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Palavra do Prefeito

Os vereadores discutem temas de interesse da cidade e votam leis e projetos 
importantes nas sessões da Câmara de Vitória. Atendem à população, fiscalizam as ações e 
o trabalho da prefeitura e fazem indicações, reivindicando soluções e melhorias para todos 
os bairros.

Em resumo, essas são as tarefas principais dos vereadores, que são escolhidos pelo 
povo através do voto nas urnas e colocados numa posição de destaque para representá-lo.

Ser vereador é uma função honrosa, pois ele tem a chancela e o aval do morador 
para tratar de questões de interesse coletivo. O parlamentar municipal tem um contato mais 
direto e muito próximo com a população.

A importância da Câmara Municipal passa, principalmente, pela sua atuação 
direta e influência nas discussões coletivas da cidade. Por estar sempre perto do morador, o 
vereador tem a oportunidade de colocar em discussão, junto às comunidades, as suas ideias 
de projetos e leis, bem como ouvir dos próprios moradores as ideias de cada um. Muitas 
sugestões de moradores se transformaram em importantes ações e leis!

Por essa proximidade com a população, o legislativo municipal também é 
conhecido como a “casa do povo” e é tido como “a caixa de ressonância da sociedade”.

É por meio da câmara de vereadores que os moradores encontram voz para suas 
questões, muitas das quais bem específicas e individuais.



Fui vereador por quatro mandatos em Vitória (1995-2008). E, como sempre 
sonhei em ser prefeito e liderar a nossa linda capital, minha passagem pela Câmara de 
Vitória me proporcionou um conhecimento muito amplo sobre a nossa cidade.

Costumo dizer que antes de ser prefeito, cada candidato deveria ter sido, um 
dia, vereador, pois, a função de parlamentar ajuda muito a entender melhor a dinâmica da 
cidade.

Neste livro você vai conferir a história da Câmara Municipal de Vitória. Como 
ela foi criada, como se deram algumas das principais discussões e como os primeiros 
vereadores – e os atuais – ajudaram e ajudam a conduzir a nossa cidade.

Conhecendo melhor a história do parlamento municipal de Vitória, ficará mais 
fácil e prazerosa a sua tarefa de acompanhar de perto o trabalho do seu vereador, ajudando 
a fazer nossa cidade ficar cada vez melhor. 

Boa leitura!

Luciano Rezende – Prefeito de Vitória



Prefácio

Ao concluir a leitura desta obra não me resta dúvida sobre a importância que a 
mesma assumirá como fonte de rico valor, não só para os pesquisadores e estudiosos do tema, 
mas também para todos os que desejarem entender a história política e social da construção 
de Vitória, a nossa linda capital.

O primeiro aspecto importante a destacar é o amor, o envolvimento e a dedicação 
com que o autor da obra - o historiador Estilaque Ferreira dos Santos, homem de capacidade 
e humildade admiráveis - tratou desde que assumiu a árdua missão de resgatar essa nossa 
história. Ele recuperou o que de relevante aconteceu a partir do que conhecemos do pouco 
lembrado fundador da cidade de Vitória, Duarte de Lemos, até o momento atual.

O trabalho foi dividido em dois preciosos volumes. O primeiro volume foi separado 
em três partes, a saber: A Câmara na Era Colonial, A Câmara no Império e A Câmara na Era 
Republicana. O segundo da mesma forma foi dividido em três partes: A Câmara na Era do 
Populismo, A Câmara na Era da Ditadura Militar e A Câmara na Era da Redemocratização. 

O primeiro volume relata a história da criação da Vila de Vitória, no período do 
Brasil-Colônia, e traz, novamente, à tona uma discussão sobre a data da criação de nossa 
capital, citando documentos que tanto iluminam quanto polemizam o assunto. Neles, 
podemos ver a iniciativa de Duarte de Lemos na criação de nossa Vila no período Colonial, 
marcado por uma grande instabilidade política, quando a Câmara testemunhou inúmeros 
conflitos e embates protagonizados por donatários e, principalmente, capitães-mores, que 
geralmente buscavam representar o interesse dos moradores da Vila.



Nesse volume é destacada igualmente a participação da Câmara no período imperial, 
quando o centralismo característico da monarquia diminuiu a altivez do poder local. O autor 
ressalta ainda a adesão formal e o apoio da instituição à Independência do Brasil.

A título de curiosidade, foi em 18 de março de 1823 que um decreto imperial 
transformou a Vila de Vitória, capital da província, em Cidade de Vitória.

O primeiro jornal da cidade, o Correio da Victória, registrou momentos importantes da 
história de Vitória. O periódico era utilizado para as publicações oficiais e foi, acertadamente, 
honrado com um capítulo em que seus registros marcantes foram destacados.

A Insurreição do Queimado, também se destaca no primeiro volume, mostrando-
se que Afonso Cláudio foi o responsável pelo resgate do tema às vésperas da abolição da 
escravatura. Um assunto que, para muitos na época, deveria ser esquecido. O documento, 
redigido por Afonso Cláudio para relatar esse evento da nossa história, acabou por revelar 
mais uma vez a diminuição do poder local durante o período da monarquia.

Em 1880, Vitória teve outro código de posturas, denominado de Código de Posturas 
Gerais do Município, dividido em treze capítulos. O capítulo “Um” “tratava de exercício 
da Medicina, dos farmacêuticos, venda de medicamentos e a sua fabricação”; o “Dois” 
“regulava o funcionamento dos cemitérios”; o “Três” “regulava as moléstias contagiosas e 
loucas”; o “Quatro” “regulava a moral pública, salubridade, e asseio”; o “Cinco” “regulava 
o funcionamento dos esgotos e terrenos abertos”; o “Seis” “regulava os matadouros, currais 
e açougues”; o “Sete” “regulava o ordenamento das fontes públicas, praias, cais da cidade 
além do empachamento de ruas”; o “Oito” “estabelecia normas para praça do mercado, as 
casas de negócio, os bilhares, os hotéis, e as confeitarias”; o “Nove” “regulava o alinhamento 
das ruas e edificações”; o “Dez” as “obras ruinosas”; o “Onze” “normatizava o uso de 
armas consideradas ofensivas”; o Doze regulava o “ordenamento das estradas, lavouras, rios 
e animais”; e por fim o “Treze” normatizava  “os vozeiros, obscenidades e ofensas a moral”. 
O Código foi fruto de iniciativa da Câmara e tratava dos mais diversos assuntos que hoje se 



dividem em jurisdições diferentes, inclusive de propositura.

Ainda no período do Império, o Presidente da Câmara de Vitória, Muniz Freire, 
recebe do nosso autor, a quem endosso o coro, o título de homem de maior envergadura 
no quesito importância política dentre todos que passaram pela Câmara Municipal de 
Vitória: “nenhum deles adquiriu uma dimensão superior à de José de Melo Carvalho Muniz 
Freire”, frisou Estilaque. É importante ressaltar a propriedade com que fala o escritor sobre 
Muniz Freire e vale lembrar que o mesmo também tem a autoria de uma extraordinária 
obra que destaca a vida de Muniz Freire - publicado na coleção intitulada “Memória do 
Desenvolvimento do Espírito Santo - Grandes Nomes; v. 3”. Foi, inclusive, em virtude dessa 
biografia honrada que a Câmara de Vitória, no ano de 2014, aprovou a criação da Biblioteca 
Muniz Freire, que já se encontra em fase de implantação.

Já na época da República, a Câmara Municipal de Vitória deu posse ao primeiro 
Governador da Província do Espírito Santo, o Doutor Afonso Cláudio. Esse momento, 
como destaca nosso autor, era significativo dado a expectativa do aumento da importância 
do poder e influência da Câmara, causado pela implantação da República com o seu discurso 
de fortalecimento do município. No entanto, em 16 de Janeiro de 1890, a Câmara Municipal 
de Vitória foi dissolvida e, no seu lugar, foi criado o Conselho de Intendência Municipal. A 
Câmara voltaria as suas atividades em 1892 com o nome de Conselho Municipal, com seus 
integrantes chamados de Governadores. 

