenção governativa da Câmara Municipal do Rio de 
Janeiro, é fundamental confrontar os atos normativos com a 
documentação administrativa produzida pela municipalida-
de e pelo governo imperial. Além de nos permitir relativizar 
o alcance do direito formal, essa documentação abre outra 
perspectiva de análise, pois fornece elementos para conhecer 
aspectos pouco conhecidos do governo da cidade, verificando 
os variados arranjos possíveis para a relação de força entre o 
governo central e a municipalidade. Se a Câmara Municipal 
do Rio de Janeiro conservou sua vitalidade política, e isto se 
deveu em grande medida à forma que interpretava e aplicava 
as leis que definiam o campo de jurisdição da vereança, que 
muito embora restringisse sua autonomia, não anulou sua ca-
pacidade de intervir ativamente no dia-a-dia da cidade e na 
vida de seus habitantes.



Deveres do Estado em 
tempo de escassez

A regulação do mercado1

Para os habitantes da capital do Brasil Império, a luta diá-
ria pela sobrevivência foi particularmente dura na década de 
1850, e estudos sobre a história econômica da cidade ates-
tam a conjuntura de crise sob os mais diferentes aspectos. 
No monumental História do Rio de Janeiro, Eulália Maria Lah-
meyer Lobo informou que as epidemias de febre amarela e 
cólera-morbo dobraram a taxa de mortalidade naquele de-
cênio, afetando a organização do mercado de trabalho. Mas 
a menor concorrência entre trabalhadores não significou 
melhoria nas condições de vida do homem pobre livre, pois 
prevaleceu a tendência geral de baixa do poder aquisitivo, 
problema agravado pelo aumento generalizado dos preços de 

1 Versão pouco modificada desse texto foi publicada em: SOUZA, Juu-
liana Teixeira. Deveres do Estado em tempos de carestia (Rio de 
Janeiro, 1850-1860), Revista do Arquivo Geral da Cidade do Rio 
de Janeiro, n. 6, 2012.  
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matéria-prima, serviços, terrenos urbanos e aluguéis, além da 
escassez dos gêneros de primeira necessidade (LOBO, 1978, 
p. 232). O fato de ser a cidade mais rica e principal centro co-
mercial do país não impediu que o Rio de Janeiro permane-
cesse uma cidade-problema quanto às questões de abasteci-
mento, como sentenciou Maria Yedda Linhares, e por isso não 
foi poupada das consequências da longa carestia que de forma 
mais ou menos severa afetou as províncias do Norte e Sul do 
país em meados do século XIX (LINHARES, 1979, p. 159-174).

No estudo realizado por Afonso de Alencastro Graça Fi-
lho se verifica que os primeiros sinais de desequilíbrio entre 
a oferta e a procura dos gêneros alimentícios apareceram en-
tre 1851 e 1852, quando o aumento da taxa de mortalidade 
se somou ao impacto do fim do tráfico atlântico, diminuindo 
significativamente a oferta de mão de obra, problema que 
chamou atenção das autoridades na época. Vale notar que o 
fim da importação de escravizados não impediu o aumento 
do volume e do preço dos oito principais produtos de nos-
sa pauta de exportação, mas para isso foi imprescindível que 
se promovesse o desvio de parte da mão de obra para esse 
setor. A diminuição das áreas de cultivo destinadas ao abas-
tecimento interno resultou em escassez de alimentos e a ele-
vação generalizada dos preços (GRAÇA FILHO, 1991, p. 58). 

Não bastasse a insuficiência das safras, a população ain-
da enfrentava os expedientes utilizados por atacadistas e im-
portadores para ampliar suas margens de lucro. As acusações 
de que fossem atravessadores, monopolistas e especuladores, 
via de regra, não eram infundadas. A respeito da carne seca, so-
bre a qual obteve dados mais confiáveis, Graça Filho verificou 
que no ano em que o produto alcançou o preço de aproxima-
damente 105 réis/kg no Rio Grande, o valor cobrado na praça 
do Rio de Janeiro atingiu a média de 276 réis/kg. Diante dessa 
discrepância, na análise de Graça Filho pareceu evidente que 
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na compra e na revenda, os negociantes grossistas, ope-
rando por consignação ou a conta própria, faziam valer o 
controle que detinham da distribuição, auferindo grandes 
lucros pela especulação, ampliada nos momentos de alta ge-
neralizada dos preços (GRAÇA FILHO, 1991, p. 67). 

Embora esses aumentos exagerados não fossem novi-
dade, em tempos de carestia se avolumavam as críticas con-
tra essas práticas, assim como as cobranças dirigidas aos go-
vernantes, pressionados a tomar providências contra a elite 
mercantil que atuava na praça do Rio de Janeiro. Na docu-
mentação produzida pelas principais autoridades do gover-
no central e municipal é evidente a preocupação com os cla-
mores públicos, que expressavam tanto o medo da população 
ser privada dos gêneros essenciais, quanto a expectativa de 
que a intervenção do Estado na regulação do mercado de ali-
mentos priorizasse a assistência aos mais pobres. E quando 
a ameaça da fome pairava sobre a população, alguns gover-
nantes avaliavam não ser conveniente ignorar suas queixas e 
reivindicações, sob o risco de enfrentarem grandes perturba-
ções sociais ou comprometerem a legitimidade de seu poder. 

Ao menos na cidade-sede do poder central, não se 
pode dizer que as autoridades tenham ignorado as queixas 
da população, ainda que o resultado das providências to-
madas pelos governantes nem sempre estivesse de acordo 
com as expectativas dos munícipes. Em 1853, quando na 
imprensa e nas ruas tomavam corpo as denúncias contra o 
monopólio e a elevação não justificada do preço das carnes 
verdes, foi inaugurado um novo matadouro na cidade, loca-
lizado em São Cristóvão, que deveria contribuir para a me-
lhoria do abastecimento e assim diminuir as especulações 
sobre esse gênero. Além de ser o local para o abatimento 
de reses, o matadouro também funcionava como uma feira 
e casa de comércio, onde atuavam comissários, invernistas, 
boiadeiros e marchantes, que integravam a complexa cadeia 
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de transações que começava nas regiões criatórias e se es-
tendia até o mercado consumidor.

Diversos grupos de agentes disputavam o controle do 
matadouro, mas o arbítrio sobre esses conflitos era compar-
tilhado entre o governo central e a vereança, de forma nem 
sempre consensual. Ciosa de suas prerrogativas, em 10 de 
janeiro de 1854, a Câmara Municipal publicou um edital fa-
zendo saber a todos os criadores ou consignatários de gado 
das províncias de Minas Gerais e São Paulo que 

estão dadas as convenientes ordens, e tomadas as providên-
cias, para que não possam sofrer opressão, vexame ou acin-
te no matadouro público, quer da parte do administrador, 
dessa repartição, quer da dos marchantes.

 Caso eles se sentissem ameaçados e necessitassem de 
proteção, deveriam recorrer ao presidente da câmara e ao 
chefe de polícia (CODIGO, 1870, p. 71-72). A medida visava, 
fundamentalmente, fazer oposição aos marchantes que há 
tempos monopolizavam o comércio de carnes verdes. 

As ações executadas pelo chefe de polícia da Corte cau-
saram grande impressão, chegando a merecer comentários 
elogiosos por parte dos vereadores. Tais observações apare-
cem logo na introdução de uma representação enviada pela 
Câmara Municipal ao Ministério dos Negócios do Império, 
Luiz Pedreira Coutto Ferraz, em 10 de janeiro de 1854, como 
se verifica a seguir.

O monopólio que há muito se havia assenhoreado do co-
mércio das carnes verdes, e contra o qual já esta Câmara 
por duas vezes representara ao governo imperial, quis ver 
até onde podia ir impunemente na excessiva ambição de 
um lucro imoderado.
De um momento para outro viu-se uma população inteira 
compelida à dura alternativa, ou de pagar a libra de carne 
pelo duplo do que até aí lhe custava, ou de privar-se do 
seu sustento quotidiano. Felizmente essa difícil conjuntu-
ra, cujas consequências podiam ser funestíssimas, desa-
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pareceu como por encanto, diante das sábias e adequadas 
providências ordenadas por Vossa Excelência, e tão feliz-
mente sucedidas pela energia e prontidão com que foram 
executadas pelo Senhor Chefe de Polícia (JORNAL DO 
COMMERCIO, 15/01/1854). 

No prazo de poucos dias, o documento foi publicado com 
grande destaque no Jornal do Commercio, evidenciando que a 
pretensão dos vereadores era dar publicidade à discussão que 
vinha travando com o ministro. Como a relação da Câmara Mu-
nicipal com os representantes do poder central estava tensio-
nada, chama atenção o tom abonador e cordial adotado pelos 
vereadores nesse preâmbulo que, a rigor, parecia conter certa 
dose de exagero, tanto no que se refere ao sucesso das medi-
das tomadas pelo ministério quanto no que diz respeito ao seu 
impacto no cotidiano da população. A começar, a carne ver-
de não era um gênero essencial na alimentação dos homens 
pobres livres, sendo mais comum o consumo de aves, peixes 
e carne seca. E sobre o funcionamento do matadouro de São 
Cristóvão, Maria Yedda Linhares verificou que, apesar dos es-
forços empreendidos por algumas autoridades, ele continuou 
controlado pelos marchantes, que desvalorizavam as reses de 
boiadeiros desinformados, se faziam passar por criadores, re-
tinham o gado nas invernadas, controlavam a quantidade de 
animais encaminhados para o abate e agiam em parceria com 
os açougueiros para forçar a elevação dos preços para o consu-
midor final (LINHARES, 1979, p. 194-202).

Tendo isso em vista, podemos supor que a população 
com acesso às notícias do Jornal do Commercio, por ler ou ou-
vir dizer, não deve ter tido dificuldade em reconhecer a ironia 
contida nos exagerados elogios dirigidos pelos vereadores ao 
ministro e ao chefe de polícia. De todo modo, se a ambiguida-
de do texto inicial podia abrir margem para outras leituras, 
na continuidade do documento o tom amistoso vai cedendo 
lugar ao confronto.
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A Câmara Municipal, Excelentíssimo Senhor, não quereria 
na mesma ocasião em que congratula com Vossa Excelên-
cia, pelos serviços que acaba de prestar ao povo do Rio de 
Janeiro, ter o penoso dever de chamar a sua atenção para 
outros iguais sofrimentos que ainda avexam o mesmo povo, 
e sobre todas as classes dele que são mais indigentes. Mas 
se quem acaba de praticar um benefício não fica inibido de 
o tornar mais amplo, nenhuma ocasião por certo se deve re-
putar mais azada do que esta. E por isto a Câmara a vai apro-
veitar. Não era só o monopólio das carnes verdes o único 
mal que dificultava e tornava aflitiva a posição do pobre no 
Rio de Janeiro, fazendo-lhe pagar a peso de ouro o sustento 
de cada dia. (JORNAL DO COMMERCIO, 15/01/1854) 

Na medida em que o ministro evidenciara ao público 
dispor de recursos que lhe permitiam tomar algumas pro-
videncias a respeito da carestia, ainda que se restringisse a 
um produto e que sua eficácia fosse discutível, os vereado-
res consideraram aquela uma oportunidade propícia para 
o alargamento dos debates sobre o tema. Mas, ao longo da 
representação, os vereadores deixaram claro que sua preo-
cupação não era julgar o problema sob o ponto de vista do 
direito formal, preferindo orientarem-se por outros valores, 
fundamentados numa visão paternalista acerca das normas e 
obrigações sociais que deveriam conduzir as relações de mer-
cado e as ações dos governantes (THOMPSON, 1998, p. 152). 

Na perspectiva defendida pela Câmara Municipal, a 
função econômica e social atribuída aos comerciantes liga-
dos à rede de abastecimento estava associada à necessidade 
de prover os súditos do Império dos gêneros alimentícios de 
primeira necessidade, tornando-os acessíveis para toda po-
pulação, sobretudo aos mais pobres. As ações empreendidas 
pelos comerciantes com o objetivo de aumentar suas mar-
gens de lucro contrariavam o princípio de que o mercado 
deveria se ordenar de maneira a beneficiar todos os grupos 
envolvidos, satisfazendo as necessidades de comerciantes e 
consumidores. Essa noção de que o bem-estar comum deve-
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ria prevalecer ante considerações sobre o lucro é reiterada-
mente apoiada pelas autoridades municipais, que em meio à 
crise tomam para si a responsabilidade de defender os inte-
resses da população, denunciando a ação dos monopolistas e 
especuladores. 

A sede de amontoar riquezas fabulosas tem acoroçoado a 
muitos outros especuladores na mesma vereda de tal modo 
que hoje é raro o gênero alimentício de primeira necessida-
de que se não acha monopolizado em certas e determinadas 
mãos. A farinha de mandioca, a carne seca, o feijão, o arroz 
e o bacalhau, gêneros que há dois anos, antes de existirem 
semelhantes convênios, eram vendidos ao povo a preços ra-
zoáveis, custam hoje o dobro do que então custavam.
E nem se pense que da parte de tais atravessadores 
exista o menor rebuço ou desejo de ocultar tão crimi-
noso negócio; porque crime se deve imputar àquele 
que especula sobre a fome de seus semelhantes. Pelo con-
trário, surdos aos clamores que contra eles se levantam 
em todas as partes, vão por diante no seu fim, e reduzem à 
miséria aqueles que têm a pretensão de não fazerem causa 
comum com eles. (JORNAL DO COMMERCIO, 15/01/1854).

Os convênios mencionados pelos vereadores eram 
acordos estabelecidos entre os comerciantes de grosso trato 
para defender interesses comuns e assegurar o controle so-
bre determinados setores da rede distribuidora. Esse contro-
le se tornava mais eficaz na medida em que, estando ligados 
por relações clientelísticas, fosse comum que importadores e 
atacadistas atuassem de forma coordenada. Assim, os convê-
nios fixavam os prazos de liquidação das dívidas, ocultavam 
do público o preço pago de primeira mão, inibiam a nego-
ciação com outras praças e impediam a venda direta entre 
produtores e comerciantes varejistas, neutralizando a con-
corrência e abrindo caminho para o jogo especulativo (GRA-
ÇA FILHO, 1991, p. 87-98). Sabidamente, não eram poucos 
os convênios que atuavam na praça carioca, mas se eles não 
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tinham “o menor rebuço ou desejo de ocultar” seus negócios, 
isto ocorria porque não agiam de maneira ilegal. Ao contrá-
rio, tinham seus acordos reconhecidos pelo Código Comercial 
e registrados no Tribunal do Comércio. 

Promulgado em 25 de junho de 1850, Código Comer-
cial dispunha sobre os contratos e obrigações mercantis, so-
bre as companhias de comércio e as sociedades anônimas, 
sobre a dissolução e liquidação das sociedades, sobre o traba-
lho de banqueiros e agentes auxiliares do comércio, sobre o 
comércio marítimo, sobre quebras e falências, além de outros 
assuntos, mas assim como as demais leis do Império, não pre-
via providências a serem tomadas em época de carestia. Além 
disso, em seus mais de 900 artigos, o Código Comercial do 
Império não dispunha de dispositivos que prevenissem e pu-
nissem a formação de monopólios. O Código Comercial sub-
meteu comerciantes, capitalistas e banqueiros ao domínio da 
lei, mas assegurou-lhes ampla margem e ação, e o privilégio 
de serem julgados por um Tribunal do Comércio composto 
por um presidente letrado e seis deputados comerciantes, 
eleitos por seus pares, permitindo que atuassem na arena 
política de maneira mais direta e segura, protegendo melhor 
seus interesses. 

Numa primeira leitura parece contraditório que, mes-
mo sem ferir a lei, esses comerciantes fossem acusados de 
criminosos. No entanto, os comerciantes que atravessavam 
gêneros e praticavam o monopólio eram tratados como cri-
minosos porque especulavam sobre os preços dos gêneros de 
primeira necessidade, sob o risco de impedir o acesso da po-
pulação a esses gêneros, promovendo a fome, e essa era uma 
atitude condenada pelo senso comum. A sentença, portanto, 
foi orientada pelo princípio de que a consideração sobre o 
lucro não deveria ser sobreposta às necessidades básicas de 
sobrevivência, o que torna o acesso aos gêneros essenciais 



62

DEVERES DO ESTADO EM 
TEMPO DE ESCASSEZ

um imperativo moral. Como os vereadores falavam em fa-
vor da população e tinham interesse de serem reconhecidos 
como seus legítimos representantes, o ofício encaminhado ao 
ministério opera de acordo com um consenso mais amplo a 
respeito do que fossem práticas legítimas e ilegítimas nas ati-
vidades do mercado. E, ao que parece, contrariava o senso de 
justiça da maioria das pessoas a imagem do pobre esfaimado 
em razão da usura e avareza dos comerciantes. 

Ao longo da década de 1850, é possível acompanhar 
as repercussões da crise por intermédio dos jornais da Cor-
te, especialmente nos artigos de fundo e na sessão de cartas 
publicadas pelos leitores, onde se destacavam as críticas à 
administração municipal. Como o último elo entre a produ-
ção de alimentos e o mercado consumidor era o comércio 
a retalho, foi em razão da elevação de preços dos alimentos 
vendidos no varejo que a população sentiu os efeitos da ca-
restia, levando muitos a acreditarem que o problema estava 
localizado apenas neste setor. E sendo a instituição camarária 
encarregada de regular a economia local, a população tendia 
a apontar a municipalidade como responsável pela solução 
da crise. Diante desse quadro, ao final da representação, os 
vereadores indagaram: 

E pode um tal estado de coisas continuar desse modo, prin-
cipalmente depois que a imprensa diária começa a bradar 
contra ele? Se o governo imperial não puser um dique a esta 
impetuosa torrente, poderá avaliar-se até onde poderá ele 
chegar, e que convênios e monopólios se não foram por aí 
além? Depois do exemplo que Vossa Excelência acaba de dar, 
fazendo desaparecer de um instante para outro um monopó-
lio que chegou a encher de susto a população desta cidade, 
não é lícito descrer por um momento que a mão vigorosa 
que protegeu essa população contra uns deixe de o fazer 
contra outros. (JORNAL DO COMMERCIO, 15/01/1854).

A vereança se preocupava em assegurar aos munícipes 
que estava persuadida da legitimidade de suas reclamações, 
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especificamente no que se refere à opinião de que seria obri-
gação dos governantes proteger a população da ação de mo-
nopolistas, especuladores e atravessadores. Esse cuidado em 
não contrariar a opinião pública pode ser entendido como 
uma estratégia de autopreservação, como uma tentativa de 
resguardar a imagem da Câmara Municipal como espaço de re-
presentação e encaminhamento das demandas dos cidadãos, 
para assim evitar a deflagração de protestos que elegessem a 
municipalidade como alvo. Nesse caso, convinha destacar não 
apenas os limites das atribuições do poder municipal, como 
também as suas divergências com relação à política de abaste-
cimento adotada pelo governo central, orientada pela doutrina 
do laissez-faire, defendendo a ideia de um mercado autorregu-
lado, com preços regulados unicamente pela oferta e procura.

A insistência da Câmara Municipal em promover o dis-
curso que defende um modelo paternalista de regulação do 
mercado, no qual se reforçava o princípio de que os governan-
tes deveriam proteger o povo dos comerciantes que não prati-
cavam o “preço justo”, é coerente com alguns princípios estabe-
lecidos na legislação municipal. Diferente do Código Comercial, 
o Código de Posturas da Câmara Municipal do Rio de Janeiro 
de 1838 previa multa e cadeia para “os que atravessem gêne-
ros comestíveis e vendáveis, fazendo monopólio deles para os 
revenderem ao povo, indo atravessá-los nos subúrbios e roças, 
ou ao chegarem à cidade” (Seção Segunda, Título VI, parágrafo 
19). Entretanto, como o próprio texto indicava, a ação da mu-
nicipalidade estava focada na produção em pequena escala e 
no comércio a retalho. O problema era que, como em outros 
grandes centros urbanos da época, as relações econômicas 
vinham se tornando impessoais na praça mercantil do Rio de 
Janeiro, cada vez menos visitada pelos produtores, fossem pro-
prietários de grandes lavouras ou donos de pequenos sítios 
localizados no subúrbio e em municípios vizinhos, tornando 
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imprescindível a atuação dos comerciantes de grosso trato do 
setor de abastecimento, cujas ações escapavam ao âmbito de 
atribuições do governo municipal.

Instaurado o debate público, o assunto também foi 
tratado pelo chefe de polícia Alexandre Joaquim de Siquei-
ra, que de acordo com a Câmara Municipal fora o principal 
responsável pela execução das medidas que puseram fim ao 
monopólio das carnes verdes. Em 20 de janeiro de 1854 ele 
enviou um relatório ao Ministério da Justiça, em que dedicou 
algumas linhas ao tema “Fome”.

As copiosas chuvas, que durante todo o ano passado caíram, 
se deve atribuir a escassez dos cereais [...] Desta triste ocor-
rência se quiseram aproveitar infames especuladores para 
esfaimarem a população desta Capital. [...] Pela lei de meu 
regimento está fora da minha alçada o prover de remédio 
um caso de tanta gravidade, se porém me fosse lícito indi-
cá-lo, diria que em minha humilde opinião, é de urgente ne-
cessidade o pronto estabelecimento de diversas feiras para 
onde sejam levados os gêneros alimentícios, e as quais pos-
sam concorrer os compradores deles. Estabelecidas as fei-
ras, toda a severidade seria pouca na punição dos atraves-
sadores e monopolistas (AN, IJ6-217, 20/01/1854, fl. 20). 

Diferentemente da vereança, o chefe de polícia atri-
buía à chuva os motivos da escassez de alimentos, uma “triste 
ocorrência”, por isso não passando de uma causa natural. E 
para servir de escusa para as cobranças feitas pelos verea-
dores, ou talvez pela população, ele fez questão de ressaltar 
que pela lei de seu regimento não constava entre as suas atri-
buições acabar com a carestia, embora isso não o impedisse 
de tecer algumas considerações sobre o tema. Segundo argu-
mentou, a solução do problema era o estabelecimento de fei-
ras pela cidade, limitando o comércio de alimentos às áreas 
determinadas. Ele não ofereceu maiores explicações para sua 
proposta, sendo possível que o objetivo fosse facilitar o traba-
lho de prevenção e repressão contra delitos praticados pelos 
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comerciantes, já que o caráter disperso da atividade poderia 
dificultar consideravelmente o trabalho de vigilância da po-
lícia. Mas é digno de nota que ele se referisse ao comércio 
varejista, quando o problema do monopólio era mais grave 
na rede distribuidora, no comércio de grosso trato, este sim 
com recursos para controlar a oferta e os preços do mercado. 

Outro ponto que chama atenção foi ter concluído que 
só se providenciaria a punição dos atravessadores e mono-
polistas com todo o rigor que o caso exigia depois de se es-
tabelecerem as tais feiras. Ora, a “Seção Segunda - Polícia” 
do Código de Posturas determinava penas de multa e cadeia 
para “os que atravessem gêneros comestíveis e vendáveis, 
fazendo monopólio deles para os revenderem ao povo, indo 
atravessá-los nos subúrbios e roças, ou ao chegarem à cida-
de” (Tit. VI, §. 19). Ou seja, havendo feira ou não, cabia aos 
fiscais da instituição camarária – e também à polícia, por for-
ça da reforma do Código do Processo Criminal –, impedir a 
ação desses sujeitos. 

Não demorou muito para o chefe de polícia Alexandre 
Joaquim de Siqueira ser obrigado a explicar melhor suas con-
siderações sobre o assunto. Por ordem do Imperador, o mi-
nistro Luiz Pedreira do Couto Ferraz solicitou que o chefe de 
polícia preparasse outro relatório, com vistas a dar resposta 
às denúncias feitas pela Câmara Municipal na representação 
que havia sido publicada no Jornal do Commercio. Se o obje-
tivo dos vereadores era abrir o debate com o governo central 
sobre a carestia, a publicação do documento endereçado ao 
Ministério dos Negócios do Império na folha de maior cir-
culação na cidade fora uma escolha acertada, pois colocou o 
ministro numa situação embaraçosa, acusado de se recusar a 
cumprir com o dever moral de proteger o povo com o agra-
vante de, supostamente, ter em mãos todos os meios de re-
mediar os males que se abatiam sobre a cidade. Com a maior 
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brevidade possível, o chefe de polícia precisava legitimar as 
ações do Paço imperial. O que se pretendia era tornar públi-
cas suas considerações sobre as causas e os culpados pela 
carestia, e a partir disso justificar como o governo central 
vinha se posicionando e continuaria a se posicionar diante 
do problema e seus envolvidos, desse modo difundindo outra 
perspectiva acerca do papel a ser desempenhado pelo Estado 
naquela crise de carestia. 

Como não poderia deixar de ser, o relatório prepara-
do pelo chefe de polícia também foi divulgado numa folha 
de grande circulação, o Correio Mercantil. Além de justificar 
apropriadamente o ponto de vista e as decisões do governo 
central frente à Câmara Municipal, o chefe de polícia também 
deveria estar atento à necessidade de se formar uma opinião 
pública mais favorável ao governo central. Apesar do povo 
ainda não ter promovido nenhum motim, um ambiente de 
insatisfação poderia gerar manifestações potencialmente 
perigosas, capazes de desestabilizar a ordem pública. Como 
bem colocou Ilmar de Mattos, manter a ordem era um dos 
objetivos fundamentais dos dirigentes do Estado imperial, e 
isto significava não apenas reprimir levantes da arraia-miú-
da, como também garantir os monopólios na agricultura e no 
comércio, assegurar o domínio do capital mercantil e garan-
tir a continuidade da submissão dos governados (MATTOS, 
2004, p. 223-229). Norteado por esses compromissos, o rela-
tório de Alexandre Joaquim de Siqueira precisava resguardar 
os interesses dos comerciantes de grosso trato, amainar os 
ânimos da opinião pública com vistas a garantir a não-defla-
gração de protestos, e fazer frente às pressões do poder local, 
desqualificando o discurso da instituição camarária na queda 
de braço que vinha travando com o governo central.

No início do documento, publicado em 18 de feverei-
ro de 1854, o chefe de polícia informou que havia realizado 
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as diligências necessárias para se inteirar do modo como era 
feito o comércio de gêneros e “verificar se o preço elevado em 
que todos eles se acham, e de que com tanta razão se queixa 
o público, é devido à ação do denunciado monopólio”. Para 
tanto, ele colheu depoimento dos principais negociantes de 
carne seca, farinha de mandioca, bacalhau, toucinho, feijão, 
arroz e farinha de trigo da cidade. E concluiu o óbvio: “É in-
contestável que há no comércio desta cidade, especialmente 
no dos gêneros miúdos e alimentares, uma funesta tendência 
a concentrar-se em poucas mãos”. 

Conforme Alexandre Joaquim de Siqueira pôde apurar, 
“quanto ao bacalhau, o monopólio é franco e público. Está o 
anúncio dele no Almanak; e na casa do seu escritório há o 
letreiro – Associação do Bacalhau”. Ele mencionou ainda que 

esse título faria acreditar na existência de uma associação 
para a pesca do bacalhau, a qual, como exige grossos capi-
tais, e expõe-se a grandes riscos, é geralmente feita por as-
sociação. Aqui, porém, não se trata de pesca nem de riscos.

Ou seja, a atuação da Associação se resumia ao mono-
pólio da rede distribuidora, organizado de tal forma que “na 
hora em que lhe parecer poderá obrigar a população a re-
nunciar a esse gênero, ou a pagá-lo por preços exorbitantes”, 
como alerta o relatório. Mas, surpreendentemente, a associa-
ção declarou que vinha comprando o bacalhau por 15$000 
rs. e revendendo-o por 16$300 rs., e ao chefe de polícia não 
pareceu que essa margem de lucro ultrapassasse os limites 
do que julgava aceitável. O mesmo se aplicaria ao comércio 
de toucinho, feijão, arroz e farinha, pois avaliava que 

os preços das primeiras compras, comparados com os das se-
gundas, para a venda a varejo, mostram que os que se aplicam 
a esses negócios contentam-se atualmente com lucros que 
não são excessivos” (CORREIO MERCANTIL, 18/02/1854).



68

DEVERES DO ESTADO EM 
TEMPO DE ESCASSEZ

Enquanto na representação redigida pela vereança o 
argumento central era a condenação à prática do monopólio 
e da especulação numa situação em que as pessoas comuns 
lidavam com a ameaça da fome, o relatório de Alexandre Jo-
aquim de Siqueira se concentrou em legitimar as margens 
de lucro declaradas pelos comerciantes. Em contrapartida, o 
chefe de polícia teve o cuidado de não condenar em momento 
algum as estratégias utilizadas pelos comerciantes para as-
segurar suas vantagens financeiras. A opinião que expressou 
foi que, “enquanto os meios que empregam os que se acham 
de posse desses pequenos comércios não saem da órbita da 
legalidade, o princípio econômico da liberdade do comércio 
os protege”. 

O parecer do chefe de Polícia não era infundado. Con-
forme indicamos anteriormente, as associações e convênios 
por meio dos quais os comerciantes de grosso trato controla-
vam o abastecimento da cidade estavam sujeitos à legislação 
e foro comercial. Na medida em que não estavam contrarian-
do qualquer disposição do Código Comercial, o chefe de po-
lícia ratificou que o Estado não tinha motivos para intervir 
nas atividades de importadores e atacadistas, muito menos 
da maneira sugerida pela Câmara Municipal. Sob o ponto de 
vista do direito formal, eles não estavam infringindo a lei e, 
portanto, nenhuma pena lhes poderia ser atribuída. Numa 
sociedade escravista, em que a liberdade constituía o pri-
meiro dos direitos e a salvaguarda de todos os demais, em 
hipótese alguma essa prerrogativa poderia ser negada aos 
mais prestigiados homens de negócio da capital do Império. 
E numa sociedade extremamente desigual e hierarquizada, 
que combinava liberalismo com escravidão e graduava a so-
ciedade civil em diferentes níveis de cidadania, no lugar do 
monopólio ser rechaçado pelos homens do governo como 
uma prática contrária ao bem comum, foi reconhecido pelos 
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homens de governo como um meio legítimo dos cidadãos ati-
vos expandirem sua riqueza (MATTOS, 2004, p. 127-128). 

Em seu relatório, 

Alexandre Joaquim de Siqueira considerou ainda: quando a 
carestia é filha das circunstâncias e dos hábitos do nosso 
comércio, e não da fraude e do manejo, não me parece que 
deva ser adotada, ou que possa ser útil a interferência di-
reta da autoridade que quisesse atender a essas exigências 
(CORREIO MERCANTIL, 18/02/1854).

 A preocupação aqui era inibir a suposição de que a ca-
restia seria artificial. Em tempos de escassez, era comum que 
se difundissem boatos de que a escassez fosse causada pelos 
comerciantes, que esconderiam alimentos em seus celeiros e 
armazéns, recusando-se a disponibilizá-los com o objetivo de 
forçar a elevação dos preços. Como a suspeita desse tipo de lo-
gro poderia dar razão a protestos, o chefe de polícia se esfor-
çou em afiançar que a crise não resultava da especulação ou 
do açambarcamento de alimentos. A circunstância a qual ele 
se refere era o desequilíbrio entre a oferta e a procura. Já as re-
ferências aos “hábitos do nosso comércio” são mais difíceis de 
precisar. Entretanto, é provável que o monopólio constasse en-
tre esses hábitos, sendo uma prática tão comum quanto aceitá-
vel entre a elite mercantil do Rio de Janeiro (FRAGOSO, 1998). 

Alexandre Joaquim de Siqueira também afirmou que a 

opinião pública, que no sofrimento da carestia brada contra 
o monopólio, não duvida prescindir de todas as garantias 
de liberdade, e invocar a ação despótica da autoridade para 
trazer o baixo preço dos gêneros. 

Como bem sublinhou Ilmar de Mattos, no liberalismo 
burguês em sua versão utilitarista, apropriado pelos dirigen-
tes saquaremas no processo de construção do Estado impe-
rial, a posse de bens materiais, com ênfase nos monopólios, 
se definia como elemento fundamental para a obtenção das 
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satisfações individuais. Recorrendo à lei para fundamentar 
seus argumentos, o chefe de polícia deixava claro que o mer-
cado carioca seria regulado privilegiando os interesses do 
capitalismo mercantil. Tendo isso em vista, para o poder cen-
tral era urgente pôr um freio nas expectativas alimentadas 
pela municipalidade de que o governo fosse adotar medidas 
de proteção aos pobres, fundadas em deveres e obrigações 
apenas supostos, sem qualquer respaldo no direito formal. 
Foi essa a posição assumida pelo chefe de polícia, que propôs:

A intervenção direta da autoridade poderia ser mais funes-
ta do que útil, porquanto, se discreta poderia trazer vanta-
gens, mil riscos traria e graves inconvenientes se indiscreta.
A intervenção única da autoridade deve reduzir-se a levar 
(me parece) à publicidade as operações desse comércio, de 
modo a que sempre se soubesse, não só qual o consumo 
da cidade, como qual o seu provimento, os preços desse 
provimento em primeira mão, sucessivamente nas diversas 
mãos por que passa até chegar ao consumidor. Essa publi-
cidade coibiria necessariamente os lucros exagerados que 
qualquer especulador pretendesse colher, teria sempre 
vigilante a autoridade para acudir a quaisquer vexames 
e extorsões, e talvez despertar a concorrência. (CORREIO 
MERCANTIL, 18/02/1854) 

Se o que ele tinha em mente era um mercado livre au-
torregulado, ajustado pela oferta e procura, presume-se que 
tornando públicas as informações sobre as margens de lucro 
dos comerciantes, os consumidores se recusariam a dispor 
de seus serviços, a concorrência se acirraria e os homens de 
negócio se veriam na alternativa de baixar os preços ou cer-
rarem suas portas. Então teríamos liberdade, concorrência e 
prosperidade funcionando na mais perfeita harmonia, como 
previsto pelos teóricos mais otimistas da doutrina laisse-
z-faire. Mas não havia concorrência e os consumidores não 
compravam diretamente dos importadores e atacadistas. 
Quem comprava deles eram os comerciantes varejistas, estes 
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sim diante de uma dura alternativa: ou pagavam os preços 
exorbitantes impostos por especuladores e monopolistas, ou 
cerravam suas portas. Isso complicava um pouco o sucesso 
da proposta do chefe de polícia, mas esses pormenores não 
vinham ao caso.

Por fim, Alexandre Joaquim de Siqueira afiançou: 

para as circunstâncias excepcionais em que o egoísmo 
dos atravessadores produzir a carestia para extorquir da 
fome do povo pesados tributos, serei vigilante no cumpri-
mento dos meus deveres. São eles porém infelizmente só 
aplicáveis a circunstâncias excepcionais. 

Dessa forma, o relatório do chefe de Polícia não ape-
nas reforçava o comprometimento do governo central com os 
interesses do grande capital mercantil, como tornava ainda 
mais remota a possibilidade da Câmara Municipal do Rio de 
Janeiro adotar medidas paternalistas na regulação do merca-
do de alimentos, com vistas a assegurar o acesso dos mais po-
bres aos gêneros de primeira necessidade, como vinha sendo 
proposto desde o início da crise de carestia. 

Economia paternalista em declínio

As dissenções entre o poder local e o governo central 
sobre o papel a ser desempenhado pelos governantes na 
regulação do comércio de gêneros de primeira necessidade 
permite algumas aproximações com os problemas e as pers-
pectivas de análise delineadas nos estudos de E. P. Thompson 
sobre o modelo paternalista de regulação do mercado, con-
frontado com o liberalismo econômico, num contexto mar-
cado pelo declínio dos mecanismos políticos e culturais de 
dominação paternalista. Entretanto, é forçoso admitir que o 
conceito de “paternalismo” é controverso, considerado com-
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plexo, confuso e frouxo. O próprio Thompson chamou aten-
ção para as dificuldades de utilizá-lo em qualquer circunstân-
cia que fosse, e com a ironia que lhe era peculiar assinalou 
que “nenhum historiador sensato deve caracterizar toda uma 
sociedade como paternalista ou patriarcal”.

De fato, um dos problemas é que o termo remete a uma 
visão de mundo idealizada pelo pai/senhor, que reconhece-
ria suas responsabilidades para com seu filho/dependente, 
ao passo que este se submeteria à vontade de seu pai/senhor, 
aceita como inviolável, almejando apenas os favores concedi-
dos por essa vontade superior. Esta descrição sugere a exis-
tência de uma relação mutuamente consentida, sem emba-
tes, quando os estudos de Thompson sobre a cultura inglesa 
no século XVIII mostraram que a relação entre a gentry e os 
trabalhadores pobres ingleses foram marcadas por intensos 
conflitos. Mas Thompson optou por utilizar este conceito por 
avaliar, a partir de dados empíricos, que o paternalismo per-
sistia na sociedade inglesa como “um componente profunda-
mente importante, não só da ideologia, mas da real mediação 
institucional das relações sociais” (THOMPSON, 1998, p. 32), 
perspectiva que vem sendo compartilhada por historiadores 
dedicados ao estudo das sociedades escravistas nas Améri-
cas, tais como Eugene D. Genovese e Sidney Chalhoub (GENO-
VESE, 1988; CHALHOUB, 2003). 

Para Sidney Chalhoub (2003), como preconizara 
Thompson (1998), a vigência da ideologia paternalista não 
eliminava a existência de antagonismos sociais. Desvendan-
do a relação entre senhores e dependentes por meio da leitu-
ra da obra de Machado se Assis, muito reveladora a respeito 
da experiência histórica fluminense, Chalhoub evidenciou 
que a política de dominação dos senhores se configurava a 
partir das prerrogativas do poder paternalista, e estas eram 
reforçadas pelos dependentes, ainda que não sem interesses. 
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Portanto, o exercício de dominação não pode ser confundi-
do com submissão passiva, sendo importante considerar as 
margens de manobra que se ofereciam aos dependentes nos 
territórios mapeados pelos senhores, que se relacionavam 
com os dependentes numa complexa rede trocas e depen-
dência mútua, ainda que em condições profundamente desi-
guais (CHALHOUB, 2003, p. 44-48). 

Nessa perspectiva se assume que, embora prevalecesse 
a ideia de que a vontade do senhor/governante fosse inviolá-
vel – o que implicaria em considerar que todo benefício pres-
tado pelos sujeitos do poder fosse fruto de uma concessão 
espontânea dos mesmos, e não resultado das lutas travadas 
com outros sujeitos históricos –, os dependentes/governados 
condicionavam sua deferência e subordinação ao cumpri-
mento de certas obrigações, recorrendo a ameaças de protes-
to e outras formas de ação popular no caso dos dominantes 
negarem seus deveres junto aos subordinados (THOMPSON, 
1998, p. 32). Os dados que temos levantado corroboram com 
essa perspectiva ao evidenciarem que a possibilidade de en-
frentar os protestos de uma população esfaimada esteve no 
cerne das preocupações dos vereadores, que optaram defen-
der medidas de proteção e assistência como resposta ao “cla-
mor público”, endossando as expectativas da população com 
relação ao dever moral dos governantes oferecerem algum 
tipo de proteção aos cidadãos. 

No entanto, ao reforçar seu papel como legítima re-
presentante dos munícipes e como espaço de demanda para 
suas reivindicações por direito e justiça, os vereadores da 
Câmara Municipal acirraram a disputa com o governo cen-
tral. As divergências quanto às providências a serem tomadas 
com vistas a enfrentar a crise de carestia, que resultavam de 
discordâncias acerca do papel a ser desempenhado pelo Es-
tado na regulação do mercado, esteve longe de ser encerrada 
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com a publicação do relatório do chefe de Polícia no jornal 
Correio Mercantil. Logo após a divulgação desse relatório, o 
vereador Ezequiel Corrêa dos Santos apresentou aos colegas 
da Câmara Municipal um projeto de postura que recolocava 
o problema da intervenção do Estado na economia, desta vez 
propondo que os governantes assumissem o controle sobre 
a distribuição ao mercado consumidor (THOMPSON, 1998). 
No documento encaminhado para apreciação dos demais 
membros da câmara, o vereador ponderou:

Crescendo diariamente a carestia de todos os gêneros ali-
mentícios sem que até o presente tenha aparecido uma pro-
vidência salvadora (salvo no caso das carnes verdes), que 
melhore a sorte do consumidor que paga hoje por um preço 
fabuloso o pão de cada dia; e parecendo-me que o monopó-
lio tem grande parte em tal carestia, lembra-me que esse 
vexame diminuirá, criando-se por conta dos cofres públicos 
ou municipais celeiros onde se vendam tais gêneros pelo 
que custarem inclusive a despesa de conduções, compran-
do-se para tal fim em mão dos fazendeiros, ou dos que os re-
cebem de outras províncias por correspondência: por isso

Proponho

Que se quanto antes peça ao governo que mande por con-
ta dos cofres públicos estabelecer tais celeiros, ou autorize 
esta Câmara a criá-los, encarregando ao mesmo tempo ao 
digno chefe de polícia da Corte; para coadjuvar a munici-
palidade nesta empresa, ordenando-se às diferentes autori-
dades policiais do município para comprarem em primeira 
mão, e pelo menor preço possível os gêneros de alimenta-
ção, e evitar o monopólio que, consta, existe em grande es-
cala. Outrossim que se organize uma Postura que marque o 
peso do Pão (AGCRJ, cód. 59-1-44, 25/02/1854). 

Membro do Partido Liberal, participante ativo da cor-
rente exaltada nos tempos do Primeiro Reinado e da Regên-
cia, o boticário Ezequiel Corrêa dos Santos sempre fora um 
homem preocupado com a condição de vida dos pobres e sua 
incorporação efetiva à cidadania. Sendo um dos mais proemi-
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nentes representantes do liberalismo radical na Corte, na ju-
ventude ele defendera o direito ao voto feminino e a reforma 
agrária, embora tenha rejeitado a ideia de abolição imediata 
da escravidão, sendo adepto à proposta de emancipação gra-
dual. Seu discurso também fora marcado pelo nacionalismo 
xenófobo e antilusitano, e pela defesa de um Estado interven-
cionista com vistas a garantir a melhoria das condições de 
vida da população, propondo até mesmo o controle do preço 
dos aluguéis urbanos para assegurar moradia mais barata 
aos pobres (BASILE, 2001). Passado mais de vinte anos des-
de as Regências, ele se tornou um homem do governo, talvez 
menos exaltado, mas ainda favorável ao princípio de que o 
Estado deveria subvencionar obras de interesse público.

A proposta de Ezequiel Corrêa dos Santos obteve boa 
acolhida na câmara e, apesar de ser figura proeminente do 
Partido Liberal, entre os vereadores que aprovaram a pro-
posta estava o Dr. Roberto Jorge Haddock Lobo, um dos líde-
res locais do Partido Conservador. Essa aliança evidenciava 
que a despeito de suas opções partidárias, os vereadores pa-
reciam compartilhar valores comuns, concordando que hos-
tilizar monopolistas e açambarcadores, assim como propor 
subsídios aos pobres em épocas de crise, se configuravam 
como estratégias fundamentais no exercício do governo. En-
tretanto, para que uma postura passasse a vigorar era preciso 
a aprovação do Ministério dos Negócios do Império, objetivo 
difícil de ser alcançado, já que a proposta resultaria na elimi-
nação dos intermediários entre o produtor e o consumidor 
final. Isso significava contrariar simultaneamente os interes-
ses dos importadores, dos atacadistas e dos pequenos comer-
ciantes que atuavam no setor varejista. Ademais, a proposta 
não contava com qualquer respaldo legal. 

Contudo, no jogo político, talvez importasse menos o 
resultado prático da petição do que os efeitos produzidos 
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pelo discurso diante da opinião pública e dos adversários. O 
fundamental era a instituição camarária se consolidar como 
um espaço de representação dos interesses dos cidadãos, o 
que reforçaria a legitimidade do poder e a autoridade desses 
homens frente aos munícipes. Por isso a insistência em mos-
trar que, se a intenção de atender às expectativas do povo não 
se realizava, não era por negligência da vereança, e sim pelo 
veto imposto pelos membros do governo central, que os vere-
adores procuravam estigmatizar como sujeitos incapazes de 
se perturbar com a miséria do povo.

A preocupação da Câmara Municipal em responder às 
críticas e pressões populares aparece novamente no ofício 
enviado pelos vereadores para o ministro Luiz Pedreira do 
Coutto Ferraz, no qual escreveram:

A Câmara Municipal desta cidade, sabe, e está firmemente 
crente, que a sabedoria e solicitude, de que Vossa Excelência 
nos tem dado tão exuberantes provas, se acha atualmente 
empenhado no estudo de remover este mal; e que assim 
sendo dispensada estava a Câmara de propor neste sentido 
qualquer medida repressiva. Entretanto a Câmara deixaria 
de cumprir o seu dever, poderia mesmo ser acoimada de in-
diferente às necessidades públicas, se deixasse de prestar o 
seu apoio à proposta que um de seus membros, o Vereador 
Ezequiel Corrêa dos Santos, fez na sessão de 25 do mês pró-
ximo passado (AGCRJ, cód. 59-1-45, 4/03/1854).  

Os vereadores se justificaram informando ao ministro 
que se a proposta do boticário Ezequiel Corrêa dos Santos 
fosse rejeitada, eles deixariam de cumprir com aquilo que a 
população julgava ser dever da Câmara Municipal. A despeito 
do perigo de verem suas ações interpretadas como um ato 
de insubordinação, a vereança avaliou que estaria exposta a 
um risco maior caso não atendessem às expectativas da po-
pulação. Portanto, não eram apenas as divergências ideoló-
gicas que levavam a instituição camarária a insistentemente 
solicitar junto ao ministério a aprovação de medidas emer-
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genciais, que favorecessem os pobres e neutralizassem a ação 
dos monopolistas, como a criação dos tais celeiros. Caso fosse 
acusada pela população e pela imprensa de “indiferente às 
necessidades públicas”, a legitimidade de seu governo seria 
posta em questão. Isso significa que os imperativos morais 
paternalistas vigorosamente defendidos pela vereança ope-
ravam em favor da própria instituição camarária, reforçando 
a relação de poder com seus dependentes, reiterando seu pa-
pel como espaço privilegiado de representação e encaminha-
mento de demandas. 

Apesar de não antagonizarem abertamente com o mi-
nistro, carregando parte do documento com os sinais de de-
ferência que eram de praxe, o envio daquele requerimento 
sinalizava que os vereadores continuavam discordando do 
governo e empenhando esforços em se mostrarem aflitos 
com a continuidade da crise. Para o governo central, as me-
didas sugeridas pelos vereadores pareciam reminiscências 
do Antigo Regime, marcadas pela inconveniência de conferir 
à Câmara Municipal poderes que lhe foram retirados com a 
extinção do antigo Senado da Câmara, instituição associada 
ao passado e atraso que o moderno Estado imperial procu-
rava superar. Mas, apesar de estar situada na capital de um 
Império erigido sob a inspiração do ideário liberal, a Câmara 
Municipal do Rio de Janeiro continuou manifestando pouca 
simpatia pelas teorias de mercado mais independente que 
orientavam as decisões do Paço, optando por operar com 
uma concepção de poder na qual os ritos paternalistas e sua 
economia de concessões e favores eram defendidos como 
componente fundamental nas relações entre governantes e 
governados.

Em favor de sua proposta, os vereadores chegaram a 
argumentar que “semelhantemente têm procedido os Gover-
nos Provinciais em algumas Províncias do Império”, mostran-
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do que entre os dirigentes que atuavam no âmbito regional e 
local nem sempre prevalecia a defesa do comércio autorregu-
lado. Da mesma forma que as propostas encaminhadas pela 
Câmara Municipal, essas decisões em alguma medida toma-
vam como referência os princípios estabelecidos nas Ordena-
ções Filipinas, que atribuíam aos almotacés, oficiais do Sena-
do da Câmara, a tarefa de demandar aos comerciantes locais, 
tais como padeiros, carniceiros (que matam rezes e vendem 
a carne) e regateiras (que compram pescado, frutas e hortali-
ças para tornar a vender), que usassem seus ofícios para que 
“dêm o mantimentos em abastança”, assegurando assim que 
se provessem ricos e pobres (CODIGO PHILIPPINO, 1870, p. 
157). O Senado da Câmara também era proibido de pôr taxa 
no pão, vinho e azeite, para torná-los mais acessíveis, assim 
reforçando o princípio de que competia aos governantes re-
gularem o mercado de modo a assegurar o acesso de toda po-
pulação aos gêneros de primeira necessidade (CODIGO PHI-
LIPPINO, 1870, p. 150). 

Em seu estudo sobre o direito de almotaçaria exercido 
pelas câmaras municipais em Portugal e suas colônias, Mag-
nus Roberto de Mello Pereira afirmou que a “noção de que o 
mercado deveria ser pautado por uma moralidade, na busca 
do preço justo, define muitas das práticas de almotaçaria”, 
que consistia em fiscalizar o comércio e a qualidade da pro-
dução, como também garantir que toda a população pudesse 
encontrar alimentos no mercado. Para que os interesses de 
indivíduos e grupos específicos não fossem beneficiados em 
detrimento ao bem comum, competia ao almotacé 

impedir fraudes, tabelar preços, evitar monopólios e in-
termediações que encarecessem os produtos, estabelecer 
acordos com fornecedores ou mesmo racionar alimentos, 
quando necessário (PEREIRA, 2001, p. 380).
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Para os dirigentes conservadores que atuavam no go-
verno central, propostas orientadas por essas noções não 
se conciliavam com a necessidade imperiosa de maximizar 
os lucros do capital mercantil. De pouco adiantou a verean-
ça afiançar ao ministro que medidas parecidas foram apli-
cadas em “muitas Nações ilustradas, das quais foi a França 
ultimamente uma”. Como a Câmara Municipal não dispunha 
de recursos para subvencionar a construção dos celeiros, não 
podia contar com o apoio político do ministério ao qual esta-
va subordinada, e não tinha respaldo legal para realizar esse 
tipo de empreendimento, a proposta do vereador Ezequiel 
Corrêa dos Santos foi vetada. Prevaleceu a ideia formalizada 
pelo chefe de polícia sobre a inconveniência das autoridades 
governamentais intervirem na organização do comércio de 
gêneros alimentícios enquanto a lei garantisse ampla liber-
dade aos importadores e atacadistas. Apoiados no direito 
formal, sobre os argumentos do governo central pendia a for-
ça da cultura oficial e erudita, o que lhe permitia resguardar 
com mais eficiência seus próprios interesses e os do grande 
capital mercantil. A rigor, fosse qual fosse o significado atri-
buído pelos vereadores à ideia de justiça, o monopólio era 
um direito legalmente reconhecido. 

Em setembro de 1854 a Câmara Municipal voltaria a 
debater outra proposta com vistas a minorar os efeitos da ca-
restia, desta vez elaborada por Ezequiel Corrêa dos Santos 
junto com Manoel de Araújo Porto-Alegre e Antônio José da 
Costa Ferreira. Segundo eles:

Continuando a carestia dos gêneros alimentícios sem que 
até hoje esta Câmara tenha visto dar-se uma providência 
que salve os fluminenses de um tão terrível flagelo, que 
não se sabe como licitamente explicar, menos no pão, que 
se acha excessivamente alto o preço da farinha, que vem 
do estrangeiro, e que ameaça subir mais, propomos: Que 
se peça ao governo que mande isentar temporariamen-
te de todos os direitos que pagam a farinha de trigo, as 
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gorduras, carnes secas e da banha vindas do estrangeiro 
(AGCRJ, cód. 59-1-45, 30/09/1854). 

Mais uma vez, os vereadores questionavam a licitude das 
práticas dos comerciantes, mostrando que apesar de todo o 
esforço do governo imperial no sentido de asseverar que ope-
ravam em absoluta conformidade com os códigos legais, pros-
seguia o debate a respeito de quais condutas seriam conside-
radas como legítimas ou ilegítimas nas atividades do mercado. 