 A criação da Prefeitura e a nomeação do seu primeiro Prefeito, em 1909, modificaram, 
substancialmente, a organização municipal desde então estabelecida, se assemelhando com o 
modelo atual, reforçando a importância do município no sistema político brasileiro.  

Ainda na Primeira República, a Revolta de Xandoca evidenciou o papel “nada 
republicano” que as Câmaras de Vereadores assumiram ao serem o “braço direito da fraude 
eleitoral”, como diagnosticava Muniz Freire. A Câmara da Capital era a responsável pelas 
eleições estaduais e, no decorrer da história aqui apresentada, servia aos interesses do status 



quo do poder instituído.

 Ao chegar ao fim desse primeiro volume, o autor destacou um momento de grande 
paz social no Espírito Santo com a eleição, sem oposição, do engenheiro Florentino Avidos, 
que indicou o ex-vereador Otávio Peixoto para ocupar o cargo de Prefeito da Capital, num 
período de grande prosperidade e pouca produção para o Legislativo Municipal.

Com a Revolução de 1930 a Câmara, mais uma vez, foi fechada por um longo 
período, e apenas em 1947 retorna as suas atividades de forma efetiva.

O segundo volume, que possui registros mais recentes e fontes mais acessíveis, 
traz do autor um minucioso trabalho que passa pelas dezessete legislaturas e descreve com 
detalhamento as passagens importantes de personalidades que construíram a história recente 
do nosso Legislativo.

Ao leitor, confesso que me apaixonei ainda mais pela nossa cidade, desde a Vila até 
os dias de hoje. A leitura nos leva a motivos e descobertas, desvelando fatos e situações e 
dando cor aos cantos da nossa cidade, em um verdadeiro resgate da identidade e diversidade 
capixaba. Isso me enche de orgulho, por diversos personagens dessa nossa história e, de 
repente, chego ao fim da leitura deslumbrado com as narrativas do autor. 

A responsabilidade de escrever os próximos capítulos é nossa. Portanto, convido 
você, caro leitor, a mergulhar e viajar nessa história real de vitórias e derrotas. Espero que 
ao chegar ao fim, certamente tendo mais conhecimento e propriedade da trajetória que nos 
trouxe ao dia de hoje, junte-se aos que querem transformar nossa sociedade em um ambiente 
ainda melhor e verdadeiramente justo. Boa Leitura.  

Fabrício Gandini 



Introdução

Assumi o compromisso de pesquisar e escrever em um curto espaço de tempo a 
História de uma provecta mas venerável “senhora”; todavia, eu já sabia que ela não tinha 
apenas a idade que  afirmava ter quando me foi apresentada pela primeira vez. Ironia à parte, 
isto quer dizer que eu tinha a certeza desde o início de que a informação constante no “site” 
da Câmara Municipal de Vitória de que ela havia sido fundada em 1892 não era verdadeira.

Contudo, eu também suspeitava de que esse “erro” não era intencional, e sim o 
resultado de uma lamentável amnésia. A confusão indicava para mim, claramente, que teria 
havido uma  destruição, parcial ou quase total, das fontes documentais que poderiam ter 
mantido viva a memória “correta” dessa instituição secular. 

Concluí, então, que esse seria um problema e um obstáculo muito sério para a 
realização do trabalho que me comprometi a fazer.

Uma opção que estava à mão, para realizar a minha tarefa, e que seria justificável 
tendo em vista as circunstâncias - entre as quais a de dispor de bem pouco tempo não era a 
de menor importância -, era a de elaborar e redigir apenas uma apresentação “panorâmica” 
da História da Câmara, no feitio das muitas histórias de câmaras dos vários municípios 
brasileiros a que tive acesso. 

Em uma dessas histórias, por exemplo, em apenas cento e quarenta e poucas ralas 
páginas, conta-se a História de quase cinco séculos da Câmara municipal da maior cidade da 
América Latina, a cidade de São Paulo. E olha que se trata da História de uma Câmara cujas 
atas, desde os tempos coloniais, foram preservadas, em sua maior parte, o que não é o nosso 
caso, infelizmente.

De forma que, mesmo diante da impossibilidade “física” de elaborar um trabalho 



realmente “de fôlego” sobre o assunto - o que também não era o caso -, fiz uma opção 
intermediária e menos ambiciosa e o resultado é este que agora o leitor tem em mãos.

No meu entendimento, fiz o que pode ser considerado uma extensa introdução 
sobre a História da Câmara de Vitória, ou, digamos assim, um trabalho “propedêutico” sobre 
o assunto, com a esperança de que, no futuro, outros estudos, mais profundos e ambiciosos 
do que este possam ser realizados sobre aspectos específicos da longa História de nossa 
Câmara. 

Em cada um dos quase quarenta capítulos que compõem esta obra, indiquei alguns 
dos temas que merecem ser mais bem desenvolvidos, as fontes documentais disponíveis e as 
que ainda podem ser buscadas e ampliadas.

Isso quer dizer que não tenho a pretensão de ter “esgotado” e muito menos 
elucidado completamente todas as questões que precisavam ser colocadas. 

Estou certo de que não encerrei a antiga discussão a respeito da elevação à vila da 
povoação de Vitória, sobre a qual os meus antecessores fizeram afirmações tão peremptórias 
e que ainda hoje são tidas como absolutamente certas. Problematizei essas afirmações, no 
entanto, e apresentei fortes evidências de que a povoação da ilha de Santo Antônio, já era 
designada como Vila de Nossa Senhora da Vitória, antes de 1551.

Não descobri documentos que indicassem a data exata nem a circunstância precisa 
em que foi criada a Câmara Municipal de Vitória, nem a sua composição. Mas forneci 
evidências bem documentadas de que ela já atuava no tempo de Vasco Fernandes Coutinho, 
lá no longínquo século XVI. 

E consegui rastrear os vestígios de sua contínua atuação ao longo dos quase obscuros 
séculos XVII e XVIII da História do Espírito Santo.



Forneci evidências da existência pretérita de um tempo em que a Câmara era 
realmente “altiva” e muito atuante, quando ela chegou ao ponto de desafiar as autoridades 
nomeadas pelo rei de Portugal, os chamados “capitães-mores”. E até de matá-los, literalmente, 
discordando assim de sua nomeação, como ocorreu com pelo menos um destes capitães, em 
meados do século XVII.

Tentei jogar um pouco de luz sobre a importante atuação da Câmara nos eventos 
ligados à independência do Brasil. Um processo político muito conflituoso em que o 
príncipe Dom Pedro, a partir do Rio de Janeiro, buscou o apoio das antigas capitanias para 
poder resistir às pressões de Portugal no sentido de sua volta para Lisboa. E para isso o 
apoio das Câmaras, incluindo a de Vitória, foi fundamental. Com o intuito de mostrar o 
ativismo da Câmara naquele contexto transcrevi diversos ofícios enviados por ela ao príncipe 
Dom Pedro hipotecando-lhe a sua solidariedade. E esse ativismo de nossa Câmara teve uma 
“recompensa” muito importante para o Espírito Santo: em 1823 toda a região de São Mateus, 
que equivalia a cerca da metade do nosso atual território e que tinha sido incorporada antes 
à Bahia, foi devolvida ao Espírito Santo.  

Mas não fiquei restrito à História da Câmara. Na medida do possível, tentei dar uma 
ideia das transformações correlatas pelas quais passou a vila, e depois cidade de Vitória, ao 
longo de seus quase cinco séculos de História. 

Estou certo de que não fiz a “biografia de uma ilha”, como o fez de forma tão 
imaginativa e evocativa o esforçado engenheiro Serafim Derenzi em seu trabalho pioneiro. 
Nem discuti de forma teoricamente tão apropriada a projeção de um “novo arrabalde”, na 
época de Cleto Nunes e de Muniz Freire, como o fez o professor Carlos Teixeira de Campos 
Júnior em seu trabalho seminal. Sem falar das igualmente importantes reminiscências de um 
Padre Antunes, de Areobaldo Lellis, de Adelpho Poli Monjardim, de Elmo Elton, ou de um 
Renato Pacheco. 

Descrevi com as minhas notas, no entanto, alguns momentos importantes da 



trajetória da cidade, e sugeri a necessidade de reconstruirmos novamente a História de 
suas tradições, de seus bairros, de seus moradores e seus problemas, e de suas referências 
arquitetônicas e paisagísticas, enfim, de sua construção. 

Mesmo assim, a História que contei é essencialmente uma História política 
da Câmara, principalmente a que se refere ao “período das atas”, quer dizer, o período 
compreendido pelas 17 legislaturas da Câmara que atuaram entre 1947 e 2014, e que foi 
estudado no segundo volume desta obra.

Depois de muitos séculos de quase contínua atuação, inclusive após a instituição da 
República - quando se acentuou a queda de sua autoridade e prestígio, que já havia se iniciado 
na época do Império -, a Câmara ficou temporariamente inativa em 1937, com a implantação 
da ditadura de Getúlio Vargas. 

Contudo, ela reiniciou suas atividades em 1947, depois da realização de eleições em 
outubro desse ano. 

A Câmara retornou com um notável ânimo “oposicionista”, e criou muitos 
problemas para o prefeito Ceciliano Abel de Almeida – que havia sido nomeado pelo 
governador Carlos Lindenberg.

No regime “populista”, que vigorou até a implantação da ditadura militar em 1964, 
a Câmara de Vitória ainda não havia adotado uma postura de unanimidade e de adesão quase 
incondicional aos prefeitos nomeados, que só passaram a ser eleitos a partir de 1958. Focos 
de oposição destemida e inteligente germinaram nela durante o período e eu tentei dar voz 
ao discurso dessa oposição.

Entretanto, fazer isso foi mais difícil nas legislaturas que vigoraram na “era militar”. 
Nessa época, a oposição “consentida” não chegou a incomodar os prefeitos, que voltaram a 
ser nomeados, e a atitude “adesista” tendia a prevalecer. Mesmo assim não se pode afirmar 



que a crítica e a oposição tenham desaparecido de todo e que a Câmara tenha se reduzido a um 
papel meramente “homologatório”. Vozes isoladas ainda podiam ser ouvidas. Principalmente 
porque os problemas da cidade cresciam de forma exponencial e era impossível que a Câmara 
ficasse indiferente a eles. 

A redemocratização dos anos 80 renovou os quadros da Câmara e fez entrar em 
cena uma nova geração de vereadores, alguns deles idealistas e cheios de novos propósitos. 
Ao lado da ampliação da capacidade orçamentária da Prefeitura de Vitória, propiciada em 
parte pelas novas regras estabelecidas pela Constituição de 1988, anunciava-se também a 
ampliação do protagonismo do legislativo municipal.  

Nesse contexto, para governar com “tranquilidade”, os sucessivos prefeitos 
buscaram, e conseguiram em parte, o apoio mais ou menos “unânime” da Câmara. A pauta 
da Câmara passou a ser inevitavelmente ditada pelo programa político dos governantes 
municipais. Vieram então as chamadas “tardes mórbidas”, a “Câmara insossa” e o tempo em 
que um vereador pôde confessar que “nunca vi uma legislatura tão fraca, subalterna e submissa 
como a atual” e outro afirmar igualmente que os seus colegas estavam “desmotivados, 
descaracterizados e desmoralizados, porque não podem fazer mais nada, ou melhor, a única 
coisa permitida é denominar rua”. 

Mesmo assim, numa situação estrutural como essa, em que a maioria ou a totalidade 
dos vereadores atrelava seu destino político à manutenção dos vínculos clientelísticos com 
os prefeitos, e com os seus eleitores, como forma de garantir a sua sobrevivência política, 
observei que a tribuna continuava sendo uma “válvula de escape” para a crítica, que não 
podia ser silenciada. 

Resolvi levar a sério o discurso proferido pelos “oradores inscritos”. E foi por essa 
razão que dei grande ênfase e abri espaço em meu trabalho para a apresentação dos discursos 
dos vereadores. Entendi que por meio deles, e de seus “desabafos”, a atuação dos vereadores 
se mostrava melhor à luz da História e os problemas mais candentes na construção da 



cidade vieram à tona. Tentei “ouvir”, assim, os discursos que às vezes os próprios vereadores 
subestimam e “esquecem”.

Já afirmara a esse respeito o experiente e carismático Vereador Claudionor Lopes 
Pereira, - recordista de oito mandatos consecutivos na Casa -, numa passagem que transformei 
na epígrafe que encabeça o segundo volume desta obra, que: “Bato na mesma tecla. Falo para 
as quatro paredes, porque nem mesmo os colegas se interessam pelo que se pronuncia desta 
tribuna”.

Contudo, o ex-Vereador Anselmo Laranja, - que foi titular na legislatura de 1989-
1993, e hoje é um magistrado, - na interessante entrevista que nos concedeu recentemente, 
para este trabalho, refletiu sobre a sua experiência, e ponderou que o Vereador “é um 
representante e muitas vezes um representante de bairro.” Mas ele admitiu igualmente que 
em seu tempo: “Havia uma tribuna, um horário do grande expediente em que três vereadores 
falavam por quinze minutos cada um. E como isso era transmitido por rádio, geralmente o 
vereador inscrito mandava uma mensagem à comunidade dele, defendia alguma coisa do 
reduto eleitoral dele e tal”. 

O ex-Vereador relacionou, assim, o uso da tribuna, por seus colegas, aos mesmos 
objetivos eleitorais e clientelísticos que pautariam a atuação dos vereadores. E é claro que 
não se pode mesmo dissociar o discurso dos vereadores da necessidade de manter uma 
comunicação com seus eleitores, da necessidade de “prestar contas” à “sua” comunidade. O 
discurso seria, assim, uma espécie de complemento das solicitações e requerimentos feitos 
pelos vereadores às autoridades do poder executivo.

A esse respeito, confessou o mesmo ex-Vereador Anselmo Laranja que: “Eu não 
via uma oposição na Câmara que tivesse como propósito uma boa gestão, uma fiscalização 
adequada dos atos do poder Executivo. Na verdade, a gente nota que, no Parlamento, 
quando a oposição cria dificuldade, ela quer gerar algumas facilidades, algumas trocas, e 
isso é lamentável. Então eu não tenho visto, não vi na minha época, algo consistente. (...) a 



fiscalização é praticamente nula, infelizmente.” 

Se bem entendi a fala do ex-Vereador, ele quis dizer que a prevalência da política 
de “trocas” entre o Executivo e o Legislativo anularia a função fiscalizadora da Câmara, 
inviabilizando-se uma possível oposição.

Desse ponto de vista, os vereadores, em geral, estariam interessados exclusivamente 
nos assuntos relacionados à sua “clientela”, e em sua ampliação, perdendo completamente 
de vista o sentido universalista das políticas públicas e a natureza política e ideológica da 
definição dessas políticas, o que ensejaria a anulação por completo do papel de agente político 
de fiscalização do poder Executivo, por parte da Câmara. 

Os discursos fariam parte, nesse entendimento, da política de distribuição de 
benefícios individuais ou grupais, característicos de uma política tipicamente clientelista. 