A proposta dos vereadores suspenderem a cobrança de 
impostos sobre determinados produtos diferia das anterio-
res por não afetar os lucros dos negociantes. No lugar disso, 
eles sugeriram que o erário abrisse mão de parte de suas re-
ceitas para debelar a crise. Seria um ato de desprendimen-
to se os direitos pagos pela farinha de trigo, gorduras, carne 
seca e banha vindas do estrangeiro fossem arrecadados pelos 
cofres da municipalidade. Mas não era o caso. Como o que es-
tava em jogo eram as receitas do governo central, o ministro 
Coutto Ferraz participou a proposta ao seu colega Honório 
Hermeto Carneiro Leão, à frente do Ministério da Fazenda, 
que em 28 de novembro de 1854 emitiu o seguinte parecer:

A isenção pedida, calculando sobre os dados estatísticos que 
existem no Tesouro, importaria um desfalque na renda pú-
blica de cerca de 1.385.051$850.
Desnecessário me parece demonstrar a Vossa Excelência 
que na atualidade não poderiam os cofres públicos, sem gra-
ves inconvenientes, comportar semelhante desfalque. [...] 
Considerando, além do exposto, que os direitos que pesam 
sobre os gêneros em questão nada têm de exagerado, pois 
que são cobrados sobre os antigos valores da pauta, e aten-
dendo a que a sua supressão, sem remover as causas da es-
cassez e sem influir sensivelmente nos preços do mercado, 
redundaria menos em vantagem dos consumidores do que 
na dos que especulam sobre a carestia e elevam os preços 
por meios artificiais: entende o Governo Imperial que não 
deve ser deferida a mencionada representação da Ilustríssi-
ma Câmara, que ora devolvo a Vossa Excelência (AN, IJJ10-
18, 28/11/1854). 
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Em concordância com o exposto por seu colega, o mi-
nistro Couto Ferraz indeferiu o pedido da instituição cama-
rária, que não tinha força política para assegurar a aprovação 
de suas propostas quando contrárias às posições defendidas 
pelo governo central. Então, restava-lhe reiterar junto à po-
pulação a ideia de que em momento algum seria persuadida 
a negar sua obrigação de proteger os pobres em tempos de 
escassez, ainda que se limitasse a fazê-lo de tempos em tem-
pos, discursando contra monopolistas e especuladores ou 
propondo medidas de emergência que não saíam do papel, 
ao passo que o Estado imperial seguia defendendo a liberda-
de das associações comerciais, apostando que o laissez-faire 
conciliaria os lucros do grande capital mercantil com a cria-
ção das condições necessárias para a superação do desequi-
líbrio entre a oferta e a procura. 

Enquanto as autoridades mantinham os braços cruza-
dos, o povo seguia enfrentando a falta dos gêneros essenciais 
e o aumento abusivo dos preços cobrados pelas mercadorias 
ainda disponíveis no mercado. A crise persistiu vários anos, 
desacreditando aqueles que apontavam as perturbações oca-
sionais da natureza como fator determinante da carestia. 

Tabela 1 - Preços médios dos gêneros 
alimentícios no Rio de Janeiro (réis/arroba)

Preços médios dos gêneros alimentí�cios no Rio de Janeiro (réis/arroba) 2
1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858

Arroz 1$520 1$000 1$620 1$900 1$410 2$390 3$200 2$070 3$300

Bacalhau 2$188 2$500 2$700 3$875 3$500 3$875 3$875 4$063 4$500

Carne seca 2$720 2$840 3$330 2$740 2$830 4$000 5$200 5$000 5$500

Carne verde 4$160 3$840 3$840 4$480 5$760 6$400 7$040 7$680 8$000

Farinha de mandioca $393 $364 $446 $680 $668 $587 $595 $625 $700

Farinha de trigo 2$458 2$000 2$275 2$750 3$583 3$333 3$000 2$956 2$917

Feijão $931 $830 1$741 1$806 1$611 1$996 2$219 2$227 2$016

Milho $465 $534 $607 1$004 $619 $599 $725 $810 1$518

Fonte: Soares (1860 apud GRAÇA FILHO, 1991).
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Apenas em março de 1857, a Câmara dos Deputados 
retomou a antiga proposta da instituição camarária e redu-
ziu algumas tarifas alfandegárias. Mas a medida logo mostrou 
que não traria mudanças significativas no quadro geral da 
crise. O imperador se manifestou a respeito na Fala do Trono 
daquele ano, quando afirmou que o preço extraordinário a 
que tem subido 

dos gêneros alimentícios causa graves sofrimentos às clas-
ses menos abastadas da sociedade, e reclama de vosso es-
clarecido zelo adequadas providências. A redução prove-
niente da nova tarifa das alfândegas não basta para se obter 
aquele resultado (IGLÉSIAS, 1982, p. 64). 

Ao que parece, estava correto o parecer exarado por 
Honório Hermeto Carneiro Leão, pois no lugar de diminuir 
os custos para o consumidor, os comerciantes de grosso apro-
veitaram a redução das tarifas para ampliar sua margem de 
lucro. Como as firmas encarregadas da rede distribuidora 
atuavam de forma coordenada, restringindo a concorrência, 
elas tinham condições de manter os preços em alta e lucrar 
duplamente, com a diminuição dos custos em impostos e a 
especulação. Já os comerciantes varejistas, que continuavam 
pagando caro pelas mercadorias, escapavam do prejuízo 
aumentando os valores cobrados pelos produtos disponibi-
lizados aos consumidores. Chegou-se a discutir a hipótese 
do governo regular os preços das mercadorias, mas entre os 
legisladores prevaleceu a ideia de que marcar o preço dos 
gêneros alimentícios era um atentado contra a liberdade e a 
propriedade, ferindo princípios muito caros à “boa socieda-
de” (IGLÉSIAS, 1982, p. 64-65). 

2 Na conversão das unidades de medida procedida para a elaboração 
da tabela, observe-se que a equivalência entre os valores foi calcu-
lada da seguinte forma: 36,27 kg para cada alqueire, 14,6896 kg 
para cada arroba e uma barrica correspondendo a 6 arrobas. Ver: 
SOARES, Sebastião Ferreira. Notas estatí�sticas sobre a produção 
dos gêneros alimentí�cios no Império do Brasil (1860). Rio de Janei-
ro: IPEA-INPES, 1977, p. 5. Apud GRAÇA FILHO, 1991, p. 226.
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Para descobrir as causas da crise, em outubro de 1857 
foi enviado um questionário aos presidentes de Província, 
com o intuito de apurar as causas e proporções da carestia. 
Conforme avaliação da comissão presidida pelo Marquês de 
Olinda, à frente do Conselho de Ministros, entre as causas da 
crise destacava-se a extinção do tráfico atlântico, que segun-
do os presidentes de província teria provocado a escassez 
de braços nas lavouras de subsistência, situação agravada 
pela mortandade causada pelas epidemias de febre-amarela 
e cólera, pelo desvio de escravos e recursos para a incipien-
te indústria e as estradas de ferro, e pelo grande número de 
escravos prestando serviços na cidade (LINHARES, 1979, p. 
174-177; LOBO, 1978, p. 164). De maneira geral, o relatório 
do Marquês de Olinda não trouxe novidades com relação ao 
que vinha sendo discutido nos jornais, na Câmara e no Se-
nado, e não parecia o suficiente para acalmar os ânimos 
da população, que já não se interessava pelos motivos da 
carestia, mas sim pela adoção de medidas concretas que 
promovessem a solução da crise de abastecimento. 

Sinal dessa inquietação foi a rebelião ocorrida na ca-
pital soteropolitana, em 1858, estudada por João José Reis e 
Marta G. D. de Aguiar. De acordo com os autores, com o agra-
vamento da crise de carestia, a Câmara Municipal de Salvador 
decidiu deportar um comerciante português sob a acusação 
de monopolizar o comércio de carnes verdes e restringir a 
comercialização da farinha de mandioca que, a partir de en-
tão, só poderia ser realizada em armazém público ou em ca-
sas particulares designadas pela Câmara para este fim. Como 
as medidas contrariavam as determinações do governo cen-
tral em defesa do livre comércio, o presidente da província 
determinou que os vereadores revogassem o edital, exigência 
respondida de forma longa e insolente. O presidente afastou 
todos os vereadores que haviam assinado esse documento 
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e convocou os suplentes, ato denunciado pelos vereadores 
afastados como abuso de poder. A decisão do presidente de 
província provocou grande comoção popular, milhares de 
pessoas foram às ruas em protesto, fechando o comércio e 
depredando o lugar onde a nova Câmara havia se instalado, 
gritando: “Queremos carne sem osso e farinha sem caroço”. 
Centenas de pessoas foram presas, e tropas de outras pro-
víncias tiveram de ser chamadas para conter a multidão 
(AGUIAR; REIS, 1996). 

Ao analisar o conflito, João José Reis destacou que nos 
documentos enviados ao presidente da província, os vere-
adores exigiram o respeito que consideravam devido à ins-
tituição que representava o povo do município, que não se 
restringia à “boa sociedade”, pois os vereadores de Salvador 
haviam sido eleitos por 27.750 votos, numa cidade contava 
com aproximadamente 90 mil habitantes, incluindo crianças, 
mulheres e escravos. Era um povo composto também por tra-
balhadores, que no dizer de um dos vereadores suspensos 
“não vive de teorias, vive de realidade”, justificando assim a 
decisão de se oporem aos princípios econômicos invocados 
pelo presidente de província com o apoio da associação de 
negociantes de Salvador. Portanto, não foi contra uma abstra-
ta teoria de livre comércio que os manifestantes protestaram, 
“mas contra um poder provincial que, ao contrário do poder 
municipal, não respondia a suas demandas por comida bara-
ta”. Ao contar com a proteção da câmara, os habitantes livres 
de Salvador mostraram que não estavam alheios à dimensão 
institucional da política, ou aos conflitos instaurados entre o 
poder local e central, e isso incidia diretamente na elabora-
ção de uma determinada noção de direito, a partir da qual 
agenciavam seus interesses, refletindo o processo de cons-
trução política da cidadania (REIS, 2011). 
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Os perigos de protestos violentos que tanto preocu-
pavam os vereadores da Câmara Municipal do Rio de Janei-
ro efetivamente se concretizaram, mas em Salvador, muito 
longe do Município Neutro. Na Corte não houve registro 
de distúrbios dessa natureza, mas isso não significou que 
a população fluminense tenha enfrentado a crise com re-
signação. Houve trabalhadores qualificados e funcionários 
públicos que pressionaram por aumento salarial e viram 
seus pedidos receberem despacho favorável de patrões e 
do governo. Porém, a maioria não desfrutou desse benefício, 
e entre aqueles que viram suas reivindicações serem nega-
das, também houve quem optasse por outras formas de ação 
(GRAÇA FILHO, 1991, p. 80). 

Os protestos mais radicais foram promovidos pelos 
compositores tipográficos do Jornal do Commercio, Correio 
Mercantil e Diário do Rio de Janeiro, caso analisado por Artur 
José Renda Vitorino. Em 1858, após um frustrado pedido de 
aumento de salário, eles deflagraram uma greve que suspen-
deu temporariamente a circulação dos três principais periódi-
cos da cidade. De acordo com o jornal lançado pelos próprios 
grevistas, a perda do poder aquisitivo havia prejudicado o pa-
drão de vida daquela categoria de tal forma que eles se viram 
impedidos de prover as necessidades básicas de suas famí-
lias, como alimentação e moradia, impedindo também que se 
apresentassem decentemente vestidos nas oficinas. De acordo 
com Vitorino, os compositores tipográficos mantinham esse 
costume de bem vestir-se como sinal de distinção, para que 
não fossem confundidos com trabalhadores sem qualificação. 
Apesar de terem se empenhado fortemente em angariar o 
apoio da opinião pública, denunciando que os proprietários 
dos jornais alegavam falta de recursos mas acumulavam lu-
cros fabulosos, a reivindicação dos grevistas não foi atendida. 
Com o prolongamento da greve, ao custo de ameaças e medi-
das repressivas, eles foram substituídos pelos compositores 
da Tipografia Nacional (VITORINO, 1999, p. 71-106).
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No ano seguinte, na sessão da Câmara Municipal do Rio 
de Janeiro, ocorrida em 17 de março de 1859, o vereador Dr. 
Domingos de Azeredo Coutinho Duque Estrada apresentaria 
ao presidente da casa novas considerações sobre o problema 
da persistente carestia. A representação, já referida no capí-
tulo anterior, afirmava: 

Dentre as calamidades que afligem os povos, é sem dúvida 
alguma a fome aquela que mais eles se ressentem, e por con-
sequência também aquela que mais deve merecer a aten-
ção dos governantes e toda a sua solicitude no intuito de 
remediá-la. A fome desvaria o povo e o arrasta a um milhão 
de desatinos, cujas consequências são sempre funestas. O 
clamor público nesta capital vai se alteando de dia em dia 
contra a carestia dos gêneros de primeira necessidade. [...] 
somos nós ainda, Senhores, os denominados representan-
tes da Municipalidade, e pois que o somos, aproveitamos os 
tristes restos do lampejar de nossa existência para alguma 
coisa fazermos a bem dos nossos constituintes. Proponho-
-vos, que se dirija por mais uma vez ao Governo Imperial 
uma representação pedindo todas as providências possíveis 
tendentes a aniquilar o sofrimento do povo pela carestia das 
carnes verdes e de todos os outros gêneros ditos de primei-
ra necessidade (AGCRJ, cód. 59-1-45, 17/03/1859). 

O motim ocorrido em Salvador e a greve dos composi-
tores tipográficos tornaram claro que não eram infundados 
os receios do vereador sobre as ações funestas que poderiam 
ser praticadas pelo povo se as queixas contra o monopólio e 
a especulação fossem ignoradas pelos governantes. Mas, dife-
rentemente do que supunha o Dr. Duque Estrada, a fome não 
levava o povo ao desvario. Como bem salientaram João José 
Reis, Marta Aguiar e Artur José Renda Vitorino, os motins e 
greves não foram protagonizados por turbas ensandecidas, 
mas por pessoas detentoras de uma forte noção de justiça, 
que acreditavam estar defendendo seus direitos de forma le-
gítima, contando que suas demandas fossem apoiadas pelos 
governantes. No Rio de Janeiro, como em outras cidades, os 
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vereadores da Câmara Municipal endossaram publicamente as 
expectativas da população, condenando as práticas dos comer-
ciantes de gêneros alimentícios e propondo ao governo impe-
rial medidas que assegurassem aos pobres o acesso aos gêneros 
essenciais. Mas frente aos interesses do capitalismo predatório, 
resguardados pelo governo imperial por meio da lei, o discurso 
e as propostas da vereança produziram efeito limitado. 

Na visão do Dr. Duque Estrada, a Câmara Municipal 
jamais fora indiferente ao clamor do povo. Ele não chega a 
negar a falta de ação da vereança, mas usando de alguma su-
tileza procura justificá-la como resultado da diminuição do 
campo de atuação da municipalidade, da sobreposição de 
suas atribuições às desempenhadas por outras instituições e 
da imposição de mecanismos de controle que lhe subordina-
vam ao governo central. Era preciso convencer a população 
de que a instituição camarária não dispunha dos meios ne-
cessários para remediar o mal que se abatia sobre o povo. Daí 
a importância de frisar que a regulação do mercado não pas-
sava pelo foro da instituição camarária e, portanto, sua capa-
cidade de intervenção era imitada. Ainda assim, o Dr. Duque 
Estrada convocava seus colegas a emitirem os “tristes restos 
do lampejar” daquela instituição em prol do povo, ao menos 
para mitigar as reclamações dirigidas aos vereadores. 

Vale notar que após tantos requerimentos indeferidos, 
o Dr. Duque Estrada e seus colegas não se deram sequer ao 
trabalho de propor alguma medida específica contra a ca-
restia. Como se viu, nada de marcação de peso, construção 
de celeiros ou redução de impostos. Para a Câmara Muni-
cipal ficara muito clara a dificuldade de conciliar esse tipo 
de proposta, ou qualquer outra ideia inspirada no modelo 
paternalista de mercado de alimentos, com a nova política 
econômica defendida pelo governo central. Ainda que exer-
cesse um papel fundamental no ordenamento da economia, 
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o Estado imperial não interferiria no mercado para proteger 
os pobres, de modo que os esforços feitos pelos vereadores 
da Câmara Municipal terminaram embaciadas pelo compro-
misso da elite dirigente que governava o Estado imperial com 
os interesses do grande capital mercantil. 

Só muito tardiamente os efeitos nocivos das práticas de 
mercado foram publicamente admitidos pelo Imperador na 
Fala do Trono. Esse discurso, tradicionalmente proferido na 
abertura e encerramento da Assembleia Geral, era um dos ri-
tos mais solenes da monarquia, em que o Imperador reiterava 
suas atribuições, como zelar pela paz, pela defesa e o proveito 
dos cidadãos, que outorgavam ao soberano o “monopólio da 
responsabilidade”, cuja contrapartida era a submissão de to-
dos os súditos sob sua proteção (MATTOS, 2004, p. 161-164). 
Frente às reiteradas queixas da população, que reivindicava 
proteção e assistência, lembrando aos governantes que eles 
tinham a responsabilidade de lhes garantir condições bási-
cas de existência, como o acesso aos gêneros de primeira ne-
cessidade, nas Falas do Trono de 1859 e 1860, o Imperador 
criticou os abusos do monopólio e se manifestou favorável a 
proteger o comércio de gêneros de primeira necessidade do 
jogo especulativo, embora propusesse que isso se realizasse 
por meio do incentivo à livre concorrência. 

O governo central tomou alguma providência no senti-
do de tentar inibir a ação dos monopolistas com a aprovação 
do decreto n. 2711 de 19 de dezembro de 1860, que continha 
diversas disposições sobre a criação e organização de bancos, 
companhias e sociedades anônimas. De acordo com esse de-
creto, os estatutos das associações de comerciantes passariam 
a ser aprovados pela seção de fazenda do Conselho de Estado, 
que deveriam assegurar que o objetivo das associações não 
fosse a monopolização do comércio de gêneros alimentícios, 
ou de qualquer outro produto (GRAÇA FILHO, 1991, p. 73). 
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Embora o governo central tenha se mantido firme na decisão 
de não ceder às pressões populares, recusando-se a intervir 
na regulação do mercado em favor da população, a crítica do 
Imperador e a aprovação e um dispositivo legal prevenindo a 
criação de monopólios mostravam que também tinha algum 
limite a estratégia de se negarem à atender as demandas de 
uma população que se julgava respaldada por uma determi-
nada noção de justiça. 

Por outro lado, é forçoso reconhecer que o decreto não 
pôs fim aos monopólios e só foi aprovado quando a crise fi-
nalmente deu sinais de arrefecimento. Para o fim da carestia 
contribuiu a resolução tomada pelos exportadores que redi-
recionaram parte de sua produção para o abastecimento do 
mercado interno, incrementando a produção de alimentos 
para subsistência e restabelecendo o equilíbrio entre a oferta 
e a procura. Também houve melhoria nas vias de comunica-
ção com as zonas produtoras, incentivos à utilização de no-
vas técnicas de cultivo e compra de equipamentos, além de 
estímulo às colônias de imigrantes (GRAÇA FILHO, 1991, p. 
80). Nas Falas do Trono de 1862 e 1863, o imperador pôde fi-
nalmente agradecer à Providência Divina pela abundância de 
alimentos e o fim da carestia, sinalizando, assim, que estava 
restabelecida a tranquilidade no Império, livre da ameaça de 
protestos motivados pela fome.

Prevenir as manifestações da malta urbana sempre 
fora uma preocupação do governo central, que se empenhou 
em conciliar a manutenção da ordem com a necessidade de 
garantir o domínio do grande capital mercantil, validar os 
monopólios e fazer frente às pretensões autonomistas do po-
der local (MATTOS, 2004, p. 293). Os vereadores da Câmara 
Municipal do Rio de Janeiro também zelavam pela ordem da 
sociedade imperial, mas recorriam a estratégias distintas, 
com a defesa de um modelo paternalista de regulação de 
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mercado, mesmo em franco declínio. Justificavam esse modo 
de governar referindo-se ao temor de protestos que pode-
riam ser praticados se os governantes não cumprissem com 
suas obrigações junto a uma população que se percebia como 
súdita, mas também como cidadã.



O “clamor público” sobre
 as práticas do mercado

Especulação e o monopólio

Durante a década de 1850, as causas e consequências da grave 
crise de abastecimento que afetou o país foram intensamen-
te debatidas pelos vereadores, ministros e imperador, como 
visto anteriormente. A organização da economia interna era, 
sem dúvida alguma, um assunto da mais alta importância 
para os homens do Estado. Mas a insistente preocupação dos 
vereadores da Corte com os “clamores públicos”, assim como 
o empenho dos representantes do governo central e munici-
pal em tornarem públicas suas propostas e decisões acerca 
do assunto, sugerem que discutir a organização do mercado 
interno não interessava somente aos governantes. Atentos ao 
burburinho nas ruas, os dirigentes do Estado não perderam 
de vista o fato de que a população, sentindo os efeitos da crise 
vendo seus mil-réis minguarem no bolso, não poderia estar 
alheia ao debate sobre um problema que repercutia direta-
mente em sua vida cotidiana. 
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A crescente preocupação dos governantes e da popula-
ção com a crise de carestia que parecia se prolongar indefi-
nidamente também chamou a atenção dos agentes que diri-
giam ou trabalhavam na imprensa. Diante da mobilização em 
torno do tema, os periódicos de grande circulação na Corte, 
tais como o Jornal do Commercio, Correio Mercantil e Correio 
da Tarde, passaram a tratar de assuntos ligados à crise de 
abastecimento e aumento do preço dos gêneros de primei-
ra necessidade nas seções dedicadas à publicação de docu-
mentos oficiais, e também em artigos de fundo. A imprensa, 
que desde o processo de Independência vinha atuando como 
espaço público de debate e meio de expressão da opinião 
pública, desempenhou papel estratégico naquela conjuntu-
ra, servindo aos dirigentes – agentes “públicos” e “não pú-
blicos” – como canal privilegiado de comunicação, por meio 
do qual procuravam convencer a população da legitimidade 
de suas ações e pontos de vista. Embora houvesse elemen-
tos destoantes na defesa de quais seriam as práticas legíti-
mas e ilegítimas nas atividades do mercado, assim como na 
discussão acerca do papel a ser desempenhado pelo Estado 
na regulação da economia, esses agentes concordavam que 
não se podia desprezar a força política da imprensa, estreita-
mente vinculada a sua “função diretiva”, ao seu empenho em 
assumir como dever cívico o propósito de moldar as opiniões 
individuais de cima para baixo (NEVES, 2009, p. 185). 

Lidar com a chamada opinião pública foi um desafio 
para a Câmara Municipal do Rio de Janeiro, que de acordo 
com a Lei 1º de outubro de 1828 tinha a seu cargo a regula-
ção da economia local, sendo encarregada de prover “sobre 
a comodidade das feiras, e mercados, abastança”, incluindo 
açougues, padarias, casas de comestíveis e comércio ambu-
lante. Por conta de sua atribuição, a instituição ocupou um 
lugar de destaque ao longo desses debates, sendo submeti-
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da ao escrutínio público com forte incentivo da imprensa. Os 
periódicos publicados na Corte puseram em discussão sua 
organização e funcionamento, a elaboração e execução das 
posturas municipais, assim como a atuação dos vereadores 
e seus funcionários, chegando-se a cogitar a reformulação do 
Regimento das Câmaras, como proposto pelo redator do Cor-
reio da Tarde em 12 de setembro de 1855. Em sua opinião:

A lei de 1o de outubro de 1828 não foi formulada de um modo 
conveniente [...] Já se pensou maduramente no modo de al-
terar com proveito a lei do 1o de outubro, que faz do fiscal 
uma autoridade tão importante; que o quer dotado de grande 
ilustração, e do privilégio de ubiqüidade? Por certo que não.
Os fiscais são os olhos das câmaras, e até poderíamos di-
zer que são também os seus braços; não que o fiscal seja 
quem dê o zelo e atividade a um vereador que não possui 
estes predicados; mas porque ao fiscal incumbe ver as 
infrações das posturas, promover com o procurador a sua 
execução, e denunciar à câmara os abusos que cumpre 
corrigir, as providencias que cumpre tomar no círculo de 
suas atribuições. Quando o fiscal é relaxado, no seu distrito 
aparece a relaxação em tudo; quando ele abusa do seu 
importante emprego, quando não cumpre os seus deveres, 
e a câmara o não pune, esta é digna de toda a censura 
pública (CORREIO DA TARDE, 12/09/1855, grifo do autor). 

De acordo com o Código de Posturas da Câmara Mu-
nicipal do Rio de Janeiro, os fiscais deveriam providenciar 
a desobstrução das ruas ocupadas por vendedores, cuidar 
para que não se vendessem “bebidas espirituosas” a pessoas 
embriagadas, impedir a ação de ambulantes, barraqueiros e 
casas de negócio que não estivessem devidamente licencia-
dos, garantir que os estabelecimentos comerciais fechassem 
no horário determinado, averiguar a qualidade dos produtos 
vendidos à população e, finalmente, reprimir a ação de atra-
vessadores e monopolistas. O Código previa a nomeação de 
um fiscal por freguesia e, auxiliados pelos guardas munici-
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pais, eles ficavam encarregados de vigiar a observância das 
posturas e promover a sua execução, advertir, impor multas 
e colocar em custódia os infratores, além de relatarem à ve-
reança o estado da administração da cidade. Em outras pala-
vras, tudo quanto se passasse nas freguesias deveria ser do 
conhecimento dos fiscais, pois era por meio de seus “olhos” 
que os vereadores se informavam acerca dos problemas coti-
dianos da cidade. 

Vendo-os diariamente fazendo rondas, inspecionando 
as casas comerciais, inquirindo comerciantes, examinando 
mercadorias, ouvindo queixas e reclamações, possivelmen-
te, os fiscais eram os representantes do poder municipal que 
se relacionavam mais diretamente com a população. Além 
disso, boa parte das reclamações e requerimentos enviados 
à Câmara Municipal era deliberada somente após os verea-
dores consultarem o fiscal de freguesia sobre a propriedade 
da petição e a veracidade das informações prestadas pelos 
suplicantes, sendo de conhecimento geral o papel estratégico 
que desempenhavam na administração municipal. 

Não se pode afirmar que a imprensa e a população cre-
ditassem aos fiscais toda a responsabilidade pela crise que 
se abatera sobre a cidade. Mas, na medida em que o desabas-
tecimento e elevação de preços dos gêneros tornavam mais 
evidente os efeitos de um comércio de grosso trato contro-
lado por tão poucos negociantes, o problema do monopólio 
e atravessamento de gêneros entrou para a ordem do dia, 
intensificando as críticas dirigidas aos vereadores e funcio-
nários da instituição camarária. Na medida em que os fiscais 
eram encarregados de executar as leis municipais, e haven-
do no Código de Posturas um parágrafo proibindo a ação de 
atravessadores e monopolistas, havia grande expectativa 
quanto ao resultado do trabalho que realizavam. Suas ações 
eram acompanhadas de perto pela população, sendo vistas 
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com desagrado e profunda desconfiança a falta de medidas 
preventivas e punições severas contra os comerciantes iden-
tificados como responsáveis pelo aumento de preços dos ali-
mentos, como se verifica na continuação do texto publicado 
no Correio da Tarde em 12 de setembro de 1855. 

Quem ignora os abusos que praticam os regatões em mal 
da pobreza? – Os gêneros, que por um efeito natural de 
circunstâncias que ocorrem, subiram de preço, ainda mais 
caros se vendem, porque em tudo hoje há atravessadores: 
o que fazem os fiscais no tanto que podem? [...] como proce-
dem os fiscais? – O seu desleixo, ou a sua indiferença, para 
não dizermos espírito de compradesco, reina por toda parte. 
[...] A tanto não chegou, nem podia chegar a usurpação das 
suas funções pela repartição do império, que fosse privada 
do direito de, pelo menos, iniciar o que julgasse mais conve-
niente. Tem ela iniciado medidas úteis que o governo repro-
vasse? Se assim é, convém que o saiba o público. 

Como improbidade administrativa e mesmo a corrup-
ção não são fenômenos recentes, o artigo referia-se à sus-
peita de que havia uma relação perniciosa entre os fiscais e 
alguns comerciantes varejistas, que para escapar das multas 
que lhes seriam impostas por infração de posturas conta-
riam com a ineficiência ou a cumplicidade dos funcionários 
da câmara. Presumindo que os vereadores estavam cientes 
de todas atividades em que seus subordinados estivessem 
envolvidos, o redator do jornal decretava: “A municipalida-
de é culpada, é altamente censurável por esses fatos, de que 
sabe, e deixa passar sem o seu reparo, ou não corrige”. Sem 
ignorar a subordinação da câmara ao governo central, exi-
gia-se maior empenho dos vereadores em efetivar as pro-
vidências que já estivessem previstas no âmbito de suas 
atribuições, de modo a exercê-las com maior eficiência e 
probidade, assumindo efetivamente suas responsabilidades 
com os munícipes, protegendo a população da atuação dos 
comerciantes vistos como criminosos. 
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Pautando discussões sobre a especulação, o monopólio 
e o papel a ser desempenhado por negociantes e as diversas 
instâncias do poder instituído na organização da economia, a 
imprensa instigou os debates sobre a carestia nas ruas, am-
plificando aquilo que os vereadores chamavam de “clamor 
público”. É difícil mensurar a alcance desse debate mobiliza-
do por meio da imprensa numa sociedade com baixo índice 
de alfabetização, em que o acesso das pessoas comuns à cul-
tura letrada era limitado, mas isso também não significava 
que a repercussão dessas discussões pudesse ser medida a 
partir da tiragem dos jornais. A leitura feita em voz alta em 
diferentes espaços de sociabilidade, como as residências par-
ticulares, ruas, lojas e cafés, facilitava o acesso de um público 
mais amplo às informações, notícias e ideias vinculadas pelos 
periódicos, permitindo que circulassem entre não letrados. 1 

Esse movimento de circulação não se resumia à delibe-
rada difusão de ideias de cima para baixo, pois se os jornais 
da época do Império funcionavam como tribunas, delas não se 
serviram apenas os redatores e as autoridades publicamente 
reconhecidas. Desde que dispusessem de alguns réis, os pe-
quenos comerciantes do setor varejista e seus fregueses tam-
bém podiam participar das discussões travadas na imprensa 
sobre as causas da carestia e as possíveis soluções para a crise, 
expondo seus pontos de vista na sessão de cartas publicadas 
a pedido. Desse modo, o público leitor revelava não apenas o 
interesse em compartilhar seu modo de pensar com pesso-
as que estivessem fora de sua rede de convívio mais próximo, 
como também a pretensão de ser ouvido pelos representan-
tes do poder instituído, na expectativa de que suas opiniões 
fossem tomadas em consideração nas decisões do governo. 

Os vereadores da Câmara Municipal do Rio de Janei-
ro estiveram particularmente atentos às queixas veiculadas 

1  Sobre o conceito de circularidade cultural ver Ginzburg, 1996.
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pela imprensa, às quais procuraram responder defendendo 
propostas inspiradas num modelo paternalista de regulação 
do mercado, que avaliavam corresponder melhor às deman-
das da população por comida barata e proteção contra a ação 
predatória dos comerciantes. Essa expectativa não era infun-
dada. Em carta publicada no Correio da Tarde, foi expressa 
uma convicção que parecia ser compartilhada por boa parte 
da população, que afirmava categoricamente: 

Uma das grandes qualidades do homem de estado, e talvez 
a primeira, é dedicar-se ao estudo dos meios convenientes a 
empregar para que o povo não sofra as privações e os horro-
res da fome (CORREIO MERCANTIL, 25/07/1855). 

Ao que parece, ainda que a imprensa fosse um instru-
mento de poder da cultura oficial e erudita, diferentes sujei-
tos que buscassem expressar suas insatisfações por meio de 
mecanismos informais de representação podiam encontrar 
nos periódicos alguma margem de manobra, apesar do sen-
tido e o valor atribuídos às suas opiniões se distinguissem 
daqueles associados às ideias expressas por cidadãos reco-
nhecidos como membros da “boa sociedade”. 

Há outro aspecto a ser considerado com relação a essas 
cartas. Ainda que o domínio da cultura letrada permita supor 
que seus autores pertencessem aos extratos médios, identifi-
car com precisão o público que escrevia para os jornais não 
é tarefa fácil, pois nas cartas publicadas era comum que se 
recorresse ao anonimato, artifício indispensável para aque-
les que desejavam dirigir críticas mais duras aos governantes 
e temiam retaliações contra opiniões que seguramente se-
riam interpretadas como atos de insubordinação, incompa-
tíveis com a deferência esperada pelos dirigentes do Estado 
imperial. Como em outros casos, o anonimato foi a opção do 
sujeito que, em 25 de julho de 1855, mandou publicar um pe-
queno texto sobre a carestia no Correio Mercantil, assinando 
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simplesmente como “Da Pátria”, alcunha que sugere expec-
tativa em ser reconhecido como um representante da nação, 
como um cidadão. Na carta ele escreveu: 

Aceitaríamos a carestia do pão como uma consequência 
forçada da guerra europeia e não de imbecilidade de nos-
sos governantes, se porventura não tivéssemos aí a opinião 
pública para apontar, como o há feito, o monopólio das fari-
nhas como origem única dessa carestia [...] Um monopólio 
escandaloso, diz-se, é feito com as farinhas; uma companhia 
com grandes fundos existe organizada, que atravessa e ar-
recada todas as farinhas para depois vendê-las por preços 
elevados aos padeiros, que não têm outro remédio senão 
diminuírem, para lucrarem, o peso e tamanho do pão; e essa 
acusação, que por mais de uma vez tem sido feita pela im-
prensa em bem do povo contra meia dúzia de especuladores 
estrangeiros, tem sido desprezada pelos nossos governos, 
que deve, mais do que ninguém, interessarem-se pela sorte 
do povo, e pela não aparição dos horrores da fome! (COR-
REIO MERCANTIL, 25/07/1855)

Enquanto o nível de inteligência dos governantes é im-
piedosamente depreciado por “Da Pátria”, ele confere à im-
prensa um papel social da mais alta relevância, por ter trazi-
do ao público as informações que subsidiariam uma melhor 
compreensão do problema da carestia, norteando o julga-
mento do público leitor sobre suas causas e consequências. 
No que diz respeito ao enfrentamento da crise, parece claro 
que “Da Pátria” defendia maior intervenção do Estado na re-
gulação do comércio de alimentos. Em outro trecho do texto 
ele afirmou que era obrigação dos governantes impedir que 
o povo sofresse as privações da fome, especialmente quan-
do motivada pelo que classificou como “uma causa miserável 
e sórdida, um cálculo depravado de especulação”. O tom in-
cisivo de sua crítica se justificava não apenas pela privação 
real do acesso aos gêneros essenciais, como também por um 
determinado senso moral e de justiça, que sugeria a oposi-
ção entre o lucro e o bem-comum. Para os consumidores, o 
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controle de uma determinada atividade do mercado por um 
número reduzido de comerciantes só poderia ser motivado 
pela avareza, que além de ser incompatível com os princípios 
éticos cristãos, favorecia um pequeno grupo abastado em de-
trimento ao bem-estar comum. 

O atravessamento de gêneros e o monopólio eram prá-
ticas amplamente condenadas pela opinião pública por meio 
da imprensa, que parecia estar respaldada no senso comum 
a respeito do tema. Mesmo entre os representantes do gover-
no central, essa discussão era feita de forma cautelosa, em 
geral limitando-se a informar que os comerciantes de grosso 
trato tidos como criminosos não estavam contrariando a lei. 
Quando confrontadas, essas autoridades tiveram dificuldade 
em conciliar a defesa do livre comércio, exaltando os bene-
fícios que seriam trazidos pelo aumento da concorrência, 
com a impossibilidade de aderir a um discurso público que 
negasse a existência dos monopólios. Não obstante houves-
se preocupação em não antagonizar abertamente a opinião 
pública e o senso comum, era justamente a ampla liberdade 
assegurada aos comerciantes de grosso trato que viabilizava 
as condições legais para a manutenção dos monopólios entre 
os atacadistas e importadores. 

É interessante notar que não escapou à percepção de 
“Da Pátria” que a prática do monopólio e da especulação 
era mais grave no setor de distribuição, enquanto outros 
julgavam que o enfrentamento à crise devesse focar 
na regulação do comércio a retalho. Na perspectiva 
apresentada, eram os comerciantes de farinha de trigo que 
impunham preços elevadíssimos ao produto disponibilizado 
no mercado, não restando aos comerciantes varejistas mui-
tas alternativas, prevalecendo a opção de repassar os custos 
com a matéria-prima aos consumidores. E àquela altura, os 
preços haviam alcançado patamares inéditos. Comparando 
a data de publicação da carta de “Da Pátria” com a tabela de 
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preços apresentada anteriormente, se verifica que foi justa-
mente entre 1854 e 1855 que a farinha de trigo atingiu seu 
preço médio mais elevado, um aumento de custo que os pa-
deiros trataram de compensar com o aumento do valor co-
brado pelo pão, causando sobressalto na população. 

Apesar da carestia atingir todos os gêneros de primei-
ra necessidade, foram os debates sobre o preço do pão e da 
carne verde que suscitaram as discussões mais acaloradas, 
ainda que a participação desses dois produtos na mesa do 
consumidor fosse bastante distinta. A carne verde tinha seu 
consumo mais restrito, sendo reservada pelos homens po-
bres livres para as refeições dominicais ou celebração de oca-
siões especiais, que devem ter se tornado menos frequentes 
com a queda geral do poder aquisitivo da população. Quanto 
ao pão, este não poderia ser considerado como um artigo de 
luxo. Em meados do século XIX, seu consumo tornara-se tão 
trivial que era comprado regularmente pela Santa Casa da 
Misericórdia e outras instituições de caridade, que providen-
ciavam sua distribuição diária nos asilos da Corte. 2 

Para suprir as demandas do mercado, o governo au-
mentou o volume da importação da farinha de trigo vinda 
dos Estados Unidos, que deveriam complementar as remes-
sas do mesmo produto que vinham do sul do país em direção 
à Corte. Mas a estratégia utilizada pelo governo central para 
resolver os problemas de abastecimento desse produto não 
surtiram o efeito esperado, e a persistente elevação dos pre-
ços cobrados por cada barrica fez crescer a opinião de que 
esse encarecimento não se devia apenas à falta de equilíbrio 
entre a oferta e procura, sendo antes causado pela especu-
lação, ideia reforçada pela imprensa, aparecendo com des-
taque num artigo publicado pelo Correio da Tarde em 5 de 
outubro de 1855. 

2 Sobre os hábitos alimentares da população da Corte na década de 
1850, particularmente no que se refere ao consumo de pão e carne 
verde, ver GRAÇA FILHO, 1991, p. 23-24.
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O preço do pão

Em outro lugar, sob a rubrica – Espelho, – publicamos o nú-
mero das barricas de trigo que atualmente há no mercado.
Esse suprimento tem de ser aumentado em breve com carre-
gamentos que se esperam; mas há pouca esperança de que a 
carestia diminua, porque, segundo se diz, aquele gênero está 
concentrado nas mãos de poucos, que formam o que em ou-
tras praças se chama guerrilha, nome este bem expressivo; 
porque é uma guerrilha contra as bolsas dos consumidores 
(CORREIO DA TARDE, 5/10/1855, grifo do autor). 

A decisão de classificar os conflitos entre os consumi-
dores e os comerciantes como “guerrilha” evoca a imagem de 
um confronto aberto entre inimigos inconciliáveis, em que a 
bolsa dos consumidores parece representar o butim cobiça-
do pelo pequeno grupo de ânimo belicoso que controlava a 
praça comercial do Rio de Janeiro. E a imprensa não deixava 
dúvidas de que eram poucos os comerciantes que efetivamen-
te dominavam o comércio na cidade, por meio de denúncias 
solidamente fundamentadas. Em 1858, as três principais ca-
sas importadoras de farinha de trigo eram responsáveis pela 
comercialização de 60,2% do total das barricas que entravam 
na cidade, percentagem que só fez crescer nos anos seguin-
tes. 3 Eram limitadas as perspectivas de mudança nesse qua-
dro pois, como já vimos, o governo central não demonstrou 
qualquer disposição no sentido de estimular a concorrência, 
limitar a atuação das associações comerciais ou intervir no 
mercado para taxar preços. Em resumo, o Estado não mobi-
lizaria esforços para o encaminhamento de qualquer medi-
da que, de alguma maneira, comprometesse os interesses do 
grande capital mercantil. 

3 Em 1858, 1869, 1874 e 1885, a Maxwell Wright & Cia., a Phipps Ir-
mãos e a Roston Dutton & Cia eram responsáveis, respectivamente, 
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O impacto das estratégias de importadores e atacadis-
tas no aumento do preço do pão alarmava toda população, 
pois, como se afirmava no Correio da Tarde (1855): 

O pão de hoje é de tão geral consumo, que até em muitas ca-
sas é alimento dos escravos de manhã e à noite: encarecen-
do tanto, como está, resulta daí um verdadeiro e contínuo 
flagelo para todos. 

Como o autor da carta sugere, o aumento do preço do 
pão e a crescente dificuldade de pessoas comuns terem aces-
so a este produto deveriam sinalizar para os governantes 
que havia necessidade de agirem prontamente para enfren-
tar a crise, pois “com o pão tão caro, com todos os gêneros 
tão caros, não sabemos o que será da pobreza” (CORREIO DA 
TARDE, 5/10/1855). Afinal, para os homens da época, se os 
pobres não podiam garantir o consumo regular de pão, este 
era um forte indício de que a falta de acesso aos gêneros es-
senciais se agravara de tal maneira que havia risco real da po-
pulação pobre passar fome. Daí a importância da discussão 
pública sobre o preço do pão.

O preço do pão

Em outubro de 1855, o Jornal do Commercio publicou 
na seção “Rio de Janeiro” um artigo polêmico, que animou o 
debate sobre o preço do pão. De forma incisiva, o autor im-
putava aos atacadistas, e também aos padeiros, todas as res-
ponsabilidades pela alta do preço, e prometia aos leitores do 
periódico apresentar uma proposta infalível, que garantiria a 
redução do valor cobrado pelo produto. A matéria foi recebida 

por 60,2%, 62,59%, 73,3%, e 75,87% da oferta de farinha de trigo 
importada. Estas empresas também eram as três maiores exportadoras 
de café na praça do Rio de Janeiro. Ver: GRAÇA FILHO, 1991, p. 90-91.
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com grande entusiasmo, sendo comentada na seção de “Pu-
blicações a pedido” do Correio Mercantil, em carta publicada 
em 10 de outubro de 1855 por “O Necessitado”, que fez uma 
bela propaganda da folha concorrente, louvando a iniciativa 
de inspirar nos pobres a esperança de que providências pode-
riam ser tomadas para acabar com a carestia do pão. Segundo 
a carta mandada publicar por “O Necessitado”, que procurava 
associar sua opinião aos interesses dos mais pobres:

Não faltam socorros pecuniários aos que deles precisam, e 
até sobrarão se forem, como estão sendo, bem administra-
dos, faltam sim providências para que diminuam de preço 
os gêneros de primeira necessidade, e nesta classe está o 
pão, reduzido à proporções homeopáticas. Grande serviço 
pois fará à pobreza o Jornal do Commercio se completasse 
a série de seus artigos, que devem trazer a barateza deste 
gênero. Temos com impaciência esperado a segunda publi-
cação do segundo artigo, o tendo já decorrido dois dias, é 
nosso fim pedir que não venha algum adiamento indefinido 
privar-nos do benefício da adoção de medidas que devem 
dar-nos a barateza do pão. Mas este grande benefício fará o 
Jornal do Commercio à classe pobre do Rio de Janeiro (COR-
REIO MERCANTIL, 10/10/1855). 

Ainda que a carta pudesse ser material de propagan-
da do próprio Jornal do Commercio, com os preços da farinha 
de trigo e do pão aumentando e o peso do produto final di-
minuindo, era provável que houvesse efetivamente um gran-
de número de pessoas ansiosas para descobrir a natureza 
do grande serviço prometido à classe pobre da cidade. Em 
atenção aos aflitos, o segundo artigo foi publicado pelo Jor-
nal do Commercio dias depois, apresentando a proposta de 
que “houvesse padarias em ponto grande, que espalhassem o 
pão por diversas lojas bem colocadas para cômodo da popu-
lação”, nas quais se poderiam “obter mais barato esse gênero 
alimentício, hoje indispensável”. 
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O que se pretendia era que essas grandes unidades 
substituíssem as pequenas padarias, 

montadas a crédito com mesquinhos capitais, onerando 
os seus produtos com tantos aluguéis de casas, tantos im-
postos, tantos salários de caixeiros, de escravos e o juro do 
capital representado por tantos instrumentos de produção 
(JORNAL DO COMMERCIO, 13/10/1855). 

O autor do artigo insistia que oficinas pequenas “des-
perdiçam, por desnecessária, muita força produtiva, cujo 
desperdício recai sobre o consumidor”, problema relaciona-
do ao grande número de agentes envolvidos no comércio de 
farinha de trigo. Para evitá-lo, assegurava que sua proposta 
eliminaria os intermediários do setor de abastecimento, pois 

a primeira vantagem que haverá será, a compra das fari-
nhas em mãos dos negociantes importadores, dispensando 
o serviço dos especuladores que a compram para revendê-
-la aos padeiros; desaparecendo esses inúteis serviços, não 
só desaparecerão as despesas que causa a sua intervenção, 
porém ainda os seus cálculos para trazerem fictícias cares-
tias, danosas ao país, embora vantajosas às suas fortunas 
pessoais. [...] Mas essa associação é uma associação de 
monopólio, dir-se-há; com ela aniquilaríeis a produção em 
concorrência que hoje existe. Pois hoje existe produção em 
concorrência? [...] Que mal haveria que legitimasse a sua 
coarctação? (JORNAL DO COMMERCIO, 13/10/1855)

Os defensores do livre comércio apostavam na concor-
rência como um elemento chave na regulação do mercado, 
deduzindo a diminuição dos preços como consequência lógi-
ca da disputa pela preferência dos consumidores, enquanto 
os defensores de um modelo de mercado paternalista propu-
nham que o Estado assumisse papel mais ativo na regulação 
do abastecimento, controlando o setor de distribuição. Mas, 
diferente das propostas que vinham sendo apresentadas pe-
los representantes do governo central e municipal, o artigo 
publicado no Jornal do Commercio argumentava que seria 
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possível atender a demanda dos consumidores por pão a 
preço baixo eliminando a concorrência no comércio à retalho, 
estabelecendo em seu lugar uma espécie de monopólio sob 
controle da iniciativa privada. Dispensando todos os interme-
diários, pagando menos impostos e reduzindo os gastos com 
matéria-prima e mão de obra, esperava-se que os comercian-
tes integrantes dessas associações dispusessem das condições 
necessárias para diminuir significativamente os custos com o 
fabrico do pão, o que permitiria desonerar os consumidores.

Por outro lado, era evidente que essas associações de 
padeiros, controlando a produção e a distribuição do pão 
em toda cidade, iriam dispor dos recursos necessários para 
controlar a oferta do produto ao mercado e assim determi-
nar o preço do pão conforme seus interesses, como qualquer 
outro monopólio. Mas o texto convenientemente descarta a 
possibilidade dessas associações praticarem a especulação 
e imporem preços abusivos, assim como evita discutir o im-
pacto da iniciativa entre os padeiros que não estivessem em 
condições de investir nas grandes unidades produtivas. Para 
o autor da proposta, talvez o mais importante fosse eviden-
ciar que a estratégia sugerida permitiria que alguns padeiros, 
agindo de forma associada e coordenada, pudessem comprar 
a matéria-prima em grandes quantidades, o que lhes coloca-
ria em situação menos vulnerável na negociação com os im-
portadores e atacadistas que controlavam a venda de farinha 
de trigo na Corte. 

Como não poderia deixar de ser, a publicação desse 
segundo artigo pelo Jornal do Commercio exaltou os ânimos 
de muitos padeiros, que não aceitaram ser responsabiliza-
dos pela carestia e ficaram profundamente indignados com 
a ideia de se estabelecerem as tais associações, em substitui-
ção às pequenas fábricas espalhadas pela cidade. Não encon-
tramos nenhum registro de tumulto, mas é provável que as 
conversas nas padarias da cidade tenham sido bem acalora-
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das naquele dia. Os padeiros mais exasperados fizeram ques-
tão de tornar públicas suas críticas ao conteúdo do artigo, 
e o espaço escolhido para exporem suas queixas foi a seção 
de “Publicações a pedido” do Correio Mercantil. A ironia foi 
a modalidade de expressão escolhida pela maioria dos auto-
res das cartas, acompanhada de algum sarcasmo, que reve-
lam um senso de humor muito peculiar, em que a zombaria, 
o exagero e o uso de ideias e expressões contrárias ao posi-
cionamento efetivamente defendido pelo leitor são utilizados 
para desqualificar a proposta de criação das associações de 
padarias. Vemos esse recurso sendo utilizado na carta assi-
nada por “Um Pequeno Padeiro”, que escreveu:

O Pão
Quem não o tiver morrerá de fome.

Assim o deseja o muito alto e muito largo Jornal do Commer-
cio do Rio de Janeiro, no seu artigo de hoje, sob o título – O 
pão –, Colegas , fechemos nossos estabelecimentos, abando-
nemos o pequeno meio que temos donde nos vem o sustento 
para nossas pobres famílias, e vamos plantar pés de burros, 
porque a redação do Jornal do Commercio assim o quer, e as-
sim se fará, somos criminosos, e como tal devemos sofrer a 
pena que nos impõe o nosso juiz, e é bem feito, porque o lar-
go Jornal não pergunta a qualquer pessoa que lhe apresenta 
duas linhas para publicar, se é pobre ou abastado, e sim, com 
meios ressequidos, vai tirando couro e cabelo, sem ainda ter 
aparecido quem lhe pergunte porque tão caros são os seus 
serviços (CORREIO MERCANTIL, 14/10/1855).

Havia vários motivos para que “Um Pequeno Padeiro” 
julgasse com tanta gravidade a proposta que previa o fecha-
mento das pequenas padarias. O comércio varejista era o 
principal ramo de investimento dos homens livres que dispu-
nham de um pequeno cabedal, fossem nacionais ou estran-
geiros, e era provável que a maioria dos padeiros da cidade 
não dispusesse de capital suficiente para investir em gran-
des fábricas. Portanto, se a proposta fosse efetivamente im-
plementada, muitos ficariam de fora desse empreendimento, 
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expostos ao risco de serem suplantados pela concorrência. 
A perspectiva de perder o negócio e a autonomia financei-
ra inquietava estes homens, pois os padeiros não desejavam 
apenas manter seu meio de produção, havia um status a ser 
preservado e que estava diretamente vinculado às suas ati-
vidades no comércio, que lhes permitia conciliar a condição 
de homens de negócio e senhores de escravos, mão de obra 
largamente empregada no fabrico e na venda de pães.

Ainda usando de alguma zombaria, o autor da carta 
criticou o preço imposto pelo Jornal do Commercio pela pres-
tação dos seus serviços, como as publicações a pedido e os 
anúncios de comerciantes. E ele não era o único a julgar que 
os proprietários da folha fossem motivados pela usura e ava-
reza. Alguns dias depois, uma opinião parecida seria expres-
sa em carta publicada por “Um que tem padaria”, ao que pare-
ce, outro comerciante a retalho indignado com a hipótese de 
fecharem seu pequeno estabelecimento e um tanto descon-
fiado acerca dos interesses que teriam motivado o Jornal do 
Commercio a publicar aquele artigo. Sua carta também apare-
ceu na seção de “Publicações a pedido” do Correio Mercantil, 
onde ele afirmou:

O pão
Acordem colegas que chegou a hora de fornear

Estamos na maré das monstruosidades; já temos açougues 
monstros [...] agora querem que hajam (sic) padarias mons-
tros, que farão pão monstro, para se vender apenas por 
16 rs.!! E depois que se efetuarem estas monstruosidades 
que será? Teremos, colegas, este prodígio somente porque 
a lembrança parte do nosso grande desinteressado Jornal 
do Commercio, portanto vamos forneá-lo, já que ninguém 
lhe fala na sua Califórnia, e veremos se ele faz uma redução, 
pelo menos, de cinquenta por cento no preço de sua mina de 
anúncios, comunicados, etc., etc. Pois redundará isto tam-
bém em benefício do povo, isto no caso que não venha antes 
a bicha monstro (CORREIO MERCANTIL, 16/10/1855).
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A criação de grandes unidades produtivas ou dedicadas 
ao comércio parecia abominável e horrenda para os peque-
nos comerciantes. Talvez fossem sinais de novos tempos, um 
desdobramento do processo de intensificação e complexifi-
cação das atividades comerciais na praça do Rio de Janeiro, 
mas essas iniciativas ainda eram vistas com estranhamento, 
parecendo contrariar a ordem natural das coisas, funcionando 
sob uma lógica que se contrapunha aos princípios morais e 
idealizados que, na opinião de alguns, deveriam orientar a or-
ganização da economia. De todo modo, o tempo passou e as 
grandes associações de padeiros não vieram. No lugar disso, o 
preço médio das barricas de farinha de trigo recuou um pou-
co, o que talvez tenha contribuído para o arrefecimento dos 
protestos veiculados na imprensa sobre o preço do pão. Ainda 
assim, de acordo com as notícias que apareceram nos jornais, 
continuou sendo opinião geral que os padeiros diminuíam o 
peso do pão, quando tudo levava a crer que a baixa de preço 
da farinha de trigo cessaria com essa tendência. 

No primeiro semestre de 1857, o preço do pão voltou 
a ser debatido nos jornais, mais precisamente na seção de 
“Publicações a pedido” do Jornal do Commercio, que serviu 
de arena para uma discussão inusitada sobre o lucro dos pa-
deiros. O que houve de incomum nesse debate foi a tentativa 
de se calcular com exatidão o lucro auferido pelos padeiros 
com cada barrica de farinha de trigo, ficando claro desde logo 
que não havia absolutamente nada de preciso no tal cálculo. 
Apesar disso, não foram poucos os que se arriscaram a fazer 
essa conta, rascunhada primeiramente numa carta publicada 
no dia 15 de março daquele ano, assinada por “O Amigo da 
Pobreza”, que escreveu: 



109

O “CLAMOR PÚBLICO” SOBRE
 AS PRÁTICAS DO MERCADO

A baixa das farinhas de trigo e os padeiros

Muito se tem escrito e continua a escrever sobre os melho-
ramentos morais e materiais do país. E como que a baixa 
das farinhas de trigo e a carestia de pão, hoje constituindo 
um dos alimentos de primeira necessidade, nada venha ao 
caso para a classe pobre, e nem mesmo seja um abuso, dor-
me-se neste respeito o sono do sepulcro.
Apresentamos as Sras. Consócias, polícia e Câmara Muni-
cipal (se é que suas intermináveis atribuições lhes permi-
tem remediar o mal) o seguinte quadro, demonstrando por 
quanto fica hoje a farinha aos padeiros e o resultado de que 
se locupletam. [...]
Temos quatro barricas a 18$ (termo médio) 72$000. Cada 
barrica produz, segundo o tamanho do pão estabelecido na 
época da carestia da farinha, 38$; dando assim em resultado 
as quatro barricas de que se compõe a liga para o fabrico 
do pão 152$, 111% de lucro. Os mais gêneros alimentícios 
oscilam de preços segundo a abundância ou escassez, mas 
os Senhores padeiros são privilegiados no monopólio (JOR-
NAL DO COMMERCIO, 15/03/1857). 

É interessante notar o comentário feito por “O Amigo 
da Pobreza” sobre a atuação da polícia e da municipalidade 
no ordenamento do comércio, fornecendo algumas pistas 
sobre como a população percebia as questões abordadas nos 
documentos publicados nos jornais, procedidos dessas duas 
esferas do poder. Apesar de todo empenho demonstrado 
pela Secretaria de Polícia da Corte e pela Câmara Municipal 
na defesa de ideias distintas sobre a regulação do mercado, 
“O Amigo da Pobreza” referiu-se a estas instituições como 
“consócias”, sugerindo uma relação de cumplicidade. Com 
ambas instituições mobilizando esforços no sentido de ten-
tar provar aos munícipes que não lhes cabia responsabilida-
de pela solução da carestia. Ou seja, na visão do público, o 
chefe de polícia e os vereadores não pareciam ocupar campos 
opostos. Negando a responsabilidade de assumir o controle 
sobre o mercado e recusando-se a tomar providências que 
garantissem o acesso do povo aos gêneros essenciais, essas 
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autoridades pareciam caminhar lado a lado, coadjuvando o 
capital mercantil. A despeito do discurso público em defesa 
dos interesses dos cidadãos, fechavam os olhos como num 
sono da morte diante das necessidades concretas da classe 
pobre.

Inspirado pela carta publicada por “O Amigo da Po-
breza”, outro leitor se animou a denunciar os padeiros, criti-
car Câmara e a polícia, e efetuar alguns cálculos para tentar 
determinar os lucros que se podiam obter com a venda do 
pão. Assinando a carta como o “Outro Amigo da Pobreza”, 
este leitor pareceu ainda mais pessimista que o primeiro, 
desconsiderando qualquer possibilidade de as autoridades 
encarregadas do ordenamento do comércio local atenderem 
aos apelos do povo e resolverem o problema da carestia, fa-
zendo o seguinte alerta:

A baixa das farinhas de trigo e os padeiros

Clamas debalde, pregas no deserto, amigo da pobreza! O 
quadro que apresentaste, do escandaloso monopólio dos pa-
nificadores, sugeriu-me a ideia de pesar um pão de 20 rs. dos 
que me oferece o meu honrado padeiro, e por isso, também 
por meu turno apresento um quadro comparativo ao teu em 
resultado, mas cujo cálculo é tirado do peso do pão. [...]
A Misericórdia contrata mensalmente o fornecimento de pão, 
e atualmente paga 18 rs. por cada 2 ½ onças, e nós, o público 
e a pobreza pagamos a esses mesmos panificadores 20 rs., 1 
onça e 5 oitavas! É um escândalo! Mas a classe panificadora 
parece ser uma potência indestrutível, e bem o demonstra o 
silêncio em que permanece a este respeito.
Não te canses mais, Amigo da Pobreza, que gastas os teus co-
bres com a imprensa, e por mais força com que batas a porta 
das Sras. Consócias femininas, jamais as despertarás, a voz da 
pobreza para aquelas senhoras é o mesmo que o dobre dos si-
nos a defunto pobre (JORNAL DO COMMERCIO, 16/03/1857).

Outras ironias se sucedem, de modo que o “honrado” 
padeiro segue descrito como um sujeito sem virtudes, ávido 
por lucros e absolutamente alheios quanto às dificuldades 
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enfrentadas pela população para pagar o preço exorbitante 
cobrado pelo pão. Já a Secretaria de Polícia e a Câmara Muni-
cipal, tratadas como as “Sras. Consócias femininas”, são apre-
sentadas por o “Outro Amigo da Pobreza” como indiferentes 
aos clamores do povo, evidenciando que havia cidadãos que 
não reconheciam os vereadores como legítimos representan-
tes de seus interesses, a despeito de todo empenho dos mem-
bros da instituição camarária em legitimarem-se como tal. Da 
mesma forma, esses sujeitos percebiam com muita clareza 
que o aparelho policial não fora organizado nem posto em 
funcionamento com o sentido de proteger seus interesses. 

Sobre o “Outro Amigo da Pobreza” considerar um escân-
dalo o padeiro vender o pão à Santa Casa da Misericórdia em 
condições melhores que as oferecidas ao restante da população, 
ele parece não ter levado em conta que o pão comprado pela 
Santa Casa se destinava à caridade, o que talvez infundisse no 
padeiro um espírito menos ganancioso. Se “Outro Amigo da 
Pobreza” não fosse tão crédulo quanto ao espírito de caridade 
e boa vontade cristã, poderia também levar em consideração 
que a Santa Casa tinha maior poder de barganha por comprar 
em grande quantidade, e por isso estava em condições de se 
sair melhor na negociação por um preço mais acessível. No 
entanto, pela forma que o “Outro Amigo da Pobreza” colocou 
a questão, situando a Misericórdia e a pobreza em campos 
diferentes, também é possível que ele estivesse compatibili-
zando os recursos da instituição com o cabedal de seus mais 
proeminentes membros, entre os quais figuravam políticos 
influentes e comerciantes abastados. Ademais, se o padeiro 
vendia à Misericórdia pães maiores por um preço menor, era 
possível supor que ainda assim o negócio fosse lucrativo, le-
vantando questionamentos sobre a necessidade de se cobrar 
um preço diferenciado aos demais consumidores. 
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Frente à repercussão do debate, os padeiros não fica-
ram em silêncio e logo encaminharam suas respostas à im-
prensa da Corte. No dia 18 de março, foram publicadas várias 
cartas em favor dos padeiros, procurando legitimar o preço 
que eles cobravam pelo pão e persuadir o público de que, 
ao contrário do que vinha sendo afirmado, seus lucros não 
eram exorbitantes. Aliás, houve quem chegasse ao cúmulo 
de afirmar que os padeiros não faziam mais que acumular 
prejuízos. Na visão dos novos participantes do debate, de-
liberados ou não, havia muitos equívocos no cálculo feito 
pelos amigos da pobreza, que não levavam em consideração 
as outras despesas feitas pelos padeiros para transformar 
cada barrica de farinha de trigo em pão, e que deveriam ter 
sido descontadas dos seus supostos lucros. Essa opinião foi 
apresentada por “O Espiga”, que escreveu:

Pão
Os parvos não escrupulizam em meter-se naquilo de que 

nada entendem.
(máxima minha)

No jornal de hoje, 16 do corrente, aparece um cálculo sobre 
o que produz presentemente uma barrica de trigo, assinado 
por um Amigo dos Pobres. Muitos amigos têm os pobres. Se 
o negócio é como ele diz, é de crer que o seu ainda seja me-
lhor, por isso que ainda não virou padeiro. E porque não o faz 
para enriquecer depressa e distribuir com os necessitados? 
Talvez o Amigo dos Pobres seja algum proprietário que por 
caridade vá levando todos os anos 20% aos seus inquilinos, e 
que ainda lhe não baste para querer também pão grande por 
pouco dinheiro (JORNAL DO COMMERCIO, 18/03/1857). 

“O Espiga” tentou deslocar o debate para a questão 
da habitação, talvez por acreditar que o autor da outra car-
ta atuasse neste ramo como proprietário de algum cortiço, 
estalagem ou algo parecido. De fato, o preço dos aluguéis 
também vinha subindo violentamente, mas àquela altura 
nenhum assunto tinha o mesmo apelo nem suscitava tan-



113

O “CLAMOR PÚBLICO” SOBRE
 AS PRÁTICAS DO MERCADO

tas preocupações, tantas discussões, quanto a carestia dos 
gêneros alimentícios. “O Espiga” também colocou em ques-
tão o mérito da iniciativa tomada pelos “amigos da pobreza” 
quando lhes indagou sobre a possibilidade de abrirem uma 
padaria para enriquecerem e então distribuírem seus bens 
aos necessitados. Além de tentar induzir o público a julgar 
improvável que alguém pudesse auferir grandes lucros com o 
comércio de pão, a forma como enunciou a pergunta indicou 
seu menosprezo pela postura daqueles que se diziam amigos 
dos pobres, sugerindo que o partido em favor dos menos fa-
vorecidos não assegurava que fossem efetivamente capazes 
de tomar providências concretas em prol dos mesmos. 

Num outro trecho da carta, “O Espiga” se contrapôs 
aos amigos da pobreza afirmando que, na sua opinião, os 
padeiros também poderiam ser considerados como pessoas 
pobres. Aliás, se considerarmos os complicados cálculos que 
ele apresenta, a situação econômica dos padeiros era mui-
to mais grave do que qualquer um poderia supor. De acordo 
com “O Espiga”, em cada barrica de farinha se consegue “um 
lucro de 4$320”, mas ainda era preciso descontar os valo-
res gastos com lenha para barrica, sal, água, aluguel da casa, 
salário dos caixeiros, alimentação de escravos e caixeiros, 
extravios, além de dívidas perdidas, concluindo que “perde 
infalivelmente o padeiro 7$520” em cada barrica de farinha 
de trigo transformada em pão. Por esse cálculo, era de se 
admirar que ainda houvesse negociantes dispostos a ter 
padaria na Corte, pois parecia que todos estavam fadados 
à mais completa ruína. Por outro lado, se as contas mira-
bolantes feitas por “O Espiga” não nos dizem muito sobre a 
contabilidade dos padeiros, o fato dele apresentar como exa-
to um cálculo que prevê prejuízo para os padeiros indica que 
a pressão que vinham sofrendo era tão forte e a necessidade 
que sentiam de se justificarem era tão urgente, que negar 
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qualquer perspectiva de lucro parecia a melhor estratégia 
para convencer a população de que não agiam motivados 
pela ganância e pela avareza. 

No mesmo dia que “O Espiga” fez publicar sua carta, ou-
tros dois leitores do jornal criticaram os amigos da pobreza. 
Um deles foi “O Padeiro Econômico”, que também fez questão 
de apresentar ao público um bocado de contas, declarando 
que os padeiros arrecadavam apenas 24$576 rs. em cada 
barrica de farinha de trigo, e não os 37$800 rs. sugeridos 
pelo “Outro Amigo da Pobreza”. Mas “O Padeiro Econômico” 
não limitou seu cálculo às operações algébricas. Também en-
traram no seu cômputo outros custos, mais difíceis de serem 
mensurados. Segundo ele: 

se a conta apresentada por S. S. [O Amigo da Pobreza] fos-
se exequível, os Senhores fregueses tinham razão para se 
queixar, apesar de que os Senhores fregueses dormem toda 
a noite, e de manhã se chove não saem de casa, e o padeiro 
trabalha todo o dia e toda a noite, e de manhã, faça o tempo 
que fizer, lá vai o pobre preto, cansado com o enfadonho tra-
balho da noite, com o cesto à cabeça levar o pão à porta dos 
Senhores fregueses, que cansados de dormir, ou arrufados 
com suas senhoras ou com falta de dinheiro, olham para o 
pão e dizem: “está muito pequeno; é uma ladroeira escanda-
losa, esperem que lá vou para o Jornal do Commercio”, sem 
refletir do quanto custou a fazer aquele pequeno pão, e dos 
2:000$ que custa cada um preto e da deterioração que estes 
têm em consequência do trabalho sem igual que os pobres 
padeiros têm. [...] 

Aproveito a ocasião para dizer-lhe que não voltarei ao prelo, 
porque o lucro não me chega para tantos misteres, multas, 
aumento da taxa dos escravos, aumento de novo imposto, 
pinturas obrigadas nas lojas, e o pão que se fia e que seu 
importe nunca mais se recebe, e muitos outros prejuízos 
(JORNAL DO COMMERCIO, 18/03/1857). 

Ingrata tarefa, valorizar o trabalho dos “pobres padei-
ros pretos” numa sociedade escravista, ainda que na década 
de 1850 tenham se iniciado transformações significativas na 
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composição da sociedade fluminense, com a progressiva re-
dução da população cativa e o crescimento no número de 
homens e mulheres livres, entre libertos, migrantes e imi-
grantes, ocupando um espaço cada vez maior num “mundo 
do trabalho” em processo de reelaboração. No fim da carta, 
“O Padeiro Econômico” explicou os motivos pelos quais não 
retornaria ao debate, revestindo-se do atributo da pobreza, 
ou seja, reapropriando-se do apanágio utilizado pelos seus 
opositores. Conforme ele nos informa, quem fosse efetivamen-
te pobre não disporia de recursos para gastar com publicação de 
cartas em periódicos. Mas isso não significa que todos os donos 
de padarias fossem tão vulneráveis, sobretudo se contassem com 
8 a 10 escravos para trabalhar em suas padarias, como sugeriu “O 
Espiga” em seus cálculos. 

A outra carta publicada no Jornal do Commercio, assi-
nada pelo “Padeiro de Consciência”, também indicou que es-
tes estabelecimentos poderiam não ser tão modestos quanto 
alguns faziam supor. De acordo com esse outro leitor, com o 
intuito de sobrevalorizar o lucro dos padeiros, os amigos da 
pobreza não incluíram nas suas contas os gastos referentes 
ao fabrico do pão e à manutenção dos seus estabelecimen-
tos comerciais. O “Padeiro de Consciência” sugeriu então que 
fossem incluídas entre as despesas do padeiro: o preço da 
barrica de farinha de trigo, do aluguel diário da casa e de seis 
trabalhadores, mais um mestre padeiro, um mestre fornei-
ro e um caixeiro de balcão, além de comida para 10 pessoas, 
incluindo o dono da padaria, o valor da décima urbana, da 
aferição dos pesos e medidas e das multas que porventura 
lhe fossem atribuídas, como também os gastos com lenha, luz 
para noite e a farinha que se gasta em cima da mesa (JOR-
NAL DO COMMERCIO, 18/03/1857). Como se vê, não era tão 
pequeno e modesto o estabelecimento que ele tomava como 
exemplo, antes parecendo que seu proprietário dispunha de 
cabedal suficiente para subsistir sem grandes privações.
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Por outro lado, é claro que o resultado dos cálculos 
feitos por “Padeiro de Consciência” foi diferente de todos os 
demais, tendo concluído que “o padeiro que consome uma 
barrica por dia (e há muitos), ganha 2$690 para curar as en-
fermidades que podem vir, e o resto será a fabulosa ganân-
cia”. Não demorou muito para que essa matemática, em tudo 
menos exata, fosse alvo de alguma paródia. O balanço satírico 
dos debates ficou por conta de “W.”, que escreveu:

Pão
Que digam os sábios da escritura /
 Que segredos são estes da natura 

(Esta não é minha) Camões

Lembremos a quem competir que na distribuição das gra-
ças pelos benefícios prestados à humanidade em tempos 
calamitosos, não deixe ficar no olvido o Espiga do Jornal do 
Commercio de 18 do corrente, por ser um dos panificado-
res da maior abnegação ao interesse; pois, além do traba-
lho, tem prejuízo em cada barrica de farinha que panifica 
7$520!!... É digno de uma medalha de honra e também de 
uma subvenção, para se não arruinar: da verba dos 6:000 
lembramos alguma coisa para este benemérito.
O Padeiro de consciência do mesmo Jornal respeitou um pou-
co mais as regras da modéstia, porque sempre enxergou al-
guma ganância, mas ainda assim não lhe gabamos o negócio.
O Padeiro econômico do mesmo Jornal, sendo assaz versado 
em contabilidade, ainda achou alguma ganância, tendo por 
inexequível a conta do Um Amigo da Pobreza. Assim seja, 
mas se o resultado aritmeticamente apresentado por este 
é de 110%, concedemos 60% para todas as despesas e de-
mais eventualidades. O resto é prejuízo... 
Recomendamos às ilustradas redações do Diário e Mer-
cantil, que tanto têm combatido os monopólios, para que 
coadjuvem a classe panificadora, porque, no andar em que 
vai, fica arruinada em benefício da pobreza. (JORNAL DO 
COMMERCIO, 20/03/1857)
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Muito embora eles tenham tentado convencer a popu-
lação da legitimidade do preço cobrado pelo pão recorrendo 
a inúmeras contas, parece ter ficado claro que o resultado 
dessas operações variava de acordo com o “contador” e os in-
teresses em jogo. E o público não ignorava que eram os inte-
resses pessoais de cada um dos sujeitos envolvidos no debate 
que determinavam o número de elementos a serem incorpo-
rados ou deixados de lado na solução do problema que eles 
se propunham a resolver, de modo que, ao fim das contas, o 
lucro dos padeiros continuou tão obscuro quanto antes. 

Por outro lado, a carta de “W.” sugere que as críti-
cas apresentadas pelos amigos da pobreza contavam com 
o apoio de outros setores da população, e talvez não fosse 
preciso que “W.” desqualificasse a lógica matemática apre-
sentada pelos padeiros daquela maneira, ridicularizando-os, 
para que os leitores desconfiassem da propalada abnegação 
dos padeiros. Para a opinião pública, como para a população 
geral, provavelmente era inconcebível que um comerciante 
mantivesse seu estabelecimento em funcionamento sem que 
este rendesse o bastante para garantir a subsistência própria 
e de sua família. Ademais, se os padeiros não fizessem mais 
que acumular prejuízos, ou seus lucros fossem muito mo-
destos, não haveria motivo para se ocuparem em convencer 
a opinião pública da legitimidade do preço do pão. O mais 
provável era que ao menos uma parte dos padeiros da cidade 
desse sinal de franca prosperidade, respaldando a insistência 
da população e da imprensa em afirmar que eles angariavam 
lucros exorbitantes com a venda do pão. 

A situação dos padeiros se tornava ainda mais peculiar 
na medida em que a farinha de trigo constava entre os pou-
cos produtos que teve o preço diminuído ao longo de 1857 e 
1858. O título das cartas enviadas pelos amigos da pobreza 
– “A baixa das farinhas de trigo e os padeiros” – já indicava o 
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quanto essa questão pesava no ponto de vista dos amigos da 
pobreza e seus partidários. As pessoas que tinham acesso ao 
conteúdo dos principais jornais em circulação constatavam 
sem grande dificuldade esse recuo de preço, o que talvez le-
vasse os “amigos da pobreza” a pouparem os importadores 
e atacadistas do debate e dirigirem toda sua carga de acu-
sações aos padeiros. E muito embora os padeiros tenham 
se esforçado para que o público se compadecesse de sua si-
tuação ao invés de lhe incriminar pela carestia e lhe imputar 
a pecha de gananciosos, o resultado do debate não lhes foi 
muito favorável. Quem se habilitou a voltar aos jornais para 
defendê-los foi “O Espiga”, que em carta publicada no dia 21 
de março, escreveu: 

Pão
Quem és tu? Que esse estupendo / 
Corpo certo me tem maravilhado

(Também é de Camões)

Não te credito meu W; tu não passas de algum M ou F. Se 
foras W, citar-me-ias alguma coisa de Byron, e não do nos-
so Camões. Enganas-te, não sou hoje panificador; já o fui, 
e em melhores tempos. Deixei-o de ser, porque no fim do 
ano sempre me achava no ponto de partida, e algumas vezes 
aquém. Que panificador me apontas com fortuna nesta cida-
de? não há um. Se não vês muitas padarias fechadas, é pela 
austera e restrita economia com que vivem.
Não me contestastes com algarismos, nem mesmo o pode-
rias fazer; o meu cálculo é claro como o cristal, agradeço-
-te o que me desejas, nem dessa boa alma se pode esperar 
menos. Dos seis mil nada me pode chegar: eles são como a 
saraiva em tempo ventoso, que se dissipa na sua queda das 
nuvens; a terra nada chega. Se voltares voltarei eu. Acredita 
na amizade do teu (JORNAL DO COMMERCIO, 21/03/1857).

 “O Espiga” afirmou que havia sido panificador em 
“melhores tempos”, sendo possível supor que ele se referisse 
à época que antecedeu a crise de carestia, cujos primeiros 
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sinais apareceram em 1852. Se tivermos em conta os dados 
disponíveis sobre o comércio no Rio de Janeiro naquele ano, 
parece que ter padaria havia sido mesmo um ótimo negócio. 
De acordo com as tabelas apresentadas por Eulália Maria 
Lahmeyer Lobo, em 1852 havia 97 padarias na Corte, cor-
respondendo a 88,99% do total de fábricas de alimentos e 
bebidas existentes na cidade (LOBO, 1978, p. 279-280/300-
305). Em 1861, essa estimativa havia caído para 58,53%, mas 
essa queda percentual não deve ser atribuída à possibilidade 
de as padarias terem se tornado um mau negócio. Diferente 
disso, essa diminuição percentual deve ser creditada à diver-
sificação no setor de alimentos e bebidas, dando surgimento 
a novos investimentos, tais como licores, refrescos, conservas 
e massas, assim como ao aumento de fábricas dedicadas à re-
finaria de açúcar e à torrefação de café. 

A queda percentual com relação ao total de fábricas dedi-
cadas ao ramo de alimentos e bebidas também não significou que 
o número de padarias existentes na cidade tivesse diminuído ou 
estagnado entre 1852 e 1861. Ocorreu justamente o contrário. 
O número de fábricas subiu de 97 para 147 unidades, um cresci-
mento que não pode ser subestimado. Se avançarmos um pouco 
mais no tempo, verificamos que 1882 havia 173 padarias na cida-
de, ou seja, abriram-se mais padarias entre 1852 e 1860, durante 
a pior crise de carestia enfrentada pela cidade no século XIX, do 
que depois da crise ser debelada. Foram 50 padarias abertas em 
oito anos de crise, contra as 26 novas unidades surgidas nas duas 
décadas seguintes. Portanto, fazer pão não deveria ser um negó-
cio tão ruim quanto alegaram vários padeiros. Talvez não fosse 
mesmo fácil apontar um padeiro com grande fortuna na cidade, 
mas com aquela profusão de padarias sendo abertas e prospe-
rando, mais difícil seria convencer o público de que aquele não 
fosse um negócio lucrativo.
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No que diz respeito aos amigos da pobreza, eles não 
nos revelaram seus nomes verdadeiros, suas profissões, seus 
endereços ou qualquer outro detalhe sobre suas condições de 
vida. Compravam pão como quase toda população da cidade, 
mas não sabemos se eram homens prósperos, remediados ou 
fizessem parte do crescente contingente de homens e mulhe-
res pobres livres que buscavam melhores oportunidades nos 
centros urbanos. No entanto, num país predominantemente 
analfabeto, era certo que eles tinham um benefício raro, que 
era saber ler e escrever. Além disso, calculavam razoavelmen-
te bem e mostravam domínio preciso dos sistemas de con-
versão de pesos e medidas, sem o qual não poderiam deter-
minar quantos pães poderia render uma barrica de farinha 
de trigo. Outra vantagem, sem dúvida, era dispor de recurso 
para mandar publicar cartas no Jornal do Commercio, que na 
opinião de muitos cobrava caro pelos seus serviços. 

Por outro lado, a possibilidade dos amigos da pobreza 
pertencerem a um segmento privilegiado não anula a repre-
sentatividade de suas falas dentro do conjunto social, pois se 
os setores com nível de renda médio se incomodaram com 
o preço do pão a ponto de tomarem a iniciativa de trazer a 
público um debate sobre a questão, supomos que os pobres 
estivessem enfrentando dificuldades ainda maiores para ter 
acesso aos gêneros de primeira necessidade. Os amigos da 
pobreza não exigiam que a venda do pão se realizasse sem 
lucro, ou que os ganhos dos panificadores fossem aquém 
do necessário para sua subsistência, posto que o lucro fos-
se aceito como parte integrante das relações de mercado. O 
que os amigos da pobreza condenaram, supondo contar com 
o consenso mais amplo da população, principalmente das 
classes menos abastadas, foi a comercialização do pão abai-
xo do peso em geral instituído, a concessão de privilégios a 
consumidores com maior poder aquisitivo, a existência de 
monopólios visando a especulação, assim como a ganância e 
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a avareza dos padeiros, que aos olhos do povo prosperavam 
à custa da pobreza, abrindo dezenas de padarias enquanto a 
maior parte da população sofria com a inflação, a queda do 
seu poder aquisitivo e o aumento do custo de vida.

Para alguns estudiosos, no Brasil Império a “vida polí-
tica consistia exclusivamente na ocupação de homens pode-
rosos agindo em nome daquilo que eles, sem hesitação, clas-
sificariam como o interesse comum”, de modo que “o grande 
público podia surgir como espectador ou como comentaris-
ta, mas não como um participante ativo” (GRAHAM, 1990, 
p. 212-213). No entanto, os amigos da pobreza, assim como 
toda população que ao longo daquela década viu-se oprimi-
da com a carestia, não se limitaram a assistir passivamente 
as discussões empreendidas pelos homens do governo sobre 
a organização da economia interna. A partir dos debates tra-
vados nas casas, ruas e imprensa emergia o “clamor público”, 
fazendo circular ideias, opiniões críticas e expectativas que 
demandavam das autoridades representantes do governo 
central e da municipalidade a tomada de medidas efetivas 
contra os abusos que vinham sendo cometidos pelos comer-
ciantes varejistas e de grosso trato, garantindo ao povo o 
acesso aos gêneros de primeira necessidade por um preço 
que considerassem justo.



122

A salubridade das
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Competências em debate, autoridades em 
disputa1

Em 26 de fevereiro de 1857, o jornal Correio Mercantil noti-
ciou que “o fiscal do Sacramento multou a dois benzedores de 
leite e a um açougueiro que vendia carne podre”. Nesse dia, o 
mesmo periódico informou aos leitores que

O subdelegado da freguesia da Candelária, na correição a 
que procedeu anteontem em parte do seu distrito, acompa-
nhado do médico da polícia, o Sr. Dr. José Francisco de Souza 
Lemos, visitou 24 casas de negócio, e multou a Antônio Fer-
reira de Castro, morador no Arco do Telles n. 6, por vender 
café com milho torrado e ter sua casa com falta de asseio. 
(CORREIO MERCANTIL, 26/02/1857)

1 Versão pouco modificada desse texto foi publicada em: SOUZA, Julia-
na Teixeira. Carne podre, café com milho e leite com água: disputas de 
autoridade na regulação e fiscalização do comércio de gêneros (Rio de 
Janeiro, 1840-1889). História, Ciências, Saúde-Manguinhos, v. 4, 2011.  
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Para as autoridades que participaram da correição, não 
deve ter causado surpresa a constatação de que havia pro-
dutos de má qualidade sendo disponibilizados para venda 
na capital do Império. Indicativo de que o problema era cor-
riqueiro, alguns dias depois, em 1º de março de 1857, outra 
notícia sobre a falta de salubridade nos estabelecimentos 
dedicados ao comércio de alimentos foi publicada no Cor-
reio Mercantil, alertando a população:
Parece que os vendedores de gêneros desta boa cidade 
fazem timbre em especular com a salubridade pública e a 
vigilância das autoridades em proveito de sua fortuna. É 
impossível que a venda de gêneros podres não dê lucro bas-
tante para cobrir a imposição da multa, ou que alguma outra 
particularidade não os faça zombar impunemente das leis; 
pois se assim não fosse os exemplos já passados e os que se 
seguem serviriam de norma para a completa abstenção de 
semelhante abuso. O digno subdelegado da freguesia de São 
José o Sr. Dr. José Mariano da Silva, acompanhado do Sr. Dr. 
José Francisco Diogo, visitou diversos armazéns, hotéis e ca-
sas de pasto da mesma freguesia, e multou quatro por falta 
de asseio e terem a venda gêneros deteriorados (CORREIO 
MERCANTIL, 01/03/1857). 

 Apresentadas pela imprensa como práticas contumazes, 
a venda de produtos falsificados e em condições impróprias 
para o consumo eram algumas das infrações mais frequente-
mente cometidas pelos comerciantes do ramo de alimentos 
na praça do Rio de Janeiro. Embora essas contravenções não 
fossem ignoradas pelo público, eram as notícias de flagrante 
delito que respaldavam a opinião geral de que os homens de 
negócio, além de cobrarem preços exorbitantes pelos gêneros 
de primeira necessidade, recorriam em práticas que punham 
em risco a saúde pública. Por meio dos relatos que davam conta 
das ações de policiais e fiscais da municipalidade, a população 
atestava que nas casas de comércio, bancas de mercado e entre 
vendedores ambulantes, não era difícil encontrar carne podre, 
peixe cheirando mal, café triturado com milho, leite com água, 
vinho misturado com corantes ou substâncias que lhe tira-
vam a acidez, e tudo mais que a criatividade dos negociantes 
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pudesse inventar com vistas a aumentar suas margens de lu-
cro ou evitar o prejuízo de desfazerem-se dos produtos dete-
riorados. 

Prevenir e reprimir essas infrações era atribuição da 
Câmara Municipal do Rio de Janeiro, pois de acordo com o 
Regimento de 1828, competia às instituições camarárias pro-
ver “sobre a comodidade das feiras, e mercados, abastança, 
e salubridade de todos os mantimentos, e outros objetos ex-
postos à venda pública”. Esse assunto foi tratado no Código de 
Posturas de 1838, mantido em vigor nas décadas seguintes, 
por meio de vários artigos, entre os quais se determinava: 

Os que venderem ou tiverem à venda quaisquer gêneros 
sólidos ou líquidos corrompidos ou falsificados, serão mul-
tados em 30$000 e nas reincidências 60$000, e em 15 dias 
de cadeia. O fiscal fará conduzir ao depósito público os ditos 
gêneros, para terem o destino que lhes for dado por senten-
ça. As carnes e peixes que estiverem danificados, serão logo 
enterrados ou lançados ao mar. 
(CODIGO DE POSTURAS, 1870, p. 4)

Sendo frequentes os protestos dos comerciantes mul-
tados por infração de posturas, os fiscais da municipalidade 
procuravam reforçar a validade das multas que aplicavam 
angariando o apoio dos cidadãos. Nas ocasiões em que eram 
chamados a esclarecer sua conduta, não era incomum que os 
fiscais mencionassem o testemunho da população para legi-
timar seu julgamento, na expectativa de que essa aprovação 
bastasse para certificar sua competência e a propriedade de 
seu julgamento. Esse foi o procedimento adotado por Joaquim 
José Tavares, fiscal da freguesia do Sacramento, quando se viu 
obrigado a justificar perante os vereadores a pena que havia 
imposto ao dono de uma quitanda. Em seu ofício, ele escreveu: 
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No dia 19 do corrente às 5 horas da tarde, percorrendo o 
distrito de minha freguesia, encontrei na casa de quitanda 
miúda de Fernando Calisto, (que se acha preso pelo chefe de 
polícia por faltas que cometera), uma porção de carne seca 
em putrefação, a qual mandei imediatamente lançar à rua, 
a fim de que as pessoas que passassem e vissem seu mau 
estado, e depois mandei conduzir a mesma, em carroças e 
cabeças de pretos, e arrojá-la ao mar. A carne toda teria de 
peso cento e vinte arrobas, pouco mais ou menos, e cum-
prindo assim o disposto no mencionado parágrafo, autuei 
o dito Fernando Calisto (AGCRJ, cód. 9-1-43, 22/01/1842).

De acordo com o Código de Posturas da cidade, na 
medida em que o fiscal julgasse que a carne estava em con-
dições impróprias para o consumo, ele estava autorizado a 
ordenar que o produto fosse imediatamente enterrado ou 
lançado ao mar. Ao decidir, primeiramente, expor a carne às 
vistas da população que transitava pelo local, o fiscal Joaquim 
José Tavares evidenciou a importância que conferia à opinião 
dos munícipes. Ao que parece, o consentimento ou reprova-
ção pública das ações dos fiscais de freguesia influía direta-
mente no reforço ou comprometimento de sua competência 
frente aos vereadores, e também frente à própria população. 
Era fundamental, portanto, que o fiscal estivesse atento às 
expectativas de justiça daqueles que se reconheciam como 
sujeitos de direito e requeriam a intervenção do Estado, con-
dicionando seu apoio à capacidade dos fiscais responderem 
às queixas sobre a venda de produtos deteriorados, suspeita 
de alteração na composição dos alimentos, falta de higiene de 
alguns estabelecimentos comerciais, incômodo com a fumaça 
que saía das chaminés das padarias e outras situações identi-
ficadas como prejudiciais à saúde pública. 

A preocupação dos fiscais de freguesia em assegurar a 
aprovação e o respaldo dos cidadãos ganhou outra dimensão 
na década de 1840, ao se intensificar os questionamentos 
acerca da autoridade e competência da municipalidade por 
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parte de outras instituições vinculadas ao governo central. 
Como já mencionado anteriormente, a reformulação do Códi-
go do Processo Criminal incidiu diretamente sobre o campo 
de atuação das câmaras municipais, pois o decreto também 
determinou que a Secretaria de Polícia da Corte ficaria en-
carregada de providenciar o cumprimento dos assuntos de 
polícia previstos na Seção Segunda do Código de Posturas, no 
qual se incluíam os vários parágrafos dedicados às ofensas 
menores da ordem pública, edificações, vacinas e polícia dos 
mercados, resultando na sobreposição das jurisdições da 
Câmara e da Secretaria e no acirramento dos conflitos entre 
as duas instituições. 

Esse confronto não era novo. Na época da Intendên-
cia Geral da Polícia (1808-1832), especialmente no período 
em que esteve sob a administração de Paulo Fernandes da 
Silva (1808-1821), houve forte investimento na expansão da 
jurisdição da polícia, com a pretensão de que se estendesse 
sobre todos os assuntos considerados relevantes para a im-
plementação de políticas de controle social, ordenamento do 
espaço urbano e melhoria do abastecimento, estratégia que 
ameaçava a prerrogativa do Senado da Câmara decidir sobre 
essas questões (ALGRANTI, 1988; SILVA, 1986). As disputas 
por autoridade entre a vereança e a polícia se arrefeceram 
nas décadas de 1820 e 1830, conforme a instabilidade polí-
tica, as ameaças de levante na Corte e o crescimento da po-
pulação negra na cidade passaram a mobilizar maior atenção 
da Intendência e, posteriormente, da Secretaria de Polícia, que 
focou seu esforço na manutenção da segurança e tranquilida-
de públicas (CHALHOUB, 2012). No entanto, o “regresso con-
servador”, ao sobrepor a autoridade policial à administração 
camarária, recolocou na pauta de debates a possibilidade de 
a polícia assumir as jurisdições historicamente exercidas pela 
câmara, embora o Decreto de 3 de dezembro de 1841 tenha 
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representado uma vitória parcial nessa disputa, já que o dis-
positivo não abarcava as atribuições da Câmara Municipal 
em sua totalidade. 

Diante disso, na década seguinte houve um esforço 
da Secretaria de Polícia da Corte no sentido de estender 
seu campo de ação às questões tratadas na Seção Primei-
ra - Saúde Pública do Código de Posturas. Considerando 
o conteúdo da legislação municipal, verificamos que os 
temas tratados nessa seção não se limitavam a enterros, 
cemitérios, hospitais e moléstias contagiosas. Nos títulos 
dessa seção havia disposições sobre venda de alimentos e 
remédios, estabelecimento e asseio de currais e matadou-
ros, aterramento de áreas pantanosas, estabelecimento de 
curtumes, funcionamento de fábricas e manufaturas, entre 
outros artigos. Administrar a saúde pública na Corte im-
plicava, portanto, em tomar decisões que incidiam direta-
mente sobre a produção, comércio e ocupação do espaço 
urbano da maior e mais rica cidade do país. 

Alegando que a vereança não cumpria com suas obri-
gações de maneira apropriada, o chefe de polícia Antônio Si-
mões da Silva defendeu a inserção das questões relacionadas 
à saúde pública entre os assuntos de polícia de forma franca 
ao ministro da Justiça, cargo então exercido por Eusébio de 
Queirós Coutinho Matoso, no relatório de 13 de novembro de 
1849. Nesse documento, o chefe de polícia escreveu:

Não é minha intenção entrar no exame aprofundado da pro-
priedade, e mesmo competência das Câmaras Municipais 
para certos objetos, desejo apenas fazer sentir a Vossa Ex-
celência a necessidade de uma Lei que dê à Polícia algumas 
atribuições das Câmaras Municipais, principalmente as que 
ela exerce com mais impropriedade. A ação fraca, e impro-
fícua, que elas têm sobre as Escolas, Médicos, Cirurgiões, 
Boticários, sobre Hospitais, Casas de Saúde, moléstias con-
tagiosas etc. e sobre muitas outras coisas de igual importân-
cia, é mais prejudicial, do que útil, porque habitua o povo a 
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olhar com pouco respeito para essas disposições sem dúvi-
da legais, mas que não tendo utilidade por mal concebidas, 
e pior desenvolvidas, ele julga poder infringi-las, e o mais é 
que por uma correlação mal entendida aplica o mesmo fal-
so raciocínio a tudo quanto é restrição legal (AN, IJ6-212, 
13/11/1849).

No tempo presente, pode causar estranhamento a pre-
tensão do chefe de polícia em ampliar a jurisdição incluindo 
entre suas atribuições o direito de examinar, fiscalizar e resol-
ver questões específicas do campo da saúde, sobre as quais os 
profissionais da Medicina teriam melhor competência para 
julgar e opinar. Mas é preciso ter em conta que, em meados do 
século XIX, nem a polícia e nem tampouco os médicos haviam 
delimitado seu campo de forma precisa, sendo ambíguos e 
variáveis os critérios utilizados para se determinar o que es-
tava incluso no âmbito de atuação de cada categoria, prevale-
cendo a tendência de tentar estender esses campos o quanto 
fosse possível. 2 Alinhados a esse esforço, muitos médicos que 
integravam a burocracia imperial vinham alargando a noção 
de salubridade e buscando maior inserção nos debates sobre 
segurança, melhorias e embelezamento da cidade, de modo 
que o saber médico não apenas representava uma ameaça à 
manutenção das históricas jurisdições da Câmara Municipal, 
como também despontava como um elemento estruturante 
de qualquer política pública de controle social.

Não escapava ao chefe de polícia Antônio Simões da Sil-
va a soma de poder que poderia ser alcançada pelos agentes 
que tivessem competência e autoridade para tratar desses 
assuntos. Como a pretensão da polícia era reforçar sua au-
toridade, se possível monopolizando o direito de tomar de-
cisões e dar ordens sobre os mais variados aspectos da vida 
cotidiana dos habitantes da cidade, era uma decisão estraté-

2 Sobre as lutas de campo e a constituição do saber médico, ver Bour-
dieu, 1989 e Foucault, 1985.
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gica tentar estender sua influência sobre o campo de atuação 
dos profissionais de Medicina. O que estava em jogo não era 
apenas a habilidade da vereança, da polícia ou dos médicos 
cuidarem dos problemas relativos à saúde com mais proprie-
dade e eficiência. Importava, em grande medida, a possibili-
dade de a Secretaria agregar um novo domínio ao seu campo, 
na perspectiva de implementar um conjunto mais amplo de 
ações com vistas a impor uma estreita vigilância e um contro-
le eficaz sobre a população. E para os vereadores interessava, 
naturalmente, preservar suas atribuições contra as investidas 
dos agentes de outras esferas do poder, que concorriam para 
o esvaziamento da autoridade local no governo da cidade.

Mas apesar dos esforços de Antônio Simões da Silva em 
incluir a área da saúde na jurisdição da polícia, na medida em 
que as práticas da Secretaria de Polícia da Corte se voltaram 
cada vez mais para o patrulhamento das ruas e a condução de 
processos judiciais (HOLLOWAY, 1997), diminuíram progres-
sivamente as disputas com a Câmara Municipal no tocante a 
essa questão. Além disso, os bacharéis da polícia não conse-
guiram fazer frente às estratégias que já vinham sendo pos-
tas em ação pelos próprios profissionais de Medicina. Com 
a criação da Junta Central de Higiene, em 1850, os médicos 
conquistaram um espaço institucional que lhes permitiu par-
ticipar mais ativamente da definição das políticas de controle 
social impostas pelo Estado, um passo importante na busca 
dos bacharéis em Medicina por prestígio e reconhecimento 
no âmbito da administração pública, como também no desen-
volvimento de um projeto de higienização da sociedade.3 

Como ocorreu com a criação da Secretaria de Polícia, 
algumas das responsabilidades atribuídas ao novo órgão se 
sobrepuseram às competências da Câmara, obrigando os mé-
dicos da Junta a compartilharem com a vereança responsabi-

3 A Junta Central de Higiene foi extinta em fevereiro de 1886, sendo 
sucedida pela Inspetoria Geral de Higiene. Ver Chalhoub, 1996.
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lidades sobre a fiscalização de drogarias e boticas, vigilância 
das fábricas e inspeção dos alimentos, sendo frequentes os 
tensionamentos. Enfrentando acusações de que não estariam 
capacitados a cuidar adequadamente dos assuntos relativos à 
saúde pública, na sessão de 5 de março de 1853, o presidente 
interino da Câmara, Francisco Pinto da Fonseca, juntamente 
com os vereadores Jeronymo José de Mesquita, Dr. Roberto 
Jorge Haddock Lobo, Dr. Antônio José Gonçalves Fontes e Dr. 
Francisco Lopes da Cunha, apresentaram aos seus colegas uma 
proposta de reforma dos meios de execução das posturas, ten-
do o propósito de melhorar a fiscalização sobre a venda de gê-
neros. Atentos às investidas de outras instituições, no início do 
documento os vereadores colocaram em discussão o papel dos 
governantes, reafirmando seu compromisso com o bem-estar 
e os interesses das classes pobres, que pareciam permanente-
mente ameaçados pela decisão arbitrária dos comerciantes do 
setor varejista de ampliar seus lucros de forma ilícita. Nesse 
sentido, o documento afirmava:

Um dos deveres que devemos ter por mais santos, e mais 
dignos de nós, é por certo aquele que se dirige a aliviar um 
dos muitos vexames que desgraçadamente pesam sobre as 
damas pobres da sociedade.
Não há aí quem não sinta, quem não veja cotidianamente 
as falsificações que muitas dessas casas, vulgarmente cha-
madas Vendas ou Tabernas – praticam em detrimento da 
pobreza, e como meio de levantar em pouco tempo fortu-
nas que muitas vezes tem até chegado a ser colossais. Ali 
se falsifica o peso e a medida. Ali se altera à vontade, ou se 
vendem os gêneros de primeira necessidade em tal estado 
de corrupção que mais se podem chamar veneno do que 
alimento para o pobre operário. Diga-o a avultada cifra de 
óbitos por lesões intestinais, e outras enfermidades de sua 
natural consequência, que lentamente vão ceifando uma 
boa parte dessa numerosa classe. Seria, enfim fastigioso nu-
merar agora todos os abusos, todos os crimes que a polícia 
municipal tem tolerado entre nós, a despeito dos clamores 
incessantes que por toda parte se ouvem (AGCRJ, cód. 59-1-
45, 5/03/1853, grifo do autor).
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 Nesse discurso direcionado ao público geral, ou mais 
especificamente àqueles que poderiam acompanhar os de-
bates da Câmara Municipal por meio das sessões abertas e 
das publicações na imprensa, é evidente a preocupação dos 
vereadores em endossar as expectativas dos cidadãos que re-
clamavam dos comerciantes habituados a vender alimentos 
impróprios para o consumo. Procurando se alinhar à opinião 
geral sobre o que seriam práticas ilegítimas de mercado, os 
vereadores afirmaram que “hoje tolera-se o lucro criminoso 
de poucos com grave e visível malefício de todos” (AGCRJ, 
cód. 59-1-45, 5/03/1853), reforçando a crença profunda-
mente arraigada de que a busca desenfreada pelo lucro era 
vil e prejudicial ao bem comum, sendo dever dos governantes 
proteger os pobres sujeitos às fraudes e abusos. Desse modo, 
se reiterava o papel da instituição camarária como legítima 
representante e defensora dos cidadãos, sobretudo dos mais 
necessitados. 

Sobre esse aspecto, é interessante notar que os verea-
dores tiveram o cuidado de falar especialmente às mulheres 
pobres, que atuavam no comércio de gêneros alimentícios 
de uma forma peculiar, lidando diretamente com os comer-
ciantes, barganhando o preço das mercadorias e averiguando 
pessoalmente a qualidade dos produtos expostos à venda. 
Essas práticas proporcionavam às mulheres pobres larga ex-
periência na detecção de produtos deteriorados, corrompi-
dos, falsificados ou vendidos com peso inferior ao estipulado, 
como percebido por E. P. Thompson em seu estudo sobre os 
chamados “motins de fome” na Inglaterra do século XVIII, no 
qual afirmou que essas revoltas eram comumente iniciadas 
por mulheres porque elas estavam “naturalmente mais en-
volvidas com negociações face a face no mercado” (THOMP-
SON, 1998, p. 184). Com efeito, identificando tanto os comer-
ciantes que agiam de má-fé quanto as autoridades que não 
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cumpriam com suas obrigações na vigilância e autuação dos 
contraventores, as mulheres desempenhavam um papel sin-
gular nas relações de mercado, sobretudo quando o assunto 
era a fiscalização do comércio de gêneros. 

Na sequência do documento acima referido, os verea-
dores procuraram demonstrar que os problemas atribuídos à 
incompetência da Câmara poderiam ser resolvidos através de 
algumas mudanças na execução da lei. Defendiam, portanto, o 
conteúdo da legislação municipal, o que significava defender 
da mesma forma os critérios que nortearam sua elaboração, 
pautados no costume e na noção de bem-comum. Mas no lugar 
de continuarem se dirigindo aos munícipes, neste ponto os ve-
readores passaram a falar aos grupos de agentes com os quais 
concorriam na administração pública. E o provável era que seus 
interlocutores fossem os médicos da Junta Central de Higiene, 
que desde sua criação vinham celebrando suas sessões no Paço 
da Câmara Municipal, condição que forçava a intensa comuni-
cação entre as duas instâncias do poder. Eles argumentaram: 

Diz-nos-ão talvez que nem as leis existentes são suficientes, 
nem os seus naturais executores são os mais azados para obs-
tar o mal. Falsa doutrina é essa [...] Então, com um fim muito 
especial, clamava-se contra a mais pequena ação de um Juiz 
Almotacel, que se prejudicava a um beneficiava a muitos. Hoje 
tolera-se o lucro criminoso de poucos com grave e visível ma-
lefício de todos. [...] Nem se diga que essas ideias são retró-
gradas, e que como tais devem ser banidas da discussão. O 
verdadeiro progresso não pode ser avaliado por palavras mas 
sim pela experiência. (AGCRJ, cód. 59-1-45, 5/03/1853)

Em contraposição à ideia de progresso, apropriada 
pela medicina higienista e associada à ciência, os vereadores 
saem em defesa da experiência, evocando a noção de tradi-
ção. Nesse sentido, a menção às atribuições exercidas pela 
almotaçaria cumpre o propósito de fazer recordar aos adver-
sários que as atribuições da vereança quanto à saúde pública 
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e regulação da economia local remontavam ao Antigo Re-
gime, num discurso em que tradição, costume e experiên-
cia são mobilizados para legitimar o direito reclamado pela 
câmara para manter suas jurisdições históricas (GOUVÊA, 
2002; PEREIRA, 2001). Era um discurso que também enfa-
tizava como essa experiência proporcionara aos membros 
da instituição camarária um conhecimento que não poderia 
ser compartilhado com os novos grupos de agentes que ti-
nham a pretensão de anular sua autoridade sobre o governo 
da cidade, como os acadêmicos de Medicina, que pareciam 
mais preocupados em manterem-se atualizados com as teo-
rias em voga na Europa do que em conhecer os hábitos e 
costumes da população. 

Por fim, como os vereadores consideraram que a fra-
gilidade atribuída à administração municipal “não está tan-
to na deficiência das leis vigentes como na falta de aplicação 
moral de uma grande parte de seus executores” (AGCRJ, cód. 
59-1-45, 5/03/1853), decidiram propor o seguinte:

O vereador encarregado de cada Freguesia fica autorizado 
a fazer nela as correções que julgar conveniente, em com-
panhia do Fiscal respectivo e seus Guardas, com o fim de 
inspecionar tudo quanto possa ser relativo ao interesse da 
saúde pública, e ao bem-estar da classe pobre da sociedade, 
somando-se neste ato de todos os meios que a Lei lhe facul-
tar. (AGCRJ, cód. 59-1-45, 5/03/1853)

A medida foi aprovada sem dificuldades, evidenciando 
a capacidade dos vereadores suspenderem os conflitos inter-
nos e agirem de forma articulada quando as prerrogativas da 
instituição camarária estavam em jogo (AGCRJ, cód. 59-1-45, 
1853, nota marginal). A câmara era composta por nove ve-
readores, e cinco deles haviam assinado a proposta, incluindo 
três médicos, um detalhe importante, considerando que o ob-
jetivo era reforçar a autoridade e competência dos vereado-
res para tratar dos assuntos relativos à saúde pública. Para 
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justificar a manutenção de suas prerrogativas, os vereadores 
recorriam ao costume e à tradição, embora o fizessem evocan-
do a memória de um tempo distante e impreciso, onde proje-
tavam um governo local idealizado, com autonomia e pode-
res irrestritos, indispensáveis para assegurar o bem de toda 
comunidade. Outro aspecto a ser observado, o compromisso 
desses vereadores com a defesa da jurisdição da instituição 
camarária, em detrimento às pretensões da Junta Central de 
Higiene, comprova a falta de coesão dos profissionais de Me-
dicina, cujos interesses estavam alinhados, primeiramente, 
com as instituições em que desempenhavam cargos públicos.