Por esta ótica, e de um ponto de vista mais geral, o Legislativo local deveria 
ser visto apenas como uma instituição essencialmente assistencialista, que por meio da 
transferência de recursos individualizados visaria somente garantir a reeleição dos vereadores, 
perpetuando assim um círculo vicioso caracterizado pelo clientelismo, pelo mandonismo, e 
pelo paternalismo que resultaria na subserviência do poder Legislativo ao Executivo, cujas 
decisões a Câmara apenas homologaria, confirmando com essa prática a hipertrofia de um 
dos poderes em detrimento do outro.

O arranjo clientelista determinaria, assim, a perda de autonomia do poder 
Legislativo local e o definhamento de suas funções a uma atividade meramente “distributiva” 
e “assistencialista” em detrimento de sua função “fiscalizadora”.

Não foi essa, no entanto, a constatação que eu fiz em meu trabalho. O que  verifiquei 
foi que, mesmo nas legislaturas “unânimes”, a postura “crítica” e fiscalizadora da Câmara se 
manteve, de alguma forma, na voz de alguns de seus componentes, pelo menos naquilo que 



eu pude observar por meio dos discursos proferidos na tribuna.   E a minha conclusão foi a 
de que é possível manter-se a função fiscalizadora do Vereador, e da Câmara, mesmo com o 
prevalecimento da política de “trocas” legítimas entre o Executivo e o Legislativo. 

Uma leitura atenta, e sem prejulgamento, das atas da Câmara Municipal de Vitória 
no período de 1947 a 2014, permitiu uma análise mais ou menos aprofundada  da atuação 
dos vereadores e convenceram-me de que o significado político da sua atuação não pode ser 
deduzido exclusivamente da troca de lealdades ou da distribuição de benefícios decorrente 
das práticas ditas clientelísticas. 

 Mesmo fazendo parte da base de apoio dos prefeitos, muitos vereadores mantiveram 
um saudável espírito crítico diante da administração. Ou, inversamente, quando na oposição, 
não deixaram completamente de apoiar o Prefeito quando concordavam com as políticas 
postas em prática. 

Essa constatação reforça algumas das conclusões a que chegaram várias pesquisas 
da Ciência Política contemporânea no Brasil, que fornecem um importante aporte teórico ao 
tema que estamos desenvolvendo, e nas quais nos baseamos para estas notas.01 

Assim, mesmo admitindo-se que a maior parte das solicitações e requerimentos 
feitos pelos vereadores, reforçadas por seus discursos, como admitia o ex-Vereador Anselmo 
Laranja, visam, normalmente, ao atendimento das demandas colocadas pela população ao 
poder executivo municipal, é necessário admitir igualmente que elas são parte do esforço 
legítimo e do empenho dos vereadores no atendimento das promessas feitas antes aos seus 
eleitores. Ou seja, nesse caso, os vereadores funcionam como “auxiliares” do Prefeito na 
prestação de serviços e na realização de obras: como representante político dos cidadãos, 
o Vereador desempenha a função legítima de intermediação dos interesses da população. 
E esse desempenho  não pode ser simplesmente confundido com as práticas meramente 
clientelísticas visando exclusivamente à obtenção de voto e de apoio político, uma vez que ele 
pode contribuir para melhorar a eficiência da administração pública e aumentar a satisfação 



dos eleitores com ela.

Num contexto de escassez de recursos e de precariedade na prestação de inúmeros 
serviços, como ocorreu em Vitória nas últimas décadas, a intermediação de interesses feita 
pelos vereadores acabou se transformando em um importante instrumento de representação 
política.

É claro que os vereadores também buscavam, por meio dessa intermediação, e 
competindo entre si, muitas vezes de forma exagerada, obter votos e a adesão do maior 
número possível de eleitores, mas não se pode dizer peremptoriamente que isso fosse 
completamente ilegítimo. 

Da mesma forma, para os prefeitos - que precisavam do apoio da Câmara para 
governar com “tranquilidade” -, o atendimento às demandas apresentadas pelos vereadores 
por meio de suas indicações e requerimentos também era importante, porque aumentava 
o grau de racionalidade de sua gestão, medido pela satisfação dos munícipes, e ampliava as 
chances que os prefeitos tinham de conseguir o apoio dos vereadores e da própria população, 
para sua administração.  

Mas o exercício dessa função política legítima de intermediação de interesses nem 
sempre resultava na anulação por completo do papel de agente político de fiscalização do 
poder Executivo, por parte da Câmara, mesmo quando se tinha a sensação de que tudo 
estava rigorosamente sob “controle” e a “única coisa permitida era denominar rua” como 
disse um deles.

 Isso significa que o interesse do Vereador em sua “clientela” não implica 
necessariamente a perda absoluta por parte dele do poder de questionamento do sentido 
universalista das políticas públicas e da natureza política e ideológica da definição dessas 
políticas.



Não custa lembrar, a esse respeito, uma passagem que eu próprio citei no volume 
dois desta obra, em que o Vereador Max da Mata fez referência às prerrogativas constitucionais 
da Câmara, de legislar e fiscalizar, admitindo que o exercício da função de “fiscalização” por 
parte do Vereador “não significa fazer oposição”.  Ou seja, o jovem Vereador de Vitória 
queria defender a tese de que fazer parte da base de apoio político do Prefeito não implicava 
automaticamente abrir mão de uma postura de fiscalização dos atos do Prefeito. 

E a conclusão a que eu cheguei nesta obra e que eu penso ter ficado demonstrado 
nela foi a de que isso é mesmo possível e admissível e que foi isso o que ocorreu em maior 
ou menor grau, de acordo com as circunstâncias. 

O inevitável compromisso dos vereadores com a “governabilidade”, como se diz 
hoje, sustentado e construído a partir do programa político dos prefeitos, e que parece querer 
transformar a Câmara numa espécie de “departamento” do poder Executivo, não pode 
continuar a ser visto exclusivamente de maneira negativa e como um “mal” em si mesmo. 
Na verdade, uma observação mais atenta dos parlamentos modernos, em todos os níveis e 
na maioria dos países, mostra que o envolvimento dos parlamentares com as demandas mais 
imediatas dos eleitores não atinge apenas os legislativos municipais, e é uma característica 
distintiva da sua atuação até nos parlamentos nacionais.  

Já no século XIX, afirmava o influente pensador inglês John Stuart Mill - uma  
referência teórica fundamental na construção das democracias modernas - que “a função 
verdadeira de uma assembleia representativa é a de vigiar e controlar o governo; colocar 
todos os seus atos à luz da publicidade; exigir explicação e justificação para todos os atos que 
pareçam contestáveis; censurá-los se forem considerados condenáveis e, se os homens que 
compõem o governo abusarem de seus deveres, ou cumprirem-nos de maneira conflitante 
com a vontade expressa da nação, retirá-los de seus cargos e nomear seus sucessores, seja 
expressamente, seja virtualmente.”  Na visão de Mill, os parlamentos deveriam ser “os 
comitês de reclamações” e o “congresso de opiniões” de seus representados, os cidadãos, 
que sempre encontrariam neles alguém que expusesse suas ideias, e em que os “grandes 
interesses” encontrariam expressão. O papel dos órgãos representativos seria o de indicar as 



necessidades da população, e de ser “um órgão para as reivindicações populares, e uma sede 
de discussão para todas as opiniões relativas a assuntos públicos.” 02 

Mill era cético quanto ao envolvimento das assembleias com a “função de governar”, 
para a qual elas seriam “radicalmente inadequadas”. No entanto, ele já admitia igualmente que 
deveria existir uma reflexão maior quanto às assembleias destinadas a atender a propósitos 
puramente locais, como seriam as câmaras municipais no Brasil. Ou seja, quanto a essas 
últimas ele parecia admitir que os seus membros tivessem um envolvimento maior com a 
função de governar, sem abandonar, contudo, a sua função fiscalizadora.