Enfatizando a importância da experiência e da adesão 
a determinados princípios morais na conformação de um 
governo que se pretendia representante dos munícipes, o 
discurso dos vereadores mostrava que a despeito das mu-
danças que vinham acontecendo na sociedade, particular-
mente na organização político-administrativa do Estado e 
na vida econômica da cidade, os valores paternalistas ainda 
se distinguiam como um importante componente da cultu-
ra política da época, orientando as noções de justiça e bem 
comum. Em função disso, os vereadores reiteradamente 
lembravam aos adversários que nenhum outro agente do 
governo podia arrogar-se o título de representantes dos 
munícipes e defensores das classes pobres, deixando claro 
que consideravam estes atributos indispensáveis para os 
que pretendessem assumir a direção do governo da cidade. 
A pretensão dos vereadores era pautar suas falas em valores 
compartilhados por todo conjunto social e, como defenso-
res desses valores, eles se consideravam melhor capacita-
dos que qualquer outro agente do governo a providenciar o 
ordenamento da vida citadina, atuando como naturais exe-
cutores das leis que promoveriam o bem-estar da popula-
ção e legítimos protetores da classe pobre. 
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Ao propor que os vereadores se unissem aos fiscais nas 
correições, os vereadores talvez procurassem estabelecer um 
contato mais direto com os consumidores, estreitando a rela-
ção entre governantes e governados, tornando mais visível a 
figura e a autoridade desses homens. Mas, na prática, a pro-
posta dos vereadores não alterava de maneira significativa a 
forma como a instituição camarária já vinha providenciando a 
fiscalização do cumprimento das posturas. Além disso, a apro-
vação dessa proposta não anulou os decretos que deram forma 
ao funcionamento da Junta Central de Higiene. Com ou sem a 
presença dos vereadores, o trabalho de fiscalização das postu-
ras seria feito por comissões compostas por fiscais e médicos 
da Junta, acompanhados por guardas municipais ou guardas 
urbanos. A presença dos vereadores também não anulava o 
fato de que, para os membros da Junta Central de Higiene, os 
funcionários da municipalidade não eram capazes de emitir 
um juízo correto e aceitável sobre a qualidade e a composição 
dos alimentos vistoriados, estando desqualificados para de-
sempenhar adequadamente a tarefa de prover o policiamento 
e salubridade das feiras e mercados, o que justificava a aspira-
ção de substituir, ou ao menos estabelecer-se como instância 
externa de controle sobre a instituição camarária.

Como era de se esperar, a convivência forçada entre 
agentes de setores concorrentes da administração pública 
acirrou os conflitos entre os funcionários dessas instituições, 
problema que chegou a ser comentado no jornal Correio da 
Tarde, em 19 de setembro de 1855, onde se dizia: 

As comissões sanitárias das diferentes freguesias não fun-
cionam de acordo com a autoridade municipal. Os empre-
gados da municipalidade puxam para um lado, os da polícia 
para outro: a polícia é feita (quando se faz) a arbítrio de 
cada um no que respeita ao asseio e salubridade pública; as 
comissões não se entendem convenientemente com a polí-
cia administrativa, e com a municipal!
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Isto ainda não é tudo. Vende-se ao povo carne fresca 
deteriorada, como se tem clamado pela imprensa; as 
espeluncas de comidas feitas continuam com toda sua 
imundície; as tavernas são ainda o que sempre foram, 
apesar das visitas que uma ou outra vez lhes faz a polí-
cia (CORREIO DA TARDE, 19/09/1855).

Para a população, talvez fosse menos importante saber 
que instituição estaria encarregada de fiscalizar a qualidade 
dos produtos expostos à venda, desde que fosse constatada 
sua eficiência, preferencialmente por meio da imposição de 
multas e prisões aos comerciantes infratores. Mas o gover-
no central e a municipalidade estavam longe de chegar a um 
acordo sobre como atuariam, conjuntamente, para prover a 
salubridade dos mercados e feiras da cidade, havendo impas-
se sobre a jurisdição de cada órgão, como também sobre a re-
lação de subordinação entre eles. O impasse não foi resolvido 
por meio de decreto. Muito embora as leis aprovadas desde a 
consolidação da Independência tenham procurado fixar hie-
rarquias em detrimento ao poder local, colocando em xeque 
as prerrogativas da câmara, as disputas na administração 
pública evidenciavam que a sobreposição de jurisdições nem 
sempre favorecia a centralização. 

A proposta de submeter a instituição camarária aos 
agentes do governo central, como também à lógica e aos ritos 
do Estado moderno e progressista que se pretendia construir, 
pareceu reforçada com o surgimento da ideologia da higiene 
e o fortalecimento do argumento de que os negócios públicos 
seriam conduzidos de forma mais eficiente na medida em que 
norteasse suas ações a partir de saberes técnico-científicos 
(CHALHOUB, 1996). Mas o projeto político dos médicos da 
Junta Central de Higiene esbarrava no esforço dos vereado-
res em legitimar a manutenção de suas históricas jurisdições, 
mobilizando todos os recursos que podiam dispor por meio 
do Regimento das Câmaras de 1828 e do Código de Posturas 
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da cidade. Mantidos em vigor durante todo o Império, esses 
mecanismos legais permitiram que a câmara preservasse 
sua autoridade na definição das políticas públicas de setores 
estratégicos da economia, ao mesmo tempo em que sinaliza-
vam que o capital político e simbólico angariado pelas novas 
instituições criadas pelo Estado imperial, como também pe-
los médicos à frente da Junta, ainda estavam longe de serem 
suficientes para assegurar que a instituição camarária fosse 
simplesmente anulada.

Precisa ser médico, ou basta 
ter olhos e olfato?

O esforço da Câmara Municipal do Rio de Janeiro para 
legitimar a competência de seus funcionários em prover a sa-
lubridade dos mercados e feiras da cidade contou em seu fa-
vor com as lutas travadas pelos profissionais de Medicina em 
seu próprio campo, posto que estivessem longe de resolver 
suas divergências sobre procedimentos, técnicas ou mesmo a 
constituição dos seus saberes. Quando suas aptidões e pres-
tígio eram ameaçados por outros colegas de profissão, não 
era raro que outros médicos viessem a público denunciá-los, 
expondo o fraco desempenho no exercício da arte de curar, a 
fragilidade de suas técnicas rudimentares, assim como a di-
ficuldade de emitirem parecerem precisos com base em aná-
lises de laboratório (SAMPAIO, 2001). Eram controvérsias 
que, além de substrato para todo tipo de chacota e piada na 
imprensa e em textos literários, comprometiam a posição dos 
médicos na disputa com outros agentes públicos, e sobretudo 
com a instituição camarária.
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Na condição e “olhos” da câmara, eram os fiscais de fre-
guesia que ficavam incumbidos de avaliar a condição dos ali-
mentos, muito embora não dispusessem de nenhuma forma-
ção ou habilidade específicas que lhes credenciasse mais do 
que a qualquer outro indivíduo para o exercício dessa função. 
Na primeira metade do século XIX, acreditava-se que identi-
ficar um gênero corrompido ou falsificado era tarefa que não 
exigia conhecimento diferente daquele proporcionado pelo 
senso comum, ou pelo bom senso, e era isso que se esperava 
dos fiscais. No mais, exigia-se dos homens indicados ao exer-
cício desse cargo que soubessem ler, escrever e ter idonei-
dade reconhecida, requisitos considerados suficientes como 
forma de distinção (ABREU, 1999, p. 194). Esses predicados, 
no entanto, não asseguravam de modo algum que as avalia-
ções feitas pelos fiscais estivessem isentas de contestação, 
principalmente quando a crítica ao trabalho que realizavam 
era formulada por profissionais qualificados. 

Como forma de retaliação, os fiscais não costumavam 
deixar escapar as oportunidades de expor a falta de credibi-
lidade dos médicos e a precariedade dos seus conhecimen-
tos, por vezes se alinhando aos comerciantes da cidade. Em 
fevereiro de 1856, o fiscal da freguesia de Santana saiu em 
correição na companhia do Dr. Argemiro Antônio Correa do 
Rego , que declarou de forma contundente que as tabernas 
visitadas vendiam 

vinho bastante saturado de ácido sulfúrico, e que por ser 
veneno muito violento, ainda mesmo diluído em qualquer 
líquido multara a todos os indivíduos em cujas casas encon-
trou essa falsificação (AGCRJ, cód. 9-1-55, 04/02/1856). 

Todos os taberneiros acusados pelo Dr. Argemiro pro-
testaram contra a sentença recebida, alegando que se o vi-
nho continha tal substância não era culpa deles, assegurando 
ao fiscal que o produto mantinha a composição de quando o 
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compraram. Com a grita geral, o fiscal decidiu apoiar a cau-
sa dos comerciantes, e para resolver o impasse consultou o 
vereador Dr. Haddock Lobo, que sugeriu ao fiscal que procu-
rasse outro vereador, o prestigiado boticário Ezequiel Corrêa 
dos Santos, que não precisou de muito tempo para emitir seu 
parecer sobre o caso. Não obstante a citação seja longa, e com 
vários termos técnicos, compensa acompanhar o esforço do 
boticário em reconstituir, e desqualificar de forma descon-
certante, as técnicas de análise utilizadas pelo Dr. Argemiro. 
Eis o seu juízo:

Com a franqueza e lealdade que devem caracterizar tais opi-
niões, declaro que nenhum desses indivíduos deve ser mul-
tado, porquanto, segundo informações que me foram dadas 
pelo fiscal, o Senhor Dr. Argemiro não procedeu a análise do 
gênero suspeito de uma maneira tal que não deixe dúvidas, 
muito pelo contrário seus reativos deram resultado que o 
iludiram. Os vinhos costumam falsificar-se pela aguarden-
te quando são pouco alcoólicos; com matérias corantes e 
outras que deem corpo para iludir a vista; com substâncias 
que lhe tiram acidez quando por fracos ou mal preparados 
começam a vinagrar-se; mas saturar bastante os vinhos com 
ácido sulfúrico para os tornar mais agradáveis e vendáveis, é 
por certo um processo que nunca será empregado pelos fa-
bricantes de vinhos nem pelos nossos químicos de esquinas.
O Senhor Dr. Argemiro confundiu talvez a falsificação mui-
to comum do vinagre pelo ácido sulfúrico supondo que se 
tivesse o mesmo com o vinho; além disso os seus reativos 
fizeram-no tomar a nuvem por Juno.
Este Senhor para verificar a presença do ácido sulfúrico nos 
vinhos suspeitos serviu-se de uma solução de barita que em 
presença do ácido sulfúrico forma sulfato de barítico que 
sendo insolúvel se precipita, mas dá o mesmo resultado em 
presença de qualquer sulfato, e os vinhos contém muitas 
vezes sulfatos naturais, sem que o licor seja pernicioso à 
saúde; sou mais informado que o Senhor Argemiro diluiu os 
vinhos suspeitos antes de lançar-lhes a barita com água or-
dinária, fornecidas pelas mesmas casas, e todos sabem que 
em geral as águas não destiladas (que nunca devem servir 
para análise) contêm sulfatos em solução, e sempre que tais 
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corpos se acharem em presença em uma solução de barita há 
de aparecer o mesmo resultado que se estivesse em contato 
com ácido sulfúrico.
Não estando pois provado, e sendo mesmo impossível a fal-
sificação dos vinhos de que se trata pelo ácido sulfúrico, sou 
de parecer, que, louvando-se o bem entendido escrúpulo do 
fiscal da freguesia de Santana, se lhe ordene que não proce-
da contra os indivíduos que fazem objeto de sua consulta 
(AGCRJ, cód. 9-1-55, 04/02/1856, grifos do autor). 

Ao que parece, na opinião de Ezequiel Corrêa dos San-
tos, não havia dúvidas de que as informações relativas ao ris-
co de ingestão do ácido sulfúrico fossem de domínio público, 
por se tratar de uma substância altamente corrosiva e muito 
nociva à saúde. Talvez, por isso o vereador tenha descartado 
com tanta segurança a possibilidade do vinho ter sido falsifi-
cado pela saturação do mesmo, fosse pelos fabricantes de vi-
nho ou por qualquer comerciante. Respaldado pelo prestígio 
acumulado ao longo de anos, sendo notoriamente reconhe-
cido pela competência no exercício da profissão, o boticário 
não hesitou em menosprezar a técnica utilizada pelo médico, 
com o claro objetivo de minar a reputação do adversário. A 
estratégia funcionou, prevalecendo o parecer do vereador 
Ezequiel Corrêa dos Santos, favorecido pela prerrogativa da 
câmara decidir sobre a imposição de multas. 

Não foi apenas solicitando a intervenção de profissio-
nais concorrentes que os fiscais da municipalidade agiram 
para arruinar ou lançar suspeitas sobre a competência dos 
médicos. A autoridade pretendida pelos profissionais em Me-
dicina era vista como inoportuna para os fiscais, que durante 
décadas foram os únicos responsáveis por emitir opiniões 
sobre a qualidade dos gêneros vendidos pelos comerciantes 
a retalho. Seus saberes, expressos na maneira de exercer o 
ofício, não tinham qualquer atributo científico, ainda que am-
bicionassem ser igualmente reconhecidos como verdadeiros. 
Com a experiência adquirida no trabalho cotidiano, os fiscais 
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tinham seus próprios métodos de avaliar a qualidade dos ali-
mentos, os quais continuaram empregando a despeito da crí-
tica que os médicos lhes dirigiam. 

Como fiscalizavam as contravenções contra a saúde 
pública há mais tempo que os agentes de outras instituições, 
os fiscais eram mais facilmente reconhecidos pelos cidadãos 
como responsáveis pela defesa daquilo que compreendiam 
como seus direitos, condição que procuravam angariar em 
seu favor nas disputas com outros agentes. As manifesta-
ções de aprovação ao seu trabalho não eram frequentes, mas 
acontecia de um ou outro fiscal ter suas qualidades exalta-
das nas páginas dos jornais. João José Alves Ferreira, fiscal da 
freguesia de Santana, foi elogiado numa carta publicada no 
jornal Correio da Tarde em 7 de fevereiro de 1856, em que o 
leitor chamado “Um do Povo” escreveu: 

Se a Ilustríssima Câmara tivesse muitos empregados tão ati-
vos e zelosos, como o Sr. Ferreira, fiscal de Santana, estou 
certo que as coisas andariam de outra maneira, e que o povo 
não chamaria imposturas, as posturas da municipalidade, 
tão desprezadas têm sido elas, já pelo desleixo, já pelo pa-
tronato. [...] Assim o vimos multando a um eleitor popular, 
que vendia ao povo café torrado misturado com milho, a um 
capitão da guarda nacional, condecorado com diversas or-
dens honoríficas, grande proprietário, que por seus escra-
vos, mandava vender ao povo leite falsificado, esquecidos 
de que serviam cargos populares, e de que, em uma quadra 
tão lastimosa, deviam antes abrir suas recheadas bolsas do 
que especular em detrimento da saúde pública, dando vene-
no aos míseros, a quem deviam fazer esmolas – sacra auri 
fames (CORREIO DA TARDE, 07/02/1856, grifos do autor).

Não podemos descartar a hipótese de ter sido o próprio 
fiscal a escrever a carta, mas ainda que seja este o caso, justa-
mente para se fazer crer como “Um do Povo”, o autor da carta 
procurou operar com crenças, valores e expectativas com os 
quais o público leitor, e a população de forma geral, pudes-
sem se identificar. Apesar do empenho da municipalidade em 
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convencer a população de que as posturas da cidade eram um 
instrumento eficaz de defesa dos direitos e do bem-estar dos 
munícipes, havia a desconfiança de que prevaleciam os inte-
resses do corpo de comerciantes da cidade nas decisões to-
madas pelos governantes. Por isso esperava-se que ações de 
maior visibilidade na repressão aos infratores, que faziam a 
lei parecer justa, causassem grande impressão nos ânimos de 
quem esperava que o poder público efetivamente cumprisse 
com o dever moral de proteger as classes menos favorecidas. 
Ao explicar os motivos que o levaram a publicar aquela car-
ta, “Um do Povo” descreveu o sentimento de indignação que 
deveria ser experimentado pela população consumidora, que 
tinha de enfrentar cotidianamente as fraudes e a especulação 
na venda de gêneros alimentícios. Na continuação da carta, 
“Um do Povo” disse: 

Estávamos a janela pela madrugada, como de antigo, e in-
variável costume a espera de um vendedor de leite. O pri-
meiro, que passou com sua vaquinha de amostra, recusou 
vender-nos meia pataca de leite, ordenhado a nossa vista, 
declarando que só vendia o contido nas vasilhas, e depois de 
alguma disputa, continuou o seu caminho, mas, oh desgra-
ça!... sai-lhe ao encontro o zeloso fiscal, que procedendo ao 
exame da mistura, que nos queria o ilhéu nos impingir por 
leite, mandou-o despejar na rua por falsificado! E estes es-
peculadores sem embargo destes quase cotidianos exames 
não se escarmentam, dando assim a crer que os lucros, que 
tiram vendendo gato por lebre, são tais, que os compensam 
e indenizam das repetidas multas: vejam daqui que tal não é 
a ganância! (CORREIO DA TARDE, 07/02/1856)

Ao solicitar que a vaca fosse ordenhada a sua vista, a 
pretensão era garantir a compra de um leite que não fosse 
corrompido, decisão justificada pela suspeita generaliza-
da de que os vendedores traziam leite adulterado em suas 
vasilhas. Inicialmente, o propósito de trazer as tais vasilhas 
era agilizar a compra do produto, mas havia indícios de que 
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alguns vendedores utilizavam esse expediente para encobrir 
a comercialização de leite misturado à água e outras substân-
cias. A cautela de “Um do Povo” devia parecer ainda mais pro-
cedente na medida em que, na narrativa, o vendedor insistiu 
em negociar apenas o produto contido nas vasilhas, recusan-
do-se a ordenhar a vaca no ato da compra. Não obstante “Um 
do Povo” insistisse, o vendedor não era obrigado a tirar o leite 
em sua presença, daí tornar-se fundamental o aparecimen-
to do fiscal, figurando como provedor da justiça. Se não esti-
vesse próximo ao local para tomar a iniciativa de averiguar o 
motivo da recusa, sem alternativas, outros consumidores se 
veriam diante da opção de comprar leite suspeito ou voltar 
para casa de mãos vazias. 

Por outro lado, é interessante notar que no relato não 
há qualquer menção ao método utilizado pelo funcionário da 
câmara para determinar a falsificação do leite, embora tenha 
sido despejado na rua sob essa alegação. Ao que tudo indi-
ca, o fiscal João José Alves Ferreira realizou o exame no local, 
provavelmente tomando sua decisão com base em observa-
ções sobre a textura, a coloração, o sabor ou o odor do leite. 
Neste caso, ele só poderia utilizar como critério de avaliação 
um conhecimento adquirido com a prática cotidiana daquele 
ofício, posto que uma análise mais precisa sobre a composi-
ção do produto só poderia ser realizada em laboratório. 

Ao que parece, o fiscal João José Alves Ferreira ignorou 
as queixas dos vendedores de leite quanto aos seus métodos 
de ação. Em denúncia publicada no Diário do Rio de Janeiro, 
em 7 de fevereiro de 1856, o fiscal da freguesia de Santana foi 
acusado de prender escravos por venderem leite falsificado, 
sem provas concretas de que tivessem cometido a infração. 
Ainda que parte dos consumidores depositasse grande con-
fiança nas avaliações feitas pelos fiscais, isso não os resguar-
dava de enfrentamentos com os comerciantes insatisfeitos 
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com suas decisões, sobretudo quando faziam desaparecer 
toda mercadoria que desconfiassem corrompidas ou falsi-
ficadas. Lembramos que exceto nos casos de carne e peixe, 
as posturas determinavam que os gêneros suspeitos fos-
sem conduzidos ao depósito público. Sendo publicamente 
confrontado, o fiscal encaminhou sua resposta à seção “Pu-
blicações a Pedido” do Correio Mercantil, por meio de carta 
em que afirmava

O fiscal da freguesia de Santana declara ao respeitável pú-
blico, que ainda não prendeu a pessoa alguma por vender 
leite falsificado, senão depois do exame feito pelos srs. boti-
cários, Benedito José de Araújo, Flávio José da Silva e Fran-
cisco Antônio de Castro, e declararem estes a falsificação, 
como procedeu ultimamente a respeito do escravo de uma 
alta personagem, que, com seus próprios olhos, se conven-
ceu da justiça e circunspeção do seu procedimento (COR-
REIO MERCANTIL, 08/02/1856). 

João José Alves Ferreira não ignorava a inconsistência 
dos seus métodos de análise. A rigor, ainda que ele acredi-
tasse que os conhecimentos acumulados ao longo dos anos 
lhe dessem condições de determinar verdadeiramente se um 
alimento estava corrompido ou falsificado, ele não estava habi-
litado a executar esse tipo de análise. Por conta disso, em sua 
defesa, ele recorreu ao respaldo dos boticários. O fato de ter 
reconhecido que essa habilidade pertencia a uma determinada 
categoria profissional mostra que o fiscal reconhecia os limites 
impostos por seu lugar de fala, e percebia a profunda mudança 
que vinha se processando nas regras de formação dos enuncia-
dos aceitos como verdadeiros e habilitados a legitimar as ações 
dos representantes do Estado. Eram novos ritos que se impu-
nham, cujo acesso estava restrito àqueles que alcançavam um 
determinado nível de educação formal. Por esse motivo, o Esta-
do não o nomeara para o exercício daquela função, cabendo aos 
boticários o exame dos gêneros suspeitos.
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Mas isso não significa que o episódio tenha demovido o 
fiscal de sua jornada contra os vendedores de leite falsificado. 
Apesar das queixas, ele continuou despejando nas ruas todo 
produto trazido em vasilhas que não lhe inspirassem confian-
ça, com ou sem o exame dos boticários. Como as condições em 
que eram flagrados os supostos infratores se repetissem, um 
ano e muitas multas depois, ele tomou a iniciativa de enviar 
à Câmara Municipal uma proposta que, no seu ver, limitaria a 
ação dos “benzedores de leite”, sugerindo que os ambulantes 
fossem “privados dessa vasilha, que lhes serve de escudo ao 
seu dolo, a sua perfídia” (AGCRJ, cód. 58-4-45, 20/02/1857). 
Sem dúvida era uma proposta muito coerente com seus méto-
dos de ação, posto que ele considerasse potencialmente sus-
peito de fraude todo vendedor de leite que tivesse o hábito de 
vender somente o produto que trouxesse consigo nesses reci-
pientes, recusando-se a ordenhar a vaca à vista dos consumi-
dores. Para satisfação do fiscal, seu pedido foi aprovado pela 
instituição camarárias em 3 de abril de 1857, sendo reiterado 
em outras ocasiões (AGCRJ, cód. 58-4-45, 02/04/1869). 

Esta decisão indicou que a vereança aprovava o empe-
nho de João José Alves Ferreira na repressão à venda de leite 
falsificado, ainda que seus métodos contrariassem os comer-
ciantes e subestimassem a importância das análises feitas em 
laboratório na determinação da qualidade e composição dos 
alimentos. Desta forma, mesmo sem desqualificar o saber 
acadêmico de forma direta, a Câmara reforçou a credibilida-
de dos fiscais em detrimento de outros profissionais, numa 
clara tentativa de reforçar a autoridade de seus funcionários. 
Diante da insistência da vereança em tentar preservar a au-
tonomia dos fiscais, com frequência o presidente da Junta 
Central de Higiene se via obrigado a lembrar ao presidente 
da Câmara Municipal que os funcionários de ambas institui-
ções estavam encarregados de inspecionar conjuntamente os 
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mercados e casas comerciais da cidade. Esse foi o conteúdo 
do aviso encaminhado pelo Dr. Francisco de Paula Cândido, 
presidente da Junta, em ofício encaminhado à câmara:

Tendo os Membros da Junta Central de Higiene Pública de 
proceder, na conformidade do aviso do Ministro do Império 
do 11 do corrente mês, as visitas diárias em todas as casas 
e mercados que expõem a venda gêneros alimentícios: rogo 
a Vossa Excelência, em cumprimento do mesmo Aviso, haja 
de expedir as convenientes ordens para que os Fiscais da 
Ilustríssima Câmara Municipal se prestem a acompanhar os 
Membros da Junta nas visitas a que haverem de proceder, a 
fim de fazerem efetivas as disposições das Posturas Munici-
pais (AGCRJ, cód. 59-1-45, 13/04/1860).

Atendendo ao pedido, o presidente da municipalidade 
providenciou para que todos os fiscais fossem informados da 
determinação ministerial. No entanto, o aviso não assegurava 
que as relações entre os funcionários destes órgãos fossem 
cordiais. A dificuldade de articulação se agravava na medida 
em que os fiscais não aceitavam de bom grado o fato dos pro-
fissionais da área da saúde estarem em condição de executar 
procedimentos que, por serem leigos, eles não estavam habi-
litados a reproduzir ou avaliar. Esse ressentimento poderia 
ainda ser exacerbado pela ação dos comerciantes, que esta-
vam a par dos atritos que marcavam a relação entre médicos 
e fiscais, não poupando esforços para intensificá-los com a 
expectativa de tirar algum proveito da situação. 

Em julho de 1865, o comerciante Antônio Cardoso Sou-
za, proprietário de um estabelecimento localizado na fregue-
sia de Santana, foi multado em 30$000 réis por vender goia-
bada estragada. Quem avaliou a qualidade do produto foi um 
delegado da Junta Central de Higiene, mas o comerciante dis-
cordou de seu parecer e decidiu recorrer da multa. No reque-
rimento enviado ao presidente da Câmara ele demonstrou 
estar familiarizado com a legislação municipal, denunciando 
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o delegado da Junta por violação do Código de Posturas. Sua 
alegação foi a seguinte:

Ao suplicante, Ilustríssimo Senhor, foi tolhida a defesa man-
dando-se lançar no mangue as latas apreendidas contra o 
expresso no parágrafo 1º título 2º do Código de Posturas 
que manda recolher ao depósito público os objetos sobre 
os quais versa a multa, salvo carne ou peixe. O suplicante 
pode provar com pessoas gradas da vizinhança e fregueses 
do estabelecimento que nunca vendeu gêneros deteriora-
dos e menos goiabada corrompida como em Vossa Senho-
ria espera achar a justiça reta que Vossa Senhoria costuma 
fazer, e atendendo a que o suplicante não se pode defender 
por falta da matéria-prima vem respeitosamente requerer 
a Vossa Senhoria se digne absolver o suplicante da injusta 
multa que recebeu.
Com a presente petição não tem o suplicante em vista, nem 
de leve ferir o senhor fiscal, nem dele queixar-se, pois sabe 
perfeitamente que Sua Senhoria não é profissional nestes 
termos (AGCRJ, cód. 9-2-19, julho/1865). 

Com muita propriedade, o comerciante mostrou que o 
hábito de fazer sumir toda mercadoria sob suspeita diminuía 
consideravelmente a margem de manobra daqueles que de-
sejavam provar sua inocência, pois não haveria amostra do 
produto para proceder à contraprova. Nestes casos, restavam 
os testemunhos do responsável pela autuação e do suposto 
infrator, a serem confrontados diante dos representantes da 
lei, um campo em que os agentes do Estado contavam des-
frutar de maior crédito. No entanto, na queixa apresentada 
pelo dono de quitanda parece haver clara distinção entre 
aquilo que entendia como execução da lei e o poder exercido 
de forma arbitrária, já que ele identificou a ação da comissão 
como uma infração às determinações exaradas nas posturas. 
Sua argumentação parece se ajustar às proposições de E. P. 
Thompson sobre o domínio da lei ter uma lógica própria, cuja 
aplicação deveria obedecer a determinadas regras e proce-
dimentos para que parecesse justa e assim cumprisse com 
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sua função ideológica (THOMPSON, 1997). Foi a transgressão 
dessa lógica e dessas regras que impediram o negociante de 
se defender nos foros legais, fato que identificou como uma 
grave violação de seus direitos. Portanto, a multa que lhe foi 
imposta parecia fruto de uma injustiça, que a seu ver os ve-
readores estariam obrigados a reparar, o que também impli-
cava no reconhecimento da instituição camarária como um 
espaço de demanda. 

Como habitualmente procedia em caso de queixa ou re-
clamação, o presidente da Câmara consultou o fiscal daquela 
freguesia sobre o caso. No entanto, apesar da preocupação do 
queixoso em inocentar o fiscal de qualquer responsabilidade 
sobre o ocorrido, por não o reconhecer como um profissional 
que tivesse competência sobre o assunto, ele não contou com 
o apoio do mesmo, que anexou à reclamação do dono da qui-
tanda o seguinte ofício: 

A multa aplicada ao suplicante segundo marca o parágrafo 
1º Título II Seção Primeira das Posturas fora muito justa, 
enquanto ele suplicante alega injustiça, isso para mim não 
é estranho porque não há um só infrator, que diga que foi 
justa a multa.
Do médico não se pode supor injustiça pois antes eu o acha-
va muito condescendente, e as suas qualidades estão mui-
to acima de qualquer suposição do suplicante, só em casos 
idênticos ao do suplicante é que ele pedia aplicação do pa-
rágrafo acima enquanto o suplicante dizer que sente o doce 
não esteja em deposito como marca o parágrafo 1º título 2º 
de provar sua justiça, estou certo que se ele estivesse em 
depósito, o suplicante não faria tal petição, porque as pro-
vas estavam presentes. E sobre o suplicante dizer que do 
fiscal não se queixa por não ser profissional, também não 
precisava ser médico para se conhecer que uma porção de 
doce dilacerado e com bichos, era podre, basta somente ter 
olhos e olfato, nada mais. (AGCRJ, cód. 9-2-19, 21/07/1865)

Se, diante da violação dos seus direitos, o comercian-
te reivindicava de forma objetiva o cumprimento da lei para 
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defender seu ponto de vista, o fiscal teve de apelar para ar-
gumentos bem menos precisos, até porque contava com me-
nos evidências em seu favor. Afinal, a goiabada deveria ter 
ido para o depósito público. Mas o fato do fiscal justificar o 
procedimento adotado pelo membro da Junta não indica que 
estivesse propriamente lhe defendendo. Nas últimas linhas 
do documento ficou evidente seu profundo descontentamen-
to com o comentário feito pelo comerciante sobre ele não ser 
um profissional da saúde. O dono da quitanda reconheceu este 
domínio como parte do campo de atuação dos médicos, que 
possuíam um saber e um título que os fiscais não dispunham. 
O argumento do fiscal teve o propósito de desvalorizar o sa-
ber médico, equiparando-o ao senso comum, ao indicar que 
não era preciso ser nenhum especialista para constatar que a 
goiabada estava estragada, bastando que qualquer pessoa com 
capacidade de discernimento tivesse contato com o produto 
para chegar à mesma conclusão que o membro da Junta. 

A despeito disso, a assertiva do comerciante indicava 
que o discurso dos médicos vinha sendo objeto de grande 
difusão e consumo, condição que punha em risco a posição 
dos fiscais, continuamente desautorizados a emitir qualquer 
juízo sobre questões referentes à saúde pública. Para evitar o 
prejuízo das multas e apreensões, os comerciantes passaram 
a desqualificar os pareceres emitidos pelos fiscais, requisi-
tando a opinião de especialistas, se reapropriando de seus 
discursos e valorizando suas técnicas para confrontar o re-
sultado dos métodos empregados pelos funcionários da câ-
mara. Com a progressiva valorização dos saberes científicos 
em detrimento aos saberes empíricos, foi se tornando cada 
vez mais difícil para os vereadores preservar a competência 
dos ficais para emitirem opiniões verdadeiras sobre a quali-
dade dos gêneros alimentícios. 
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Apesar disso, e de serem obrigados a acompanhar os 
membros da Junta em suas inspeções, autuando os comer-
ciantes que eles apontavam como infratores, ou seja, cum-
prindo com suas ordens, muitos fiscais não admitiam serem 
desrespeitados ou menosprezados pelos médicos. Quando 
percebiam que os membros da Junta não lhes dispensavam a 
devida consideração, eles faziam questão de lhes provar que 
ainda tinham um papel a desempenhar no ordenamento das 
atividades econômicas locais.

Em abril de 1882, o Dr. Joaquim Cardoso de Mello Reis, 
médico da Comissão Sanitária da Candelária informou ao 
presidente da Junta Central de Higiene que, após percorrer 
a Praça do Mercado e condenar “o peixe que encontrou alte-
rado, e frutas verdes, dirigiu-se ao Fiscal da Freguesia, para 
que providenciasse, no sentido da remoção; e como lhe foi 
negado esse serviço e mais um dos guardas para acompa-
nhá-la”, decidira reportar o caso ao seu superior, para que 
providenciasse da forma conveniente (AGCRJ, cód. 59-1-46, 
06/04/1882, cópia anexa). O caso foi encaminhado ao pre-
sidente da Câmara, que exigiu esclarecimentos do fiscal José 
Marques Florião, e como era de se esperar, daí surgiu uma 
outra versão para o incidente.

De acordo com o fiscal, tendo o jornal Gazeta de Notí-
cias chamado sua atenção para a pretensão de alguns comer-
ciantes venderem peixe alterado ou posto em gelo por muitos 
dias durante a Semana Santa, ele decidira colocar guardas em 
locais estratégicos do mercado, para prevenir e reprimir as 
possíveis infrações. Ao saber que um dos guardas havia aban-
donado seu posto para acompanhar a Comissão Sanitária (AG-
CRJ, 59-1-46, 30/04/1882. Documento anexo), ordenou que 
este retornasse ao posto que havia designado sob a seguinte 
alegação: “se a Comissão precisava do serviço do guarda teria 
se entendido comigo”. Pouco tempo depois, os membros da 
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Comissão apareceram e lhe ordenaram que mandasse pôr no 
vazadouro o peixe que traziam num cesto. Neste ponto, es-
creveu o fiscal: “perguntei-lhes por que e quem pagava esse 
carreto, obtive em resposta que eu. Obrigaram então a dizer-
-lhes que não estava autorizado a tanto”. Na conclusão de seu 
relatório ao presidente da câmara, o fiscal ainda afirmou:

Tenho escritório na Praça do Mercado, ali estou cedo, reti-
ro-me tarde, rondo a freguesia e neste tirocínio vou ao es-
critório 4, 5, 6 vezes por dia; a Comissão podia procurar-me 
ou escrever-me para qualquer serviço. Em que com este 
procedimento a Comissão quebrava a sua dignidade? [...] sei 
perfeitamente os deveres fiscais e policiais, para que sejam 
coadjuvadas as Comissões, não me furtei a desempenhar os 
meus deveres, porém desejava que fosse dentro da órbita das 
minhas funções e sempre respeitando-se o prestígio do em-
pregado. (AGCRJ, 59-1-46, 30/04/1882. Documento anexo)

Era verdade que, enquanto durassem as correições, os 
fiscais se limitavam a executores das determinações expedi-
das pelos médicos da Junta, cabendo-lhes tão somente lavrar 
os autos de infração de posturas e providenciar sobre as mer-
cadorias condenadas pelos médicos. Mas os fiscais exigiam 
que os médicos da Junta não os confundissem com seus subor-
dinados, pois sem a emissão dos autos, a imposição de multas 
e o recolhimento das mercadorias consideradas impróprias 
para o consumo, não havia como os médicos punirem os deli-
tos praticados pelos comerciantes. Ou seja, sem o auxílio dos 
fiscais, as atividades práticas das Comissões Sanitárias fica-
vam bastante limitadas, assim como seu poder de dar ordens 
e se fazer obedecer junto aos comerciantes. Ciente das limita-
ções da Junta e do papel que desempenhava no ordenamento 
da economia local, o fiscal fazia crer que os membros da Co-
missão deveriam ter-lhe prestigiado, requisitando seu auxílio 
da maneira descrita em seu ofício, que considerava mais com-
patível com a dignidade do cargo que desempenhava. 
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Além disso, uma ordem tout court só poderia ser 
dirigida a um subordinado, e o fiscal não considerava que 
naquela ocasião estivesse obrigado a se colocar sob as ordens 
da Comissão, posto que seu auxilio não fora requisitado da 
maneira que considerava apropriada. Ao ser tratado como 
um subalterno pelos médicos, que ainda passaram por cima 
das ordens que expedira aos guardas sob seu serviço, o fiscal 
José Marques Florião se sentiu duplamente ofendido. A 
interrupção abrupta de seus serviços para o cumprimento de 
ordens oriundas de outra esfera do poder e as contra-ordens 
expedidas pelos médicos junto aos guardas foram vistas 
como uma afronta a sua autoridade. Inconformado, o fiscal 
teve a preocupação de lembrar ao presidente da Câmara que 
seu dever era apenas coadjuvar as Comissões, expressão em-
pregada de forma muito precisa, pois coadjuvar remetia à 
ideia de ajuda mútua e reciprocidade, e a seu ver não foram 
estes os princípios que nortearam as ações do presidente da 
Comissão Sanitária da Candelária.

Para os médicos parecia justificável sobrepor sua auto-
ridade aos fiscais, que não detinham os saberes técnico-cien-
tíficos que consideravam essenciais para a promoção de uma 
vigilância eficaz acerca dos assuntos referentes à saúde pú-
blica, de modo que aos leigos caberia apenas cumprir com as 
determinações dos mais qualificados. Contudo, essa não era 
a perspectiva dos membros da Câmara. Ao deliberarem sobre 
a queixa que havia sido apresentada pelo médico da Junta, os 
vereadores se limitaram a emitir uma pequena nota marginal 
ao documento, mandando que o fiscal atendesse as requisi-
ções das Comissões Sanitárias, “de acordo com as Posturas” 
(AGCRJ, cód. 59-1-46, 20/04/1882. Nota marginal). Foi uma 
curta ressalva, sem dúvida, mas evidenciava que, não obstan-
te as Comissões tivessem o direito de requisitar o auxílio da 
municipalidade, antes de tudo, os fiscais eram funcionários 
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da Câmara, estavam subordinados à vereança e sua principal 
atribuição era dar cumprimento às posturas municipais.

Na década de 1880, diante do progressivo aumento do 
prestígio e reputação dos médicos, os vereadores ainda ten-
taram restituir aos fiscais a capacidade de emitirem juízos 
sobre a qualidade de alguns alimentos, para que pudessem 
proceder a suas inspeções sem recorrer às análises dos pro-
fissionais especializados. Para tanto, solicitaram ao Dr. Albu-
querque Dinis que qualificasse os fiscais, fornecendo-lhes os 
conhecimentos que considerasse indispensáveis para se ava-
liar a qualidade do leite vendido nas ruas da cidade. Contudo, 
as pretensões da câmara esbarraram na recusa do Dr. Albu-
querque Dinis, que respondeu:

Em virtude da resolução contida na Ata da Ilustríssima Câ-
mara Municipal, publicada no Jornal do Commercio de hoje, 
em que me autoriza fornecer base aos fiscais para conheci-
mento do leite [...] Para que se possa ter esta base, e segura, 
solicito da Ilustríssima Câmara que por intermédio do Mi-
nistério do Império se consiga que o leite em questão seja 
examinado no Laboratório de Higiene, a cargo do Dr. Borges 
da Costa, com o fim de se poder conhecer a sua qualidade.
É impossível que os fiscais possam emitir juízo seguro 
sobre a qualidade do leite, cuja análise exige conhecimento 
especial, e neste caso é prudente que os fiscais remetam o 
leite que julgarem falsificados para ser observado no referi-
do laboratório (AGCRJ, cód. 59-1-17, 20/01/1884). 

O crédito acumulado pelos médicos nas décadas ante-
riores se deveu, essencialmente, ao monopólio de um saber 
que só poderia ser adquirido à custa do grande investimento, 
por meio do acesso ao ensino superior. Frente a isso, podería-
mos deduzir que poucos médicos aceitariam sem resistência 
a ideia de que meia dúzia de instruções bastasse para habi-
litar um leigo a reproduzir seus procedimentos de análise, 
pois se cada campo se orienta por aquilo que lhe distingue de 
modo exclusivo, não seria apropriado tornar os fiscais peri-
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tos num domínio que tinham como próprio. No entanto, en-
tre os nove vereadores que tomaram posse naquele ano, nada 
menos que seis eram médicos, e foram eles que elaboraram a 
proposta, o que evidencia o compromisso daqueles homens 
com os interesses da instituição à qual estavam vinculados, 
mesmo que resultasse em desvalorização do saber médico e 
questionamento quanto ao seu domínio sobre os assuntos re-
lacionados à saúde pública. Para os vereadores, fossem médi-
cos ou não, o importante era impedir que a função dos fiscais 
fosse esvaziada e que suas atribuições continuassem sendo 
progressivamente assumidas por agentes de outras institui-
ções, pois era através de seu trabalho diário, percorrendo as 
ruas da cidade, que a instituição camarária se fazia mais pró-
xima e presente na vida de boa parte da população, atuando 
decisivamente sobre suas formas de viver e ganhar a vida. 

Por outro lado, a resposta do Dr. Albuquerque Dinis e 
a aceitação de sua recusa por parte da vereança mostraram 
que apesar da persistente precariedade do saber médico, um 
longo caminho havia sido percorrido desde a criação da Jun-
ta Central de Higiene. Diferente do que parecia nas décadas 
de 1850 e 1860, àquela altura, a categoria podia contar com 
a consolidação de suas técnicas e procedimentos de análise 
como um instrumento eficaz nas políticas públicas de con-
trole social, tornando-se um importante fator de governabi-
lidade, com diversos órgãos amparando suas decisões com 
base nos juízos emitidos por esses profissionais. Na década 
de 1880, tendo ficado evidente que não poderia prescindir 
das atividades práticas dos médicos para executar suas po-
líticas de saúde pública, restou à vereança incorporar esses 
profissionais aos seus quadros, explorando os recursos que 
eles disponibilizavam em favor da Câmara Municipal. Essa 
inflexão pode ser observada nos avisos que passaram a ser 
expedidos pela vereança aos fiscais de freguesia, contendo 
disposições como a que segue:
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De ordem do Excelentíssimo Senhor Doutor Presidente da 
Ilustríssima Câmara, queiram Vossas Senhorias quanto an-
tes proceder a correção em todas as casas de negócio, como 
tavernas, casas de pasto, de quitanda, usando de todo rigor 
contra todas aquelas que tiverem gêneros alimentícios de-
teriorados, frutas verdes, podres, & e bem assim que visitem 
todos os cortiços, casas de alugar quartos, etc., aconselhan-
do e exigindo a maior limpeza possível, sendo acompanha-
dos os mesmos fiscais de médicos desta Câmara (AGCRJ, 
cód. 59-1-46, 12/11/1886).

Orientando os fiscais a exercerem suas atividades em 
companhia dos médicos da municipalidade, a atuação desses 
profissionais deixava de representar um risco para se conver-
ter num reforço da capacidade de intervenção governativa da 
vereança. O essencial era que a Câmara Municipal preser-
vasse suas históricas jurisdições, continuando a dar a última 
palavra sobre as políticas de saúde pública implantadas no 
município.



A aferição dos pesos e medidas

Deveres do Estado, negócios de particulares1

O primeiro sistema de pesos e medidas adotado pelo Brasil 
independente fora herdado da antiga Metrópole, resultado 
da integração de padrões romanos, árabes e ingleses, em-
pregados conforme o gênero comercializado e as atividades 
desempenhadas, o que lhe conferia um caráter significativo 
e funcional. Exemplo disso, os comerciantes de grosso trato 
negociavam a carne em arroba (14,7 quilos) e o açúcar em 
caixa (300 quilos), mas nunca o contrário. A importação de 
farinha de trigo podia ser feita em barricas (120 quilos), mas 
era improvável que algum padeiro viesse a calcular o peso 
do produto vendido aos seus fregueses utilizando essa medi-
da de capacidade. Para pesar seus pãezinhos, era preferível 
utilizar a onça (28,6 gramas), como em geral se procedia, re-

1 Versão pouco modificada desse texto foi publicada em: SOUZA, Ju-
liana Teixeira. Pesar e medir: assunto de Estado, negócio de par-
ticulares (Rio de Janeiro, século XIX). Cadernos de Pesquisa do 
CDHIS, n. 1, 2010.  



157

A AFERIÇÃO DOS PESOS E MEDIDAS

correndo-se à oitava (⅛ da onça, 3,5 gramas) quando maior 
precisão era necessária. Outros gêneros alimentícios pode-
riam ser pesados em marco (230 gramas), em arratel (459 
gramas), ou em libra (0,453 quilos), ao passo que o volume 
de bebidas, azeites e outros líquidos poderia ser estimado em 
cuia (1,1 litro), alqueire (36,4 litros), quartilho (0,665 litro) 
ou pipa (485 litros), no caso das vendas por atacado. 2

No antigo sistema também era comum a utilização de 
medidas que tinham o mesmo nome, mas correspondiam a 
capacidades diferenciadas de acordo com o uso ou as espe-
cificidades de cada região. Assim, a quarta (1,136 litro) po-
deria se referir à medida de origem inglesa para o cálculo de 
volumes, ou se aplicar ao padrão para secos utilizado origi-
nalmente pelos árabes e adotado pelos reinos ibéricos após a 
Reconquista, sendo equivalente à quarta parte de um alquei-
re. Além disso, a quarta equivalia a 40 litros de qualquer coisa 
na região Norte do Brasil, enquanto que especificamente no 
Piauí chamava-se quarta a medida correspondente a 72 litros 
de cereais e legumes. Essas informações podem causar a im-
pressão de que o antigo sistema fosse complexo e difícil de en-
tender até para aqueles que estavam familiarizados com seu 
emprego. No entanto, com raízes que se estendiam ao medie-
vo, se tratava de um sistema bastante experimentado, cuja ló-
gica era reconhecida pelos contemporâneos, que não apenas 
entendiam a multiplicidade de padrões e seus diferentes usos, 
como também tinham clareza sobre suas variações regionais. 

Mas a longevidade do antigo sistema não significa-
va que seu funcionamento estivesse isento de logro, espe-
cialmente no comércio varejo de gêneros alimentícios. Para 
prevenir e reprimir as fraudes, era dever do Estado imperial 
fixar as medidas, guardar os padrões, torná-los obrigatórios 
e punir os contraventores, competindo ao governo local de-

2  Equivalências aproximadas.
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sempenhar um papel fundamental nessa tarefa, já que o Re-
gimento de 1828 determinava que as instituições camarárias 
deveriam ter “balança de ver o peso e padrões de todos os pe-
sos e medidas para se regularem as aferições”. No caso da Ilus-
tríssima Câmara Municipal do Rio de Janeiro, os padrões das 
medidas de capacidade seriam acertados pela Casa da Moeda, 
e era partir deles que se realizaria o trabalho de fiscalização 
dos instrumentos utilizados nas casas de negócio, uniformi-
zando-os para que assim fosse assegurado que as atividades 
do mercado local se realizassem de forma justa e honesta. 

O Código de Posturas tratava das questões relaciona-
das à aferição na Seção Segunda - Polícia, Título VI, onde se 
determinava que todos os vendedores de gêneros medidos 
ou pesados seriam obrigados a utilizar os padrões adota-
dos no país, e que anualmente eles deveriam submeter seus 
utensílios à supervisão do aferidor do concelho. Uma multa 
de 20$000 rs. seria aplicada aos comerciantes que fossem 
flagrados fazendo uso de pesos e medidas falsificados, assim 
como ao aferidor que calibrasse os utensílios de forma incor-
reta. Também era proibido fazer acréscimo ou diminuição 
nos pesos, sendo determinado que os infratores teriam que 
pagar multa de 30$000 rs. e cumprir pena de oito dias de pri-
são. Por fim, as posturas informavam que a Câmara Municipal 
distribuiria “pelos fiscais pesos e medidas, conforme os pa-
drões, para os exames necessários nas correições” (CODIGO 
DE POSTURAS, 1870, p. 23).

Embora o serviço de aferição estivesse sob a jurisdição 
da câmara, a administração municipal nem sempre assumia 
diretamente o trabalho de regulação dos pesos e medidas 
em uso nas casas comerciais da cidade. Em geral, a vereança 
recorria à prática herdada do Antigo Regime de se arrema-
tarem os impostos, de modo que a tarefa ficasse a cargo do 
particular que dispusesse de cabedal suficiente para comprar 
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a renda das aferições nos leilões realizados anualmente em 
praça pública. Dos pretendentes ao cargo exigia-se apenas 
que oferecesse o maior lance além do valor mínimo estipu-
lado pela vereança, e que apresentasse como fiadores dois 
proprietários idôneos. Encerrado o leilão, se estabelecia 
um contrato entre a instituição camarária e o arrematante, 
que durante um prazo determinado atuaria como repre-
sentante legal da municipalidade, dispondo com exclusivi-
dade do direito de aferir todos os pesos e medidas utiliza-
dos no comércio, além de cobrar os impostos referentes a 
essa matéria nos meses fixados para a realização da afe-
rição. Assumido o cargo, ao novo aferidor também eram 
franqueados os padrões da câmara e os mapas dos fiscais 
de freguesia, informando o número e localização de todas 
as casas de negócio estabelecidas na Corte. 

Para os homens de negócio que investiam na arremata-
ção de impostos, esta era uma forma eficaz de aumentar suas 
fortunas e preservar a hegemonia em determinados ramos 
do comércio, pois lhes permitia atuar em setores estratégicos 
da economia local e exercer atribuições do Estado, situação 
que lhes assegurava larga vantagem frente aos concorrentes. 
Em função disso, não foram poucos os homens de negócio 
que, extrapolando os limites legais do privilégio que lhes fora 
concedido, chegaram a ponto de colocar em risco os interes-
ses do governo. Sendo muitas as evidências que apontavam 
nesse sentido, ainda no século XVIII houve representantes da 
Coroa explicitando algum receio quanto a ação desses par-
ticulares, considerando os benefícios desfrutados pelos con-
tratantes como nocivos à autoridade e às finanças do Esta-
do. Esta era a opinião do vice-rei, Conde do Resende, que se 
manifestou de forma muito crítica a respeito da conduta dos 
arrematantes por entender que os seus ganhos se avultassem 
em prejuízo do erário público (FRAGOSO, 1998, p. 328).
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Apesar de continuar promovendo a arrematação de 
impostos nas décadas que se seguiram à Independência, 
a vereança não ignorava os riscos envolvidos nesse tipo de 
contrato. Contudo, tendo pouco pessoal e deficiência crônica 
de recursos, exceto em ocasiões excepcionais, a Câmara reite-
radamente alegava que não dispunha de condições apropria-
das para a prestação de serviços que exigissem tanto esforço 
quanto aquele que precisava ser mobilizado para a realização 
da aferição de todas as casas comerciais da maior praça do 
país. Diante da dificuldade, assumia-se o risco de colocar as 
rendas da aferição em hasta pública em condições nem sem-
pre vantajosas para os cofres e interesses da municipalida-
de, que em diversas ocasiões se viu incapaz de resguardar os 
interesses da população, e da própria instituição camarária, 
da ação dos aferidores acusados de exorbitarem suas atribui-
ções e cometerem toda sorte de abuso no intuito de ampliar 
a lucratividade de seus empreendimentos. 

Este foi o caso de Manoel Luis Coelho, que já havia 
exercido a função de aferidor da municipalidade em várias 
ocasiões e voltara a arrematar o cargo em 1841. Insatisfeito 
com os lucros que vinha obtendo no exercício daquele ano, 
ele decidiu empregar sua engenhosidade em favor dos co-
merciantes multados pelos fiscais de freguesia por não re-
gularem seus pesos e medidas na época determinada pela 
câmara, e é claro que o auxílio não fora desinteressado. Foi 
Manoel José Pereira da Silva, o procurador da câmara, quem 
detectou o “escandaloso abuso” que vinha sendo praticado e 
reportou o caso aos vereadores. No ofício de 4 de setembro 
de 1841, ele afirmou que, tendo de ajuizar alguns autos por 
falta de aferição, descobriu que os infratores corriam para o 
aferidor depois de processados e voltavam tendo em mãos 
um recibo com data anterior ao auto. Além disso, o aferidor 
publicou nos jornais a notícia de que estenderia o prazo para 
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realização dos ajustes nos utensílios. Com o novo recibo, os 
autuados se apresentavam “muito ufanos” em audiência, ob-
tendo pareceres favoráveis dos juízes e sobrecarregando a 
Câmara com as custas dos processos. Ao fim do documento, o 
procurador afirmou: 

Este procedimento Ilustríssimos Senhores é indecoroso em 
um contratador das rendas da Municipalidade, e digno de 
ser tomado em consideração com medida preventiva que o 
extirpe de uma vez (AGCRJ, cód. 39-1-15, 04/09/1841). 

Pela natureza do seu cargo, não era incomum que esse 
tipo de denúncia partisse do procurador. De acordo com o 
art. 81 do Regimento das Câmaras, competia ao procurador 

arrecadar e aplicar as rendas e multas destinadas às des-
pesas do Conselho; demandar perante os Juízes de Paz a 
execução das posturas e a imposição das penas aos contra-
ventores delas; defender os direitos da Câmara perante as 
Justiças Ordinárias; dar conta da Receita e Despesa todos os 
trimestres no princípio das sessões. 

Era ele, portanto, quem executava e levava a juízo os 
autos de infração de posturas impostos aos comerciantes que 
não apresentavam seus pesos e medidas devidamente aferi-
dos, para então proceder a cobrança das multas, que eram 
depositadas nos cofres da municipalidade. Quando o auto 
de infração era julgado improcedente, era a municipalidade 
quem arcava com as despesas do processo. Por isso, a frau-
de executada pelos comerciantes e pelo aferidor Manoel Luis 
Coelho não só impedia que a Câmara Municipal recolhesse 
os valores referentes às multas, como também aumentava os 
gastos da instituição com as custas dos processos. 