Tentei mostrar nesta obra que a Câmara de Vitória, bem ou mal, mesmo com todos 
os altos e baixos, vem exercendo esse duplo papel. E que a sua atuação foi fundamental para 
a construção da cidade, uma vez que os vereadores deram voz à população e ajudaram a 
definir o rumo de seu desenvolvimento.

E isso é muito positivo e ajuda a contestar os críticos radicais do sistema representativo 
tradicional, que chegam a sugerir, pura e simplesmente, a sua extinção. Mill, aliás, já havia 
respondido a esses críticos quando afirmou que: “As assembléias representativas são 
frequentemente acusadas por seus inimigos de serem sede de verborragia e tagarelice. Difícil 
imaginar zombaria mais mal aplicada. Não vejo que outra maneira mais útil de empregar o 
tempo de uma assembléia representativa do que a conversa, quando o assunto da conversa 
são os grandes interesses públicos do país, e cada frase utilizada representa a opinião de um 
importante grupo de pessoas da nação,(...)03 
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A Fundação de Vitória

A Câmara Municipal de Vitória é uma das primeiras instituições políticas criadas no 
Espírito Santo. E a sua história é quase tão antiga quanto a história de Vitória, ou a da própria 
Capitania de Vasco Fernandes Coutinho.

Na ocasião em que Vasco Coutinho chegou ao Espírito Santo, em 1535, já trazia 
na sua Carta de Doação, emitida no ano anterior pelo rei Dom João III, a recomendação 
e a autoridade para “fazer vilas todas e quaisquer povoações que se na dita terra fizerem”. 
Nessa Carta se dizia também que as povoações, porventura elevadas à condição de vila pelo 
donatário, teriam “termo e jurisdição, liberdades e insígnias”. O que implicava a criação em 
cada vila de uma Câmara Municipal, composta por seus principais moradores, os chamados 
homens-bons.01 

Naquela época inicial, portanto, não eram apenas as cidades, como acontece hoje, 
que eram as “cabeças” dos municípios, possuindo cada uma delas “termo e jurisdição” so-
bre o seu território. As vilas também possuíam essa mesma prerrogativa. Por isso, uma vez 
constituída uma vila, era necessária a criação de uma Câmara - “Conselho” ou “Senado da 
Câmara”, como na época também era designada - que representasse o poder municipal. Ou 
seja, um órgão que expressasse as “liberdades” e “insígnias” atribuídas não só ao município 
como também à sua “cabeça”. 

De acordo com a Carta de Doação, Vasco Coutinho poderia fazer todas as vilas que 
quisesse, “das povoações que estiverem ao longo da costa da dita terra e dos rios que se na-
vegarem”, sem limitações de distância umas das outras. Todavia, o documento ordenava que, 
“por dentro da terra firme, pelo sertão”, o poder do donatário de criar vilas ficava restrito ao 
“espaço de seis léguas de uma a outra, para que possam ficar ao menos três léguas de terra 
de termo a cada uma das ditas vilas.” 02

Naqueles primórdios, por determinação contida nas chamadas Ordenações do Rei-
no, ou seja, nas compilações das leis portuguesas existentes, as Câmaras Municipais, além 
de funções administrativas e fiscais também possuíam atribuições de natureza jurídica. Elas 
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deveriam também funcionar colegiadamente como a primeira instância de Justiça, tanto no 
plano do cível quanto no do criminal. E é por causa disso que a atribuição de amplos poderes 
jurisdicionais ao donatário – que era a maior autoridade judicial em sua Capitania - implica-
va necessariamente o poder para que ele, donatário, “por si ou por seu ouvidor”, ou seja, o 
ouvidor que ele nomeasse, procedesse à eleição dos “juízes e oficiais” - como também eram 
chamados os vereadores -, que comporiam a Câmara da vila. E o donatário ou seu ouvidor 
deveriam passar as “cartas de confirmação” dos eleitos, e convocá-los a compor as câmaras. 

Essas práticas e costumes, cristalizados em leis, vigoravam em Portugal desde os 
primórdios da Idade Média e até da Idade Antiga, e foram transferidas para o Brasil inte-
gralmente no princípio da colonização. Elas faziam parte do que se pode acertadamente 
chamar uma “solução tradicional” para a colonização do Brasil, no sentido de que Portugal 
simplesmente transferiu para o Brasil instituições políticas e judiciais já experimentadas ante-
riormente em seu próprio território.

Todavia, o poder de criar vilas, atribuído ao donatário na Carta de Doação, trata-
va-se apenas de uma “indicação”, e não implicava uma determinação concreta e específica 
nesse sentido, nem um padrão com a designação, por exemplo, do lugar em que se deveria 
criar uma vila ou quando se deveria fazê-lo, e menos ainda a atribuição de qualquer recurso 
com essa finalidade. Ou seja, na verdade, competia exclusivamente ao donatário a decisão de 
criar vilas e onde estabelecê-las.

Uma vez que era por conta do donatário que corriam os riscos do empreendimento 
em que estava se metendo, ele gozava para isso de ampla autonomia, e isso era indispensável 
para a realização dos fins a que se propunha. Vasco Coutinho, por exemplo, assim como 
todos os outros donatários brasileiros, não tinha um regimento que pautasse concretamente 
seus atos, nem lhe foram ministradas instruções pelas quais se moldasse a sua atividade e a 
sua conduta. Ele deveria, é certo, se submeter às normas do Direito comum e do Direito fo-
ralício, que para isso vinham especificadas na Carta de Doação e no Foral, os dois principais 
documentos que regiam a sua doação. Mas não lhe foi dada nenhuma agenda ou programa 
concreto sobre como deveria agir em sua Capitania. Na verdade, ele ficou à mercê dos acon-
tecimentos e na contingência de ter que contar com seus próprios recursos, e com a “graça 
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de Deus”, como se dizia. 

Antes de iniciar a colonização do Brasil, pelo sistema das capitanias donatárias, 
Portugal já experimentara com algum sucesso a colonização das ilhas atlânticas, Madeira e 
Açores, ao utilizar para isso a experiência adquirida na Idade Média com os territórios read-
quiridos aos mouros. Essa experiência foi automaticamente transferida para as ilhas atlânti-
cas. Instituições como as vilas e as câmaras foram criadas sem muitos problemas, no formato 
já conhecido, principalmente nos territórios relativamente desabitados, uma vez que a nova 
população dessas áreas era constituída quase exclusivamente por portugueses.  

Contudo, a situação a ser enfrentada no Brasil era bem diversa. Nesse caso, com-
petia exclusivamente aos donatários tomar as decisões que iriam determinar o sucesso ou o 
fracasso de seu empreendimento. Embora nem sempre estivessem plenamente conscientes 
disso, criar uma povoação estrategicamente situada, que desse suporte militar ao seu estabe-
lecimento, era uma necessidade premente para eles. E o sucesso dessa escolha não era garan-
tido previamente, uma vez que o novo país já era habitado e também estava sendo disputado 
por outros povos, como os franceses. Ambos, índios e franceses, às vezes atuando conjun-
tamente, representavam um sério obstáculo, principalmente quando se associavam uns aos 
outros. Por causa desses desafios, a definição quanto ao local em que se poderia localizar uma 
ou mais povoações era crucial, do ponto de vista militar e estratégico e também econômico. 
Além disso, como bem observou Nestor Goulart Reis, as povoações “são sempre construí-
das de um modo estreitamente relacionado ao sítio escolhido por seus fundadores.”03 

Vasco Coutinho obteve do rei Dom João III um navio, o “Glória”, não só para o 
transporte de pessoas como também para carregar víveres, armas e munições, e devolveu em 
troca, à Coroa, uma tença ou pensão, que antes possuía, pelo preço de duzentos e cinquenta e 
cinco mil reais. Para os demais gastos, também alienou uma quinta que possuía em Alenquer. 
E essa transação inicial mostra claramente que a Coroa, ao ceder as terras e os privilégios 
inerentes a elas, se desinteressava do resto, deixando aos donatários todos os encargos da 
colonização.

Assim, com bem menos recursos que outros donatários e querendo atrair para sua 
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Capitania o maior número possível de moradores brancos, que ajudassem a realizar o seu 
sonho de construção da nova terra, Vasco Coutinho usou as prerrogativas, que lhe foram 
concedidas pelo rei Dom João III, com liberalidade. Ele fez concessões muito amplas e ge-
nerosas aos seus colaboradores mais próximos. E um deles foi o fidalgo da Casa Real, Duarte 
de Lemos. 

Antigo companheiro de Vasco Coutinho nas aventurosas peripécias asiáticas, Duar-
te de Lemos viria a se transformar em um personagem de primeiro plano de nossa história, 
após receber do donatário a doação da ilha Grande, ou de Santo Antônio, como também 
era chamada a ilha de Vitória naqueles primórdios. Duarte de Lemos viria a ser o verdadeiro 
fundador de Vitória, na ilha que, por causa disso, também ficou conhecida como “Ilha de 
Duarte de Lemos”. 

Nascido em 1478, e herdeiro do senhorio da Casa de Trofa, no norte de Portugal, 
Duarte de Lemos se notabilizara na Índia, para onde fora pela primeira vez em 1505, e retor-
nara em 1508. Nessa segunda viagem, ele foi como capitão de um navio e igualmente como 
eventual substituto de seu tio Jorge de Aguiar, o chefe da importante expedição de treze 
caravelas mandada àquela região, com a finalidade de reforçar e consolidar o nascente poder 
marítimo português na Ásia. Jorge de Aguiar também deveria substituir o vice-rei Dom Fran-
cisco de Almeida, autorizado a retornar a Portugal.

Com o naufrágio e a repentina morte do tio, Duarte de Lemos assumiu o importan-
te cargo de capitão-mor do Mar e da Costa da Etiópia e da Arábia, e de todas as fortalezas 
existentes entre Sofala e Cambaia, no mar da Pérsia e da Arábia. Tratava-se do cargo mais 
importante na Índia logo abaixo do posto de Afonso de Albuquerque, o novo governador. 

Não tardaram a surgir sérias desavenças entre os dois chefes militares. E para com-
preendê-las não se pode continuar atribuindo-as exclusivamente à personalidade de Duarte 
de Lemos, como se elas fossem divergências meramente pessoais. É preciso levar em consi-
deração igualmente a evolução da estratégia política portuguesa na Ásia.   

A expedição de Vasco da Gama, de 1498, já havia demonstrado que os portugueses 
estavam dispostos a usar de violência contra os muçulmanos, mas quando Cabral aportou e 
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ancorou em frente a Calicute, sua intenção não ia muito além de abastecer seus navios com 
pimenta e outras especiarias, antes que os seus concorrentes pudessem fazê-lo, porque, como 
se sabe, a expedição de Cabral tinha apenas um intuito comercial na Índia. O rei de Portugal 
ainda acreditava, antes de enviar Cabral à Índia, que as autoridades indianas fossem cristãs 
e que era possível deslocar os muçulmanos do comércio com elas. Entretanto, depois que 
Cabral bombardeou Calicute, e da descrição que ele fez desse feito em seu relatório ao rei, 
generalizou-se em Portugal uma outra convicção: a de que, como dizia o célebre cronista 
João de Barros, só no litoral ocidental da Índia “havia mais mouros do que todos os que se 
encontram defronte de nós na Costa de África”. Assim, rapidamente, os portugueses passa-
riam de “visitantes”, interessados em um comércio lucrativo, a conquistadores, mas sem uma 
estratégia muito bem definida.04

Essa estratégia começou a se definir a partir do vice-rei Dom Francisco de Almeida, 
(1505-1509). Só o fato de ele ter sido nomeado para exercer esse cargo de vice-rei por um 
período de três anos, em vez de ser um simples chefe de uma expedição marítima, como 
tinham sido Vasco da Gama e Cabral, já indica uma evolução no sentido do estabelecimento 
português de forma permanente e da criação de uma chefia na região. As instruções que 
Almeida levava no sentido de efetuar a conquista de fortalezas no litoral oriental da África, 
Quíloa e Mombaça, no Mar Vermelho, no Ceilão e em Malaca, já explicitavam o que poderia 
vir a ser o império português na Ásia. Todavia, Almeida parece não ter seguido à risca essas 
instruções. Em uma carta que escreveu ao rei ele dizia que: “quanto mais fortalezas possuir 
Vossa Majestade, mais dividido estará o vosso poder: todas as vossas forças devem residir 
nos mares, porque se aí não formos poderosos (que Vossa Majestade não o permita!) tudo 
estará contra vós. (…) Enquanto fordes poderosos no mar, será como se toda a Índia fosse 
vossa, mas se não possuirdes esse poderio no mar, as fortalezas em terra ser-vos-ão de bem 
pouca utilidade.”05

Em síntese, a estratégia política e comercial defendida por Dom Francisco de Al-
meida, apoiada por Duarte de Lemos, implicava apenas o domínio efetivo dos mares e das 
rotas comerciais por parte dos navegantes portugueses. Para se conseguir isso, na visão ini-
cialmente implementada por ele, os assentamentos territoriais deveriam se restringir à con-
quista, à construção de poucas fortalezas e à instalação de feitorias que facilitassem a sub-
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missão de pequenos reis que fossem tributários dos portugueses. Além disso, prevaleceu a 
concepção do rei Dom Manuel de que para além do Cabo da Boa Esperança, situado no 
extremo sul da África, os portugueses deveriam criar várias áreas de domínio mais ou menos 
independentes umas das outras. Ele temia que a unificação desse comando poderia produzir 
um chefe ou líder potencialmente rebelde.06 

O novo governador Afonso de Albuquerque, entretanto, favoreceu com sua ação 
voluntarista a implementação de uma política “territorialista” de grande envergadura que 
resultaria na formação do chamado “império português” na Índia, com a conquista e o es-
tabelecimento dos portugueses em cidades, como Goa, que dominavam amplos territórios. 
Albuquerque ganharia a fama, que imortalizou o seu nome na história de Portugal, de ter sido 
o verdadeiro construtor do “império” português na Ásia, e foi por pressão sua que Duarte de 
Lemos - que não concordava com a estratégia de Albuquerque, e sim com a de seu antecessor 
Dom Francisco de Almeida - retornou a Portugal, três anos depois de ter chegado à região,  
com a pecha, divulgada por seu opositor,  de ser ele uma pessoa “irascível”, “intratável” e 
ambicioso, de “ânimo obstinado e soberbo”.

É que, tendo sucedido a seu tio Jorge de Aguiar no comando de vários navios e 
de várias fortalezas, Duarte de Lemos continuava a defender a mesma estratégia política e 
comercial defendida antes por Dom Francisco de Almeida. E por isso acabou por se desen-
tender com o também impetuoso Afonso de Albuquerque, que estava implementando na 
Índia uma estratégia política bem mais ambiciosa e tendia a não reconhecer a autoridade de 
Duarte de Lemos, como ele queria. O choque entre os dois homens foi inevitável, e Lemos 
acabou por retornar a Portugal.