Ainda que o procurador não tenha flagrado o arrema-
tante negociando os recibos com os infratores, como os docu-
mentos falsos eram manuscritos e os verdadeiros eram im-
pressos, pesava em favor da denúncia o caráter grosseiro da 
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fraude. Diante de tais evidências, os vereadores concordaram 
com a proposta do procurador Manoel José Pereira da Silva, 
que tomou as providências necessárias para impedir que Ma-
noel Luis Coelho voltasse a exercer o cargo de aferidor. No ano 
seguinte, os vereadores aprovaram um “Projeto para a Admi-
nistração das Aferições”, no qual se previa que as rendas da 
aferição não seriam postas em hasta pública, e que a Câmara 
Municipal se encarregaria de contratar temporariamente um 
aferidor, que receberia 400 rs. anuais para exercer o cargo. 

Ao decidir que o serviço fosse prestado por um funcio-
nário da instituição camarária, e não por um particular, a ve-
reança supunha que poderia regular essa atividade e fiscali-
zar os procedimentos do aferidor com maior rigor. Para isso, a 
proposta também determinava que a oficina do novo aferidor 
fosse estabelecida no mesmo local em que se achava o Escri-
tório das Marinhas, o que favorecia a vigilância sobre trabalho 
do empregado da câmara. O projeto previa ainda os dias e ho-
rários de funcionamento da oficina, assim como as obrigações 
do ajudante e do servente, que também receberiam um salário 
da câmara (AGCRJ, cód. 39-1-15, 29/01/1842). Quase um mês 
depois, tendo chegado ao público a decisão da municipalidade 
tomar para si a administração do serviço de aferição, o presi-
dente interino da câmara recebeu o seguinte requerimento:

Diz Antonio Luis Coelho que servindo há mais de dez anos 
em casa de seu Pai, o lugar de aferidor, e constando-lhe que 
esta Ilustríssima Câmara, vai por aquela renda pôr Adminis-
tração, por isso vem o Suplicante pedir a Vossas Senhorias 
se digne nomeá-lo Administrador para as referidas rendas, 
visto ter o Suplicante uma grande prática daquele trabalho, e 
concorrer nele todos os predicados para bem desempenhar 
o lugar que agora pede (AGCRJ, cód. 39-1-15, 22/02/1842).

Ainda que Antonio Luis Coelho desse a entender que 
o fato de ter trabalhado com seu pai por mais de dez anos 
credenciasse-o para o serviço, as denúncias feitas contra 
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o patriarca da família no ano anterior não haviam sido es-
quecidas e certamente não pesavam em seu favor. Em nota 
marginal ao documento, o presidente interino da câmara in-
deferiu o requerimento de Antonio Luis Coelho, informando 
sumariamente que seu pedido “Não tem lugar”. Então, sem a 
participação do pai ou do filho, o serviço de aferição come-
çou a ser realizado em 1o de abril de 1842, quando a decisão 
da Câmara sobre nomear um funcionário para administrar as 
rendas da aferição foi aprovada pelo Ministério dos Negócios 
do Império (AGCRJ, cód. 39-1-15, 01/04/1842). 

Supomos que o afastamento de Manoel Luis Coelho 
e seu filho do serviço de aferição tenha trazido considerá-
veis perdas para a família Coelho. A autoridade de aprovar 
ou não o uso dos principais utensílios de trabalho de cente-
nas de comerciantes varejistas, ameaçando multar aqueles 
que se recusassem a recorrer aos seus serviços, conferia aos 
aferidores um grande poder de barganha junto ao corpo de 
comerciantes, principalmente se considerarmos que suas 
vantagens poderiam ser potencializadas por práticas ilegais, 
como fraude e extorsão. Perder as vantagens que havia acu-
mulado no desempenho desse negócio não estava no hori-
zonte de perspectiva da família Coelho, que relutou em se 
afastar definitivamente das atividades ligadas à aferição de 
pesos e medidas. 

Sem se dar por vencido, o patriarca Manoel Luis Coelho 
resolveu prestar seus serviços de outra forma. Novamente, 
foi o procurador Manoel José Pereira da Silva quem desco-
briu o estratagema do ex-aferidor. De acordo com o relato 
apresentado aos vereadores, o comerciante Joaquim Xavier 
de Carvalho foi autuado por falta de aferição em 12 de agos-
to de 1841 e, quando citado, apresentou ao procurador um 
bilhete com data de 22 de abril, em que aparece “emenda-
do o algarismo do ano para o de 1841, quando pelo vício de 
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emendar, bem visivelmente se conhece ser falsificado”. Além 
disso, “para cúmulo de tanta fraude”, esse mesmo comercian-
te também apresentou um 2º bilhete denominado de revisão, 
com data de 20 de agosto de 1842. O detalhe é que o bilhete 
foi apresentado no dia 5 de agosto daquele ano (AGCRJ, cód. 
9-1-45, 06/08/1842). 

Assim foram descobertos os usos que Manoel Luis Coe-
lho vinha dando aos talões que lhe restaram do ano anterior. 
Como os recibos eram impressos e neles constava o ano de 
1841, era mesmo provável que a Câmara Municipal não ti-
vesse tido qualquer preocupação de recolhê-los. Era sabido 
que muitos comerciantes infratores recorriam à apresen-
tação de recibos falsos para fugir às multas impostas pelos 
fiscais, mas dificilmente alguém seria capaz de prever que 
o patriarca Coelho tivesse a caradura de assinar como afe-
ridor em data posterior à suspensão de seu contrato com a 
câmara. Entretanto, convenhamos que em termos de ousadia 
o comerciante Joaquim Xavier de Carvalho não deixou por 
menos, apresentando o recibo falsificado como prova de ter 
aferido seus instrumentos em data que ainda estava por vir. 
Diante dessa profusão de recibos grosseiramente rasurados 
ou datados de forma tão improvável, no mesmo dia em que 
recebeu a denúncia, em nota marginal ao documento enviado 
pelo procurador, o presidente da Câmara Municipal João Sil-
veira do Pillar determinou que se procedesse criminalmente 
contra o antigo aferidor. 

Em 1843, a câmara voltou a colocar as rendas da aferi-
ção em hasta pública, tomando o cuidado de reforçar algumas 
das condições que o arrematante deveria satisfazer, como ter 
sua patente exposta ao público na sala em que realizasse seu 
trabalho, observar o regimento das aferições, prestar as fian-
ças da lei e pagar em quartéis o preço da arrematação, satis-
fazendo o valor da primeira parcela no ato da arrematação. 
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O aferidor foi proibido de quebrar ou inutilizar os pesos e 
medidas apresentados pelos comerciantes, como também de 
tentar obrigá-los a comprar os objetos consigo ou em locais 
determinados por si. Foram muitas as exigências, mas ain-
da assim, naquele ano o arrematante foi justamente Antonio 
Luis Coelho, que ainda apresentou o irmão como um dos pro-
prietários fiadores, conforme informação prestada pelo fiscal 
da freguesia de Santana, encarregado de dar execução ao lei-
lão (AGCRJ, cód. 39-1-15, 24/03/1843). 

Sem dispor de meios legais para impedi-lo de assumir 
o cargo, posto que fora apenas contra seu pai que a câmara 
havia procedido criminalmente, os vereadores trataram de 
criar obstáculos que pudessem demovê-lo de sua pretensão. 
Na medida em que o leilão já havia sido realizado e Antonio 
Luis Coelho oferecera o maior lance, eles decidiram impor 
uma nova condição ao arrematante, obrigando-o a cobrir to-
das as despesas que a administração municipal já havia fei-
to com o serviço de aferição naquele ano, condição que não 
estava prevista anteriormente. Este foi o artifício utilizado 
pela administração municipal para retornar à família Coelho 
as despesas que havia contraído desde a suspensão do con-
trato assinado por Manoel Luis Coelho. Como deve ter sido 
previsto pelos vereadores, em requerimento enviado à Câma-
ra, Antonio Luis Coelho julgou um “embaraço” a decisão dos 
vereadores lhe cobrarem “todas as despesas que fez a Admi-
nistração, quando no ato da arrematação não se lhe declarou 
que o arrematante havia de pagar essas despesas”. Diante da 
exigência, ele admitiu que não poderia assumir a função, “vis-
to a grande quantia a que se elevou a arrematação” (AGCRJ, 
cód. 39-1-15, 05/04/1843). 

Os argumentos de Antonio Luis Coelho não dissuadi-
ram os vereadores. Como o prestígio e a autoridade da Câma-
ra Municipal haviam sido abalados pelos recentes escânda-



166

A AFERIÇÃO DOS PESOS E MEDIDAS

los protagonizados por seu pai, pareceu importante para os 
vereadores mostrar para outros comerciantes – e para toda 
população – que apesar da família Coelho vir arrematando 
as rendas da aferição há mais de uma década, o desempenho 
deste cargo por particulares era fruto de uma concessão, su-
jeita às normas estabelecidas pelo governo municipal, que 
tinha a prerrogativa de mudar as regras do jogo sempre que 
considerasse conveniente aos interesses públicos. O procura-
dor Manoel José Pereira da Silva foi pessoalmente informar 
a Antonio Luis Coelho da negativa da Câmara, a qual ele res-
pondeu afirmando que nessas condições não assinaria o con-
trato. Como nenhum outro particular se mostrou disposto a 
administrar as rendas da aferição, restou à vereança emitir 
um ofício declarando que a Ilustríssima Câmara Municipal 
havia resolvido que “se continuasse a aferir por administra-
ção” (AGCRJ, cód. 39-1-15, 25/04/1843). 

Poucos meses depois, em outubro de 1843 as ren-
das da aferição foram novamente postas em leilão, e desta 
vez Antonio Luis Coelho conseguiu arrematá-las oferecendo 
maior lance, apresentando fiadores idôneos e proprietários, 
e aceitando todas as condições impostas pela câmara, suces-
so que se repetiria mais algumas vezes (AGCRJ, cód. 39-1-
15, 03/11/1843). Em 1848, o fiscal da freguesia de Santana, 
responsável pela realização do arrendamento das rendas da 
aferição, informou aos vereadores que “tendo decorrido os 3 
dias marcados pela Ilustríssima Câmara para pôr-se em prá-
tica as vendas das aferições, não compareceu concorrente al-
gum” (AGCRJ, cód. 39-1-19, 03/03/1848). Estendeu-se então 
o prazo para arrematação, e uma semana depois Antonio Luis 
Coelho conseguiria conquistar novamente o posto de aferi-
dor dos pesos e medidas do município. 

O fato de nenhum outro comerciante se mostrar inte-
ressado em assumir esse serviço indica que o investimento 
na arrematação de impostos era uma atividade restrita e de 
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caráter familiar, não havendo muitos homens de negócio ha-
bilitados ou interessados em desempenhar os cargos postos 
em hasta pública, o que resultava em pouca alternância no 
cargo ou na ocorrência de leilões com um só candidato, como 
acima descrito. Muito embora o procurador e outros mem-
bros da câmara estivessem certos de que a família Coelho 
agisse em cumplicidade com comerciantes infratores, violan-
do as posturas e lesando os cofres municipais no intuito de 
ampliar sua margem de lucro, a falta de concorrentes ao car-
go reduzia sua margem de manobra, uma vez que a vereança 
continuava alegando não ter condições de cumprir com essa 
obrigação de forma contínua. 

A oportunidade de acabar com a hegemonia da famí-
lia Coelho apareceria somente em 1849, quando outro nego-
ciante, Anacleto Fragozo Rhodes entrou na disputa pelo car-
go de aferidor, oferecendo maior lance que seu concorrente. 
Difícil, então, foi enfrentar a resistência de Antonio Luis Coe-
lho, que se recusou a abrir mão da soma de poder e prestígio 
amealhada pela família ao longo dos anos em que dominaram 
esse ramo das rendas municipais. Sem condições de cobrir 
o lance de Rhodes, e mesmo estando formalmente desligado 
do cargo, Antonio Luis Coelho mandou publicar um anúncio 
no Jornal do Commercio, conclamando todos os negociantes 
da cidade a acertar consigo as balanças, pesos e medidas que 
possuíssem. Desta forma, Coelho induzia o corpo de comér-
cio a supor que ele ainda exercesse o cargo de aferidor, ou 
que estivesse autorizado a fazê-lo sem estar submetido à 
autoridade da Câmara Municipal. Para atrair maior número 
de comerciantes ao seu escritório, ele oferecia seus serviços 
por apenas metade dos valores estipulados pelo aferidor da 
municipalidade. Naturalmente, Anacleto Fragozo Rhodes não 
gostou da publicação do referido anúncio, tratando logo de 
cobrar as devidas providências ao presidente e mais verea-
dores da Câmara, aos quais enviou o seguinte requerimento:
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Diz Anacleto Fragozo Rhodes, que tendo arrematado a ven-
da das aferições do Município, e estando já no exercício 
de seu cargo, aparece um anúncio do ex aferidor Manoel 
Luis Coelho; no Jornal do Commercio, chamando o respei-
tável corpo de comércio para acertar suas balanças, pesos, 
e medidas, ora vendo o Suplicante que isto é ilegal, pois o 
ex-aferidor não tem em seu poder os padrões da Câmara, 
para poder praticar semelhante operação, e mesmo 
pretende privar o Suplicante deste direito, que é  único 
que pode acertar, e carimbar tais medidas e pesos, e tendo 
a Ilustríssima Câmara de garantir o contrato feito com o 
Suplicante vem este respeitosamente implorar medidas 
enérgicas a tal respeito e ao mesmo tempo um título em que 
possa mostrar a legalidade de seu cargo (AGCRJ, cód. 39-1-
19, 01/02/1849). 

Com efeito, se o Estado tinha o monopólio da nomea-
ção oficial, o direito de designar o aferidor do Conselho só po-
deria ser exercido pela Câmara Municipal. Tendo arrendado 
as rendas da aferição em hasta pública, Rhodes esperava que 
seus privilégios fossem consensualmente aceitos por todo 
corpo de comerciantes da cidade, condição indispensável 
para a legitimação do monopólio na prestação daquele ser-
viço, desembaraçando-o da necessidade de disputar clientela 
com outro concorrente. Ainda que os recibos emitidos pelo 
ex-aferidor não tivessem qualquer valor legal, para Anacleto 
Fragozo Rhodes o anúncio mandado publicar por Antonio 
Luis Coelho suscitava dúvidas quanto as suas prerrogativas, 
configurando-se como uma violação dos seus direitos.

O problema foi encaminhado ao procurador da Câma-
ra, para quem “o título que pede o aferidor Anacleto Fragozo 
Rhodes, deve ser uma certidão do termo de arrematação do 
contrato, para com ela mostrar que é a legítima pessoa habili-
tada para tal exercício”. Ele também sugeriu que Antonio Luis 
Coelho fosse indiciado pelo promotor público por prestar in-
devidamente os serviços por ele anunciados. O procurador 
Manoel José Pereira da Silva tomou ainda a iniciativa de man-
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dar publicar nos jornais Correio da Tarde, Jornal do Commer-
cio, Diário do Rio e Correio Mercantil um anúncio 

declarando que o ex aferidor não era pessoa competen-
te para acertar pesos, medidas, e balanças como ele havia 
anunciado que estava pronto a fazer por metade do que 
marca o regimento (AGCRJ, cód. 39-1-19, 08/02/1849). 

Essa última decisão não repercutiu da maneira que o 
procurador esperava. Os vereadores julgaram a declaração 
“injusta e ilegal”, por considerarem que 

a ninguém é proibido acertar pesos e medidas, pertencen-
do, porém, exclusivamente ao aferidor pôr-lhes a marca da 
lei, e acertar os que nessa ocasião não estiverem segundo os 
padrões da Câmara. 

Por conta disso, os vereadores solicitaram ao procura-
dor que mandasse publicar outra declaração nos jornais, com 
essas ressalvas. Mas antes de atender essa exigência, Manoel 
José Pereira da Silva decidiu justificar sua decisão junto aos 
vereadores na esperança de convencê-los da pertinência de 
seu anúncio, argumentando: 

julguei que devia fazer dissipar o erro do ex-aferidor, que 
podia dar lugar a muitas infrações, atribuindo-se o meu si-
lêncio, ao interesse que percebo nas multas que estão como 
rendas nos Cofres, da Municipalidade, podendo-se ainda 
deste meu silêncio tirar a consequência do reconhecimento 
do direito que presume ter o ex-aferidor para consertar, e 
rever os pesos, e medidas, sendo depois acusada a mesma 
Ilustríssima Câmara de não ter contestado esse falso direito 
[…]. Estas foram, pois, as razões que me induziram a fazer o 
citado anúncio, para evitar o prejuízo de uma boa parte as 
rendas Municipais, e desviar o corpo do comércio da cila-
da armada por aquele ex-aferidor, que nenhum direito tem 
de exercer ato algum da privativa competência do legítimo 
aferidor que arrematou o contrato, como nenhum outro in-
divíduo fez em todo o tempo em que ele o exercera (AGCRJ, 
cód. 39-1-19, 15/02/1949).
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Diferente dos vereadores, o procurador Manoel José 
Pereira da Silva considerava que não havia como o antigo 
aferidor acertar licita e apropriadamente nenhum peso ou 
medida sem ter consigo os padrões guardados pela câma-
ra. Ademais, se a instituição camarária tivesse o interesse 
fazer justiça pautada no princípio de reciprocidade, deveria 
assegurar que o novo aferidor desempenhasse suas funções 
nas mesmas condições que o antecessor, lhe resguardando o 
privilégio do monopólio. No seu ver, uma interpretação mais 
livre do Regimento das Câmaras poderia ameaçar o contro-
le da instituição sobre o serviço de aferição, colocando em 
xeque sua autoridade sobre um setor estratégico da econo-
mia local. Por tudo isso, parecia-lhe indispensável condenar 
publicamente a iniciativa de Antonio Luis Coelho. Diante dos 
argumentos apresentados pelo procurador, os vereadores re-
meteram o caso ao advogado da Câmara, que ajuizou: 

O ofício do Procurador explica satisfatoriamente seu proce-
dimento, que em minha opinião foi regular, e de acordo com 
a legislação que regula as suas funções (AGCRJ, cód. 39-1-
19, 15/02/1949, nota marginal). 

Desta forma, foi mantida a condenação pública ao novo 
empreendimento de Antonio Luis Coelho.

No leilão de 1850, Rhodes ofereceu 7:200$000 rs. à 
Câmara Municipal para continuar à frente do serviço de afe-
rição, e tudo parecia se encaminhar a seu favor, até que An-
tonio Luiz Coelho apresentou um lance de 10:601$000 rs.. 
Incapaz de cobrir a oferta, Rhodes se retirou da disputa, mas, 
para surpresa geral, passado algum tempo Coelho desistiu do 
negócio, alegando que não lhe convinha efetuá-lo pelo preço 
que se obrigara. A câmara chegou a abrir um processo con-
tra ele, a fim de ser ressarcida pelo valor correspondente à 
diferença entre o lance feito por Rhodes e o valor oferecido 
por Coelho. Todavia, o ministro dos Negócios do Império de-
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terminou que os vereadores não dessem prosseguimento ao 
caso, pois em sua opinião “não há fundamento para sustenta-
ção do direito à indenização pelo prejuízo de ser o atual lance 
do arrematante Rhodes inferior ao que a princípio ele havia 
oferecido” (AGCRJ, Aferição, cód. 39-1-19, 06/07/1850).

Com a confirmação e Rhodes no cargo, os vereadores 
se empenharam para encerrar os negócios entre a família 
Coelho e a instituição camarária, que há muito já havia se 
incompatibilizado com as estratégias que maximizavam os 
lucros dos ex-aferidores em detrimento da autoridade do go-
verno municipal, auxiliando comerciantes infratores a burlar 
a fiscalização com fraudes grosseiras. Com o arquivamento 
do processo de indenização, os vereadores encontraram ou-
tra forma de explorar a recusa de Coelho em honrar a dívida 
que assumira, desta vez utilizando-a como justificativa para 
bani-lo em definitivo dos leilões promovidos pela municipa-
lidade. O pedido foi encaminhado diretamente ao Imperador, 
que aprovou 

a deliberação que tomou a Ilustríssima Câmara Municipal 
desta cidade de excluir Antonio Luiz Coelho de poder lan-
çar em qualquer ramo de suas rendas, por ter deixado de 
progredir na arrematação que fizera da renda das aferições 
(AGCRJ, Aferição, cód. 39-1-19, 20/07/1850). 

Então, como ocorrera com o patriarca Coelho dez 
anos antes, os vereadores conseguiram impedir Antonio 
Luiz Coelho de continuar investindo na arrematação das 
rendas da municipalidade, decisão que além de resguar-
dar os bolsos dos consumidores e os cofres da municipa-
lidade, reiterava a autoridade da instituição camarária na 
regulação da economia local.
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O escandaloso vexame das irregularidades

Apesar de localizada no mais importante centro de 
consumo do Império, a Câmara Municipal do Rio de Janeiro 
enfrentava dificuldades para dar conta de todas as responsa-
bilidades que recaiam sobre a instituição, havendo problemas 
até na execução de atividades rotineiras, como as correições 
para fiscalização das posturas. Não era incomum a queixa de 
que os fiscais de freguesia raramente examinavam as medi-
das e pesos utilizados pelos comerciantes, de maneira que a 
Câmara deixava de recolher as muitas multas que deveriam 
ser impostas aos infratores, agravando a ineficiência de seu 
sistema de arrecadação. Sempre atento à situação precária 
dos cofres da municipalidade, procurador Manoel José Perei-
ra da Silva informou aos vereadores que até aquele momento, 
22 de dezembro de 1846, nem uma só multa havia sido co-
brada por falta de aferição dos pesos e medidas, “não sendo 
crível que todas as casas de negócio tanto da cidade, como de 
fora as tenham aferido, nem se sabe quais as que estão por 
aferir, porque nenhum ainda foi autuado”. No mesmo docu-
mento, ele criticava os fiscais por fazerem correições somen-
te nos últimos dias do ano, uma prática que em sua opinião 

parece não só abusiva, como muito perniciosa pelo prejuízo 
que sofre o cofre nestes dois ramos de sua receita, porque 
aqueles que são multados quando já a findar o ano apenas 
contentam-se com o pagamento da multa e deixam de tirar 
as licenças, e de pagar os impostos por findar-se o ano, e 
não haverem tempo de serem autuados na reincidência até 
as compelirem a cumprir seus deveres, e assim casos há em 
que passam-se anos que as não tiram, como por muitas ve-
zes tem declarado em audiência os mesmos infratores, di-
zendo que ninguém por isso os tem procurado (AGCRJ, cód. 
39-1-19, 22/02/1846)
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Dedicando tão pouco tempo à cobrança de licenças e 
imposição de multas, os fiscais não apenas deixavam de ar-
recadar os impostos, como também reforçavam entre os 
comerciantes a crença na impunidade, estimulando outros 
proprietários de estabelecimentos comerciais a cometerem 
o mesmo tipo de infração. Como afirmou o procurador, seria 
mais apropriado que a fiscalização fosse realizada durante 
todo o ano, para que os infratores reincidentes fossem mul-
tados sucessivamente, até serem persuadidos a cumprir com 
as determinações exaradas nas posturas. Mas com os funcio-
nários da municipalidade fazendo vistas grossas para a pro-
fusão de pesos, medidas e balanças mal regulados, a popu-
lação consumidora se via diariamente espoliada, sem saber 
precisamente a quantidade de gêneros que levava para casa, 
frequentemente pagando alguns réis a mais que o devido por 
suas mercadorias.

A profusão de fraudes também foi constatada pelo afe-
ridor Anacleto Fragozo Rhodes que, em 1849, encaminhou 
aos vereadores um balanço do seu trabalho, destacando ter 
encontrado 

balanças, pesos e medidas na maior irregularidade possível 
sem exceção alguma, pois suponho que há muitos anos não 
eram conferidas pelos padrões da Nação, tendo contudo o 
carimbo do ano respectivo. 

Entre as conchas das balanças irregulares, “em algu-
mas de pão havia diferença de uma para outra de 3 libras [...] 
porém o mais escandaloso é sem dúvida os pesos, que em tão 
grande número não achei um só exato”, exceto as encontradas 
nas boticas e alguns ourives. Ao fim do longo relatório sobre a 
situação das aferições no Município Neutro, ele acrescentou:
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“O lugar de aferidor é de grande responsabilidade para com 
Deus e para com o Povo, eu mesmo me horrorizo com os 
vexames escandalosos que o povo fluminense tem sofrido, 
digno sem dúvida de melhor sorte” (AGCRJ, cód. 39-1-19, 
18/12/1849). 

Desde a Antiguidade, a balança representava a busca 
pela medida exata, simbolizando o equilíbrio e constituindo-
-se como o mais significativo emblema da justiça, valor que 
poderia ser investido de um caráter sagrado. Ao evocar suas 
obrigações para com Deus e o Povo, Rhodes fazia referência 
aos valores morais comumente associados ao exercício de seu 
ofício. Ao avaliar as condições dos utensílios utilizados pelos 
comerciantes, o aferidor compartilhava com os governantes a 
responsabilidade de garantir que as trocas operadas no mer-
cado fossem realizadas de forma justa e legal. Para a popula-
ção que frequentava cotidianamente as feiras e mercados da 
cidade, cumprindo com a rotina de ganhar o sustento e prover 
suas necessidades básicas, a certeza da troca justa por meio 
do uso de balanças, pesos e medidas devidamente aferidos 
era um direito inviolável. E Rhodes reconhecia a plena convic-
ção, legal e moral, que a população tinha sobre esse assunto.

No discurso de Rhodes também se percebe que, ao so-
brevalorizar a eficiência e o resultado do seu trabalho, ele 
estigmatizava os antigos aferidores como incompetentes, de 
modo que pudesse se figurar como o verdadeiro defensor do 
interesse público, ideia reforçada pela decisão de denunciar 
publicamente os estratagemas utilizados pelos comerciantes 
para fraudar os pesos e medidas. Numa luta em que prestígio 
e reputação eram fundamentais para se definir competência 
e autoridade, o mal dizer se consagrava como parte impor-
tante na luta entre concorrentes inseridos num mesmo cam-
po (BOURDIEU, 1989), muito embora esse esforço não tenha 
significado que a reputação do novo aferidor tenha permane-
cido intacta por muito tempo. 

Em 18 de março de 1851, os vereadores receberam um 
requerimento com centenas de assinaturas de comerciantes 
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estabelecidos com lojas de secos e molhados na Corte, com o 
propósito de “expor o gravame que se lhes pretende causar 
com uma injusta extorsão, e solicitar respeitosamente a repa-
ração das ordens e deliberações a semelhante fim necessário”. 
De acordo com os negociantes, Rhodes vinha se aproveitando 
dos privilégios oferecidos pelo cargo para constrange-los a 
substituir todos os pesos e medidas que possuíssem “por ou-
tras de novo modelo, que ele mesmo indica onde deve com-
prar”, recusando-se a aferir qualquer instrumento antigo. No 
abaixo-assinado foi alegado que 

Naturalmente esta declaração surpreendeu os Suplicantes, 
já porque não têm conhecimento de haver sido alterado o 
padrão, por meio de postura sancionada, e devidamente pu-
blicada, e já porque não reconhecem no aferidor título algum 
para indicar casa onde se venda exclusivamente medidas, 
exercendo assim um monopólio que somente poderia partir 
de privilégio, e graça especial do Soberano! [...]
Possuído, pois, como está o aferidor, da ideia de promover 
esta sua especulação indecorosa, ilegítima, e que a ser tole-
rada pela Ilustríssima Câmara, lhe traria desdouro, procura 
abusar dos incautos, inculcando-lhes que fora decretado 
novo padrão, que as medidas são as únicas legais; enfim em-
pregando outros meios de convicção, com que possa ir derra-
mando a finta que indignamente destina a seu proveito, e que 
se conseguisse tornar geral lhe granjearia pelo menos a soma 
de quarenta contos de réis no primeiro ano, e soma pouco 
inferior nos seguintes (AGCRJ, cód. 39-1-19, 18/03/1851). 

Ao ser nomeado pela instituição camarária como aferi-
dor da municipalidade, o arrematante se tornava um agente 
do Estado, com autoridade para intervir diretamente na re-
gulação do mercado local, conferindo e corrigindo os instru-
mentos de medição utilizados em todos os estabelecimentos 
comerciais da cidade. Entretanto, não haveria como o aferi-
dor exercer sua autoridade, e muito menos exorbitá-la, sem a 
colaboração do corpo de comerciantes, muito ciosos dos di-
reitos que as posturas lhes garantiam.
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Por outro lado, é claro que, quando a discussão dizia 
respeito a sua própria conduta, o corpo de comerciantes da 
cidade não costumava se mostrar tão preocupado com o res-
peito à lei. Ao menos foi esta a opinião emitida pela Comissão 
de Posturas da Câmara Municipal em relatório apresentado 
na sessão de 2 de setembro de 1854. À frente da comissão es-
tava o vereador Dr. Haddock Lobo, que além de ser líder dos 
conservadores e médico renomado, era negociante matricu-
lado na praça do Rio de Janeiro, o que talvez lhe habilitasse 
a avaliar com propriedade e de forma pormenorizada alguns 
dos expedientes utilizados pelos comerciantes varejistas com 
o intuito de fraudar os pesos e medidas. Segundo o relatório, 
as correições realizadas pelos vereadores e pela polícia no 
ano anterior mostraram

que o povo é horrivelmente defraudado na compra de gê-
neros alimentícios que costumam ser pesados nas casas de 
negócios vulgarmente denominadas tavernas, pela falsifica-
ção de pesos e balanças.

Esta falsificação consiste primeiro em trocarem-se os 
pesos, que ordinariamente são de chumbo, pela sua parte in-
ferior, de modo a formarem vazio no interior do peso que o 
torna mais leve e este vazio é encoberto facilmente às vistas 
do comprador pela aplicação de um pomo de sebo ou cera, 
ou outra qualquer substância igual, a que se dá a mesma cor 
do chumbo. Segundo em colocarem-se papeis mais ou menos 
enfeitados dentro das conchas das balanças que servem para 
pesar os objetos, a título de asseio, mas com o fim de servirem 
de tara, ou mesmo de encobrirem pequenos contrapesos que 
farão diminuir a quantidade do objeto pesado. Outras vezes as 
correntes que prendem as conchas ao braço acham-se amarra-
das com cordas ou arames, ou então acham-se voltadas sobre 
o braço de modo a ficarem mais curtas, e tudo isto com o fim de 
obterem a mesma fraude (AGCRJ, cód. 39-1-19, 02/09/1854). 
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Observe-se que, mesmo com o apoio prestado pela 
força policial na fiscalização dos estabelecimentos comer-
ciais, era bastante difícil para os agentes da municipalidade 
garantir que as trocas efetuadas no mercado local fossem 
realizadas de maneira honesta. Os comerciantes não tinham 
o menor constrangimento de adulterar os pesos e medidas, 
fazendo deste estratagema um elemento fundamental de sua 
rotina de trabalho. Por outro lado, também convém lembrar 
que o parecer da Comissão de Posturas foi emitido num mo-
mento particularmente difícil para o comércio de gêneros de 
primeira necessidade, em 1854, quando o Rio de Janeiro so-
fria os duros efeitos da grave crise de carestia que perduraria 
até o fim daquela década, diminuindo o poder aquisitivo dos 
trabalhadores da cidade, retraindo dessa forma o mercado 
consumidor. Foi um momento em que as autoridades munici-
pais vinham sendo chamadas a intervir mais diretamente na 
regulação do mercado com o intuito de proteger os pobres e 
reprimir a especulação e os monopólios, e para impedir que 
o aumento de fortunas dos comerciantes ocorresse em detri-
mento do bem comum.

Naquela conjuntura, os discursos do governo central, po-
der local, comerciantes e consumidores operavam com diferen-
tes concepções de lei, justiça e direito, evidenciando que este 
era um terreno de contradição e luta, havendo profundas dife-
renças entre os valores defendidos pela população e os princí-
pios que norteavam as práticas dos comerciantes, preocupados 
com a maximização dos seus lucros num mercado que operava 
de forma cada vez mais distante do modelo paternalista. A ve-
reança, embora endossasse alguns dos valores defendidos pela 
população e criticasse vigorosamente as práticas ilegítimas nas 
atividades do mercado, procurando não se mostrar indiferente 
ao clamor do povo, tinha outros elementos a ponderar em suas 
decisões. No vai e vem incessante de requerimentos e ofícios 
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encaminhados aos vereadores, verificamos que a instituição 
camarária estava situada no meio de uma complexa rede de 
negociação, acordos e enfrentamentos, rivalizando com diver-
sos grupos que também lutavam para impor seus interesses na 
regulação das atividades econômicas locais, muitas vezes com-
prometendo a autoridade municipal. 

Antes de tomarem providências a respeito das denún-
cias feitas pela Comissão de Posturas, os vereadores solici-
taram que o aferidor informasse com urgência sobre as con-
dições do trabalho que vinha realizando. Anacleto Fragozo 
Rhodes respondeu que 

Os abusos que têm aparecido da parte de alguns comercian-
tes são raros, mas bastante escandalosos, indevidos a que 
não se contentando com lucros razoáveis nos gêneros pesa-
dos ou medidos, e desejando fazerem em pouco tempo for-
tunas fabulosas usam de toda a qualidade de artifício para 
chegarem a seus fins.
Têm sido conduzidos à casa de aferição pesos de chumbo de 
libra faltando-lhe meia quarta, de 2 arrobas com menos 3 e 
4 libras e outros não ser possível poderem se concertar pe-
las enormes faltas, medidas com fundos falsos outras com 
fundos metidos para dentro e algumas cortadas por cima. 
Essas medidas ou pesos assim falsificados eu não os entrego 
ao portador senão inutilizados; tenho tido algumas contes-
tações com os portadores destes pesos e medidas neste es-
tado o que entendo que objetos assim não devem por mais 
tempo servir (AGCRJ, cód. 39-1-19, 15/12/1854). 

Interessante notar que Anacleto Fragozo Rhodes não 
confere ao problema a mesma gravidade observada na expo-
sição do Dr. Haddock Lobo. Enquanto a Comissão de Posturas 
avaliou que os abusos ocorriam de forma reiterada, na avalia-
ção de Rhodes as infrações graves eram flagradas com pouca 
frequência. No entanto, lembramos que anos antes, no rela-
tório que enviou aos vereadores acerca do seu primeiro ano 
de trabalho, Rhodes havia se declarado horrorizado com os 
escandalosos vexames que a população fluminense vinha so-
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frendo. Todavia, se antes ele poderia culpar a família Coelho 
pela situação precária em que se encontravam os instrumen-
tos de medição utilizados pelo corpo de comerciantes, àquela 
altura grande parte da responsabilidade sobre o problema 
recaía sobre seus próprios ombros, pois já havia alguns anos 
que vinha exercendo o cargo de aferidor da municipalidade, 
cabendo a ele rever e acertar os pesos e medidas para assim 
prevenir as falsificações.

Outro aspecto a ser considerado, a Câmara Municipal 
não facultava a Anacleto Fragozo Rhodes o direito de inutili-
zar os utensílios levados a sua presença pelos comerciantes, 
ainda que estes se apresentassem muito avariados ou com 
sinais visíveis de adulteração. Esse impedimento estava ex-
plicitamente determinado nos contratos de arrematação e 
seu intuito era proteger os comerciantes de abusos que pu-
dessem ser cometidos pelo aferidor, reforçando a determina-
ção das posturas, que autorizavam apenas que se fizessem 
os acréscimos e diminuições nos instrumentos de medição, 
conforme a necessidade. É possível que os aferidores proce-
dessem dessa forma por efetivamente não terem condições 
de acertar os pesos e balanças em pior estado, mas já obser-
vamos anteriormente que esses expedientes poderiam trazer 
muitas vantagens para os arrematantes que resolvessem se 
arvorar a vendedores de medidas. 

A câmara tentou diversas vezes coibir essa prática. Em 
18 junho de 1853 foi publicado um edital que acrescentava 
duas novas disposições sobre o serviço de aferição, determi-
nando que dali em diante o serviço seria feito por distritos, e 
especificando que “o aferidor, por nenhum pretexto, se pode-
rá negar a aferir pesos e medidas que lhe forem apresenta-
dos” (CODIGO DE POSTURAS, 1870, p. 69). Muito embora essa 
segunda determinação estivesse contida em vários contratos 
celebrados anteriormente entre a câmara e os arrematantes, o 
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reforço de um preceito antigo sinalizava que a execução desse 
ato normativo não vinha se realizando de forma satisfatória, 
e que os vereadores estavam atentos aos conflitos motivados 
por essa questão. Neste caso, as iniciativas da municipali-
dade representavam uma vitória para os comerciantes que, 
amparados pelas posturas, não seriam obrigados a adquirir 
instrumentos de medição novos, por mais que seus velhos 
utensílios estivessem deteriorados e adulterados. Ao aferidor, 
restava continuar ocupando seu tempo e habilidade, além de 
muito chumbo, para acertar os objetos em pior estado.

Em 1855, outro abaixo-assinado com denúncias contra 
Rhodes foi remetido aos vereadores, dessa vez com queixas 
sobre o suposto hábito de só começar a trabalhar depois das 
nove horas da manhã, limitando-se a atender apenas seis ou 
oito casas por dia. Para aqueles comerciantes: 

O Senhor Rhodes deveria principiar a aferir desde manhã, 
e ter sua oficina aberta até de noite, como sempre praticou 
o antigo aferidor, porque com essa marcha ninguém sofria 
(AGCRJ, cód. 39-1-19, 11/01/1855). 

Referiam-se aqui ao ex-aferidor Antonio Luiz Coelho, 
mas é claro que os prejuízos impostos anteriormente pela 
família Coelho aos cofres da municipalidade e ao bolso dos 
consumidores não foram tomados em consideração nessa 
observação.

Rhodes respondeu às críticas afirmando que, nos seus 
cálculos, ele deveria aferir os utensílios de 1.400 casas de ne-
gócio, mas o 

número médio de aferições por dia não pode exceder pelos 
processos em prática a mais dos pertencentes a 20 casas 
de negócio, o que dá em resultado cerca de mil e duzen-
tas casas em 60 dias, prazo marcado pelas leis municipais. 
Daqui se vê que este prazo é diminuto (AGCRJ, 39-1-19, 
27/02/1855). 
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E é possível que seus cálculos estivessem subestiman-
do o tamanho da empreitada. Isto porque, dois anos antes, o 
presidente da Câmara Municipal havia apresentado aos seus 
colegas um relatório informando que o município possuía 
3.882 casas comerciais. Naturalmente, nem todas tinham ins-
trumentos por aferir, mas a maioria desses estabelecimentos 
não poderia ou não deveria prescindir do serviço de aferi-
ção, como era o caso das 1.251 tavernas, botequins e casas 
de pasto, 1.130 casas comerciais e bancas dedicadas à venda 
de alimentos e bebidas, 673 armarinhos de roupas e tecidos 
e 76 boticas listadas por Cândido Borges Monteiro em seu 
relatório (LOBO, 1978, p. 337-342).

De todo modo, na opinião do aferidor, o problema 
não era sua falta de disponibilidade ou capacidade de aten-
dimento, mas sim os prazos estipulados pela câmara. Rho-
des também afirmou que tinha uma lista com os nomes dos 
comerciantes que, apesar de procurá-lo, não conseguiram 
atendimento por encontrá-lo sem tempo e com o expediente 
atrasado. Ao que parece, sua expectativa era que a Câmara 
tomasse essa informação em consideração antes de aplicar 
alguma multa aos donos de lojas. Ou talvez ele pretendesse 
apenas fazer crer aos comerciantes da cidade que não estava 
alheio aos embaraços que enfrentariam em função de sua in-
capacidade de prestar o serviço arrematado de forma eficien-
te (AGCRJ, cód. 39-1-19, 27/02/1855). 

A despeito do seu esforço, em abril de 1855, uma nova 
reclamação chegou à câmara, desta vez na forma de denúncia 
anônima. O requerimento dizia que o aferidor, 

que alardeia de protegido da atual Câmara, abusa de manei-
ra escandalosa da tal pretendida proteção, menosprezando 
as Portarias desta Ilustríssima Câmara, cobrando por aferir 
mais do que é marcado pela tabela. 
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No documento também constava que ele “não acerta 
pesos comprados em outra parte, fazendo de sua casa de 
monopólio querendo só para si o exclusivo, e desgraçado da-
quele que infringir sua vontade despótica”. As acusações refe-
rentes ao pouco tempo dedicado por Rhodes ao seu trabalho 
foram reiteradas, ao se afirmar que,

abrindo a casa de aferição às 9 ½ e fechando às 3 lucra com 
isso pelo menos 500 fregueses que tem de escarrar 10.000 rs. 
cada um para não ser multado, e neste caso ele os serve mui-
to bem, porque manda seus caixeiros servi-los em casa com 
muito cômodo das partes” (AGCRJ, cód. 39-1-19, abril/1855). 

Não temos informação de que Rhodes tenha sofrido 
alguma penalidade por inutilizar utensílios, vender pesos 
ou cobrar preço diferente da tabela estipulada pela Câmara, 
mas as reivindicações dos comerciantes não foram ignoradas 
pelos vereadores. Por meio do edital de 27 de novembro de 
1855, eles propuseram que o aferidor recebesse um livro de 
talões, no qual teria que declarar a qualidade da aferição e 
o total pago pelo serviço, devendo entregá-lo ao contador 
da municipalidade quando o livro estivesse completamen-
te preenchido. Caso não declarasse a quantidade de objetos 
aferidos, procedesse a aferição depois do tempo marcado, 
ou deixasse de entregar o livro ao contador, pagaria multa 
de 100$000 rs. Os vereadores decidiram que também desig-
nariam, quando lhes conviesse, “um empregado para ir exa-
minar e verificar se o aferidor cumpre com as obrigações” 
marcadas pelo edital. Se as medidas não fossem suficientes, 
aqueles que se sentissem agravados pelo aferidor poderiam 
recorrer à câmara, que daria as providências que julgasse 
conveniente conforme a denúncia. Por fim, o edital decretava:

O aferidor será obrigado a ter casa com espaço suficiente 
para receber as partes, e a ter casa aberta desde as 8 horas 
da manhã até as 6 da tarde, com a pena de pagar uma multa 
e 10$000 por cada dia em que se der falta, ou nas horas de 
trabalho, ou de gente para ele.
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A Câmara fornecerá mais dois padrões de pesos e medidas, 
para facilitar ao aferidor o expediente, e não ter ele descul-
pa para alegar (CODIGO DE POSTURAS, 1870, p. 79). 

No mês seguinte, foi publicado um novo edital sobre a 
aferição, desta vez mudando o prazo estabelecido para a pres-
tação do serviço em cada distrito, tendo o cuidado de repetir 
o artigo que proibia os aferidores de se recusarem a aferir os 
pesos e medidas que lhe fossem apresentados (CODIGO DE 
POSTURAS, 1870, p. 81). A publicação dos dois editais eviden-
ciava a preocupação da câmara em dar uma resposta às de-
mandas dos comerciantes, ao mesmo tempo em que reforçava 
suas atribuições no tocante à organização da economia local, 
procurando fiscalizar mais de perto as atividades empreen-
didas pelos arrematantes. Com o aumento das pressões e a 
redução de sua autonomia, que limitava as margens de mano-
bra que tornavam o investimento mais lucrativo, no mesmo 
dia em que foi publicado esse último edital, Anacleto Fragoso 
Rhodes enviou um documento à câmara afirmando que não 
continuaria a investir nas rendas da aferição.

Rhodes não arrematou a renda para o ano de 1956, mas 
percebendo que ainda havia muitas casas sem aferição, para 
evitar maiores prejuízos, ele solicitou à câmara uma amplia-
ção do prazo para a realização do seu serviço. O pedido foi 
encaminhado para o advogado da câmara, que julgou mais 
conveniente dar cumprimento aos prazos estabelecidos no 
contrato, determinando “findo o direito de aferir, como o res-
pectivo rendimento”. O vereador João Affonso Lima Nogueira, 
encarregado de emitir um parecer sobre o caso, conformou-
-se com o parecer do advogado após verificar que, “de três 
das partes contra os atos do suplicante se vê que se deixavam 
(sic) de fazer as aferições por sua culpa” (AGCRJ, cód. 39-1-19, 
18/12/1855. Documentos anexos). Obviamente, ele estava 
embasando seu parecer nas denúncias feitas nos dois abaixo-
-assinados e na carta anônima recebidas pela vereança.
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As disputas entre Anacleto Fragoso Rhodes e os co-
merciantes da cidade mostravam que a mútua colaboração 
estaria assegurada somente na medida em que o aferidor 
se limitasse a cumprir com o disposto nos códigos legais, ou 
enquanto seus delitos favorecessem não apenas sua fortuna, 
como também os interesses dos comerciantes. Em momento 
algum, os proprietários das casas de secos e molhados con-
testaram o direito de Anacleto Fragozo Rhodes exercer o mo-
nopólio da prestação de um serviço essencial, desde que limi-
tasse sua atuação ao que fora determinado por contrato com 
a Câmara Municipal. Eles não admitiam que o exercício de 
uma prerrogativa regulada pelos governantes se confundisse 
com o poder extralegal arbitrário. Além de compartilharem 
uma ideia muito consistente sobre seus direitos, a decisão de 
encaminhar os abaixo-assinados e a carta anônima à verean-
ça evidencia que reconheciam a competência e autoridade da 
instituição camarária e confiavam na possibilidade de obter 
justiça e reparação naquele foro. Apostavam, certamente, não 
apenas no mérito da demanda e no senso de dever dos vere-
adores, como também no interesse da instituição camarária 
assegurar o apoio, embora precário e hesitante, dos comer-
ciantes da praça do Rio de Janeiro.

Inovações da economia moderna

A decisão da Câmara Municipal em atender as deman-
das dos comerciantes e proibir reiteradamente que os aferi-
dores inutilizassem os pesos e medidas apresentados pelos 
comerciantes não resolveu os conflitos entre os proprietários 
e os arrematantes. Tanto Anacleto Fragozo Rhodes quanto 
aqueles que lhe sucederam no cargo de aferidor do municí-
pio criaram embaraços para a execução dessa determinação, 
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quase sempre alegando junto aos vereadores que, não sendo 
possível acertar todos os instrumentos levados a sua presen-
ça, a medida servia de pretexto para que os comerciantes in-
fratores continuassem utilizando instrumentos de medição 
fora dos padrões, lesando a população. Esta foi a alegação de 
Severo da Cunha Machado, arrematante das rendas da aferi-
ção, em requerimento enviado aos vereadores em 14 de feve-
reiro de 1862, onde dizia:

O Suplicante como o encarregado da aferição, tem por de-
ver aferir os pesos e medidas na forma das Posturas da 
Ilustríssima Câmara, aumentar ou diminuir neles, conforme 
fossem menores ou maiores, para fim de evitar prejuízos 
dos compradores, no entanto a prática tem mostrado que 
o aferidor nem sempre pode igualar as medidas ou pesos, 
porquanto apresentam-nos em tal estado que não suportam 
qualquer aumento ou diminuição, ficando o peso por aferir.
[...] não sendo permitido ao aferidor inutilizar estas me-
didas, pelo termo que assinou, os donos destes objetos os 
levam, e continuam a pesar e medir por eles assim falsifica-
dos, com fraude contra os que compram. [...] 
Portanto o Suplicante vem submeter às Vossas Senhorias 
estas considerações úteis, que devem concorrer para que fi-
quem sem efeito o referido termo assinado, e possa o Supli-
cante inutilizar aquelas medidas e pesos que não tem capaci-
dade para serem aferidas (AGCRJ, cód. 39-1-20, 14/02/1862)

Ao proibir que pesos e medidas apresentados para afe-
rição fossem inutilizados, a pretensão da Câmara Municipal 
era impedir que os aferidores extrapolassem suas atribuições 
e caíssem na tentação de assumir por conta própria a respon-
sabilidade de prover os comerciantes de novos instrumentos 
de medição, como já ocorrera em outras ocasiões. No entanto, 
como a fiscalização municipal não vigiava os aferidores para 
garantir que eles, efetivamente, cumprissem com a postura e 
acertassem todos os objetos levados a sua presença, muitos 
instrumentos de medição adulterados, que os aferidores se 
recusavam a corrigir, continuavam sendo usados no comér-
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cio varejista. Se a medida resguardava os comerciantes dos 
abusos praticados pelo arrematante das rendas da aferição, 
em nada contribuía para reprimir as fraudes cometidas con-
tra a população. 

De acordo com o Código de Posturas, se o aferidor se 
recusasse a acertar os instrumentos de algum comerciante, 
este poderia apresentar suas reclamações devidamente fun-
damentadas ao respectivo fiscal, que informaria o caso para a 
Câmara em sua primeira sessão. Mas isso não acontecia com 
frequência, pois sendo ineficaz a vigilância dos fiscais da mu-
nicipalidade, havia muitos comerciantes que simplesmente 
não se importavam em manter seus instrumentos por aferir, 
considerando remota a possibilidade de serem multados por 
esse tipo de infração. Por outro lado, também havia casos de 
comerciantes que, mesmo sendo autuados pelos fiscais, se-
guiam ano após ano sem se incomodar em levar seus pesos e 
medidas para a aferição, sendo possível que o lucro angaria-
do com o uso de instrumentos adulterados compensasse a 
despesa com a multa e as custas do processo.

Essa situação prejudicava os aferidores, que viam o re-
torno do seu investimento comprometido pelo desinteresse 
dos comerciantes em recorrerem aos seus serviços. Quando 
os índices de abstenção eram muito elevados, os arrematan-
tes tentavam contornar o problema pleiteando junto à Câ-
mara o aumento do prazo para a aferição, mas esse benefício 
só era concedido em casos extraordinários. Outros tentavam 
compensar as perdas usando outros expedientes, como foi o 
caso da firma João da Costa Araujo & Cia., arrematantes das 
rendas da aferição em 1873. Em documento remetido ao pre-
sidente e mais vereadores eles alegaram 

que estando os srs. fiscais das diferentes freguesias pro-
movendo a relação das casas comerciais que deixaram de 
aferir seus pesos e balanças medidas no ano de 1872 e ten-
do os suplicantes na qualidade de arrematantes da mesma 
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aferição todo direito ao imposto que a Ilustríssima Câmara 
terá de cobrar vêm os Suplicantes requererem a Vossa Ex-
celência para que [o] dito imposto fique a disposição dos 
Suplicantes visto que pagavam no tempo competente o pre-
ço porque arremataram aferição, e têm requerido por vezes 
a execução da postura que obriga o pagamento do imposto 
referido sem que até hoje tenham os suplicantes ressarcido 
o prejuízo que tiveram na mesma aferição por faltar aferi-
rem grande número de estabelecimentos. Os suplicantes 
esperam visto que houve a recusa de aferir (AGCRJ, cód. 39-
1-21, 25/10/1873). 

A questão foi submetida ao Dr. Leonardo José da Fonse-
ca Lessa, diretor de obras e da repartição de aferição. Segun-
do ele, enquanto exercesse o cargo de aferidor, competia ao 
arrematante fiscalizar o cumprimento das posturas. Se elas 
foram infringidas, João da Costa Araujo & Cia. seria julgado 
“tão culpado ou mais do que os fiscais da Ilustríssima Câma-
ra”, já que deixara de cumprir com seu dever. Tendo isso em 
vista, o Dr. Lessa concluiu que: 

longe serem dadas aos suplicantes as garantias que resultam 
dessa aferição, deve ser ele multado pela falta que cometeu 
de não procurar aferir todos os pesos e medidas empregadas 
pelo comércio (AGCRJ, cód. 39-1-21, 11/11/1873).

 Assim, além de ter seu pedido indeferido pela munici-
palidade, o aferidor ainda se viu obrigado a acrescentar esta 
multa aos prejuízos da firma. 

Naquele ano, não foram poucas as dificuldades enfren-
tadas por João da Costa Araujo & Cia. para a realização da 
aferição dos pesos e medidas da capital. Quando a firma en-
caminhou seu requerimento à Câmara Municipal, fazia pou-
cos meses que o país adotara o sistema métrico decimal para 
medidas de superfície, capacidade e peso. A adoção do mode-
lo francês havia sido aprovada em 26 de junho de 1862, com 
previsão de 10 anos para ser definitivamente implementada. 
Expirado o prazo e não sendo adotada nenhuma medida so-
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bre a matéria, em setembro de 1872 foi publicado um regu-
lamento que estabeleceu o dia 1º de julho de 1873 como o 
prazo final para a aplicação do novo sistema. A mudança não 
foi bem recebida pela população, que empreendeu vários ata-
ques a estabelecimentos comerciais (HAHNER, 1993, p. 72). 