Após retornar a Portugal, em 1512, Duarte de Lemos foi confirmado pelo rei Dom 
Manuel I, em 1514, como Senhor de Trofa, no norte de Portugal, mesmo sabendo-se que 
ainda era vivo seu pai, de quem era não só o primogênito como também o herdeiro. Em 
1516, recebeu do mesmo rei uma tença - pensão, premiação por serviços prestados - de cerca 
de oitenta mil reais. Assumiu o comando de seus vastos domínios territoriais em Portugal, e, 
em 1520, fazia parte do Conselho de Dom Manuel I, uma função importante que ele man-
teve após a ascensão do rei Dom João III, em 1521. Em 1518, recebeu como doação várias 
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ilhas situadas próximas à cidade de Aveiro, contudo um mosteiro reivindicou a propriedade 
dessas ilhas, com o argumento de que Duarte de Lemos, “sendo pessoa poderosa, forçara e 
esbulhara as ditas ilhas, indo a elas tomando posse.”07 

Tudo indica que Lemos ainda retornou à Índia, onde tinha estado antes na mesma 
época que Vasco Coutinho, seu amigo. Mas parece ter razão um biógrafo seu quando disse 
que depois de 1514 Lemos teria vivido “sossegadamente entregue à administração dos seus 
bens, alternando a sua vida na província com estadas em Lisboa, onde o atrairia a vida da 
Corte”. Nesse tempo, ele teria pensado na construção do seu “solar” e de um mausoléu, 
contratando um artista famoso para fazê-lo. Contudo, há um detalhe dessa passagem da vida 
de Duarte de Lemos que nos interessa 
especialmente. Diz o mesmo biógrafo 
que da casa que Duarte de Lemos te-
ria construído para ele em Trofa “nada 
resta hoje”. Mesmo assim, segundo 
ele, “sabe-se que fora edificada junto a 
uma capela, do lado norte.”08 

Essa passagem da vida do 
fundador de Vitória é interessante por-
que nos remete ao fato de que, estando 
em Vitória, Duarte de Lemos viria da 
mesma forma a construir outra capela, 
a de Santa Luzia, que ainda hoje existe 
e é marco fundamental de nossa histó-
ria. A capela foi construída justamente 
“colada” à casa de Duarte de Lemos, 
como uma extensão dela, da mesma 
forma que a sua congênere portugue-
sa. Da casa, por coincidência, “nada 
resta hoje”, a não ser a mesma capela.

Estátua Orante de Duarte de Lemos, o fundador de      
Vitória, no mausoléu da família, em Trofa, Portugal.  
  Fonte: <ameal.tripod.com>



12

 História da Câmara Municipal de Vitória

E quando deslocou-se para o Brasil, na companhia do donatário da Bahia, Francis-
co Pereira Coutinho, Duarte de Lemos logo transferiu-se para o Espírito Santo a convite de 
seu antigo companheiro na Índia, Vasco Coutinho. E é dessa época um dos mais importantes 
documentos de toda a nossa história, o documento que eu considero a verdadeira “certidão 
de nascimento” de Vitória. 

Trata-se de um alvará assinado por Vasco Fernandes Coutinho, por meio do qual o 
donatário fez doação a Duarte de Lemos da “ilha Grande que está da barra para dentro que 
se chama de Santo Antônio”, datado de 15 de julho de 1537.09

Carta Régia regulando a doação da ilha de Santo António a Duarte de Lemos por Vasco 

Fernandez Coutinho. (8 de janeiro de 1549)

Dom Joham etc. A quantos esta minha carta virem faço saber que Duarte de Lemos, fidalgo de 

minha casa, me apresentou hûa escritura da qual o theor tal he:

Em nome de Deus saibam quantos esta escritura de doação e declaração virem que, no ano do 

Nosso Senhor Jhesu Cristo de 1540 anos, aos vinte dias do mês de agosto na cidade Lisboa, na rua 

do Barão, onde pousa o senhor Vasco Fernandez Coutinho capitão e governador da Capitania do 

Espírito Santo, na parte da sua terra no Brasil, estando presente de hûa parte o dito Vasco Fernan-

dez Coutinho e da outra o senhor Duarte de Lemos, fidalgo da casa del Rei nosso Senhor, logo em 

presença de mim notário geral da Corte e testemunhas adiante nomeadas o dito Duarte de Lemos 

apresentou ao dito Vasco Fernandez Coutinho hum alvará feito e assinado por sua mão, do qual o 

traslado de verbo a verbo he o que se diante segue:

Eu Vasco Fernandez Coutinho digo que eu dou ao senhor Duarte de Lemos a ilha Grande, que está 

da barra pera dentro, que se chama Santo António, a qual lha dou forra e isenta pera si e todos os 

seus herdeiros e descendentes enfatiota pera sempre, e isto por vertude da minha doação que tenho 

pera o poder dar e fazer; na qual ilha poderá poer todos os officiaes e offícios della, e lhe pagarão a 

pensão a elle somente as apelações que virão a Mim, todo o mais lhe dou poder que elle possa fazer 

e mandar fazer, e assim também lhe dou minha redizima que nella me poderá vir, e assim também 

terá as águas e moendas pera elle e sua casa forras e isentas, e sendo caso que nosso Senhor de Mim 

faça o que for seu serviço mando que este valha até que meus herdeiros ou herdeiro lhe fação della 
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doação da dita ilha que ora lhe tenho dado por muito que lhe devo e por vir me ajudar a suster a terra 

que sem sua ajuda o nam fizera, e mando ao meu herdeiro sob pena de maldição que o cumpra muito 

mais se poder. Feito por Mim a 15 de julho de 1537. Vasco Fernandez Coutinho. 

E apresentado e incorporado o dito alvará de doação nesta escritura como dito he o dito Duarte de 

Lemos disse que por elle Vasco Fernandez Coutinho até ao presente lhe não poder fazer escritura 

e carta de doação conforme o seu alvará; por alguns respeitos em Deus ser servido de elle Vasco 

Fernandez ora vir a esta cidade e Corte de El Rei nosso Senhor lhe pedio por mercê que lhe man-

dasse fazer sua escritura de que lhe assim tem feito mercê doação pelo dito seu alvará por haver 

tanto tempo que já entre elles estava assentado; e vendo o dito Vasco Fernandez Coutinho o dito 

seu alvará e como lho passara em tempo que por outra maneira se não podia fazer por não haver 

oficiais na terra e as mais lembranças que entre eles passaram, e como o dito alvará não tem vício 

nem borradura nem cousa que o faça suspeito, mas antes he o dito alvará verdadeiramente feito e 

assinado per sua mão, e havendo respeito ao dito Duarte de Lemos se vir da Capitania de Todos 

os Santos, onde estava na companhia de Francisco Pereira, pera sua Capitania e trouxe seus criados 

e outras pessoas que por seu respeito vieram com elle, e o ajudou sempre a suster e fazer guerra 

contra os infiéis e gentes da terra, o que sem sua ajuda não podera fazer, e por desejar que elle em 

algûa maneira seja agalardoado de seu serviço, perigos e riscos de sua pessoa em que se muitas vezes 

com elle Vasco Fernandez Coutinho viu, e ao gasto que tem feito de sua fazenda, lhe fizera o dito 

alvará da dita doação da dita ilha ou leziria de Santo Antonio, e feito o dito alvará por sua própria 

pessoa lhe fora a pegar a dita ilha e lhe dera della corporalmente posse autual, civil e natural, e como 

senhor e governador da terra o incorporou na posse de toda a dita ilha, e em pessoa delle Vasco 