Para o governo imperial, foi difícil entender os motivos 
que levavam a população a resistir de forma tão obstinada 
às várias tentativas de padronização ensaiadas antes da ado-
ção do sistema métrico decimal. Ao imaginarmos a multipli-
cidade de referências e a profusão de cálculos exigidos aos 
incautos que abasteciam a dispensa percorrendo as feiras 
e mercados do Brasil imperial, ou mesmo as condições dos 
utensílios usados por ambulantes, donos de barracas e casas 
comerciais para pesar e medir os mantimentos, somos quase 
tentados a considerar que o fim do velho sistema foi a decisão 
mais lógica em favor do melhoramento social e econômico do 
país. Conforme afirmou Witold Kula em estudo clássico sobre 
o tema, as medidas tradicionais expressavam as condições de 
vida e trabalho dos homens e, por conta disso, podiam variar 
conforme sua vontade, seu caráter e sua relação com outros 
homens, o que abria ampla margem para os abusos e reforço 
das relações de poder (KULA, 1980, p. 161). 

Mas a percepção geral de que a população estava sub-
metida a toda sorte de abusos e fraudes não assegurava que 
a mesma exultasse com as mudanças trazidas pelo novo sis-
tema. Um longo caminho foi percorrido até a aceitação do 
metro, uma unidade de medida que, como todos devem sa-
ber, corresponde à décima milionésima parte do quarto do 
meridiano terrestre compreendido entre o polo boreal e o 
equador, ou algo muito parecido, seja lá o que signifique. Ou 
seja, além de a inovação estar fundada em uma convenção 
abstrata e aparentemente arbitrária, cuja definição ainda hoje 
escapa à compreensão da maior parte da população, “como 
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ela não é um processo tecnológico/social neutro e sem nor-
mas (“modernização”, “racionalização”), mas sim a inovação 
do processo capitalista, é quase sempre experimentada pela 
plebe como uma exploração” (THOMPSON, 1998, p. 19). Nes-
te caso, a suspeita era que se tratasse de uma nova forma de 
exploração imposta pelo Estado e por grandes comerciantes, 
que buscariam defender seus próprios interesses, sempre em 
contraposição aos interesses da classe pobre. 

A resistência à decisão do governo imperial de im-
plantar o sistema métrico decimal se manifestou de forma 
contundente no movimento conhecido como Quebra-Quilos 
(1874-1875). Como sublinhou Hamilton Monteiro, que estu-
dou os confrontos mais violentos ocorridos entre o Rio Grande 
do Norte e Alagoas, essas não foram revoltas espontâneas e 
desordenadas, mas uma ação de caráter político, que contou 
com a participação de diversos extratos sociais e cujas ori-
gens apontam para a elevação do custo de vida e o problema 
das imposições fiscais numa região que enfrentava forte cri-
se econômica (MONTEIRO, 1981). Enquanto as autoridades 
propagavam a racionalidade e eficiência dos novos padrões, 
a população lutava para manter o velho sistema, que estava 
sujeito a irregularidades, é claro, mas cujo funcionamento era 
conhecido, ao passo que as inovações impostas pelo governo 
poderiam dar ensejo a formas desconhecidas de exploração, o 
que colocaria o povo numa situação ainda mais vulnerável. Os 
pequenos comerciantes, por sua vez, tão comumente acusados 
de fraudar os pesos e medidas, tomaram parte no tumulto se 
queixando das medidas adotadas pelas câmaras e denuncian-
do os excessos cometidos pelos arrematantes dos impostos.

No caso do Rio de Janeiro, depois que o novo sistema 
métrico-decimal foi instaurado, o aferidor da municipalidade 
continuou sendo responsável por ajustar o padrão dos pesos 
e medidas utilizados na cidade, mas para exercer esse cargo 
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ele deveria apresentar alguns atributos que antes não eram 
exigidos dos arrematantes. De acordo com o regulamento de 
1872, o candidato a aferidor deveria ser cidadão brasileiro, 
possuir idade acima de 25 anos e realizar exames de aritméti-
ca, provando conhecer as quatro operações elementares com 
números inteiros, frações decimais e complexas. Ele também 
deveria provar ter conhecimentos básicos de metrologia, ou 
seja, dos pesos e medidas e dos sistemas de unidades dos po-
vos antigos e modernos, além de comprovar prática no traba-
lho de calibração (DIAS, 1998, p. 11). 

Com a implantação do novo sistema, os leilões foram 
suspensos e a municipalidade passou a contratar os profis-
sionais que julgavam mais habilitados para o exercício dessa 
função, que passariam a compor o quadro de funcionários 
fixos da Câmara Municipal. A vereança, que nunca ignorou 
como a ação dos arrematantes poderia ser nociva à autori-
dade e aos cofres municipais, certamente não via os comer-
ciantes locais como os homens mais indicados a implementar 
e gerir o novo sistema de pesos e medidas. A proposta era 
incompatível com a prática de pôr o serviço de aferição em 
arrematações públicas vencidas por particulares, que pouco 
se alternavam no cargo e exploravam seu poder de barganha 
junto a outros comerciantes no sentido único de aumentar 
suas fortunas, sendo comumente flagrados exorbitando suas 
atribuições. Talvez por isso a instituição camarária tenha de-
terminado que os novos aferidores deveriam atender requi-
sitos que dificilmente seriam satisfeitos pelos comerciantes 
que vinham arrematando as rendas da aferição. Se a acei-
tação do metro expressava a busca por uma medida objeti-
va, técnico-científica e neutra, o cargo de aferidor de pesos 
e medidas deveria ser desempenhado por profissionais que 
representassem esses valores.
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Pela maneira como foram formuladas, as novas exi-
gências só poderiam ser satisfeitas por homens que tivessem 
acesso ao ensino superior, que lhes forneceria os conheci-
mentos necessários para o exercício da metrologia, atividade 
que seria associada a um campo do saber específico: a Enge-
nharia. Para uma elite dirigente tão preocupada em difundir 
a Civilização, assegurando o primado da Razão e o triunfo do 
Progresso, os bacharéis da antiga Escola Central e da recém-
-criada Escola Polytechnica (1874), com formação centrada 
no estudo das matemáticas – “símbolo de superioridade in-
telectual e prestígio social” – estavam mais habilitados que 
qualquer outro profissional para a implementação do siste-
ma métrico decimal (MATTOS, 2004, p. 196-197/294). As-
sim, entraram em cena os engenheiros, que dali em diante 
orientariam as decisões da municipalidade em tudo que dis-
sesse respeito à aferição de pesos e medidas.

Como temos visto, sobretudo a partir da década de 
1870, ficava claro que a instituição camarária já não pode-
ria prescindir das atividades práticas dos engenheiros ou dos 
médicos para tomar decisões em matérias específicas, como 
qualidade e a composição dos alimentos expostos à venda ou 
a aferição das balanças, pesos e medidas utilizados nos es-
tabelecimentos comerciais da cidade. Restava-lhes, portanto, 
trazer esses profissionais para o seu quadro de funcionários, 
utilizando suas técnicas e procedimentos para reforçar a au-
toridade da Câmara Municipal na regulação das atividades 
econômicas locais. 



Pelo melhoramento e 
embelezamento da cidade

Os “inconvenientes” quiosques 
e sua “gente grosseira”1

Em maio de 1874, o ministro do Império encomendou à Co-
missão de Melhoramentos da Cidade do Rio de Janeiro um 

plano geral para o alargamento e retificação de várias ruas 
desta capital e para a abertura de novas praças e ruas, com 
o fim de melhorar suas condições higiênicas e facilitar a cir-
culação entre seus diversos pontos, dando ao mesmo tempo 
beleza e harmonia às suas construções”.2 

1 Versão pouco modificada desse texto foi publicada em: SOUZA, Ju-
liana Teixeira. O ordenamento do espaço urbano na corte imperial: 
o caso dos “inconvenientes” quiosques frequentados por “gente 
grosseira” (décadas de 1870-1880), Revista História (Rio de Janei-
ro), v. 1, 2014.  

2 Primeiro Relatório da Comissão de Melhoramentos da Cidade do 
Rio de Janeiro. Documento disponível: <http://brazil.crl.edu/bsd/
bsd/u1702/000697.html>. Acesso em: último trimestre de 2011. 
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A Comissão era formada por engenheiros notá-
veis, mas seu projeto de reforma urbana não foi 
executado, como tantos outros surgidos naque-
les tempos em que a cidade ainda guardava mui-
tos traços dos tempos coloniais. De todo modo, 
interessa-os notar que um dos membros da Co-
missão de Melhoramentos foi o engenheiro Fran-
cisco Pereira Passos, figura bastante conhecida 
da história do Rio de Janeiro justamente pelo 
“bota-abaixo” que promoveu na época em que foi 
prefeito do Distrito Federal, entre 1902 e 1906 
(BENCHIMOL, 1990; ROCHA, 1995). 

Pouco tempo depois de participar da referida comis-
são, Pereira Passos foi nomeado diretor da Estrada de Ferro 
D. Pedro II, cargo que ocupou entre 1876 e 1880. Durante sua 
gestão, por mais de uma vez ele entrou em conflito com a ve-
reança, discordando dos critérios utilizados pela instituição 
camarária na definição dos locais em que seriam assentados 
os quiosques. Tratavam-se de pequenos pavilhões instalados 
nas principais ruas, praças e largos das freguesias do muni-
cípio, e que durante décadas fizeram parte da paisagem ur-
bana. Em 22 de julho de 1879, Pereira Passos recebeu um 
comunicado expedido pelo engenheiro James W. Wells – fun-
cionário da Estrada de Ferro e responsável pelas obras que 
haviam sido realizadas na Estação Marítima – informando 
sobre a colocação de novos quiosques no entorno da ferrovia, 
que, no seu ver, impediam o trânsito livre nas ruas. James W. 
Wells afirmou: 

Está fora dos limites desta Estação e eu não podia proibir o 
assentamento do referido quiosque. [...] peço pois a Vossa Ex-
celência para tomar providências, a fim de evitar quanto for 
possível a colocação inconveniente destes quiosques nas ime-
diações desta Estação (AGCRJ, cód. 45-4-20, 22/07/1879). 



194

PELO MELHORAMENTO E 
EMBELEZAMENTO DA CIDADE

Além dos quiosques estarem sendo colocados fora dos 
limites da Estrada de Ferro, Pereira Passos e James W. Wells 
não tinham competência para suspender o assentamento ou 
ordenar a remoção dos pavilhões. Essas eram atribuições da 
Câmara Municipal, também responsável por cuidar do trânsi-
to das ruas, mantendo-as livre de qualquer embaraço, proble-
ma com os qual eles se mostravam igualmente preocupados, 
ainda que também estivesse fora da alçada dos engenhei-
ros. Na verdade, há indícios de que eles já haviam tentado 
demover os vereadores de sua decisão de assentar aqueles 
quiosques nas proximidades da Estrada de Ferro, mas sem 
sucesso. Ao menos foi isso que Pereira Passos deu a entender 
em ofício encaminhado ao Ministério dos Negócios da Agri-
cultura, Comércio e Obras Públicas, a quem apelou na expec-
tativa de angariar algum apoio mais consistente na queda de 
braço que vinha travando com a instituição camarária. Muito 
embora Francisco Pereira Passos fosse um profissional de 
grande prestígio junto ao governo imperial, os vereadores se 
mostraram vigorosamente dispostos a não ceder em favor de 
sua empreitada contra os quiosques. No ofício encaminhado 
ao ministro, Pereira Passos afirmou:

Resultando da colocação de tais quiosques muitos e graves 
inconvenientes para o serviço desta Estrada, como por ve-
zes representei com relação aos que, apesar do compromis-
so da Ilustríssima Câmara para removê-los, continuam em 
frente à Estação Central, dei ordem para que se procurasse 
evitar o assentamento ali dos ditos quiosques, mas a Ilus-
tríssima Câmara tem autorizado esse assentamento, impon-
do-o até por meio dos seus agentes.

Venho, portanto, rogar a Vossa Excelência se digne pro-
videnciar para que se não continue a colocar quiosques junto 
às estações da Estrada, e sejam removidos os que já existem, 
os quais, além de oferecerem muitos outros inconvenientes, 
dificultam o trânsito de veículos e pessoas a pé, que é sempre 
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muito grande em certas horas do dia nas proximidades das 
estações (AGCRJ, cód. 45-4-20, 24/07/1879). 

Parece evidente que, para os engenheiros Pereira Passos 
e James W. Wells, a instalação de quiosques não convinha ao 
bom ordenamento do espaço público, como parece claro que 
essa opinião não era compartilhada pelos engenheiros da Di-
retoria das Obras Municipais, encarregada de determinar os 
locais onde os quiosques seriam colocados. Cada qual se mos-
trava comprometido com os interesses da instituição à qual 
estava vinculado, mas naquela disputa a situação estava mais 
favorável aos agentes da municipalidade, que ao fim das con-
tas tinham a prerrogativa de decidir sobre o ordenamento do 
espaço público e à regulação das atividades econômicas locais. 
Em 1879, quando a queixa de Pereira Passos foi feita, havia 
três quiosques assentados nas imediações da Estrada de Ferro 
D. Pedro II. E quando ele deixou o cargo, os quiosques ainda 
estavam no mesmo lugar, atestando a autoridade da câmara.

Mas é importante destacar que mesmo contando com 
algum apoio da câmara e da companhia responsável pela 
construção dos quiosques, a posição dos locatários não era 
das mais confortáveis. Além de enfrentar os ataques de seus 
concorrentes e a desaprovação dos agentes de outras ins-
tâncias do poder, os pequenos comerciantes ainda tinham 
que driblar as reclamações da vizinhança, muitas vezes in-
comodada com as cenas que se passavam no entorno dos 
pavilhões. Como o diretor da Estrada de Ferro D. Pedro II, 
havia muita gente insatisfeita em ter um quiosque próximo 
a sua moradia ou local de trabalho, fosse pela intensificação 
da concorrência pelo comércio local, fosse pelos transtornos 
causados pela clientela atendida naqueles balcões. 

Os quiosques disputavam clientela com “frege-mos-
cas”, tavernas e botequins, também frequentados por tra-
balhadores pobres, cujo comportamento não primava pela 
moderação. Mas a clientela dos quiosques estava mais ex-
posta aos olhares e à censura dos passantes e das autorida-
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des do governo, responsáveis por fazer os diversos setores 
da sociedade guardarem os bons modos recomendados pela 
“boa sociedade”. Era uma tarefa difícil de ser executada, pois 
quando a freguesia dos quiosques incomodava a vizinhança, 
as reclamações costumavam se referir ao alarido das conver-
sas, ao vocabulário por demais espontâneo, às perturbações 
causadas pelos ébrios e à falta de pudor da clientela, confor-
me observamos neste requerimento enviado ao presidente 
da Câmara Municipal em 23 de abril de 1881.

Diz D. Felicia Isabel do Amaral Cardoso, inventariante dos 
bens do seu casal por falecimento do seu marido Francisco 
Gomes Cardoso que achando-se um quiosque no Largo do 
Depósito, em frente ao seu prédio na Rua Senador Pompeu n. 
80 que faz esquina, com o dito Largo, e tendo sido o quiosque 
colocado tão junto à calçada e tão em frente a uma das portas, 
a ponto de muitas vezes o ajuntamento impedir a entrada, 
para o armazém, e as cenas imorais que praticam seus fre-
quentadores, proíbem as famílias que ocupam os sobrados a 
chegarem às janelas, o que faz, com que o dito sobrado esteja 
sempre desalugado (AGCRJ, cód. 45-4-20, 23/04/1881).

A referência a “ajuntamento” de pessoas protagoni-
zando “cenas imorais” era frequente nas acusações dirigidas 
contra os clientes dos quiosques. Em muitos dos pedidos re-
metidos à instituição camarária, a moral e os bons costumes 
foram invocados com o propósito de reforçar a legitimidade e 
a procedência dos requerimentos, até porque a câmara procu-
rava assegurar a aprovação dos munícipes ao seu governo evo-
cando esses valores. Mas, na medida em que a colocação dos 
quiosques na cidade fora uma iniciativa da própria câmara, os 
vereadores não poderiam endossar esse discurso sem com-
prometer seu próprio governo. E como desimpedir a entrada 
do armazém de D. Felicia Isabel do Amaral Cardoso não cons-
tava entre as preocupações prioritárias da vereança, o quios-
que do Largo do Depósito também permaneceu onde estava.
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Por outro lado, em decisões como esta também pesa-
vam interesses financeiros. O estabelecimento dos quiosques 
gerou uma nova fonte de rendimentos para a câmara, que 
autorizou seu assentamento nos pontos mais concorridos da 
cidade, sem que o governo local precisasse assumir despesa 
com esse empreendimento, encargo que ficou sob responsa-
bilidade de uma companhia privada, que adquiriu o direito 
de executar e explorar comercialmente uma construção que 
posteriormente deveria ser entregue à administração muni-
cipal, estando acordado que a realização dessa operação exi-
giria a utilização do espaço público, num contrato que não 
trazia nenhum risco de perda para os cofres municipais.

Outro aspecto a ser considerado na manutenção dos 
quiosques, os vereadores poderiam alegar que vinham pres-
tando um relevante serviço à população, proporcionando 
oportunidade de trabalho aos pequenos comerciantes e ofe-
recendo gêneros alimentícios a preços acessíveis para os tra-
balhadores. No entanto, não havia dúvidas de que os maiores 
lucros auferidos por essa operação ficassem com a Freitas 
Guimarães & Cia., posteriormente substituída pela Compa-
nhia Industrial Fluminense, responsáveis pela construção e 
exploração dos quiosques, e à Câmara Municipal, que somen-
te recebia o aluguel pago pela companhia e os impostos devi-
dos pelos locatários. 

Como tantos outros, o pavilhão localizado em frente à 
Câmara do Senado, próximo ao portão do jardim do Campo 
da Aclamação, também gerou protestos. Em 30 de março de 
1882, a câmara recebeu um requerimento solicitando sua re-
moção, sob alegação de que seu entorno se tornara “foco de 
vagabundos e desordeiros quer de dia, quer de noite profe-
rindo-se as palavras mais obscenas que pudera haver a ponto 
das famílias não poderem chegar as suas janelas”, acrescen-
tando-se que essas informações poderiam ser confirmadas 
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pelo Comandante da Estação do 1o Distrito da Freguesia de 
Santana e pelo Administrador do Jardim (AGCRJ, cód. 45-4-
21, 30/03/1882). Como se vê, o repertório de acusações era 
o mesmo, recorrendo-se sempre à defesa da moral e dos bons 
costumes, que ganhavam maior ênfase na medida em que se 
alegava que a má conduta da clientela atendida pelo quios-
que seria atestada e condenada por dois distintos funcioná-
rios públicos, que assinaram a petição junto com outros sete 
moradores daquela vizinhança. 

O peso que os comerciantes conferiram ao testemunho 
desses funcionários, que no seu ver representavam o olhar 
do poder, também evidencia que entre a população se esten-
dia uma rede de vigilância e disciplina, visando tanto o exa-
me cuidadoso do espaço quanto a normatização e o controle 
do conjunto social, o que demonstra que não eram apenas os 
agentes repressores do governo, como a polícia e os fiscais da 
municipalidade, que procuravam impor normas aos hábitos 
e costumes da população (FOUCAULT, 1985, p. 209-227). En-
tretanto, como a opinião daqueles funcionários públicos não 
tinha o mesmo valor que os pareceres emitidos pelas auto-
ridades efetivamente encarregadas de vigiar a população e 
corrigir sua conduta, antes de deliberar sobre o assunto, a 
Comissão de Praças pediu informações sobre o caso ao fiscal 
Thomaz Joaquim Francisco, que relatou:

Em virtude do respeitável despacho exarado pela Exce-
lentíssima Comissão de Praças relativamente ao quiosque 
que se acha em frente a Câmara do Senado cumpre-me 
informar a Vossas Excelências que passando amiudadas 
vezes por este lugar, nunca observei grupos de vagabundos 
e desordeiros reunidos junto a este quiosque, que muito 
menos proferindo palavras obscenas, e informando-me do 
guarda municipal do distrito a respeito tive deste a mesma 
resposta, mandando o mesmo guarda ao Porteiro da Câmara 
dos Senadores a fim de informar-me do que soubesse 
a respeito, obtive em resposta ser verdade que junto a 
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este quiosque tem havido algumas vezes aglomeração 
de pessoas, porém são estas os cocheiros dos carros dos 
Senadores, que aí vão fazer algumas despesas, e que destes 
mesmos nunca ouvia proferir palavras obscenas.
À vista pois do que passo a estender e achando-se este 
quiosque colocado em lugar marcado e licenciado pela 
Ilustríssima Câmara em nada embaraçando aos transeuntes, 
me parece que nenhuma vantagem trará a sua remoção 
porem a Ilustríssima Câmara em sua alta sabedoria resolverá 
como melhor entender (AGCRJ, cód. 45-4-21, 30/03/1882). 

Então, aqueles indivíduos que os comerciantes cha-
mavam de vagabundos, de acordo com a averiguação feita 
pelo fiscal, eram trabalhadores a serviço de alguns dos mais 
destacados políticos do Império. Logo, se aqueles homens se 
reuniam em torno do quiosque, não era para provocar desor-
dem, mas sim para passar o tempo, beber alguma coisa ou 
comprar um cigarro, enquanto os senadores prosseguissem 
em suas sessões. Sob essa perspectiva, o locatário do quios-
que e seu estabelecimento não traziam prejuízo algum à or-
dem pública, nem tampouco à moral e aos bons costumes. 
Corroborando a opinião emitida pelo fiscal, junto aos papéis 
relativos ao caso havia um documento informando: 

Nós abaixo assinados atestamos que o Senhor Gonçalo Bar-
reiro Marques, dono do quiosque da Rua do Areal esquina 
do Campo de Santana tem merecido nossa estima como bom 
vizinho e negociante capaz (AGCRJ, 45-4-21, 30/03/1882). 

Então se seguiam quatorze assinaturas de pessoas que 
moravam próximo ao quiosque e que integravam a rede de 
solidariedade do locatário. Também é possível que fizessem 
parte da sua clientela.

Evidentemente, nem toda cidade estava empenha-
da na cruzada lançada pelos donos dos estabelecimentos 
comerciais da cidade contra os quiosques. Sua clientela 
poderia não dispor de muitos recursos, mas era fiel e 
numerosa, assegurando algum apoio aos locatários nas 
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ocasiões em que se dispusessem contra a vizinhança ou a 
concorrência local, assim como o retorno financeiro de seu 
modesto investimento. Garantido também era o lucro da 
Companhia Industrial Fluminense, que numa cidade dividida 
em lotes exploráveis, pareceu decidida a arrendar todos os 
espaços ainda disponíveis do perímetro urbano. Para tanto, 
contavam com a colaboração da câmara e seus funcionários, 
empenhados em salvaguardar essa importante fonte de re-
ceita para os cofres municipais. Mas para isso era preciso re-
sistir à pressão imposta pelo corpo de comerciantes e pela 
vizinhança, que não se conformavam com os prejuízos e o in-
cômodo causados pelos quiosques e sua animada freguesia. 

Pareceres técnicos como fator 
de governabilidade 

Nas ocasiões em que as críticas à instalação dos quios-
ques foram mais intensas e as pressões para a retirada dos pa-
vilhões dividiram os vereadores, eles procuraram resolver suas 
diferenças recorrendo aos pareceres emitidos pelos bacharéis 
de Engenharia, que ocupavam parte considerável dos cargos 
técnicos na administração municipal. Havia casos de, num pri-
meiro momento, nem todos os homens de governo se confor-
marem com as decisões propostas por esses profissionais, mas 
em geral prevaleceu o consenso de que objetar as críticas diri-
gidas à instituição camarária, assim como persuadir a opinião 
pública da validade dos seus juízos, exigiria menor esforço se a 
vereança assegurasse que as resoluções sobre os locais de as-
sentamento dos quiosques eram tomadas a partir de critérios 
técnico-científicos. Desta forma, os vereadores procuravam 
conferir um caráter neutro às suas deliberações, legitimando 
seu governo de maneira mais adequada às exigências da nova 
ordem econômica que se instaurara naquele mercado.
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Entretanto, as reiteradas negativas aos pedidos de 
remoção de quiosque não impediam que outros queixosos 
recorressem aos antigos valores morais para justificar suas 
solicitações. Em 15 de novembro de 1881, o presidente e 
mais vereadores da cidade receberam um pedido assinado 
por oito proprietários de estabelecimentos comerciais loca-
lizados no início da Rua da Misericórdia, onde estes exigiam 
da municipalidade uma ação mais dura contra os frequenta-
dores dos quiosques, que eles classificavam como bêbados 
e desocupados. Aqui também é interessante perceber que, 
desde que lhes parecessem convenientes e se restringissem 
aos seus adversários, os comerciantes não viam qualquer in-
conveniente em requisitar o olhar vigilante e a intervenção 
repressiva das autoridades governamentais na regulação das 
atividades do setor varejista. Confirmando essa disposição, o 
requerimento dizia:

Os Suplicantes chamam a atenção de Vossas Senhorias para 
as contínuas e repetidas cenas que constantemente se repro-
duzem nos quiosques colocados em outros pontos, que quase 
sempre torna-se necessária a intervenção policial, pela aglo-
meração de ébrios e vagabundos que nesses pontos fazem 
reuniões, deixando-se ouvir os vocabulários dignos deles, 
e indecente para as pessoas que se considera, e muito mais 
para serem ouvidas pelas famílias. Sendo esse lugar junto ao 
Paço Imperial e quase em frente da entrada da parte que hoje 
é ocupada pelo Ministério da Agricultura, um dos pontos mais 
concorridos pela alta sociedade, não só nos dias de cortejos 
no Paço Imperial, como nas reuniões do Instituto Histórico, 
que por ali é sua entrada. Pedem respeitosamente os Supli-
cantes com suas famílias nesse lugar, vêm-se na difícil posição 
de obrigá-las a não gozarem das janelas de suas casas, pela 
colocação que se está efetuando do dito quiosque debaixo das 
mesmas. Confiando os Suplicantes nos nobres procedimentos 
de Vossas Senhorias e nas qualidades que os caracterizam, 
esperam o melhor êxito desta representação, fazendo assim 
inteira justiça (AGCRJ, cód. 45-4-21, 15/11/1881). 
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Para descrever as cenas que se passavam nos quios-
ques, os comerciantes recorriam a um repertório de acusa-
ções que há muito era empregado pela polícia para justificar 
suas incursões em lugares ditos suspeitos, como lupanares, 
casas de jogos, estabelecimentos que vendiam bebidas alco-
ólicas e outros locais de divertimento e socialização, onde os 
trabalhadores pobres se reuniam em seu tempo de folga. Os 
balcões dos quiosques espalhados pela cidade também ser-
viam como ponto de encontro das pessoas que desejavam be-
ber um trago antes de ir para casa, jogar conversa com algum 
estranho ou pessoa de seu convívio, sem se preocupar com 
a conveniência de seus modos ou suas palavras. Por isso, o 
discurso em defesa da moral e dos bons costumes encontrava 
na freguesia dos quiosques um dos seus alvos preferenciais. 

De acordo com o requerimento, os comerciantes da 
Rua da Misericórdia não desejavam que as janelas de suas 
residências dessem vistas às reuniões dessas pessoas, que a 
seu ver mantinham um comportamento absolutamente re-
provável. Não se pode descartar a possibilidade desses ho-
mens estarem genuinamente preocupados em resguardar 
suas casas e suas famílias da desordem das ruas, mas é im-
portante observarmos que, ao fim das contas, eles não pedem 
qualquer reforço da ação policial naquele local. Isso significa 
que eles não desejavam que aquelas pessoas fossem corrigi-
das, que fossem trazidas à ordem e obrigadas a se comporta-
rem decentemente. Eles queriam que o quiosque fosse suma-
riamente retirado do local, quer por considerar que aquelas 
pessoas eram incorrigíveis, quer por considerar essa medida 
mais conveniente ao bom andamento dos seus negócios, isto 
no caso de a permanência do quiosque no local também estar 
desvalorizando seu ponto de venda.

Por outro lado, é interessante notar o cuidado que os 
comerciantes tiveram em chamar a atenção dos vereadores 
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para a inconveniência das cenas passadas nos quiosques, que 
ocorrerem num espaço em que a “boa sociedade” e o poder 
constituído se faziam tão presentes. De fato, o Instituto His-
tórico e Geográfico Brasileiro era frequentado por políticos e 
letrados intimamente comprometidos com a consolidação do 
poder do Estado, destacando-se pelo apoio ao regime e pela 
fidelidade ao Imperador, seu principal mecenas. O Ministé-
rio dos Negócios da Agricultura, Comércio e Obras Públicas 
cuidava das atividades econômicas do país, de vital interesse 
para a elite dirigente nacional. Já o Paço Imperial era a princi-
pal sede administrativa do governo, o centro do poder, muito 
embora o imperador tivesse transferido para a Real Quinta da 
Boa Vista as audiências públicas e outras cerimônias oficiais. 

Tendo isso em conta, era mesmo de se esperar que os 
governantes demonstrassem maior empenho na execução de 
políticas públicas de controle social naquele trecho da cidade, 
onde circulavam figuras eminentes da alta sociedade flumi-
nense. Como Ilmar de Mattos (2004, p. 217) afirmou: “onde o 
Governo do Estado se apresentava com o máximo de sua for-
ça, a desordem não podia ser representada”, e isso significava 
que nas freguesias mais concorridas da cidade sede do poder 
central era imperativo manter uma vigilância cerrada sobre 
os vadios e os desordeiros, a fim de evitar qualquer possibili-
dade de insurreição da malta urbana (MATTOS, 2004). E era 
precisamente neste ponto que os comerciantes da Rua da Mi-
sericórdia fundavam a expectativa de ter seu requerimento 
deferido. Como afirmou E. P. Thompson, se o Estado sempre 
tenta impor valores ao conjunto social, seu êxito depende de 
certa congruência entre as regras e visão-de-mundo impos-
tas pelos governantes e as necessidades materiais dos indiví-
duos sobre os quais incide (THOMPSON, 1981, p. 194). 

O pedido dos comerciantes foi enviado para a Diretoria 
de Obras “com urgência”, conforme assinalado em nota mar-
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ginal ao documento (AGCRJ, cód. 45-4-21, 17/11/1881). Em 
princípio, parece que os vereadores estiveram inclinados a de-
ferir o requerimento, pois antes mesmo da Diretoria de Obras 
se pronunciar a respeito, a Secretaria da Câmara já havia emi-
tido um despacho solicitando que fossem tomadas as devidas 
providências para que o quiosque fosse transferido para outro 
local. No entanto, essa decisão não foi executada pelo Enge-
nheiro do 3º Distrito, Tito Barreto Galvão, cujo parecer sobre 
o problema foi apresentado numa outra sessão da Câmara Mu-
nicipal, realizada alguns meses depois, em 17 de fevereiro de 
1882. Ele justificou sua decisão da seguinte forma: 

Parece-me que não é atendível a reclamação junta contra a 
existência de um quiosque da Rua da Misericórdia, por di-
versas circunstâncias.
Em primeiro lugar o quiosque de que se trata é um dos que 
estão mais bem colocados, não só porque não embaraça 
de modo algum o trânsito público, como também porque 
acha-se situado entre o arvoredo aí plantado de modo a não 
prejudicar como os outros quiosques, justamente pela sua 
colocação, a beleza da cidade.
Em segundo lugar se a posição em que se acha o quiosque, 
em frente a casas de negócio, não é própria para a existência 
deles, ainda menos outro qualquer local em frente a mora-
dias de famílias.
Quanto ao mau procedimento de pessoas que freqüen-
tam o mesmo quiosque, julgo que o recurso mais natural 
a que deveriam ter recorrido os reclamantes era a policia.
Faço estas considerações porque, tendo a representação 
um despacho do Secretário mandando que se providen-
ciasse sobre a mudança do quiosque citado, não encon-
trei, a vista do que disse acima, melhor posição do que 
aquela em que atualmente se acha, todavia aguardo a 
decisão da Ilustríssima Câmara como a mais acertada 
(AGCRJ, cód. 45-4-21, 17/02/1882). 

As considerações feitas pelo engenheiro Tito Barreto 
Galvão não se harmonizavam com os valores evocados pelos 
comerciantes no requerimento enviado à Câmara Municipal. 
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A preocupação do engenheiro era de que os quiosques fos-
sem assentados em locais onde houvesse grande concorrên-
cia de pessoas, e de forma que pudessem ornar a via pública 
sem prejudicar o fluxo das pessoas ou o tráfego de carroças, 
seges, tílburis e bondes. Sendo assim, na visão do engenheiro, 
as únicas questões a serem levadas em consideração eram, 
no dizer da época, o melhoramento e o embelezamento da 
cidade. Quanto ao mau procedimento dos frequentadores 
dos quiosques, como o engenheiro fez questão de assinalar, 
o procedimento mais adequado seria encaminhar o caso à 
polícia, instituição responsável pela manutenção da ordem 
pública. Ao fim das contas, o que ele desejava era convencer 
os vereadores que sua decisão fora a mais acertada, precisa-
mente por ser ele o profissional habilitado a emitir juízos so-
bre o ordenamento do espaço público.

O decreto n. 3001 de 9 de outubro de 1880 deter-
minou que os cargos técnicos na administração pública só 
poderiam ser preenchidos por profissionais que apresen-
tassem título acadêmico, ainda que há muito esse critério 
já fosse utilizado em várias repartições públicas. A Câmara 
Municipal do Rio de Janeiro, vinte anos antes já vinha privi-
legiando a contratação de bacharéis de Engenharia na Di-
retoria das Obras Municipais, sendo esses os funcionários 
encarregados pela emissão dos pareceres referentes ao as-
sentamento dos pavilhões. Tendo em vista seu lugar de fala, 
para o engenheiro Tito Barreto Galvão os comerciantes não 
seriam capazes de avaliar melhor do que ele quais os locais 
mais apropriados para a colocação dos quiosques, pois os 
leigos não tinham acesso aos saberes que lhe conferiam 
competência para emitir tais juízos. 

Apesar de inicialmente ter tomado outra resolução, a 
instituição camarária aprovou a proposta do engenheiro Tito 
Barreto Galvão, mantendo o quiosque que tanto incomodava 
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os negociantes da Rua da Misericórdia (AGCRJ, cód. 45-4-21, 
2/03/1882). Vale esclarecer que os engenheiros da Diretoria 
de Obras atuavam apenas como um corpo consultor, cabendo 
exclusivamente aos vereadores decidir sobre a conveniência 
de conservar ou remover os quiosques que se tornavam obje-
tos de discórdia. Concorrendo com as opiniões dos engenhei-
ros da municipalidade, nas decisões da vereança pesavam 
ainda os interesses de outros grupos de agentes e a pressão 
de outras instâncias normativas, como a exercida pela clien-
tela e vizinhança dos quiosques, os munícipes que a câmara 
deveria representar. No entanto, justamente nas ocasiões em 
que era mais difícil preservar a autoridade da Câmara e con-
ciliar os interesses em jogo, os pareceres técnicos se consa-
gravam como um importante fator de governabilidade, orien-
tando o ordenamento do espaço público. 

Mais importante que garantir o apoio dos grupos insa-
tisfeitos com o assentamento dos pavilhões nas proximidades 
de suas propriedades, era resguardar as atribuições da muni-
cipalidade, defendendo a todo custo seu direito de decidir, or-
denar e se fazer obedecer na regulação das atividades econô-
micas locais e no ordenamento do espaço urbano. Era preciso 
ter cuidado para que o encaminhamento dado aos pedidos de 
remoção dos quiosques não comprometesse a autoridade e 
a capacidade de intervenção governativa da Câmara Munici-
pal, não obstante também fosse preciso certificar-se que os 
pedidos indeferidos não prejudicassem certos grupos de inte-
resse, com os quais a vereança mantinha laços mais estreitos. 
Com tantos elementos a serem tomados em consideração, a 
situação poderia ficar ainda mais complicada quando os pró-
prios vereadores encontravam dificuldades para chegar a um 
consenso sobre qual a maneira mais apropriada de encami-
nhar os requerimentos analisados em suas sessões.
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Verificamos isso num caso que teve início em 15 de 
dezembro de 1884, quando o presidente e mais vereadores 
receberam um requerimento da firma Vianna & Cia., locali-
zada no Largo da Sé, solicitando a remoção do quiosque que 
dias antes fora instalado em frente ao seu estabelecimento. 
Eles alegaram que a medida “muito lhes prejudica”, já que 
os quiosques eram publicamente conhecidos como ponto 
de reunião de “indivíduos nem sempre bem-intencionados, 
que afugenta a freguesia, e intercepta completamente a vis-
ta do estabelecimento” (AGCRJ, cód. 45-4-21, 15/12/1884). 
No mesmo dia os vereadores receberam um outro requeri-
mento, desta vez assinado por doze comerciantes, pedindo a 
retirada do mesmo quiosque que importunava Vianna & Cia. 
As razões enumeradas pelos donos destas casas comerciais 
foram as seguintes:

 
1a. O quiosque está de tal forma colocado tão próximo aos tri-
lhos da Companhia de São Cristóvão e aos da Carris Urbanos, 
que é de prever a facilidade de desastres para os transeuntes.
2a. É sabido que as pessoas que se reúnem em volta de quase 
todos os quiosques, são na maior parte gente grosseira, que 
usando uma linguagem na altura de sua educação, obsta as 
famílias de chegarem a janela, sendo também notório que 
muitas pessoas se afastam de tais grupos, isto é, do lugar 
onde se ajuntam esses grupos, com o receio muito natural 
de ser por eles ofendidos, e esse afastamento muito prejudi-
ca os interesses comerciais dos abaixo assinados.
3a. Esse quiosque foi colocado tão rapidamente e tão cedo, 
que é uma prova de que não tinha licença para colocar em 
tal lugar, como ficou provado com a intimação que o Senhor 
Fiscal da Freguesia do Santíssimo Sacramento fez ao loca-
tário do referido quiosque, mas, este indivíduo desrespei-
tando a Autoridade, faz garbo do seu procedimento (AGCRJ, 
cód. 45-4-21, 15/12/1884). 

Chama atenção a tática utilizada pelos comerciantes, 
que optaram por indicar a proximidade do quiosque com os 
trilhos da Companhia de São Cristóvão e da Companhia Car-
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ris Urbanos como a primeira de suas justificativas para a reti-
rada do quiosque. Possivelmente, na opinião dos comercian-
tes, eles teriam mais chances de ter seu pedido atendido caso 
conseguissem convencer a instituição camarária que de algu-
ma forma aquela remoção também beneficiaria as concessio-
nárias. Isso evidencia que, ao menos para a população, não 
havia dúvidas de que os interesses dessas empresas fossem 
tomados em consideração pela vereança, exercendo grande 
influência nas suas decisões. Por outro lado, ao mencionarem 
os riscos causados pela proximidade entre o quiosque e os 
trilhos dos bondes, os comerciantes procuravam sugerir que 
a retirada do pavilhão também contribuiria para o bem-es-
tar de toda comunidade e que, portanto, aquela ação não fora 
movida apenas por interesses particulares.

Estes interesses aparecem no segundo item do requeri-
mento, que repete o argumento que já havia sido apresenta-
do por Viana & Cia. sobre os prejuízos acumulados em conse-
quência da conduta dos frequentadores dos quiosques. Numa 
referência marcada por atributos pejorativos, não é difícil 
perceber a origem social daquelas pessoas, nem tampouco os 
motivos que levaram os comerciantes a considerar que sua 
clientela procuraria manter distância dos locais de convívio 
daquela “gente grosseira”. Como há muito tempo o discurso 
produzido pelas elites dirigentes vinha sendo objeto de gran-
de difusão e consumo, a lógica que orientou a avaliação feita 
por eles parece ter sido a mesma que induzia as autoridades 
governamentais a identificar as “classes pobres” como “clas-
ses perigosas”, como se estas fossem invariavelmente sujeitas 
a todo tipo de vício, o que as tornava temidas e indesejadas 
(CHALHOUB, 1996, p. 20-29). 

Para reforçar a legitimidade do seu pedido, os comer-
ciantes informaram à vereança que o quiosque não possuía 
a competente licença para funcionar naquele local. E isso, 
diziam eles, seria confirmado pelo fiscal daquela fregue-



209

PELO MELHORAMENTO E 
EMBELEZAMENTO DA CIDADE

sia. Se esse dado tivesse fundamento, o pedido de remoção 
do pavilhão estaria amparado pelo direito legal, reforçando 
a expectativa que tinham de ver a administração da justiça 
sendo-lhes favorável. Em sua opinião, era dever dos gover-
nantes se postar ao lado daqueles que cumpriam com suas 
obrigações perante o Estado e a justiça, mantendo seu negó-
cio funcionando mediante a concessão das respectivas licen-
ças e pagando os tributos exigidos pelos governantes. Como 
cumpridores de seus deveres, eles esperavam contar com a 
proteção da Câmara Municipal, que não deveria permitir que 
a porta de seus estabelecimentos fosse embaraçada pelo fun-
cionamento de um comércio irregular.

O pedido foi analisado pela Comissão de Saúde e Pra-
ças, cujas ponderações em princípio giraram em torno da 
primeira razão apontada pelos comerciantes, relativa à pro-
ximidade do quiosque com os trilhos dos bondes. O Dr. João 
Pereira Lopes, afirmou:

O quiosque estabelecido no Largo da Sé esquina da dos An-
dradas torna-se ali impossível, visto como colocado ser o 
canto de uma rua estreita e de muito trânsito a toda a hora 
do dia e da noite, e onde cruzam-se duas linhas de bonde – 
a da Companhia de São Cristóvão e a de Carris Urbanos –, 
embaraça o trânsito público, além de que pode dar lugar a 
constantes e reiterados desastres, pelo povo que se ajunta 
e aglomera sempre em volta dos quiosques, que deve por 
todas as formas evitar-se.
Acresce ainda mais que removido do lugar onde se achava 
e que muitos menos transtornos e inconvenientes causava, 
não pode nem deve por fortes razões ficar no lugar em que 
hoje se acha, tanto mais porque se acha no Largo da Sé lugar 
mais apropriado e onde o proprietário do quiosque pode 
como aqui auferir grandes vantagens.
Assim pensando somos de opinião que esse quiosque deve 
ser quanto antes mudado para o Largo da Sé, entre as ruas de 
Uruguaiana e Andrada no ponto que o fiscal acha e julga mais 
apropriado. Sala das Sessões da Câmara Municipal em 17 de 
Dezembro de 1884 (AGCRJ, cód. 45-4-21, 17/12/1884). 
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Das razões expostas pelos comerciantes, a única expli-
citamente tomada em consideração foi a primeira, que ha-
bilmente jogava com os interesses das concessionárias dos 
serviços de transportes urbanos, a quem interessava impedir 
aglomerações perto dos trilhos. Isso não significa que o Dr. 
João Pereira Lopes não estivesse genuinamente preocupado 
com a possibilidade de ocorrerem desastres naquele local, 
mas confirma a importância conferida pela municipalidade 
aos interesses dessas empresas nas decisões sobre o ordena-
mento do espaço urbano, e evidencia o quão foi acertada a es-
tratégia escolhida pelos comerciantes. Entretanto, ao propor 
o deferimento do pedido, o Dr. João Pereira Lopes abriu mar-
gem para outro problema, que era definir um novo local para 
a instalação do quiosque. Sobre isso, ele recomendou apenas 
que fosse ouvida a sugestão do fiscal da freguesia.

Mas antes de verificar a sugestão do fiscal, vejamos o se-
gundo parecer assinado pelo Dr. João Pereira Lopes, desta vez 
em parceria com o Dr. Alexandrino Freire do Amaral, outro 
membro da Comissão de Saúde e Praças. Este também foi profe-
rido no dia 17 de dezembro de 1884, referente ao requerimento 
impetrado por Vianna & Cia. Na opinião desses vereadores

Já havendo dado nosso parecer em uma outra petição so-
bre o mesmo assunto, o que bastaria para dispensar-nos 
de o fazer nesta, contudo devemos dizer que deve ser de-
ferida esta por ser de inteira justiça: o quiosque em ques-
tão não pode nem deve continuar no lugar em que se acha 
visto como impede o trânsito público, embaraça a vista e o 
negócio dos Suplicantes, que onerados de impostos devem 
ter toda ou mais garantia que o proprietário do quiosque, 
e finalmente porque a Câmara não poderá ter dado licença 
para colocar-se aquele quiosque na esquina de uma rua es-
treita, como a dos Andradas. Assim, pois, somos de parecer 
que esse quiosque deve ser mudado para outro lugar des-
sa Praça, onde menor incômodo cause ao público (AGCRJ, 
cód. 45-4-21, 17/12/1884). 



211

PELO MELHORAMENTO E 
EMBELEZAMENTO DA CIDADE

Neste ofício os vereadores endossam uma ideia difun-
dida entre os comerciantes, que julgavam mais merecedores 
da proteção da Câmara aqueles que pagavam maiores tribu-
tos, o que lhes garantiria grande vantagem em caso de litígio 
com seus concorrentes diretos mais frágeis. Portanto, a ins-
tituição camarária reconhecia que os comerciantes tinham 
todo direito de reclamar da desvalorização de seu ponto de 
venda e dos prejuízos acumulados pela instalação irregular 
de um quiosque nas imediações de seus negócios, e se pronti-
ficava a atender sua solicitação. Tomada essa decisão, restava 
decidir onde colocar o pavilhão.

Não haveria qualquer dúvida em se conferir esta ta-
refa aos fiscais da municipalidade, como sugeriu o Dr. João 
Pereira Lopes, desde que a proposta tivesse sido apresenta-
da algumas décadas antes, quando eles eram os principais 
encarregados de informar à vereança sobre a vida cotidiana 
da cidade, sugerindo soluções para os diversos problemas 
enfrentados pela administração municipal. No entanto, mui-
ta coisa mudou ao longo da segunda metade do século XIX, 
principalmente na organização e funcionamento do gover-
no municipal. Para dimensionar melhor esta mudança, vale 
considerar que em 1845 a Câmara Municipal era composta 
por 9 vereadores, dos quais 6 possuíam título nobiliário e 3 
eram médicos. Além dos fiscais de freguesia, havia cerca de 
35 funcionários, distribuídos entre a Contadoria, Comissão 
de Obras, Comissão de Marinas, Instituição Vacínica, Secre-
taria e Tesouraria. Em 1884, ocasião em que o Dr. João Perei-
ra Lopes emitiu seu parecer, a Câmara era composta por 21 
vereadores, que atuavam nas Comissões de Fazenda, Justiça, 
Obras, Saúde e Praças, Instrução, Matadouro e Redação. Den-
tre eles apenas três possuíam título nobiliário, enquanto 13 
eram médicos. A municipalidade contava com mais de 60 fun-
cionários, trabalhando na Aferição, Conservação de Jardins e 
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Praças, Contadoria, Diretoria de Obras Municipais, Necroté-
rio, Secretaria, Tesouraria e Tombamento, sem contar com os 
fiscais de freguesia, os médicos do partido, e os funcionários 
da agência de gado e do matadouro de Santa Cruz.3

O pessoal dobrou, a máquina burocrática se tornou 
mais complexa e surgiram novas funções que passaram a res-
ponder às mais recentes necessidades da administração mu-
nicipal. Isto pode ser observado pelo número significativo de 
médicos e engenheiros ocupando cargos técnicos para serem 
consultados pela vereança antes da tomada de qualquer de-
cisão em matérias específicas, particularmente no que dizia 
respeito à saúde pública e ao ordenamento do espaço urbano. 
Por conta disso, os outros membros da Comissão de Saúde e 
Praça, Dr. Alexandrino Freire do Amaral e Dr. Joaquim José da 
Silva Pinto, fizeram uma ressalva ao parecer expedido pelo 
Dr. João Pereira Lopes, afirmando que “compete à Diretoria 
de Obras indicar o local mais conveniente onde deve ficar co-
locado o quiosque”. Ou seja, na opinião deles, competia aos 
engenheiros da municipalidade decidir sobre essa questão, e 
não ao fiscal, pois este não dispunha dos conhecimentos téc-
nico-científicos exigidos para resolver o impasse.

Tendo sido consultado, o Engenheiro do 4º Distrito 
sugeriu “que o melhor ponto para colocar o quiosque é no 
Largo da Sé, entre a Rua Uruguaiana e o Beco do Rosário, 
próximo à Igreja [Nossa Senhora do Rosário]” (AGCRJ, cód. 
45-4-21, 02/02/1885). Mas diferentemente de seus colegas 
da Comissão da Saúde e Praças, o Dr. Joaquim José da Silva 
Pinto não concordou com essa proposta, alegando que “a Ir-
mandade do Rosário representou ou vai representar contra a 

3 Almanak Laemmert, anos de 1845 e 1884. Esses documentos tam-
bém foram digitalizado por Brazilian Government Document Digi-
tization Project do Center for Research Libraries. Disponível em: 
<http://www-apps.crl.edu/brazil/almanak>.  Acesso em: último 
trimestre de 2011.
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conservação de quiosques junto à Igreja” (AGCRJ, cód. 45-4-
21, 31/03/1885). Com isso ele trouxe à baila, ainda que in-
diretamente, a segunda razão apontada pelos comerciantes 
da Rua dos Andradas para justificar a retirada do pavilhão da 
proximidade de seus estabelecimentos, que até então não ha-
via sido discutida pelos vereadores: as denúncias de ofensas 
à moral e aos bons costumes praticadas pelos frequentadores 
dos quiosques. 

Para que a decisão da instituição camarária não sig-
nificasse simplesmente mudar o problema de endereço, o 
engenheiro do 4º Distrito foi novamente consultado sobre o 
caso. No entanto, a despeito da ressalva feita pelo Dr. Joaquim 
José da Silva Pinto, ele manteve sua opinião, se limitando a 
informar o seguinte: “sou de parecer que pode o quiosque ser 
removido para o lado oposto da Igreja, em ponto correspon-
dente ao já designado anteriormente” (AGCRJ, cód. 45-4-21, 
09/04/1885). Diferentemente dos vereadores, que procura-
vam pesar os interesses dos diversos grupos de agentes que 
tomavam ou poderiam tomar parte na disputa, o engenheiro 
da municipalidade examinou apenas as questões estritamen-
te peculiares ao seu conhecimento como perito, não consi-
derando os outros elementos em jogo. Sua decisão chegou a 
ser aprovada pelos vereadores, mas antes de ser executada, 
conforme previsto pelo Dr. Joaquim José da Silva Pinto, a Ir-
mandade do Rosário requereu junto à Câmara Municipal a 
retirada dos quiosques instalados na proximidade da igreja. 
O documento, emitido em 30 de abril de 1885, dizia:

Os abaixo assinados Irmãos de cargo da Venerável Irman-
dade de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito, da Corte, 
tendo reorganizado o frontispício da sua Igreja vêm respei-
tosamente, de novo pedir a Vossas Excelências para que se 
dignem mandar retirar da frente da Igreja, os quiosques, 
que ali existem, porquanto no ponto em que se acham co-
locados, dificultam a entrada dos devotos, e é origem de 
reunião de pessoas cujos vocabulários são pouco decentes à 
moral (AGCRJ, cód. 45-4-21, 30/04/1885). 
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 Ora, assim como os comerciantes zelavam pelo acesso 
de sua clientela aos seus estabelecimentos, a Irmandade cui-
dava para que os devotos não tivessem qualquer embaraço no 
caminho às dependências da igreja. E se o corpo de comercian-
tes da cidade se incomodava com o vocabulário dos indivíduos 
atendidos pelos pavilhões, o incômodo dos beatos em seu lugar 
de devoção não poderia ser menor. Para persuadir os vereado-
res a atenderem sua solicitação, os irmãos do Rosário tiveram 
o cuidado de formular seu discurso utilizando os pressupostos 
paternalistas, como se a remoção do quiosque não atendesse a 
reivindicação e um direito, mas sim que resultasse da concessão 
de um favor, proporcionado pela generosidade dos vereadores.

Na margem do documento remetido pela Irmandade 
havia dois pareceres. Um deles foi emitido em 19 de maio de 
1885 pelo Dr. Manoel Luiz de Moura, que ponderou: “Sendo 
justo o que requerem os Irmãos da Venerável Irmandade de 
N. S. do Rosário, queira o Dr. Engenheiro designar o lugar 
para onde devem ser mudados os quiosques”. Portanto, ele 
concordava com as razões expostas pelos irmãos do Rosário. 
O outro parecer foi do Dr. Alfredo Piragibe em 22 de maio de 
1885, e afirmava: “Penso do mesmo modo que sobre a peti-
ção de Vianna & Cia e outros juntos a esta”. Ele se expressou 
mais claramente num outro documento, em que dizia:

Respeitando, como a minha própria, a probidade adminis-
trativa dos colegas que [sic] que me basta para ter a certeza 
de que o fizeram com ciência e consciência, penso, contudo, 
que as reclamações do gênero desta devem sempre ir a in-
formar o Fiscal da Freguesia e a Autoridade Policial, como 
os que mais de perto e constantemente velam sobre o ser-
viço a que ela se refere, e que, se, como é muito provável, 
os despachos supra forem dados depois de ouvidos aqueles 
funcionários, mais sabida base, entretanto, terá qualquer 
deliberação da Câmara a esse respeito, tendo-se sobretudo 
em vista futuras recriminações, se as informações dos re-
feridos funcionários fossem dadas por escrito para ficarem 
arquivadas (AGCRJ, cód. 45-4-21, 22/05/1885). 
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A despeito do belo introito em que faz larga deferên-
cia aos seus colegas, o Dr. Alfredo Piragibe não hesitou em 
discordar dos mesmos. Em sua opinião, deveria ser posto em 
execução um dos procedimentos mais antigos da rotina ad-
ministrativa municipal, qual fosse, o de consultar os fiscais de 
freguesia. Ainda que tivessem deixado de exercer muitas de 
suas antigas atribuições, para o Dr. Piragibe, os fiscais dispu-
nham de um capital que não poderia ser tão facilmente des-
cartado. Este capital fora acumulado pelo fato de serem eles, 
junto com os policiais, as autoridades que durante décadas 
vinham se responsabilizando diretamente pela vigilância e 
regulação da vida dos trabalhadores da cidade. No exercício 
cotidiano de suas funções, eles se tornaram os agentes do go-
verno municipal mais bem informados sobre o que se pas-
sava nas ruas e demais espaços públicos, conhecendo como 
poucos os seus habitantes e o que se passava nos locais de en-
contro e convívio do contingente crescente de homens e mu-
lheres pobres que ocupavam as freguesias urbanas da Corte.

Na sessão seguinte da Câmara Municipal, o pedido de 
Vianna & Cia e dos outros comerciantes que haviam solicita-
do a remoção do quiosque localizado na Rua dos Andradas 
foi declarado “prejudicado por reclamação do Dr. Piragibe” 
(AGCRJ, cód. 45-4-21, 20/06/1885). Quase um mês depois, o 
fiscal da freguesia do Sacramento foi comunicado pela Secre-
taria da Câmara que em sua última sessão a vereança 

conformou-se com a localidade designada pelo respectivo 
Engenheiro de Distrito para ter assento o quiosque que 
deve ser transferido do canto da Rua dos Andradas cuja lo-
calidade é no ‘Largo da Sé’, entre a Rua Uruguaiana e dos 
Andradas em frente à Igreja e do lado oposto” (AGCRJ, cód. 
45-4-21, 16/07/1885). 

Em outras palavras, os vereadores atenderam ao pedi-
do dos comerciantes e ignoraram o pedido da Irmandade do 
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Rosário, que teria que assistir à colocação de mais um quios-
que nas imediações de sua igreja. Prevaleceu, portanto, a ava-
liação do perito, pois a retirada dos quiosques  que estavam 
próximos aos trilhos dos bondes reforçou a articulação entre 
os interesses da instituição camarária e das concessionárias 
de transportes urbanos.

A decisão levou ainda alguns meses para ser imple-
mentada, e nesse intervalo de tempo os integrantes da Ir-
mandade desistiram de recorrer à Câmara Municipal, e re-
solveram apelar para a intervenção do governo central, mais 
precisamente ao Ministério dos Negócios do Império, ao qual 
a instituição camarária estava subordinada. Eles escreveram 
ao Barão de Mamoré:

Tendo esta Irmandade de reabrir o seu Templo por todo este 
mês,  e existindo na frente do referido templo diversos quios-
ques onde se reúnem indivíduos cuja linguagem indecorosa, 
repudia e afugenta os irmãos e devotos, que, dirigindo-se ao 
templo, tem forçosamente de suportá-la, rogamos, por isso a 
Vossa Excelência, se digne de mandar dar as necessárias provi-
dências a fim de que sejam removidos daquele local os aludidos 
quiosques, que tanto prejuízo tem causado a esta Irmandade.
Excelentíssimo Senhor esta Irmandade tendo recorrido à 
Ilustríssima Câmara Municipal por três vezes e até o pre-
sente não tendo tido solução alguma, por isso é que, firma-
dos no caráter justiceiro de Vossa Excelência, como todos o 
sabem, ousamos acreditar que Vossa Excelência nos aten-
derá e satisfará nesse pedido, que temos a súbita honra de 
merecer de Vossa Excelência, a quem Deus Guarde (AGCRJ, 
cód. 45-4-21, 04/11/1885).

A intenção da Irmandade era instigar a disputa entre o 
governo central e a municipalidade, com o fim de tirar algum 
proveito desse embate. O Barão de Mamoré atendeu ao apelo 
e, poucos dias depois, em 28 de outubro de 1885, os vereado-
res recebem um ofício do ministro, informando que 
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Sua Majestade o Imperador manda remeter à Ilustríssima 
Câmara Municipal, para tomar na consideração que merecer 
a inclusa representação da Irmandade de Nossa Senhora do 
Rosário e São Benedito (AGCRJ, cód. 45-4-21, 04/11/1885). 

No entanto, se o objetivo da Irmandade era angariar um 
aliado mais forte para sua causa, a iniciativa tomada pelo mi-
nistro não serviu exatamente aos seus propósitos, já que seu 
ofício se limitara a recomendar aos vereadores que não igno-
rassem os reiterados pedidos da Irmandade, sem indicar ex-
plicitamente se era favorável ou contrário ao seu deferimento. 
A decisão, portanto, retornava às mãos dos vereadores.

A Comissão de Saúde e Praças voltou a se manifestar 
sobre o caso, afirmando que já havia despachado favoravel-
mente à representação da Irmandade de Nossa Senhora do 
Rosário, mas que “o parecer, porém, ainda não foi aprovado 
pela Ilustríssima Câmara, o que certamente se fará em bre-
ve”, dando a entender que tudo se encaminharia em favor dos 
requerentes (AGCRJ, cód. 45-4-21, 04/11/1885). No entanto, 
em 5 de dezembro de 1885, a instituição camarária acres-
centou uma nota marginal ao ofício remetido pelo ministé-
rio, informando apenas que fora “Prejudicado” o pedido de 
remoção dos quiosques localizados nas imediações da Igreja 
do Rosário. Portanto, ainda que alguns vereadores tenham 
concordado que o comportamento da clientela atendida pelos 
pavilhões não se adequava às práticas religiosas realizadas 
no Largo da Sé, causando constrangimento e embaraço aos 
membros da Irmandade, prevaleceu a decisão do engenheiro 
do distrito, que havia apontado aquela localidade como o lu-
gar mais apropriado para a colocação dos quiosques.

Apesar das reclamações apresentadas pelos comer-
ciantes prejudicados com o aumento da concorrência no 
setor varejista, apesar das queixas apresentadas por outras 
instâncias do poder quanto aos embaraços causados pela 
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instalação daquelas construções nos pontos mais movimen-
tados das freguesias urbanas, e apesar do descontentamen-
to da vizinhança com o comportamento da clientela atendi-
da pelos locatários, os quiosques continuaram integrando a 
paisagem urbana. Além de garantir postos de trabalho aos 
homens livres e atender às necessidades diárias dos traba-
lhadores pobres da cidade, pesou o interesse da Câmara Mu-
nicipal em manter essa fonte de rendimentos, proporcionada 
pelo aluguel anual dos pavilhões, pago pela Companhia In-
dustrial Fluminense, e pelas licenças cobradas aos locatários, 
sem nenhum ônus para a municipalidade.

Face às dificuldades enfrentadas para conciliar as de-
mandas dos diversos grupos de agentes envolvidos na regu-
lação do comércio varejista, procurando evitar o antagonismo 
aberto com qualquer segmento do conjunto social ou outros 
setores do governo, a introdução de bacharéis de engenharia 
no quadro de funcionários da Câmara Municipal proporcio-
nou novas saídas para antigos dilemas. A cada requerimento 
atendido ou indeferido com base nos pareceres enunciados 
por esses profissionais, mais do que reconhecer a competên-
cia dos engenheiros, a vereança lutava para garantir a preser-
vação dos seus interesses. Associando-se a firmas particulares 
e pautando suas decisões em pareceres técnico-científicos, a 
Câmara Municipal preservou sua força política e redefiniu 
as estratégias de legitimação do exercício de sua autoridade, 
mostrando determinação em continuar emitindo a última pa-
lavra sobre a organização das atividades econômicas locais.



Dos usos da lei por trabalhadores 
e pequenos comerciantes

Uma economia de concessões e favores1

Na segunda metade do século XIX, o Rio de Janeiro se desta-
cou como o maior centro de consumo e atração de negócios 
do país, no que contribuía a expansão cafeeira, que transfor-
mara seu cais na porta de entrada e saída da maior parte das 
riquezas nacionais, assim como a importância político-admi-
nistrativa da cidade, sede do poder central e principal base 
de atuação da elite dirigente. Os contemporâneos não ignora-
ram a aparente boa fase vivida pelos fluminenses, o que levou 
milhares de camponeses sem terra, gente de cidade peque-
na, pessoas de vários cantos do país e da Europa, pobres em 
sua maioria, a aportarem na capital do Império em busca de 
seu quinhão. Mas enquanto levas de migrantes e imigrantes 

1 Versão pouco modificada desse texto foi publicada em: SOUZA, Ju-
liana Teixeira. Dos usos da lei por trabalhadores e pequenos comer-
ciantes na Corte imperial (1870-1880). In: Sidney Chalhoub et al. 
(Org.). Trabalhadores na cidade: cotidiano e cultura no Rio de Ja-
neiro e em São Paulo, séculos XIX e XX. Campinas: UNICAMP, 2009.
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deitavam suas trouxas em paragens cariocas, o fim do tráfi-
co atlântico de escravos fazia os mercadores encaminharem 
os cativos do centro urbano em direção ao Vale do Paraíba 
ou outras bandas carentes do braço escravo. Entre partidas e 
chegadas, o número de habitantes da Corte manteve-se quase 
inalterado entre 1850 e 1870, mas o mesmo não se pode afir-
mar de sua composição social. A presença escrava diminuíra 
drasticamente nesse intervalo, sendo substituída no merca-
do de trabalho por um número crescente de estrangeiros e 
nacionais livres e libertos (VITORINO, 2002, p. 93). 

A despeito da grande soma de negócios realizados na 
Praça do Rio de Janeiro, encontrar trabalho na cidade não 
era uma tarefa simples. A maior parte das riquezas que mo-
vimentavam a economia da Corte era absorvida pelo sistema 
bancário e de crédito, cujo lucro era investido na produção 
agrícola exportadora e na importação de bens de consumo. 
Sendo reduzida a aplicação de recursos nas atividades co-
merciais e manufatureiras, não se criavam postos de trabalho 
suficientes para assimilar a mão de obra disponível na capi-
tal. Isso significa que, naqueles tempos, dispor de um con-
trato regular de trabalho era privilégio de poucos, em geral 
funcionários públicos civis e militares. Médicos, boticários, 
advogados, engenheiros e professores também gozavam de 
melhor sorte, pois tinham acesso facilitado a cargos públicos 
e podiam incrementar sua renda atendendo a particulares. 
Aos demais restava recorrer a outros expedientes para ga-
rantir seu sustento. 

Com opções restritas e disputadas, muitos procuraram 
no comércio a varejo de alimentos uma forma de ganhar a 
vida. Afinal de contas, o Rio de Janeiro era um grande centro 
consumidor e não havia necessidade de qualificação ou gran-
des investimentos para atuar no ramo. Os que possuíssem al-
gum capital podiam abrir uma tasca, uma taberna, ou se esta-
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belecer com um frege-moscas, tipo de restaurante que vendia 
comida barata para os trabalhadores da cidade. Esses espíri-
tos empreendedores também tinham a possibilidade de com-
por o quadro de distribuidores varejistas como proprietários 
de casas de secos e molhados, como donos de padarias, taver-
neiros, quitandeiros ou locatários das barraquinhas da Praça 
do Mercado. Entretanto, como a maioria contava com pouco 
além de sua mão de obra, a opção mais comum era começar 
como empregado numa dessas lojas ou se tornar vendedor 
ambulante, trabalho que poderia ser facilmente realizado 
com o auxílio de uns poucos equipamentos, como um balaio, 
um tabuleiro ou qualquer objeto que servisse para carregar 
frutas, verduras, legumes ou comida pelo meio da rua.

Por volta de 1870, os trabalhadores e pequenos co-
merciantes que atuavam no comércio varejista puderam con-
tar com outra opção de investimento: o aluguel de chalés e 
quiosques. Essas instalações interessaram particularmente 
aos muitos homens que aportaram na capital dispondo de al-
gum dinheiro, mas sem recursos suficientes para comprar ou 
alugar um estabelecimento comercial nos pontos mais con-
corridos do mercado varejista de alimentos. Abriu-se, assim, 
uma nova frente de investimento, a baixo custo, para os pe-
quenos comerciantes que pretendiam disputar sua clientela 
em áreas de intenso movimento, como as freguesias urbanas 
da Candelária, Sacramento e Santana.

A novidade não foi bem recebida pelos proprietários 
dos estabelecimentos vizinhos aos quiosques e chalés. Os 
primeiros sinais de conflito apareceram na região portuária, 
onde o comércio atendia à população local e ao grande nú-
mero de pessoas que embarcavam e desembarcavam cotidia-
namente no cais situado no Largo do Paço. Além dos estabe-
lecimentos comerciais, por ali havia um grande vai e vem de 
quitandeiras e ambulantes com seus cestos e tabuleiros, cir-
culando em torno da velha Praça do Mercado, com dezenas de 
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barraquinhas vendendo frutas, verduras, cereais, aves, peixe, 
bebida e comida pronta. O sortimento disponibilizado pelos 
locatários de chalés e quiosques não era tão extenso, posto 
que vendessem basicamente bilhetes de loteria, café, alguma 
comida pronta e as chamadas “bebidas espirituosas”, como 
aguardente, cerveja e vinho. Mas isso não impediu o acirra-
mento dos ânimos da concorrência, que já era intensa no local. 

Inconformados, cinco comerciantes trataram de se unir 
e encaminhar uma representação à municipalidade tão logo 
foram instalados os primeiros chalés nas imediações de seus 
estabelecimentos. O documento, enviado ao presidente da Câ-
mara Municipal em 27 de setembro de 1871, dizia o seguinte:

Nós abaixo assinados, negociantes estabelecidos no Cais do 
Pharoux e suas imediações, estamos sofrendo prejuízos nos 
nossos negócios com o estabelecimento de alguns chalés que 
em frente e perto das barcas da carreira de Niterói, se levan-
taram como casa de negócio de campo, para fornecimentos 
provisórios e como tais pagam à nação pequenos tributos.
Estes chalés não se fecham à hora alguma do dia ou da noi-
te e assim chamam a si os fregueses marítimos e terrestres 
que já estavam acostumados a comprar nas nossas casas.
Ora, Excelentíssimo Senhor, é muito injusto que sejamos tão 
prejudicados pela instituição destes estabelecimentos, por 
isso, que pelos fortes tributos que pagamos à nação fazemo-
-nos merecedores que ela nos facilite os meios de ganhar, 
o que não acontecerá se assim continuar os ditos chalés, e 
então os cofres da nação sofrerão no aumento da sua renda.
Além disto ainda acresce, que estes chalés não se fechando, 
facilitam o vício noturno aos de vocação para ele.
Pedimos a alta atenção de Vossa Excelência para pensar o 
quanto somos sujeitos aos regulamentos da Ilustríssima Câ-
mara Municipal e Polícia, e dos prejuízos que nos dão estes 
chalés, fora ou infringindo os ditos regulamentos. 
Assim, Excelentíssimo Senhor, com o maior respeito, pedi-
mos a Vossa Excelência que dê providências para que sejam 
demolidos os ditos chalés, que para compensação daremos 
um donativo que Vossa Excelência achar justo, com igualda-
de as nossas forças, para o estabelecimento pio que Vossa 
Excelência determinar (AGCRJ, cód. 45-4-19, 27/09/1871). 
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Não há dúvidas de que a instalação dos pavilhões inco-
modava os negociantes do Cais Pharoux por provocar perda 
de clientela e consequente diminuição dos lucros, preocupa-
ção que se conforma aos interesses capitalistas. Contudo, ao 
se reportarem aos seus governantes mais próximos, eles com-
binaram num mesmo discurso elementos oriundos de outros 
sistemas de valores, formalizando seu requerimento como 
um pedido de favor, justiça e proteção, conforme os rituais 
consagrados pela política de dominação paternalista. E para 
mostrar o quanto seriam merecedores dos benefícios reque-
ridos, eles tiveram o cuidado de reforçar as prerrogativas da 
vontade senhorial, salientando sua subordinação aos senho-
res que estavam à frente do poder instituído. Nesse sentido, 
fizeram questão de destacar, entre seus méritos, a sujeição 
aos regulamentos da Câmara e da polícia, assim como o paga-
mento dos tributos exigidos ao Estado, na esperança de que 
a municipalidade reconhecesse que eles cumpriam as obriga-
ções esperadas dos governados. 

Além disso, diante da crônica e publicamente conhecida 
falta de recursos da instituição camarária, era conveniente res-
saltar a importância dos impostos pagos pelo corpo de comer-
ciantes para a arrecadação municipal. Uma referência como 
esta fazia lembrar à vereança suas próprias obrigações. Muito 
embora o respeito às autoridades constituídas devesse ser ex-
presso através da deferência e da subordinação, governantes 
e governados estavam envolvidos numa complexa relação de 
dependência mútua, na qual a submissão dos trabalhadores e 
agregados deveria ser garantida pelo oferecimento de algum 
tipo de compensação por parte das elites dirigentes. Na me-
dida em que o Estado era a face complementar da Casa (MAT-
TOS, 2004, p. 145), a expectativa dos negociantes do Cais Pha-
roux era receber da municipalidade justamente aquilo que os 
dependentes aspiravam receber de seus senhores: proteção.



224

DOS USOS DA LEI POR TRABALHADORES
 E PEQUENOS COMERCIANTES

A começar, de acordo com os códigos costumeiros da-
quela sociedade, para que um indivíduo fosse considerado 
digno de uma concessão do poder público, ele deveria apre-
sentar determinados atributos que o atestassem como um 
cidadão distinto. Tendo isso em vista, os comerciantes procu-
raram estigmatizar os locatários, acusando-os de facilitarem 
os vícios noturnos, comumente atribuídos a ébrios, desordei-
ros, gatunos, vadios e todos os indivíduos considerados como 
uma ameaça à segurança e tranquilidade públicas. Aqui, a 
pretensão era infamar os adversários, de forma que sua con-
duta imprópria justificasse a cassação da licença concedida 
anteriormente pela Câmara.

Caso os vereadores considerassem que nada depunha 
contra a conduta dos locatários, os comerciantes do Cais Pha-
roux propunham uma espécie de troca de favores: os verea-
dores retirariam os concorrentes do mercado e um donativo 
que estivesse à altura do gesto seria depositado nos cofres 
da municipalidade como retribuição por esse privilégio. Caso 
o acordo não fosse selado, o prejuízo dos comerciantes se 
estenderia aos cofres da municipalidade, que deixaria de re-
ceber a propina, cujo valor estava aberto a negociações. No 
entanto, na opinião dos lojistas, o deferimento de seu pedido 
não se justificava apenas por isso. Nessa economia de con-
cessões e favores, se eles continuavam respeitando as leis e 
pagando os tributos exigidos pela câmara, por merecimento, 
o dever político e moral dos vereadores era protegê-los, ve-
dando o acesso dos concorrentes aos pontos comerciais mais 
frequentados na cidade. Como o valor dos tributos pagos por 
eles era maior que o devido pelos locatários dos chalés, os ne-
gociantes do Cais Pharoux se reputavam mais merecedores da 
proteção da Câmara Municipal que o grupo com o qual com-
petiam, parecendo-lhes que certas prerrogativas – no caso, a 
licença para comerciar nas imediações do Cais Pharoux – só 
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devessem ser oferecidas àqueles que tivessem condições de 
contribuir com maiores quantias aos cofres públicos. 

Ao oferecerem donativos em troca de um benefício que 
só poderia ser conferido pelo poder instituído, esses comer-
ciantes recorriam a uma prática consagrada no Antigo Regi-
me, largamente utilizada no jogo político entre o rei e seus 
vassalos. No século XVIII, os comerciantes de grosso trato 
que atuavam na praça do Rio de Janeiro costumavam oferecer 
vultuosas contribuições aos cofres municipais, sempre defi-
cientes, a fim de que fossem empregados na defesa da cidade 
ou na realização de obras de saneamento e embelezamento 
do local. Numa sociedade regida por valores como obrigação 
e reciprocidade, os comerciantes disponibilizavam recursos 
para o serviço real na expectativa de que fossem recompen-
sados pela Coroa com o recebimento de honras e mercês. Es-
peravam, fundamentalmente, isenções concedidas a setores 
privilegiados do conjunto social e concessões de hábitos das 
Ordens Militares, condições indispensáveis à nobilitação dos 
homens de negócios que desejavam redefinir seu status na-
quela sociedade.2

Entretanto, existem diferenças fundamentais entre 
as práticas que vigoravam no século XVIII e o caso descrito 
anteriormente. Para começar, os homens que se dirigiram à 
Câmara Municipal, em setembro de 1871, não eram nego-
ciantes de grosso trato com pretensões de modificar sua con-
dição social. Eram comerciantes varejistas tentando garantir 
a manutenção da margem de lucro dos seus negócios. E mais 
importante que isso, os comerciantes do Cais Pharoux não 
exigiam a concessão de um privilégio facultado a outros 
indivíduos por seu grau de distinção e prestígio. O que eles 

2 Sobre as estratégias que culminaram com a hegemonia política e 
econômica dos negociantes de grosso trato na região centro-sul do 
país, ver Fragoso, 1998; Bicalho, 2003. 
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pretendiam era suprimir os direitos de outros homens livres 
para conter o aumento da competitividade no mercado 
varejista de alimentos, estando dispostos a comprar favores 
do Estado para garantir a defesa de interesses privados. 
Caberia à Câmara Municipal, responsável pela regulação 
das atividades econômicas locais, julgar a procedência 
daquele requerimento. 

A rigor, o chalé só poderia ser removido se estivesse em 
situação irregular ou se a sua localização fosse considerada 
pelos técnicos da municipalidade como prejudicial ao orde-
namento do espaço, o que não era o caso. Consultado pelo 
presidente da Câmara sobre os fundamentos da queixa apre-
sentada contra os locatários dos chalés, o fiscal da freguesia 
de São José informou: 

Os indivíduos de que trata esta representação, estão devi-
damente licenciados com autorização de Vossa Excelência, 
achando-se nas mesmas condições de outros que se acham 
colocados em diversos pontos da cidade (AGCRJ, cód. 45-4-
19, 27/09/1871. 

Nota marginal). Em dia com a lei, os locatários consegui-
ram resguardar-se das investidas de seus concorrentes e, para 
desgosto dos negociantes do Cais Pharoux, a Câmara Munici-
pal determinou que os chalés permanecessem onde estavam. 

Ao mesmo tempo em que essa decisão indicava que 
a Câmara Municipal privilegiaria o cumprimento do direi-
to formal na arbitragem dos conflitos instaurados entre os 
comerciantes, é preciso ressaltar que a determinação da ve-
reança punha a salvo os interesses de outro agente que não 
havia sido mencionado no corpo do requerimento, a firma 
responsável pela instalação dos chalés. Assim como os loca-
tários esperavam que seus direitos fossem resguardados pela 
instituição camarária, os empresários que construíram os pa-
vilhões contavam com o apoio da vereança na defesa de seu in-
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vestimento, que só poderia ser explorado em associação com o 
poder público, que licenciava o empreendimento e disponibi-
lizava o espaço público para sua instalação. Ao fim das contas, 
foi a segurança e o bom rendimento proporcionado pelos cha-
lés que abriram caminho para o investimento nos quiosques.

Os quiosques eram pavilhões em tamanho menor, que 
poderiam ser mais facilmente acomodados nos espaços dis-
poníveis no perímetro urbano da cidade. As disposições sobre 
a organização deste novo serviço ficaram a cargo da adminis-
tração municipal, mas a criação e exploração dessa atividade 
não couberam à instituição camarária, mas sim à iniciativa 
privada. Como informado anteriormente, a primeira firma 
responsável pela construção e administração dos pavilhões 
foi a Freitas Guimarães & Cia. Em proposta enviada à Câmara 
Municipal em 1871, os proprietários da firma solicitaram au-
torização para assentar na cidade diversos quiosques, pagan-
do à municipalidade o aluguel de 30$000 rs. anuais por cada 
um. A pretensão da companhia era explorar esse negócio 
pelo espaço de 25 anos, quando então a propriedade dessas 
instalações seria transferida para a municipalidade. 

Os vereadores impuseram uma série de alterações a 
essa proposta inicial, exigindo que os quiosques fossem ilu-
minados a gás, que os objetos à venda ficassem sujeitos a im-
postos de licença e que o prazo de concessão não excedesse 
20 anos. Além disso, a Câmara Municipal reservava para si o 
direito de determinar os locais em que os pavilhões seriam 
colocados, bem como a prerrogativa de removê-los sempre 
que julgasse conveniente (AGCRJ, cód. 45-4-19, 01/08/1871). 
Com isso a vereança se certificava de que manteria o controle 
sobre a regulação e o funcionamento do novo empreendimen-
to, que também lhe beneficiaria. Sua realização significava a 
abertura de mais uma fonte de rendimentos para a Câmara 
Municipal, sem necessidade de qualquer investimento, ca-
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bendo-lhe somente receber o aluguel pago pela companhia e 
os impostos devidos pelos locatários. Depois dessas mudan-
ças, a proposta recebeu deliberação favorável dos vereadores 
e foi enviada ao Paço Imperial, sendo então aprovada pela 
Princesa Isabel, regente do Império naquela ocasião (AGCRJ, 
cód. 45-4-19, 02/09/1871). 

Em pouco tempo, a firma Freitas Guimarães & Cia. pro-
videnciou a instalação de dezenas de quiosques em todo o 
Município Neutro, o que parecia sinal inequívoco de que 
aquele era um bom negócio. Mas, diferentemente do que fa-
ziam crer os proprietários de tabernas, botequins e outras 
casas comerciais, os locatários dessas instalações também 
enfrentavam dificuldades para garantir seus lucros. Com vis-
tas a assegurar a afluência contínua de fregueses, era comum 
que eles recorressem à Câmara Municipal para tentar res-
tringir a ação da concorrência, da mesma forma que outros 
setores do comércio a varejo agiam contra eles. Confirmando 
essa propensão, em 10 de maio de 1874, quatorze locatários 
encaminharam aos vereadores um requerimento que dizia: 

Os abaixo assinados estabelecidos em quiosques com ne-
gócio de café feito vem com todo o respeito pedir a Ilus-
tríssima Câmara que se digne providenciar a fim de que os 
vendedores de cafés volantes não possam estacionar perto 
dos quiosques dos Suplicantes porque com isso causam aos 
mesmos Suplicantes graves prejuízos.
Os Suplicantes, Excelentíssimos Senhores, pagam anual-
mente de licenças à Ilustríssima Câmara, e impostos ao Te-
souro Nacional a importância de 20$400, como provam os 
documentos juntos, no entretanto os referidos vendedores 
de cafés volantes, pagam apenas 18$000, acresce também 
que os ditos vendedores de cafés volantes estacionam perto 
dos mencionados quiosques nos quais os Suplicantes teem 
o seu negócio, cometendo com isso um grande abuso e infrin-
gindo as Posturas Municipais. Em virtude da demonstração 
exposta pelos Suplicantes, esperam da retidão e justiça da 
Ilustríssima Câmara, serem atendidas suas súplicas. Pelo que 
Espera Receber Mercê (AGCRJ, cód. 45-4-20, 10/05/1874) 
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Ou seja, fossem donos de casas comerciais, locatários 
de quiosques ou ambulantes, no comércio de alimentos, não 
havia quem fosse imune à concorrência, nem quem abrisse 
mão de apelar para as autoridades municipais quando se 
colocava em jogo suas necessidades materiais ou seu senso 
de justiça. Além dos interesses, os argumentos utilizados pe-
los grupos envolvidos nesses embates também eram muito 
parecidos. Observe-se que os locatários fizeram questão de 
lembrar aos vereadores que depositavam nos cofres públicos 
uma importância superior àquela cobrada aos vendedores 
de cafés. Ainda que a diferença entre os valores pagos por 
ambos não fosse tão expressiva, os diversos grupos que atua-
vam no comércio varejista pareciam compartilhar a certeza 
de que mereceriam maiores privilégios e proteção da câmara 
os munícipes que pagassem os tributos mais pesados. Muito 
embora o aparente consenso não fosse endossado pela ve-
reança, é possível que os trabalhadores e pequenos comer-
ciantes da cidade ainda conservassem na memória os favores 
e benefícios desfrutados por grandes negociantes e senhores 
de engenho na época do Antigo Regime, privilégios que pode-
riam ser proporcionais às contribuições oferecidas por estes 
homens às rendas municipais. 

Mas, diferentemente do que ocorrera com os negocian-
tes do Cais Pharoux, cujas queixas não apresentavam nenhum 
respaldo legal, os locatários de quiosques reclamavam justiça 
e retidão reivindicando um direito que efetivamente estava 
assegurado nas posturas municipais. A denúncia quanto à 
conduta dos ambulantes se apoiava na Seção Segunda - Po-
lícia do Código de Posturas, mais precisamente num dos ar-
tigos inscritos no Título VI, que versava sobre a polícia dos 
mercados, em que se dizia:

§ 1º. Permita-se a todas as pessoas venderem pelas ruas da 
cidade legumes, frutas, aves e peixe, bem como outro qual-
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quer comestível; sendo proibido estarem pousadas em lu-
gares públicos fora das praças e largos para isso destinados 
pela Câmara. 

Logo, de acordo com o preceito municipal, os indiví-
duos que vendiam café pelas ruas estavam proibidos de esta-
cionar, pois o pagamento da licença referida não lhes faculta-
va o direito de se fixar em lugar algum com o fim de comerciar 
gêneros alimentícios. 

Conhecedores de seus direitos, os locatários requisi-
taram o arbítrio dos vereadores na disputa que vinham tra-
vando com os ambulantes solicitando o estrito cumprimento 
da lei. Ao se dirigirem aos vereadores para invocar o cum-
primento das normas que regulavam as atividades econômi-
cas locais, eles reconheceram a instituição camarária como 
um importante espaço de negociação e luta pelo exercício 
da cidadania. Até certo ponto resguardados pelo fato de rei-
vindicarem um benefício assegurado pelo direito formal, os 
locatários não tiveram dificuldade em conseguir um parecer 
positivo do presidente da câmara, que recomendou: “os Srs. 
Fiscais respeitem e façam respeitar as resoluções da Câma-
ra, ficando responsáveis pela fiel execução daquelas ordens” 
(AGCRJ, cód. 45-4-20, 22/05/1874). Mais uma vez, além de 
favorecer os locatários na disputa de clientela com os ambu-
lantes, a decisão dos vereadores evidenciou seu esforço em 
dar cumprimento às normas instituídas pelo direito formal.

Ao mesmo tempo em que tentavam proteger seus ne-
gócios da concorrência, os pequenos comerciantes tentavam 
ampliar sua margem de lucro incrementando seus próprios 
negócios. Para aumentar sua capacidade de atendimento era 
comum que eles procurassem estender o horário de funcio-
namento dos seus estabelecimentos, mantendo-os abertos 
quando os vizinhos tinham suas portas fechadas. Essa era a 
intenção de Manoel Correia Borges, locatário do quiosque nº 
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17, localizado na Praça Municipal, que desejava obter da mu-
nicipalidade a autorização para abrir seu pavilhão às 4 horas 
da manhã. Aliás, tudo indica que ele já vinha procedendo des-
sa forma há algum tempo, mesmo sem licença, pois no reque-
rimento enviado ao presidente da Câmara em 19 de agosto 
de 1874, o vereador foi informado que o locatário 

“assim suplica, pelo contínuo vexame que todos os dias so-
fre com os exagerados zelos e observância de ordens que 
diz ter o [policial] rondante daquele lugar, dizendo que o 
Suplicante só poderá abrir o seu quiosque às 5 ½ horas!” 
(AGCRJ, cód. 45-4-20, 19/08/1874). 

Como as posturas municipais determinavam que to-
das as casas de negócio da cidade deveriam abrir depois 
do amanhecer e fechar antes das dez horas da noite – ex-
cetuando-se os estabelecimentos que dispunham de licença 
concedida pela câmara para funcionarem em horário alter-
nativo –, o policial que tanto importunava Manoel Correia 
Borges não fazia mais do que cumprir com seu dever, que 
era prevenir e reprimir as infrações cometidas pelos comer-
ciantes. Mesmo julgando excessiva a diligência do policial 
no cumprimento de suas funções, o locatário admitiu a ir-
regularidade que vinha cometendo, o que não impediu que 
ele se considerasse em plena condição de pleitear junto ao 
presidente da câmara a concessão da licença requerida. Os 
motivos que o levaram a avaliar o pedido como procedente 
foram melhor explicitados na continuação do requerimento, 
no qual Manoel Correia Borges afirmou:

Ora quando já às 4 horas o movimento desta cidade é gran-
de, quando na quadra em que vamos entrando, é de toda a 
utilidade que seja aproveitada a parte mais fresca dos dias 
quentes, isto é suas manhãs, razão não vê o Suplicante em 
ser obrigado a abrir quase às 6 horas o seu modesto negócio.
Acresce Excelentíssimo Senhor que antes das 4 horas da 
manhã já começam os operadores dos Arsenais a seguir 
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para seus afazeres, e sendo o ponto em que se acha colocado 
o Suplicante exatamente por onde todos eles passam, afeta 
com a privação em que estão seus interesses. 
Nestas circunstâncias o Suplicante certo do seu direito, do es-
pírito de justiça que preside a todos os atos de Vossa Excelên-
cia, desde já aguarda em vista das razões expostas, a concessão 
da licença que vem de suplicar (AGCRJ, 45-4-20, 19/08/1874). 

Para convencer o presidente da Câmara de que merecia 
a tal licença, o locatário procurou ressaltar o valor e a utili-
dade dos serviços que prestava aos trabalhadores da cidade, 
como se o deferimento de seu pedido favorecesse não apenas 
os seus negócios, como também os interesses dos operado-
res dos Arsenais. Assim, seu discurso se investe de valores 
e crenças que ele acreditava serem compartilhados por todo 
conjunto social, de acordo com os quais a principal obrigação 
dos comerciantes de gêneros alimentícios seria suprir as ne-
cessidades básicas da população por um preço justo e acessí-
vel. Ao provar que estaria cumprindo com seu dever, Manoel 
Correia Borges esperava, em retribuição, que os vereadores 
lhe autorizassem a continuar trabalhando antes do amanhe-
cer, mas dali em diante com o devido respaldo da lei. 

Como para prevenir que os vereadores considerassem as 
infrações que havia cometido até aquele momento como um ato 
de insubordinação, a formulação do seu pedido seguiu um padrão 
bastante comum aos requerimentos encaminhados à Câmara Mu-
nicipal, repetindo os rituais associados à afirmação do poder dos 
governantes e subordinação dos governados. Obedecendo a esse 
modelo, o presidente da câmara aparece como a personificação da 
justiça, enquanto o locatário, mesmo reivindicando um direito 
previsto nas posturas e julgando ter a lei em seu favor, apare-
ce no documento como o Suplicante que precisa de proteção 
contra os exageros de uma certa autoridade, confirmando sua 
posição de dependência. 
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O esforço de Manoel Correia Borges em conformar sua 
reivindicação aos rituais de dominação paternalista foi re-
compensado em outubro de 1874. Nesta data, uma nota mar-
ginal ao documento que ele enviou ao presidente da câmara 
informava que a municipalidade havia passado a certidão 
que lhe facultava o direito de abrir seu negócio às 4 horas da 
manhã, o que deveria garantir que ele não fosse mais impor-
tunado pelo zeloso policial rondante da sua freguesia (AGCRJ, 
cód. 45-4-20, 05/10/1874). 

Da mesma forma que Manoel Correia Borges, não fo-
ram poucos os comerciantes de gêneros no varejo interessa-
dos em aproveitar a brecha oferecida pela Câmara Municipal 
para manter suas portas abertas o maior tempo possível, es-
timulando ainda mais a concorrência e os conflitos no setor. 
No entanto, os que tiraram maior proveito das permissões 
passadas pela Câmara Municipal foram os proprietários de 
botequins, tavernas e quiosques, locais onde os trabalhado-
res paravam para tomar seu café matutino antes da faina diá-
ria, em cujos balcões esses mesmos trabalhadores paravam 
ao fim do longo e exaustivo dia de trabalho para tomar algu-
ma bebida, conversar com os amigos e descontrair os ânimos 
antes de ir para casa descansar. 

As permissões concedidas pela vereança geraram 
muitos protestos entre aqueles que continuaram mantendo 
seu comércio funcionando nos limites do antigo expediente. 
Muitas vezes essas reclamações eram sucedidas por outros 
pedidos de licença, impetrados junto aos vereadores pe-
los comerciantes que não desejavam ver seus concorrentes 
monopolizarem a preferência do consumidor nessas faixas 
alternativas de horário. Isso fica evidente no documento en-
viado para a Câmara Municipal em 24 de março de 1876, no 
qual os locatários dos quiosques de nº 3A, 5, 11, 12, 13, 25, 58 
e 65, instalados no Campo da Aclamação, próximos à estação 
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da Estrada de Ferro Dom Pedro II, pediram ao presidente da 
Câmara autorização para “abrir seus quiosques às 4 horas da 
madrugada, da mesma forma que abre o botequim estabele-
cido na mesma estação” (AGCRJ, cód. 45-4-20, 24/03/1876). 
Consultado sobre a procedência do requerimento, o fiscal da 
freguesia de Santana informou o seguinte:

atendendo que meia hora antes da partida do trem, ali 
comparecesse grande número [de] passageiros, sen-
do a maior parte trabalhadores e pessoas que não es-
tando decentemente vestidos, e dispondo de poucos 
recursos, vexam-se de tomarem entrada no botequim 
que se acha estabelecido na dita Estação, a qual, a esta 
hora, já está aberta, a fim de tomarem não só o café, 
como se prevenirem de outro qualquer mister, por 
este lado, ficam pois a maior parte destes passageiros 
assim privados do que necessitam, porque a esta hora 
ainda conservam-se fechados os quiosques, de que 
trata esta petição, onde eles poderiam ser servidos 
por menor preço. À vista pois do que passo a expor 
a Vossa Excelência, me parece que nenhum inconve-
niente há em ser concedida a licença pedida; porém 
Vossa Excelência em sua alta sabedoria resolverá a 
respeito (AGCRJ, cód. 45-4-20, 01/04/1876). 

Vale destacar que eles encerraram o documento uti-
lizando uma fórmula bastante comum, afirmando estarem 
“confiados na benevolência e espírito de justiça” do presiden-
te da Câmara, ao qual se pedia a mercê de atender àquele re-
querimento. Como em outros casos, convivem e se combinam 
num mesmo discurso uma retórica baseada na ideia de favor 
e concessão, em que se pede justiça e proteção aos governan-
tes, e outra construída a partir do direito formal, em que se 
reivindicam direitos constituídos. E muito embora ao fim de 
cada requerimento se repetisse a expressão “Espera Receber 
Mercê”, que nos remete às práticas consagradas no Antigo 
Regime, não foram só as ideias que mudaram desde então, 
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o que tornava aquele vocabulário antiquado e desvinculado 
dos valores e da vida material daquela sociedade. 

É importante notar como a condição social e 
econômica da clientela atendida pelo quiosque determinou 
o encaminhamento do parecer expedido pelo fiscal. As 
tavernas e botequins, ainda que não possuíssem grandes 
refinamentos em sua fachada ou interior, dispunham de 
melhor estrutura que os pavilhões, pois tinham seus bal-
cões voltados para dentro dos estabelecimentos e costuma-
vam possuir uma área interna com lugar suficiente para a 
colocação de cadeiras e mesas, o que lhes permitia oferecer 
maior comodidade aos seus frequentadores. Morando nos 
fundos ou no andar de cima de seus estabelecimentos, que 
também serviam de depósito para as mercadorias, os donos 
de tavernas e botequins tinham grande preocupação com a 
aparência e o comportamento de sua freguesia. De acordo 
com o relato do fiscal da freguesia de Santana, eram os tra-
balhadores que se sentiam constrangidos para entrar nes-
ses estabelecimentos, fosse pelos trajes que envergavam ou 
pela impossibilidade de pagar um pouco mais caro pelo café 
matutino ou pelo copo de vinho e aguardente. Contudo, não 
seria de todo improvável que os próprios donos dos bote-
quins se recusassem a atender os trabalhadores que consi-
derassem indevidamente trajados ou que se comportassem 
de maneira imprópria. 

Isso não significa que a freguesia desses estabeleci-
mentos fosse composta pela alta burocracia imperial, por 
ilustres barões ou algo que o valha. Tavernas e botequins 
eram frequentados por trabalhadores pobres que, antes de 
ir ao trabalho ou em suas horas de lazer e descanso, gosta-
vam de beber café ou alguma “bebida espirituosa”, diziam 
palavrões e coisas obscenas, praticavam jogos proibidos nos 
fundos das casas, faziam batucadas, falavam e gargalhavam 
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alto, cantavam modinhas e dançavam lundus. Divertiam-se, 
enfim, sem guardar os modos recomendados pela chamada 
“boa sociedade” (MATTOS, 2004, p. 122-141). Mas enquanto 
eles se mantivessem no interior do estabelecimento, o que 
se passasse no local poderia ser ignorado pela vizinhança e 
pelas autoridades, por conveniência ou não.

Em contrapartida, os locatários de quiosques disponi-
bilizavam seus produtos por preços mais baratos e atraíam 
para os seus balcões trabalhadores que não tinham condições 
de andar decentemente vestidos, nem se furtavam a comer e 
beber em pé, no meio da rua, desde que se lhes cobrassem 
um valor compatível com seu baixo poder de compra. Não di-
zemos com isso que eles se comportassem de modo diferente 
dos frequentadores das tavernas e botequins, mas na medida 
em que os quiosques ficavam no meio da rua, seus clientes 
ficavam completamente expostos aos olhares públicos, po-
dendo atrair maior atenção dos passantes, fosse pela sua ma-
neira de se vestir, pelo barulho das conversas, pelo comporta-
mento tido como inadequado e ou pelas eventuais confusões 
que pudessem protagonizar. Por conta disso, opiniões como 
a do fiscal a respeito das diferenças entre a clientela atendida 
pelos pavilhões e a servida pelos botequins continuaram se 
repetindo por longo tempo (CHALHOUB, 1986, p. 172-175). 

Neste caso, interessava aos locatários que o fiscal da 
freguesia de Santana sublinhasse essas diferenças, favore-
cendo a expedição da cobiçada licença, mas em outras cir-
cunstâncias era mais conveniente chamar a atenção das auto-
ridades para o que tavernas, botequins e quiosques tivessem 
em comum. A Companhia Industrial Fluminense, que poste-
riormente se tornou responsável pela construção e instalação 
dos pavilhões, evidenciou grande interesse em equipará-los a 
outros estabelecimentos dedicados à venda de comestíveis, 
perspectiva que também convinha aos locatários. Instituída a 
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paridade, os quiosques poderiam desfrutar dos mesmos be-
nefícios conquistados pelos donos das casas comerciais, sem 
que sobre eles pesassem os mesmos encargos. Neste sentido, 
a posição tomada pela companhia e pelos locatários durante 
as discussões em torno do horário de fechamento das casas 
comerciais foi exemplar. 

As demandas por direitos de cidadania 

O Código de Posturas da cidade do Rio de Janeiro per-
mitia que as lojas dedicadas à venda de alimentos permane-
cessem abertas desde o amanhecer até as 10 horas da noi-
te. Era uma longa jornada de trabalho, vivida todos os dias 
e quase sem folga por todos os trabalhadores que atuavam 
nesse ramo do comércio. Aqueles que geriam seus próprios 
negócios podiam facultar-se um ou outro dia de descanso, ou 
podiam fechar seu estabelecimento mais cedo, se assim de-
sejassem. Contudo, como nem todos gozavam do privilégio 
de ser seu próprio patrão, em muitas casas de comércio essa 
rotina extenuante recaía sobre os caixeiros, que cerravam as 
portas das lojas tarde da noite e antes de amanhecer já se 
punham em pé para arrumá-las e só depois abri-las para dar 
início ao expediente. As folgas, causas de constantes confli-
tos, dependiam do humor, da boa vontade e do interesse do 
empregador, assim como da capacidade de persuasão e mo-
bilização dos empregados. 

A partir da década de 1850, juntamente com as trans-
formações ocorridas no mercado de trabalho, operou-se uma 
mudança gradativa na relação entre caixeiros e proprietários. 
Uma das expressões mais evidentes dessa mudança foi a rei-
vindicação, por parte dos caixeiros, do fechamento de portas 
das casas comerciais aos domingos e dias santos, e às oito 



238

DOS USOS DA LEI POR TRABALHADORES
 E PEQUENOS COMERCIANTES

horas da noite durante o restante da semana. Estudando esse 
movimento, Fabiane Popinigis evidenciou como os preceitos 
da religião católica foram evocados pelos caixeiros para res-
paldar seus protestos, ainda que suas exigências pouco se re-
lacionassem com as velhas tradições religiosas. Isto porque, 
apesar do discurso proferido pela categoria reafirmar conti-
nuamente a necessidade de se guardar os dias reservados ao 
culto de Deus e dos santos devotos, o que aqueles trabalha-
dores ansiavam em sua dura rotina de trabalho era reservar 
parte do seu tempo para o descanso e o lazer. 

De acordo com Popinigis, os caixeiros articularam essa 
luta, própria de uma nova ordem econômica, das mudanças 
operadas na organização do mundo do trabalho, “a um dis-
curso que persiste utilizando os mesmos pressupostos pater-
nalistas para fazer suas exigências – que ainda eram ‘pedi-
dos’ – nas brechas desse sistema” (POPINIGIS, 1998, p. 4l). De 
certa forma, eram como os requerimentos encerrados com 
pedidos de mercê enviados pelos pequenos comerciantes à 
câmara. Os caixeiros, ao encaminharem seus requerimentos 
à instituição camarária, pretendiam que o governo munici-
pal endossasse suas reivindicações e assegurasse legalmente 
suas conquistas, apoiando oficialmente a luta dos trabalha-
dores livres por seus direitos. 

A luta dos caixeiros durou várias décadas, enfrentan-
do franca oposição dos proprietários das casas comerciais. 
Os locatários dos quiosques, por sua vez, não tinham muito 
a perder com essa disputa, pois nos pequenos pavilhões não 
cabia ninguém além deles próprios e, sendo assim, eles não 
dependiam de empregados para manter suas portas abertas 
desde a madrugada até hora avançada. Se assim o desejas-
sem, eram eles próprios a arcar com o ônus de tão pesada 
carga de trabalho. Já os seus concorrentes dependiam da su-
bordinação dos caixeiros, que frequentemente se mostravam 
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insatisfeitos com esse regime exaustivo de trabalho, resistin-
do às determinações impostas pelos patrões. 

A luta dos caixeiros se tornou mais intensa na década 
de 1870, quando vários comerciantes passaram a ceder às 
pressões dos seus empregados, decidindo fechar suas lojas 
aos domingos, ou antes das 10 horas da noite. Com um núme-
ro crescente de proprietários de estabelecimentos comerciais 
comprometidos com o fechamento das portas, os caixeiros 
passaram a cobrar mais intensamente um respaldo das auto-
ridades municipais, empenhando-se firmemente em ver suas 
conquistas ratificadas nas posturas municipais. E houve mo-
mentos em que a Câmara Municipal pareceu encaminhar suas 
decisões em sentido favorável aos trabalhadores do comércio. 
Essa impressão foi reforçada em novembro de 1879, quando 
Adolpho Bezerra de Menezes, presidente da Câmara Municipal, 
propôs que todos os estabelecimentos comerciais suspendes-
sem o expediente aos domingos e dias santos, excetuando-se as 
farmácias e casas que vendessem gêneros alimentícios. 

À vista dos rumos que o caso tomava, a Companhia 
Industrial Fluminense tratou logo de defender seus interesses, 
procurando assegurar que os quiosques fossem reconhecidos 
como casas de gêneros alimentícios. Se a restrição incluísse os 
pavilhões, a menor jornada de trabalho diminuiria a margem 
de lucro dos locatários, que poderiam enfrentar dificuldades 
para efetuar o pagamento mensal do aluguel cobrado pela 
companhia. Em caso extremo, os locatários poderiam até 
mesmo considerar pouco vantajosa a manutenção daquele 
negócio. Como o prejuízo dos locatários poderia rapidamente 
se converter em prejuízo para a companhia, esta tomou 
prontamente a defesa dos seus inquilinos, alegando que 
os quiosques deveriam ser equiparados aos botequins e, 
portanto, estavam em condições de desfrutar do direito 
de permanecerem abertos nos domingos e dias santos. 
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O documento enviado à vereança pelo gerente da firma, 
Joaquim Maria de Mello, dizia o seguinte: 

Os quiosques não podem deixar de ser equiparados aos 
botequins, e confeitarias, visto que eles, em regra, exercem, 
com a competente licença, o mesmo comércio, tendente a 
satisfazer essas pequenas necessidades a que o público está 
habituado, e de cujo gozo a postura não o quis privar.
[...] os quiosques oferecem à classe pobre justamente aquilo, 
que as confeitarias e botequins suprem à classe abastada, 
isto é, os refrescos, o café, os cigarros, e charutos, e a classe 
pobre é justamente aquela que menos pode comprar, (em 
relação a estes últimos artigos), diferença a suprir-se em 
quantidade suficiente para mais de um dia.
A segunda consideração é que os quiosques não têm cai-
xeiros, são geridos e administrados pelos próprios locatá-
rios, e portanto só em si próprios privam esses locatários 
do descanso, recomendado pela Igreja, naqueles dias 
santificados. Não há portanto prejuízo de terceiros, isto é, 
dos caixeiros, ou empregados, forçados ao trabalho, em tais 
dias, o que foi sem dúvida, uma das razões mais poderosas 
que determinaram a providência da postura. 
É isto tão incontestável, que o suplicante acredita, que 
só por um verdadeiro lapso, não foram os quiosques 
compreendidos na exceção. [...]
Pede a Vossas Excelências deferimento.
Espera Receber Mercê (AGCRJ, cód. 45-4-20, 23/12/1879)

A primeira consideração reforçava a ideia, já apontada 
anteriormente, de que os quiosques desempenhavam uma fun-
ção utilíssima às classes menos favorecidas, fornecendo-lhes 
gêneros de primeira necessidade a preços acessíveis. Como os 
locatários dos quiosques cumpriam com suas obrigações, rea-
lizando seus negócios sem praticar o monopólio, a especulação 
e a usura, não haveria justificativa para os governantes intervi-
rem na forma como esses homens ganhavam seu sustento. Por 
outro lado, se os locatários cumpriam com sua função no co-
mércio de abastecimento, atendendo as necessidades da classe 
pobre de maneira apropriada, eles faziam por merecer o favor 
da lei e a proteção dos governantes, ou seja, também eles esta-
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vam em condições de desfrutar dos benefícios oferecidos pela 
instituição camarária aos seus concorrentes.

O segundo ponto da consideração proposta pelo geren-
te Joaquim Maria de Mello indica que os homens livres reluta-
vam em submeter seus assuntos ao controle do Estado. Como 
os locatários de quiosques eram trabalhadores livres, é possí-
vel que se achassem no direito de escolher por conta própria 
como maximizar seu bem-estar. Se para os caixeiros a melhor 
opção era reservar os domingos e dias santos para o descanso 
e o lazer, o mesmo não se aplicava necessariamente a eles. Os 
interesses das duas categorias eram distintos porque os gran-
des beneficiados com a extensão da jornada de trabalho dos 
caixeiros eram seus patrões, ao passo que o fruto do trabalho 
realizado pelos locatários de quiosques era aproveitado por 
eles próprios, e pela companhia a quem pagavam o aluguel 
dos pavilhões, naturalmente. Como se pressupunha não haver 
prejuízo de terceiros, os motivos que levaram a municipalida-
de a tomar aquela resolução não se aplicariam aos locatários, 
por se tratar de trabalhadores livres explorando sua própria 
força de trabalho da maneira que achassem mais adequada. 
Como o único bem que estes homens possuíam era sua força 
de trabalho, eles se consideravam no direito de dispô-la da 
forma que considerassem mais conveniente, sem interferên-
cia de qualquer mecanismo de controle imposto pelos gover-
nantes.

Também é importante destacar que, apesar do geren-
te da Companhia Industrial Fluminense colocar em discus-
são questões ligadas à liberdade individual, à liberdade de 
comércio e ao direito de propriedade numa economia cada 
vez mais marcada pelas práticas capitalistas, ele repete as 
fórmulas de encerramento das antigas petições. Como era 
de costume, ele usou os tradicionais “pede deferimento” e 
“Espera Receber Mercê”, empregados em quase todos os re-
querimentos enviados à Câmara Municipal. Mantinha-se o 
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velho modelo, tão usado no Antigo Regime em pedidos para 
concessão de títulos honoríficos, para provimento em cargo 
oficial e remissão de culpa. Fossem os requerentes trabalha-
dores pobres livres, pequenos comerciantes ou firmas como 
a Companhia Industrial Fluminense, os pedidos deveriam ter 
a forma de súplica, sendo marcados pela deferência e pela 
submissão. A política de dominação exercida pela vereança 
exigia a repetição desses rituais de subordinação daqueles 
que encaminhassem suas reivindicações à Câmara, ainda que 
a antiga fórmula passasse a atender a outros propósitos, pre-
valecendo a reivindicação de direitos, a preocupação com as 
necessidades materiais e o interesse no lucro. 

Não obstante tenha utilizado um vocabulário abso-
lutamente adequado à situação, nenhum dos argumentos 
apresentados pelo gerente Joaquim Maria de Mello foi ca-
paz de demover os vereadores, que indeferiram seu pedido 
na sessão de 17 de janeiro de 1880 (AGCRJ, cód. 45-4-20, 
17/01/1880). Na verdade, os vereadores não fizeram mais 
que confirmar uma determinação do governo central, pois 
duas semanas antes o Ministério dos Negócios do Império 
havia resolvido que os botequins e quiosques fechariam ao 
meio-dia nos domingos e dias santificados, assim como to-
das as casas de gêneros alimentícios. Porém, a medida não 
encerrou a questão, uma vez que a suspensão da postura que 
determinava o fechamento das portas acabou sendo propos-
ta pelo vereador João Francisco Soares na sessão de 13 de 
fevereiro de 1880. A despeito de todas as reivindicações fei-
tas pelos caixeiros, a suspensão foi aprovada pela maioria da 
Câmara, sendo posteriormente sancionada pelo Ministério 
dos Negócios do Império, que não viu nenhum embaraço em 
voltar atrás em sua decisão. 

Num período de intensos debates sobre qual o papel 
a ser desempenhado pelo Estado na relação entre patrões e 
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empregados, a instituição camarária e o Ministério dos Negó-
cios do Império optaram por ceder às pressões dos proprie-
tários, retornando aos trabalhadores toda a responsabilida-
de pela defesa dos seus interesses. Quanto aos locatários dos 
quiosques, estes puderam continuar a trabalhar como lhes 
convinha, sem descanso, de domingo a domingo.

Muito embora a postura referente ao fechamento das 
portas tenha sido suspensa, a polícia continuou multando os 
comerciantes por conservarem seus quiosques e botequins 
abertos fora de hora. Como já mostramos, em muitos casos, 
era a própria câmara que concedia licença para eles mante-
rem seus negócios funcionando naqueles horários, o que sem-
pre fora visto com muito incômodo por parte das autoridades 
policiais, que não eram consultadas sobre a conveniência de 
se emitir ou não esse tipo de licença. Efetivamente, a Câmara 
Municipal relutava em submeter suas decisões a outras esfe-
ras do poder, particularmente quando isso pudesse implicar 
em perda de autoridade num de seus tradicionais campos de 
atuação, como era o caso da regulação das atividades econô-
micas locais e o ordenamento do espaço urbano. Exceto por 
determinação de alguma lei regulamentar, dificilmente os ve-
readores submetiam suas deliberações à consulta de outras 
agências do governo. 

Mas havia ocasiões em que as decisões da instituição ca-
marária exerciam influência direta sobre o trabalho de outros 
setores da administração pública, quase sempre de forma em-
baraçosa, gerando uma série de conflitos. Em 1871, quando a 
Câmara Municipal tentou aprovar junto ao Ministério dos Ne-
gócios do Império uma postura propondo que todas as casas 
de negócio, com exceção das tabernas, pudessem permanecer 
abertas até a meia noite, desde que para este fim tivessem li-
cença especial concedida pela municipalidade, o chefe de polí-
cia levantou sérias objeções à ideia, por sentir-se onerado com 
a implementação da medida. Ao apurar o assunto para então 
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decidir sobre a deliberação dos vereadores, o ministro foi in-
formado pelo primeiro oficial Dr. Monteiro de Barros que:

O chefe de polícia, observando que não há força suficiente 
para bem policiar este município, principalmente à noite, 
dificuldade que crescerá com a adoção da postura, pensa 
que sem grave inconveniente poderá ela ser adaptada, fa-
zendo-se exceção também, além das tabernas, dos depó-
sitos de bebidas espirituosas, das casas de comida vulgo 
“frege moscas” e de todos de qualquer espécie que se reco-
nhecer darem guarda a vagabundos, ratoneiros, desordei-
ros e ébrios (AN, IJJ10-27, 22/03/1871, documento anexo 
de 23/07/1872). 

Com problemas contínuos de falta de pessoal, não era 
sem razão que o chefe de polícia alegava não dispor de ho-
mens suficientes para vigiar esses estabelecimentos e sua 
clientela durante a noite. A seu ver, a questão requeria toda 
a atenção das autoridades responsáveis pela implementação 
das políticas públicas de controle social, por se tratar de lo-
cais de encontro e convivência de trabalhadores pobres, que 
comumente eram vistos como pessoas viciosas e potencial-
mente perigosas (CHALHOUB, 1996, p. 20-29). Se os donos 
de botequins, tavernas e quiosques efetivamente davam abri-
go a infratores não vinha exatamente ao caso, pois fosse qual 
fosse a ocupação dos indivíduos que frequentavam aqueles 
estabelecimentos, esses ajuntamentos eram invariavelmente 
considerados pelos sujeitos do poder como um risco eminen-
te à ordem, à segurança e à tranquilidade pública. Mas àquela 
altura, cuidar desses ajuntamentos ou quaisquer questões 
relativas às ofensas menores da ordem pública já não consta-
va entre as prioridades da municipalidade. 

Esse foi o resultado do processo de especialização da 
própria polícia, cuja esfera de atuação se tornou mais bem de-
limitada depois da reforma do Código do Processo Criminal, 
ocorrida em 1871. A reforma acabou com as confusões que 
ainda persistiam entre as autoridades policial e judiciária, 
retirando dos chefes de polícia, delegados e subdelegados o 
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poder de julgar e sentenciar os indivíduos que considerassem 
culpados de pequenos delitos contra a pessoa, a propriedade e 
a ordem pública (HOLLOWAY, 1997, p. 227-229). Desta forma 
a polícia pôde direcionar toda sua capacidade de ação para a 
vigilância e repressão aos principais crimes e infrações prati-
cados na cidade, entre os quais constavam as ofensas à ordem 
pública previstas no Código de Posturas, cuja jurisdição fora 
compartilhada com a Câmara Municipal desde a promulgação 
do Decreto de 3 de dezembro de 1841. Depois da reforma de 
1871 tornou-se corriqueiro que os fiscais da municipalidade 
se ocupassem com o assunto apenas lavrando os autos de in-
fração de posturas abertos pelos policiais.

Sobrecarregada pelas medidas tomadas pela vereança, 
que efetivamente passou a expedir licenças autorizando os 
pequenos comerciantes a ampliar o horário de funcionamen-
to de seus negócios, a Secretaria de Polícia coagia os locatá-
rios de quiosques e donos de botequins para que fechassem 
seus estabelecimentos mais cedo, mesmo nos casos em que 
os negociantes dispusessem de licença para mantê-los abertos. 
Essa queda de braço entre a Secretaria de Polícia da Corte e a 
Câmara Municipal perturbava particularmente os locatários 
de quiosques, cuja clientela era mais visada pelas autoridades 
policiais. E em meio ao fogo cruzado, eles nem sempre podiam 
contar com as licenças expedidas pela vereança para ter res-
peitado o direito de viver da exploração de seu comércio. 

Entre as muitas reclamações suscitadas por essa dis-
puta entre a municipalidade e a polícia, foi digna de nota a 
queixa prestada por João da Silva Dias em 31 de dezembro 
de 1880, endereçada diretamente a Sua Majestade Imperial. 
João era português, morador à Rua do Cotovelo e locatá-
rio do quiosque nº 38, localizado no Cais das Marinhas, na 
freguesia da Candelária. Em 1879, ele obteve junto aos ve-
readores permissão para conservar seu quiosque aberto a 
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partir de uma hora da madrugada em diante, depois de ter 
garantido aos vereadores que resguardaria a tranquilidade 
do local. Alegando que aquele era um ponto de embarque e 
desembarque contínuos, sua proposta era vender café aos 
embarcadiços que por ali transitavam. Consultado sobre o 
caso, o fiscal daquela freguesia considerou que o impetrante 
estava em condições de obter a dita licença, pois a Câmara 
já havia aberto precedente sobre a questão, autorizando ou-
tros quiosques a funcionarem antes do amanhecer. Assim, a 
licença foi concedida ao requerente. 

No entanto, o chefe de polícia e o subdelegado do dis-
trito estavam forçando o locatário do quiosque a fechar seu 
estabelecimento durante toda a noite, sob pretexto de que 
um negócio daquela natureza, aberto durante a madrugada, 
poderia dar ocasião a algum distúrbio. Como não havia re-
gistro de nenhum tumulto naquele local e João da Silva Dias 
estava em posse da licença concedida pela vereança, ele se 
sentiu duplamente ofendido, e por isso resolveu recorrer ao 
Imperador em defesa de sua causa. O requerimento é longo, 
mas vale a citação, pois mostra de maneira muito perspicaz 
como as leis criadas pelas elites dirigentes com o propósito 
de impor seu domínio sobre o conjunto social poderiam ser 
reapropriadas por trabalhadores e pequenos comerciantes 
em benefício próprio. O documento dizia:

O Suplicante, Imperial Senhor, respeitador das leis e autori-
dades constituídas, jamais pensou, nem imaginou, que à au-
toridade policial fosse lícito perpetrar delitos de ação policial.
O Código Criminal pune a quem impedir que alguém faça 
o que a lei permite, ou obriga a fazer o que ela não manda, 
com as penas de seis meses de prisão, no máximo (art. 180).
O máximo da pena é o regulador da alçada (art. de 2 de Se-
tembro de 1849); e assim sucedendo, está compreendido 
no art. 12 parágrafo 7º do Código Criminal, e como tal o de-
lito processado pelas autoridades policiais (Regulamento n. 
4824 de 22 de Novembro de 1871, art. 47) e com procedi-
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mento ex oficio (art. 74 parágrafo 4º do Código do Processo 
Criminal, combinado com o art. 263 do Regulamento n. 120 
de 31 de Janeiro de 1842).
A Constituição do Império (art.179 parágrafo 1º) classifica 
como principal garantia à liberdade natural relativamente 
aqueles atos sobre os quais tivessem as leis guardado silêncio, e 
que não ofendessem direitos de terceiros.
A indústria, a profissão, o comércio são eminentemen-
te francos, com a exceção única de não ofenderem nem 
a saúde pública, nem aos bons costumes (Constituição, 
art.179 parágrafo 24).
O gênero de comércio, a que se dedica o Suplicante não preju-
dica, e não prejudicando não podia ao Suplicante ser proibido, 
e nem se lhe criar empecilho e obstáculos.
Que não lesa, prova a existência de licença, e esta se baseia em 
atos de sessão solene, respeitados pelo Governo Imperial.
O receio de desordens e distúrbios ‘por estar o estabelecimen-
to aberto’ (irrisória conclusão) não autoriza a autoridade poli-
cial a cassar ou inutilizar o efeito das licenças, porquanto a ela 
não compete decidir sobre a concessão debita ou indébita feita 
por um poder estranho, qual o Municipal.
Se se desse o Chefe de Polícia ao trabalho de ler, saberia que o 
governo econômico e municipal das cidades e vilas pertence 
às Câmaras (Constituição, art.167) competindo-lhe a formação 
das posturas policiais (Constituição, art.169) conforme lei re-
gulamentar (Lei de 1o de Outubro de 1828).
São multados aqueles que em seus estabelecimentos admitem 
ajuntamentos, que consentem distúrbios e desordens. Assim, 
caso verdadeiro fosse o que alega o Chefe de Policia, não se sus-
pende licença, e sim lavra-se auto de infração com assinatura 
de duas testemunhas, e lavrado ele se o remete ao Procurador 
da Câmara (Decreto n.4824 de 1871, art. 45 parágrafo 1º).
Há nisso do Chefe de Polícia, ou arbítrio ou ignorância, mas 
em qualquer das hipóteses a Lei pune.
O subdelegado, não letrado, manda por um urbano, fardado 
e armado no dia 22 do corrente, conduzir a sua presença 
o Suplicante, e indo à Estação ali depois de ler o oficio do 
Chefe de Polícia declara que o Suplicante era por ele inti-
mado para fechar o estabelecimento sob pena de empregar 
medidas enérgicas.
Ora, intimações são feitas ou por Escrivão ou por Oficial de 
Justiça, e não consta ao Suplicante que tais empregos sejam 
exercidos pelo subdelegado, além disso as intimações são 
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feitas ou por carta do Escrivão, ou em virtude de mandado 
ou em despacho em petição, dando-se nos dois últimos ca-
sos contra fé, se exigida for.
Finalmente ninguém pode ser conduzido por um agente de 
polícia e levado à autoridade, senão quando tiver de aplicar-
-se aos parágrafos 1º a 3º do art. 12 da Lei n. 2033 de 20 de 
Setembro de 1871.
Aonde, Imperial Senhor, as provas de acusação contra o Supli-
cante? A autoridade deve ser calma, sincera e refletida, é de com-
pêndio, e quem é calmo e refletido não inventa fatos, e quando se 
os alega deve com muito escrúpulo e critério averiguar.
O Suplicante sabe que recorrendo a Vossa Majestade Impe-
rial vai sofrer constantes arbítrios, mas convicto da indefec-
tível Justiça de Vossa Majestade Imperial ousa confiar que 
jamais ficará gloriosa a perseguição, por mínima que seja.
Nestes termos o Suplicante
Pede a Vossa Majestade Imperial benigno deferimento
Espera Receber Mercê 
(AGCRJ, cód. 45-4-21, 31/12/1880, grifo do autor)

João da Silva Dias era um imigrante, um homem livre, 
e, sendo locatário de um quiosque, não deveria possuir mui-
tas riquezas nem acesso facilitado à cultura erudita, mas era 
sabedor das leis que lhe garantiam o direito de viver da ex-
ploração daquele pequeno comércio, desde que cumprisse 
com certas normas, umas inscritas no direito formal e outras 
determinadas pelo modo de viver e pela visão de mundo dos 
grupos de agentes sociais com os quais se relacionava. Essas 
regras visíveis e invisíveis de regulação social, João da Silva 
Dias pareceu conhecer muito bem. Numa sociedade em que 
a reivindicação por direitos garantidos por lei ainda convivia 
com a ideia de que a relação entre governantes e governados 
se baseava num sistema de troca de concessões e favores, ele 
percebeu que não seria possível manter seu negócio em fun-
cionamento sem conseguir a licença expedida pela Câmara e 
sem cumprir com certos rituais de deferência e subordina-
ção, que lhe proporcionariam a proteção das autoridades res-
ponsáveis pela regulação do cotidiano citadino. 
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Essa proteção deveria assegurar que João da Silva Dias 
tivesse condições para usufruir os direitos adquiridos junto à 
instituição camarária; deveria assegurar que ele tivesse liber-
dade para exercer sua cidadania; deveria impedir que o po-
der privado desautorizasse uma permissão outorgada pelo 
Estado; deveria afiançar que nem mesmo o poder das autori-
dades constituídas poderia se sobrepor ao domínio da lei, ao 
menos eram essas suas expectativas. Se a proteção oferecida 
pela Câmara Municipal aos locatários de quiosques não fosse 
confrontada, a justiça prevaleceria em favor de João da Silva 
Dias, que poderia continuar usufruindo de sua licença sem 
maiores transtornos. Mas a discussão sobre a conveniência 
de manter seu negócio aberto foi atravessada pela disputa de 
autoridade travada entre os membros da instituição camará-
ria e da Secretaria de Polícia da Corte, com vistas a definir, em 
última instância, qual órgão teria o poder de tomar decisões, 
dar ordens e se fazer obedecer no governo da cidade. O que 
pareceu justo à câmara ao expedir a licença para o locatário 
não pareceu conveniente para as autoridades responsáveis 
pelo policiamento do local, haja vista suas divergências a res-
peito da regulação das atividades econômicas locais e do or-
denamento do espaço urbano.

O protesto de João da Silva Dias foi direcionado contra 
o chefe de polícia e o subdelegado porque, no seu ver, eles não 
deveriam agir apenas em conformidade com a justiça, mas 
também em conformidade com a lei. No lugar disso, as autori-
dades policiais extrapolaram seus deveres e supriram um dos 
direitos primordiais daquele imigrante – a liberdade de fazer 
o que a lei lhe facultava – sem evidências de que este estivesse 
cometendo algum tipo de infração que justificasse a anulação 
da licença. Sendo um imigrante numa sociedade escravocrata, 
em que a liberdade constituía a mais preciosa das proprieda-
des, o primeiro dos direitos e a salvaguarda de todos os outros 
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(MATTOS, 2004, p. 129), o ressentimento de João da Silva Dias 
contra a ação policial foi mais que justificado.

Muito embora o exercício cotidiano da cidadania tenha 
sido precário durante o Segundo Reinado, isso não significa 
de forma alguma que a população fosse incapaz de criar ex-
pectativas sobre seus direitos, nem tampouco que homens e 
mulheres pobres não encontrassem caminhos para reivindi-
cá-los. Quando eles se consideravam ou se faziam crer cum-
pridores de seus deveres, a disposição para a luta tomava 
maior fôlego. Na medida em que davam conta de suas obri-
gações sociais e de seus deveres para com o Estado, em troca 
essas pessoas desejavam que seus direitos fossem reconhe-
cidos e resguardados pelos governantes. E João da Silva Dias 
se julgava plenamente merecedor dos benefícios que a lei lhe 
facultava, tanto que não teve dúvidas em recorrer ao Impe-
rador para protestar contra o abuso cometido pelo chefe de 
polícia e pelo subdelegado. 

Se o problema era com a Secretaria de Polícia, prova-
velmente o locatário levou em conta que o órgão estava su-
bordinado ao Ministério da Justiça, que por sua vez respondia 
ao Imperador, que hierarquicamente era o primeiro coman-
dante da força policial. Ademais, se o conflito fora instaurado 
entre duas instituições do Estado, nada mais adequado que 
recorrer à principal autoridade do “mundo do governo” para 
arbitrar esta disputa. Entre suas muitas obrigações, o Impe-
rador também tinha o dever de zelar pela paz, pela defesa e 
o proveito de todos os seus súditos. Como dissera Ilmar de 
Mattos, essa obrigação outorgava ao Soberano o “monopólio 
da responsabilidade”, cuja contrapartida era a submissão de 
todos os súditos, além da deferência que deveria ser prestada 
ao monarca (MATTOS, 2004, p. 161-163). Quanto à submis-
são, João da Silva Dias procurou comprová-la mostrando que 
era um trabalhador morigerado e respeitador das leis. Já os 
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rituais de deferência são mais evidentes no trecho em que D. 
Pedro II aparece como a encarnação da Justiça. O propósito 
talvez fosse reforçar a ideia de que, melhor do que qualquer 
outro agente do governo que agisse em nome da lei, era o Im-
perador quem detinha a faculdade de julgar segundo o direi-
to e a melhor consciência. 

Para favorecer sua posição, João da Silva Dias contava 
convencer o monarca que a conduta do chefe de polícia e do 
subdelegado havia extrapolado as determinações expressas 
pelos códigos que deveriam servir de esteio às ações dessas 
autoridades. À sua maneira, ele entendia que os instrumentos 
de controle, vigilância e coerção utilizados pelas autoridades 
policiais deveriam se restringir àqueles proporcionados pelo 
direito formal. Ou seja, da mesma forma que a lei regulava a 
vida dos trabalhadores pobres e dos pequenos comerciantes, 
ela também impunha limites às estratégias que poderiam ser 
utilizadas pelos sujeitos do poder para submeter o conjunto 
social. Mesmo sabendo que o chefe de polícia e o subdelegado 
poderiam exercer o monopólio da violência de maneira legí-
tima, João da Silva Dias percebeu que, ao ignorarem a lei, eles 
abriram margem para que se questionasse a legitimidade de 
suas condutas. Com efeito, suas ações não foram orientadas 
pela lei, mas pelo “arbítrio ou ignorância”, como bem classifi-
cou o locatário, e como tais poderiam ser revogadas. 

As considerações de João da Silva Dias estavam corre-
tas sobre a atribuição exclusiva da Câmara Municipal sobre a 
concessão de licenças, sobre os procedimentos para autuação 
de infração de posturas, e sobre intimação e condução de sus-
peitos pela polícia. De acordo com sua denúncia, o chefe de 
polícia e o subdelegado infringiram as normas prescritas na 
Constituição, no Regimento das Câmaras, no Código de Pos-
turas, no Código Criminal e no Código do Processo Criminal. 
Não temos como averiguar se João da Silva Dias foi instruído 
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por algum advogado, o que aliás é até provável, mas a forma 
como ele mapeou as diversas infrações cometidas pela polí-
cia sob pretexto de prevenir que ele infringisse as posturas 
revelam uma astúcia, uma maneira de pensar investida numa 
maneira de agir, que é própria da cultura popular (CERTEAU, 
1994, p. 42). Isto porque da maneira que usou a lei, o locatá-
rio evidenciou que era possível jogar com os mecanismos de 
disciplina e controle sem se reduzir a eles. A originalidade 
da ação que impetrou estava tanto na interpretação da lei, 
quanto no seu uso, que permitiu que ele deixasse de ser ob-
jeto para se tornar sujeito da política repressora, agindo no 
sentido de conter a ação policial.

João da Silva Dias desqualificou as autoridades poli-
ciais não apenas para o exercício de competências que lhes 
eram estranhas, como também para a execução das funções 
que lhe eram peculiares. Da forma como o problema é coloca-
do, como essas pessoas estariam preparadas para fazer cum-
prir a lei, para serem guardiãs da Justiça, se pareciam ignorar 
completamente as determinações expressas nos códigos que 
regulamentavam a vida dessa sociedade? É esse o questio-
namento que João da Silva Dias suscita ao tachar seus adver-
sários de iletrados, menosprezando suas habilidades para o 
exercício dos cargos que ocupavam. Essa tática se tornava 
ainda mais eficaz na medida em que o locatário do quiosque 
se esmerava em assinalar com precisão todos os parágrafos e 
artigos dos códigos legais infringidos pelo chefe de polícia e 
pelo subdelegado. 

A polícia descartou a lei para submeter o locatário, fe-
chando sumariamente seu quiosque à guisa de manter a or-
dem, mas a reação de João da Silva Dias a essa arbitrariedade 
evidenciou que infringir a lei era uma opção arriscada até 
mesmo para os agentes da repressão, pois frente a manipula-
ções flagrantes, a validade da lei poderia ser posta em xeque, 
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abrindo margem para protestos e questionamentos sobre a 
legitimidade do poder exercido pelas autoridades governa-
mentais (THOMPSON, 1997, p. 350-354). Mas o locatário do 
quiosque, no lugar de descartar a lei como um instrumento 
de poder dos grupos dominantes, se reapropriou dos recur-
sos oferecidos por esse dispositivo para defender os seus di-
reitos, subvertendo o sentido original dos códigos legais, que 
era atender aos interesses das elites dirigentes. 

No lugar de aceitar passivamente aos desmandos das 
autoridades policiais, ele pediu o cumprimento da lei e a pro-
teção do Imperador, contando que isso resultasse na regula-
ção e controle das atividades da polícia, quando era a polícia 
que deveria vigiar e corrigir a população. Talvez o locatário 
nem esperasse que o chefe de polícia e o subdelegado fossem 
punidos por seus delitos, mas certamente ele desejava que 
eles fossem chamados à ordem, que a perseguição cessasse e 
que as determinações da municipalidade fossem reconheci-
das pelo poder central.

Em resposta ao pedido efetuado por João da Silva Dias, 
o Imperador agiu conforme se esperava de um governante 
em sua posição. Como um juiz, ele arbitrou sobre o conflito 
de jurisdição que se instaurara entre a Câmara Municipal e a 
Secretaria de Polícia. Afinal, fora a ingerência do chefe de po-
lícia e do subdelegado num assunto que pertencia à alçada da 
câmara que dera surgimento à queixa. O Imperador não defe-
riu pessoalmente o pedido de João da Silva Dias, mas apoiou 
a sua causa delegando a resolução do problema à municipa-
lidade, que havia considerado o suplicante em condições de 
obter a licença. Ao remeter o requerimento do locatário para 
a Câmara Municipal, o Imperador reforçou as atribuições 
dessa instituição em detrimento das pretensões da Secreta-
ria de Polícia. Deste modo, a vontade do soberano se confor-
mou com a letra da lei, com o interesse do locatário e com a 
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decisão da vereança, que não pôde garantir que o locatário se 
beneficiasse da licença sem a intervenção do Imperador. Afi-
nal, os vereadores também estavam imersos numa complexa 
rede de subordinação e dependência, composta por outros 
grupos de agentes sociais. 

A cada sessão da Câmara Municipal, a vereança provi-
denciava sobre dezenas de requerimentos impetrados por 
trabalhadores pobres e pequenos negociantes que resistiam 
às pressões de vários grupos, reclamando contra as decisões 
de patrões, os movimentos da concorrência, as determina-
ções da polícia e as decisões da municipalidade sempre que 
consideravam seus interesses prejudicados. No entanto, num 
mercado cada vez mais comprometido com práticas capita-
listas, eles não tiveram receio de impor entraves à livre con-
corrência quando esta prejudicasse o faturamento de seus 
estabelecimentos, assim como não viram inconveniente em 
recorrer aos rituais de afirmação do domínio paternalista 
para defenderem suas margens de lucros, reivindicarem seus 
direitos ou protestarem contra aquilo que feria seu senso de 
justiça. Nesse jogo de forças, tinham mais chances de obter 
parecer favorável a suas reivindicações aqueles que, além de 
se acharem merecedores do benefício pleiteado, podiam con-
tar com a lei a seu favor. Com muita astúcia, os requerentes 
asseguravam que o foro da Câmara Municipal se consolidasse 
como um espaço de demanda e que o domínio da lei subsis-
tisse como uma arena de conflitos, que se não primava pelo 
equilíbrio entre as partes que nele travavam suas lutas, ao 
menos não vedava aos trabalhadores pobres e aos pequenos 
comerciantes varejistas a possibilidade de vencerem algu-
mas de suas muitas lutas.
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Durante décadas, os estudos que se empenharam em analisar 
o processo de construção e consolidação do Estado imperial 
recorreram fundamentalmente às leis e decretos promulga-
dos durante o regime monárquico, aos debates travados no 
parlamento e aos textos escritos por eminentes homens do 
governo sobre a organização político-administrativa do Es-
tado imperial. O resultado dessa história mais ocupada com 
as intenções do que com as práticas dos governantes foi a 
sobrevalorização do poder do governo central, ou ênfase na 
atuação do governo provincial, tendo como resultado a obli-
teração da capacidade de as câmaras municipais decidirem 
e se fazerem obedecer na administração das localidades. Em 
contraponto a essa historiografia hegemônica, o que procu-
ramos mostrar ao longo deste trabalho foi que a despeito do 
projeto de centralização do poder ser evidente nos discur-
sos e dispositivos legais aprovados pelo governo imperial, 
na documentação produzida pela Câmara Municipal do Rio 
de Janeiro, e mesmo nos ofícios trocados entre a vereança e 
os agentes do poder central, é possível percebemos que en-
tre a prescrição das normas e sua execução havia um campo 
de possibilidades ainda pouco discutido e problematizado, 
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o qual poderia trazer novos elementos sobre o velho debate 
acerca da centralização e descentralização do poder no regi-
me monárquico. 

Na medida em que optamos por considerar o campo 
da lei como um espaço de luta, e não de consenso, no lugar 
de deduzir a nulificação das câmaras municipais a partir da 
análise de dispositivos legais e declarações de intenções de 
homens do governo, procuramos trazer para o primeiro pla-
no os conflitos relacionados à execução das decisões toma-
das pelas autoridades atreladas ao governo central. Ao optar 
por estudar o Estado imperial a partir de uma documenta-
ção que permitisse privilegiar a política no cotidiano, ou a 
dimensão mais concreta e dinâmica do governo da cidade, 
fomos percebendo que mesmo compartilhando noções de 
Ordem e Civilização, não era incomum que os agentes do 
Paço e da Câmara Municipal ocupassem lados distintos nas 
trincheiras da administração pública, orientando suas deci-
sões por critérios que não estavam consensuados, como já 
havia sido detectado por Martha Abreu e Sidney Chalhoub 
em seus respectivos estudos sobre divertimentos e habi-
tações populares (CHALHOUB, 1996; ABREU, 1999; REIS, 
2011). Mas, neste trabalho, na encruzilhada entre a História 
Política e a História Social, os flagrantes desses conflitos fo-
ram sendo explicitados com o objetivo de mostrar que, ape-
sar de sido engendrada pelos dirigentes à frente do Estado 
imperial com o propósito de submeter o poder local, a or-
ganização político-administrativa imposta após o “Regresso 
Conservador” não foi capaz de restringir o raio de ação das 
câmaras municipais, que conseguiram manter sua vitalidade 
política, participando ativamente do governo da cidade.

Elegendo a organização e funcionamento do comércio 
retalho de gêneros alimentícios como tema norteador, ten-
tamos esquadrinhar episódios do cotidiano da cidade, em 
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torno dos quais convergiam discussões sobre regulação da 
economia local, políticas de saúde pública e ordenamento do 
espaço urbano, que correspondiam às atribuições históricas 
da Câmara Municipal. Ao longo do século XIX, essas atribui-
ções foram se confundindo com a jurisdição das novas insti-
tuições que vinham sendo criadas, tais como a Secretaria de 
Polícia da Corte e a Junta Central de Higiene Pública, direta-
mente subordinadas ao governo central. Isso significava que a 
câmara do Município Neutro não apenas estava subordinada 
ao Ministério dos Negócios do Império, como também foram 
criados dispositivos que pretendiam impor-lhe instâncias ex-
ternas de controle. Se, por um lado, essas medidas resultaram 
no comprometimento da autonomia municipal, por outro, a 
falta de uma definição mais clara dos campos de atuação das 
diferentes instâncias do poder, a sobreposição de jurisdições 
e a preservação de parte das atribuições históricas da verean-
ça – forçando a ação conjunta de agentes da administração 
pública com interesses nem sempre convergentes – acirraram 
a rivalidade entre a municipalidade e as demais autoridades 
médicas e policiais, concorrendo para a intensificação das dis-
putas entre essas as diferentes instâncias do poder. 

Os vereadores, embora certamente divergissem entre 
si, quando confrontados com os agentes do governo central, 
tendiam a cerrar fileira em defesa das prerrogativas da Câ-
mara Municipal, sempre que possível procurando angariar o 
apoio da população, defendendo valores que julgavam serem 
compartilhados pelos cidadãos. Exemplo disso, ao longo da 
crise de carestia que se abateu sobre a Corte durante a década 
de 1850, os vereadores se mostraram particularmente sen-
síveis aos reiterados protestos da população e da imprensa, 
que reivindicavam às autoridades governamentais a execu-
ção de medidas que assegurassem à população o acesso aos 
gêneros de primeira necessidade a preços mais acessíveis, 
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assim como o combate ao monopólio e à especulação promo-
vida pelos comerciantes, o que exigiria a intervenção direta 
do Estado na regulação do abastecimento de gêneros. Para 
responder à opinião pública, a vereança foi aos jornais diá-
rios reclamar do chefe de polícia e dos ministérios, cobran-
do uma ação mais efetiva contra importadores e atacadistas. 
Além disso, em mais de uma ocasião, a instituição camarária 
qualificou como criminosa as associações feitas pelos nego-
ciantes da rede distribuidora e discutiu propostas como a 
instalação de celeiros públicos e a taxação do preço do pão, 
inspiradas no modelo paternalista de regulação do mercado. 

Efetivamente, os negociantes de grosso trato atuavam 
através de convênios, fixando regras para a comercialização 
dos produtos mais consumidos, o que lhes permitia restringir 
a concorrência e controlar a oferta e os preços no mercado. 
Mas apesar de serem publicamente condenados, os convênios 
eram reconhecidos e registrados no Tribunal do Comércio, 
estando em conformidade com a lei. As posturas municipais 
proibiam a ação de monopolistas e atravessadores sob pena de 
multa e prisão para os infratores, mas a autoridade da Câmara 
Municipal se restringia à regulação das atividades econômicas 
locais, circunscrita ao comércio varejista, o que excluía impor-
tadores e atacadistas da jurisdição municipal. Portanto, mes-
mo pressionados pela opinião pública, criticando duramente 
os monopolistas e especuladores, os vereadores não tiveram 
força política para aprovar medidas de emergência junto ao 
Ministério dos Negócios do Império, ao qual estava subordina-
da, prevalecendo a defesa da propriedade privada, do grande 
capital mercantil e dos monopólios.

Nos debates sobre a crise de carestia, chamou atenção 
a frequência com que os vereadores procuraram justificar 
suas iniciativas frente à população e aos adversários políti-
cos, alegando serem motivadas pelo esforço em atender o 
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clamor do povo, que não poderiam ignorar na qualidade de 
representantes da municipalidade. A recorrência desse dis-
curso como estratégia de legitimação induziu a ampliação do 
escopo da pesquisa, pois ao investigar as estratégias utiliza-
das pela municipalidade no enfrentamento às imposições do 
governo central, parecia indispensável colocar em debate o 
papel dos vereadores como representante dos cidadãos e a 
configuração da câmara municipal como um espaço de de-
manda, problemas que, por sua vez, nos permitiram trazer 
para o primeiro plano as preocupações e interesses de con-
sumidores, trabalhadores e pequenos comerciantes, que em 
suas agências passavam a se reconhecer como sujeitos de 
direitos, participando ativamente da vida política da cidade. 

O conflito instaurado entre a Câmara Municipal e o go-
verno imperial durante a crise de carestia ou, mais especifi-
camente, a falta de acordo sobre políticas de abastecimento 
em tempos de escassez, também evidenciou as divergências 
dessas instâncias do poder a respeito dos deveres dos gover-
nantes. De acordo com os princípios expressos pela opinião 
pública e endossados pela vereança, a especulação estava 
associada à usura, o monopólio era considerado prática ile-
gítima nas atividades do mercado, e era obrigação dos go-
vernantes assegurar a subsistência dos mais pobres. Mas 
eram expectativas que revelavam um determinado senso de 
justiça e expectativa de direito, e cujo discurso de legitima-
ção se apoiava nos valores morais vinculados à política de 
dominação paternalista, que preconizava ser obrigação dos 
governantes proteger e assistir os pobres, avaliando-se que o 
cumprimento desse compromisso garantiria a subordinação 
dos dependentes.

Além de oferecer proteção e assistência aos pobres, a 
jornada da vereança contra os monopólios e a especulação 
teve o propósito de legitimar o governo municipal frente à 
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opinião pública veiculada pela imprensa, e frente aos muníci-
pes que se reconheciam como cidadãos, evitando o ressenti-
mento e formas de protesto mais violentas contra as autorida-
des locais. Contudo, em meados do século XIX, na praça do Rio 
de Janeiro, e frente a um Estado pouco propenso a interven-
ções que comprometessem a dominação do capital mercantil, 
a ideologia e as formas de dominação paternalistas pareciam 
ecos de um mundo distante, assim como a demanda por direi-
tos sociais parecia projetar expectativas irrealistas. A derrota 
daquele projeto de regulação do mercado não implica, contu-
do, em desqualificação daquela luta por acesso aos gêneros 
de primeira necessidade, que se somava às tantas outras lutas 
– por liberdade, trabalho, habitação, divertimento etc. – que 
adensavam o processo de politização do cotidiano da cidade, 
forçando o reordenamento das relações de dominação.

O argumento de que as câmaras municipais precisa-
vam se adequar aos novos princípios que norteavam a orga-
nização e o funcionamento do Estado imperial, comprome-
tendo-se mais fortemente com a defesa do liberalismo, com 
a manutenção da Ordem, com a difusão da Razão e da Civi-
lização, ganhou novo impulso com as disputas travadas en-
tre a Câmara Municipal e a Junta Central de Higiene Pública, 
num contexto em que a Medicina emergia como importante 
aporte às políticas públicas de controle social. Por atuarem 
em campos sobrepostos, os fiscais da Câmara e os médicos da 
Junta foram forçados à convivência cotidiana, marcada pela 
resistência da vereança em reconhecer a validade do conheci-
mento médico, assim como a autoridade desses profissionais 
no campo da saúde pública. Nesses embates, a instituição ca-
marária foi favorecida pelo pouco prestígio conferido à maior 
parte dos médicos, em grande medida decorrente do fraco de-
sempenho desses profissionais no exercício de suas habilida-
des específicas. A rigor, não era apenas na arte de curar que os 
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resultados práticos de seus procedimentos eram questiona-
dos, posto que os pareceres emitidos pelos médicos geravam 
controvérsias até mesmo quando se tratava de determinar 
as condições dos gêneros expostos à venda nos estabeleci-
mentos comerciais da cidade. Dificultando ainda mais a con-
solidação da autoridade desses profissionais no combate às 
fraudes cometidas pelo corpo de comerciantes, por várias 
décadas, prevaleceria a ideia consagrada no senso comum de 
que não era preciso dispor de nenhuma habilidade especial 
para avaliar se um alimento estava corrompido ou falsificado. 
Para boa parte da população, como para os homens à frente 
da instituição camarária, o conhecimento necessário para a 
realização desse tipo de julgamento seria proporcionado pela 
experiência e pelo bom senso. Era com base neste princípio 
que os fiscais da municipalidade procediam em suas correi-
ções, tendo sua credibilidade atestada por seu prestígio pes-
soal e pelo apoio angariado junto à população.

Somente após delimitarem melhor seu campo de co-
nhecimento, aprimorarem os resultados práticos de seus 
procedimentos e assegurarem o monopólio de determinados 
espaços dentro da administração pública, os médicos foram 
capazes de mudar as regras de formação dos enunciados 
aceitos como verdadeiros, minando gradativamente a vali-
dade dos tradicionais métodos de análise empregados pelos 
fiscais. Sendo leigos, sem acesso aos saberes transmitidos 
por meio da educação formal, os funcionários da câmara não 
estavam habilitados a reproduzir procedimentos técnico-
-científicos realizados em laboratório, que passaram a funda-
mentar os pareceres emitidos pelo governo sobre matérias 
específicas, como a qualidade e a composição dos alimentos 
disponibilizados aos consumidores. Não sendo possível de-
ter o processo que converteu os procedimentos técnico-cien-
tíficos aplicados pelos médicos em importantes fatores de 
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governabilidade, ao fim das contas, a vereança incorporou 
esses profissionais aos seus quadros, dispondo de seus ser-
viços para assegurar à instituição o respaldo necessário para 
continuar a dar a última palavra sobre a saúde pública nos 
mercados da cidade.

Para a Câmara Municipal, mais difícil que fazer frente 
às investidas da Junta foi garantir que os arrematadores das 
rendas da aferição exercessem seu ofício sem impor graves 
prejuízos aos seus cofres públicos e sem comprometer a au-
toridade moral da instituição. Havendo poucos candidatos 
com condições de executar o trabalho de aferição dos pesos 
e medidas de todas as casas comerciais do maior centro de 
consumo do país, a arrematação era uma atividade restrita e 
familiar, sendo poucos os negociantes habilitados ou interes-
sados em desempenhar as funções colocadas em hasta públi-
ca pela municipalidade, o que resultava em pouca alternância 
no cargo. E apesar de todo esforço da instituição camarária 
no sentido de regular e fiscalizar adequadamente o trabalho 
realizado pelos aferidores, enquanto vigorou o sistema de 
arrematação foram muitos os flagrantes de abusos e arbitra-
riedades cometidos por esses particulares, que exploravam a 
condição de representantes legais do governo local frente ao 
corpo de comerciantes, desempenhando funções estratégicas 
na regulação das atividades econômicas locais, com o propó-
sito de aumentar a lucratividade de seus empreendimentos. 

O impasse só foi resolvido quando a Câmara Municipal 
decidiu assumir definitivamente a administração do servi-
ço de aferição dos pesos e medidas, proposta levada a efeito 
concomitante à adoção do sistema métrico decimal. A partir 
de então, o cargo de aferidor da municipalidade só poderia 
ser desempenhado por bacharéis em engenharia, profissio-
nais com acesso a um determinado nível de escolarização, 
que lhes forneceria os novos atributos e conhecimentos exi-
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gidos para o exercício da metrologia. Desta forma, a Câmara 
Municipal reiterava a tendência que se consolidaria nos anos 
seguintes, reconhecendo a dificuldade de prescindir dos pro-
cedimentos técnico-científicos produzidos pelos novos cam-
pos do saber para tomar decisões em matérias específicas, 
optando por incorporar médicos e engenheiros ao seu qua-
dro de funcionários com o propósito de reforçar sua capaci-
dade de intervenção governativa.

O aumento do funcionalismo público municipal, a cria-
ção de cargos técnicos e a exigência de que fossem preenchi-
dos por bacharéis não significaram o fim dos contratos entre 
particulares e a Câmara Municipal. Na medida em que o anti-
go sistema de arrematações desaparecia, a iniciativa privada 
explorava novas formas de associação com as instituições 
do Estado. As possibilidades se multiplicaram a partir da 
década de 1870, com a substituição gradual do braço escra-
vo por trabalhadores pobres livres e o rápido crescimento 
demográfico, tornando a cidade carente de investimentos 
nas atividades comerciais e manufatureiras, que poderiam 
absorver a mão de obra disponível e incrementar o desen-
volvimento econômico da capital do país. Nessa conjuntura, 
a vereança concedeu a uma firma privada o direito de cons-
truir e dispor para locação dezenas de quiosques, instalados 
em espaços públicos que contassem com grande afluxo de 
pessoas. Desta forma, a Câmara gerava novos postos de tra-
balho e, principalmente, garantia uma fonte segura de rendi-
mentos para seus cofres, recebendo os direitos devidos pela 
firma e pelos locatários, sem assumir nenhum dispêndio 
com o empreendimento. 

Enquanto a vereança autorizava a criação de novas op-
ções de investimento no setor varejista, locatários de quios-
ques e donos de estabelecimentos comerciais apelavam aos 
rituais de dominação paternalista e ao direito formal para 



264

Considerações finais

impor entraves à ação de seus concorrentes. Nessa compe-
tição pudemos verificar que, apesar do antigo regimento de-
terminar que as câmaras municipais não poderiam exercer 
jurisdição alguma contenciosa, os pequenos negociantes da 
praça do Rio de Janeiro mantinham o costume de recorrer 
às decisões da Câmara Municipal para resolver conflitos e 
encaminhar demandas, sobretudo quando o direito de pro-
priedade e liberdade de comércio desses homens era desres-
peitado pelas autoridades policiais. Encarregadas de manter 
a Ordem, não era incomum que extrapolassem suas funções 
e invalidassem as licenças concedidas pela Câmara Municipal 
sob a alegação de que, por meio dessas medidas, estariam ze-
lando pela segurança e tranquilidade públicas. 

Nesse enfrentamento, muitos trabalhadores e peque-
nos negociantes optaram por cumprir os rituais de deferência 
e subordinação aos governantes e dar seguimento à defesa de 
seus interesses tentando se reapropriar da lei, provando que 
este campo não estava sob domínio exclusivo dos sujeitos do 
poder. Para isso, foi fundamental apelar para o tradicional 
costume de pedir proteção e justiça à instituição camarária, 
prática que foi adquirindo um novo sentido no século XIX, na 
medida em que os pedidos encaminhados à câmara já não se 
configuravam como privilégios concedidos a determinados 
indivíduos em razão de merecimento, passando a configurar-
-se como demandas por direito e justiça, já reconhecidos pela 
legislação em vigor ou reclamados na expectativa de que os 
governantes reconhecessem a legitimidade da reivindicação.

A despeito de terem seus direitos assegurados pelas 
posturas municipais, os locatários de quiosques enfrentaram 
uma intensa campanha contra o assentamento de seus pavi-
lhões nas ruas, largos e praças mais movimentadas da cidade. 
Os que se sentiam mais prejudicados eram os proprietários 
de estabelecimentos comerciais, que viam sua margem de lu-
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cro reduzida pela ação da concorrência. Mas também havia 
as reclamações da vizinhança, insatisfeita com a conduta 
da clientela atendida pelos quiosques, e a repressão das 
autoridades ligadas ao governo imperial, que viam essas 
instalações como um transtorno ao ordenamento do espa-
ço público e um foco de ajuntamento de indivíduos poten-
cialmente perigosos. Do outro lado da trincheira estavam 
os locatários tentando manter seu meio de vida, a firma 
responsável pela construção e exploração dos pavilhões, 
que de forma alguma pretendia abrir mão de seu investi-
mento, e a Câmara Municipal, ocupada em defender mais 
uma fonte de renda para os cofres municipais.

Envolvida numa complexa rede de enfrentamentos e 
negociações, e contando com os pareceres emitidos por seus 
técnicos, a Câmara Municipal procurava reforçar seus inte-
resses e suas prerrogativas nas disputas travadas cotidiana-
mente com outros grupos de agentes, como os representan-
tes do governo central, os comerciantes, as concessionárias 
de serviço público e a população, que também desejavam 
fazer valer seus interesses na regulação das atividades eco-
nômicas locais, no ordenamento do espaço urbano e mesmo 
na implementação de políticas de saúde pública. Gerenciar 
esses conflitos sem comprometer sua autoridade e sem per-
der sua capacidade de intervenção governativa fora o grande 
desafio da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, que a muito 
custo foi capaz de dar cumprimento às determinações do an-
tigo regimento das câmaras, que conferiam à vereança o di-
reito de dar a última palavra em tudo que dissesse respeito à 
polícia e à economia da povoação e seus termos, assim como 
à saúde e à comodidade dos seus habitantes, trabalhadores 
pobres em sua maioria. 
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Discussões sobre a jurisdição das câmaras municipais 
só se tornaram pauta de debates na segunda metade da déca-
da de 1880, com a discussão do projeto n. 178 na Assembleia 
Geral, propondo ampla reforma na administração local. Ape-
sar de ter sido originalmente apresentado em 1869, a discus-
são não foi levada a cabo antes de 1887, quando os deputados 
gerais finalmente providenciaram a votação das ementas e 
a aprovação do projeto modificado. Já a Comissão Especial 
do Senado nomeada para cuidar do assunto só emitiu seu 
parecer sobre o projeto em agosto de 1888, inviabilizando 
sua execução antes da queda do Império (BRUNO, 1979, p. 
351-410). Depois do golpe em 15 de novembro de 1889, os 
antigos dirigentes do Estado imperial cederam lugar às novas 
forças políticas, passaram a ocupar os cargos mais importan-
tes do governo central e da municipalidade, e novos arranjos 
foram estabelecidos na relação entre os homens do governo, 
os empresários da cidade e os médicos e engenheiros que 
passaram a integrar a administração pública, de forma que 
as lutas travadas em torno do ordenamento da cidade e o 
exercício cotidiano dos direitos de cidadania tomaram novos 
rumos. Mas essa é outra história...
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Fontes
Fontes manuscritas - Arquivo Geral da Cida-
de do Rio de Janeiro (AGCRJ)

• Aferição
Códice 39-1-15, 1840-1844
Códice 39-1-18, 1840-1883
Códice 39-1-19, 1845-1859
Códice 39-1-20, 1860-1869

Códice 39-1-21, 1870-1875
Códice 39-1-22, 1876-1888
Códice 39-1-23, 1884-1889

• Casas Comerciais  
Códice 58-3-48, 1840-1899
Códice 58-3-53, 1841-1846
Códice 58-3-54, 1843-1894
Códice 58-4-1, 1852

Códice 58-4-4, 1852
Códice 58-4-7, 1864
Códice 58-4-8, 1865
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• Comércio de Gêneros Alimentícios
Códice 58-4-36, 1840-1889
Códice 58-4-45, 1850-1879
Códice 59-1-5, 1856-1887
Códice 59-1-7, 1856-1889
Códice 59-1-11, 1866-1887

Códice 59-1-14, 1880-1886
Códice 59-1-19, 1885
Códice 59-1-22, 1886-1889
Códice 59-1-26, 1887-1889 

• Gêneros Alimentícios

Códice 59-1-44, 1847-1864
Códice 59-1-42, 1840-1849
Códice 59-1-45, 1850-1879

Códice 59-1-46, 1880-1889
Códice 59-2-1, 1883-1884

• Infração de Posturas da Candelária

Códice 9-1-40, 1840-1849 
Códice 9-2-13, 1850-1869 
Códice 9-2-37, 1870-1888 

• Infração de Posturas do Sacramento

Códice 9-1-43, 1840-1849
Códice 9-2-11, 1850-1869

Códice 9-2-35, 1870-1879 
Códice 9-2-46, 1880-1887

• Infração de Posturas de São José

Códice 9-1-41, 1840-1849
Códice 9-2-14, 1850-1969
Códice 9-2-38, 1870-1888
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• Infração de Posturas de Santa Rita

Códice 9-1-41, 1840-1849
Códice 9-1-62, 1840- 1888

Códice 9-2-12, 1850-1869
Códice 9-2-36, 1870, 1887

• Infração de Posturas de Santana
Códice 9-1-48, 1840-1842
Códice 9-1-55, 1840-1888 
Códice 9-1-58, 1842-1888

Códice 9-2-4, 1843-1859
Códice 9-2-22, 1861-1880 
Códice 9-3-3, 1881-1888

• Infração de Posturas e Multas

Códice 9-2-19, 1852-1867
Códice 9-2-34, 1870-1879 

• Polícia

Códice 47-3-35, 1840-1888

• Quiosques
Códice 45-4-19, 1868-1872
Códice 45-4-20, 1870-1879
Códice 45-4-21, 1880-1889

Códice 45-4-24, 1873-1875
Códice 45-4-25, 1877-1883
Códice 45-4-26, 1884-1888

• Infração de Posturas – Repartições Municipais

Códice 9-1-45, 1840-1850 Códice 9-2-18, 1851-1880
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Fontes manuscritas - Arquivo Nacional (AN)

• Ministério dos Negócios do Império - Câmara Mu-
nicipal da Corte (Ofícios)

Maço IJJ10-12, 1840-1841 
Maço IJJ10-13, 1842
Maço IJJ10-14, 1843
Maço IJJ10-15, 1844
Maço IJJ10-23, 1862
Maço IJJ10-25, 1865-1867
Maço IJJ10-26, 1868-1869 

Maço IJJ10-27, 1870-1872
Maço IJJ10-28, 1873-1874
Maço IJJ10-29, 1875-1876
Maço IJJ10-30, 0877-1879
 Maço IJJ10-31, 1880-1881
Maço IJJ10-33, 1884

• Secretaria de Polícia da Corte (ofícios com anexos)

Maço IJ6-212, 1849
Maço IJ6-217, 1854
Maço IJ6-219, 1º semes-
tre/1855

Maço IJ6-220, 2º semestre/1855
Maço IJ6-516, 1862

 
Fontes Impressas

• Jornais 
Correio da Tarde, 1855-1859
Correio Mercantil, 1854-1859
Jornal do Commercio, 1854-1859
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