Fernandez Coutinho elle Duarte de Lemos dera logo às pessoas e moradores da terra grandes partes 

de sesmarias das terras da dita ilha pera aproveitarem e a povoarem fazendo fazenda pera si como 

em sua cousa própria fosse, e isenta dizimo a Deus, e tendo esta posse, e deixando ordem em sua 

fazenda por seus moradores e creados se viera a estes Reinos pera delles dar maneira pera todo o 

que cumprisse pera sua povoação, e porque elle Duarte de Lemos lhe pede que lhe faça sua escritura 

e carta de doação conforme ao dito alvará e doação, o dito Vasco Fernandez Coutinho disse que elle 

aprova e ratifica o alvará da dita doação e posse que lhe por ele tem dada assim, e pela maneira que 

nelle entre elles está assentado pelo dito alvará e por esta escritura era declarado, e lhe concede, por 

que já entre ellas estava assentado no dito tempo, que possa fazer e mandar fazer hum engenho de 

assucar pera sua fazenda no rio das Roças Velhas defronte da dita ilha, e nam pague mais foro delle 
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nem outro tributo nem pensão que um bõo pam de assucar cada ano que pese quatro arráteis; e 

com estas graças, doação e liberdades lhe concedo a dita ilha ou lesiria de juro e erdade pera todo o 

sempre pera elle Duarte de Lemos e todos seus herdeiros e sucessores, assim e pela maneira que lhe 

ele pode conceder, e sua doação lhe dar poder, e a elle ter concedido e outorgado pela doação do dito 

seu alvará, e ora o declara e outorga por esta escritura ao dito Duarte de Lemos, prometendo o dito 

Vasco Fernandez ao dito Duarte de Lemos, e assim a mim notário como pessoa pública estipulante 

e aceitante esta escritura e doação em nome da senhora Dona Isabel Froez sua mulher, de nunca em 

tempo algum por si nem por seus sucessores lhes ir contra nem a seus herdeiros e sucessores entre 

elles em parte nem em todo, mas prometo de sempre a aver por firme e valiosa do tempo em que 

lhe assim tem dada e concedida pera todo o sempre. E em testemunho de verdade assim lhe mandou 

fazer esta escritura e doação pera della tirar quantas forem necessárias, e querendo a elle confirmar 

pede a El Rei nosso Senhor que lha confirme; e declarou o dito Vasco Fernandez Coutinho que por 

quanto à dita ilha está limitada por termo da povoação do Espírito Santo nem elle Duarte de Lemos 

nem seus sucessores não farão na dita ilha Villa, e a redizima que no alvará lhe tem concedida estava 

no dito tempo entre elles assentado que não fosse senão a redizima da sua própria fazenda. Testemu-

nhas que foram presentes: Fernão Velez, fidalgo da casa do dito Senhor; e Pedro Garcia, morador na 

Villa do Espírito Santo, na terra do Brasil; e Ruy Fernandez, criado do dito senhor Vasco Fernandez 

Coutinho; e Antonio da Costa, criado do dito Fernão Velez. E eu, Gomes Eanes de Freitas, escrivão 

da câmara do dito Senhor e das correições da sua costa e notário público e geral nella e da sua casa da 

Suplicação que este segundo tirei pera o dito Duarte de Lemos, e nelle fiz meu público sinall tal he. 

Pedindo me o dito Duarte de Lemos que lhe confirmasse a dita escritura de doação, e visto seu re-

querimento per lhe fazer mercê Hei por bem e me apraz de lha confirmar a dita doação assim e da 

maneira e com as cláusulas e condições nela declaradas; e Mando ao capitão da dita Capitania do Es-

pírito Santo e a quaesquer outros oficiais e pessoas a quem o conhecimento pertencer que cumpram 

e guardem, e façam inteiramente cumprir e guardar como aqui he conteúdo sem dúvida, embargo 

nem contradição algûa que lhe a elo seja posto, porque assim he minha mercê. E por firmeza de tudo 

lhe mandei passar esta carta por Mim assinada e selada do meu sello pendente. Dada em Almeirim, 

aos oito dias de janeiro. Yeronimo Correia a fez ano de nascimento de Nosso Senhor Yhesu Christo 

de 1549. E eu Manuel de Moura a fiz escrever. 
(Arquivo da Torre do Tombo, Chanc. De D. João III, liv. 6, fl. 512). In: DIAS, Carlos Malheiros (Dir.). História da 
Colonização Portuguesa do Brasil. Porto: Litografia Nacional, 1924,Vol.III, pp. 265-266.
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É importante assinalar aqui essa data, pois ela possui uma importância extraordi-
nária na história de nossa cidade, já que ela marca o início da existência oficial de Vitória e o 
início de sua colonização e povoamento, apesar de se ter perdido ao longo do tempo a noção 
de sua real importância. Com uma única exceção, porém, que vou relatar.

Na sessão de 10 de julho de 1937, o presidente da Câmara de Vitória, Antônio Fran-
cisco de Ataíde - que dá nome hoje a importante avenida de Vila Velha -, usou a tribuna para 
afirmar que “na data de 15 do corrente serão decorridos quatro séculos de nossa existência”, 
e por isso Ataíde solicitou a transcrição em ata de um apelo feito à Câmara por Olyntho 
Couto de Aguirre, chefe do Centro de Cultura Social Dom Pedro II. Posta em votação a pro-
posta, ela foi aprovada por unanimidade e transcrita na ata o referido apelo. Nele, Couto de 
Aguirre, após uma longa exposição referente aos primórdios da história de Vitória, concluiu: 

Assim, pelo que nos transmitem os registros da história de nossa cidade, teve ela início de sua exis-

tência no dia 15 de julho de 1537. Portanto, no dia 15 deste mês serão contados quatro séculos de 

sua integração à nossa civilização e história. Como se trata de uma efeméride que assinala o início da 

Roteiro de todos os sinais...(1585-1590). Mapa de Luís Teixeira. (Biblioteca da Ajuda – Portugal)   
Fonte: REIS, Fábio Paiva. A Capitania do Espírito Santo nos mapas portugueses do século XVII. Disponível <www.academia.edu>
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história de nossa cidade, deve ela merecer da nossa cultura cívica o maior carinho, a fim de que não 

se perca na bruma do passado, como tem acontecido com outros fatos importantes de nossa vida 

como povo, e possamos assim guardar com avareza as nossas tradições, mantendo sempre aceso, 

para transmitir às gerações futuras, o facho olímpico do nosso patriotismo. E como essa ilustríssima 

Câmara constitui a guardiã máxima das cousas que dizem respeito à nossa querida cidade, represen-

tante lídima da sua soberania, venho trazer esse veemente apelo do Centro de Cultura Social Dom 

Pedro II, de par com as minhas efusivas saudações. Deus Guarde a V. V. S. S. Vitória, 7 de julho de 

1937. Olyntho Couto de Aguirre.10 

Dessa forma, a ilha de Vitória, ainda chamada de “Santo Antônio”, - nome que de-
signa até hoje um antigo e pitoresco bairro de Vitória -, que depois também ficou conhecida 
como “Ilha de Duarte de Lemos”, conforme se pode ver no mapa anterior, era doada “forra 
e isenta para si e todos os seus herdeiros e descendentes enfatiota para sempre”.  Curiosa a 
utilização no alvará desse termo “enfatiota”, que nos dicionários atuais aparece associado ao 
verbo irregular “enfatiotar”, que significa “vestir-se com trajes especiais”. Na opinião do ju-
rista português Cláudio Monteiro, no entanto, em tese de doutorado recentemente defendida 
na Universidade de Lisboa, a palavra “enfatiota” se refere na verdade ao prazo de duração 
de um contrato. Para ele: “Entre os contratos de direito privado, podiam ainda distinguir-se 
os aforamentos de regime comum, celebrados por quaisquer particulares, dos aforamentos 
de regime especial, incluindo-se entre estes últimos, por exemplo, os aforamentos feitos pelo 
Rei relativamente a bens próprios, e os aforamentos feitos pelos administradores dos bens 
das comendas das ordens militares, dos corpos de mão-morta, ou dos bens vinculados a 
morgados e capelas. A classificação mais importante talvez fosse, no entanto, aquela que 
atendia à duração do contrato, e que opunha essencialmente os prazos perpétuos, corrente-
mente designados como prazos «enfatiota» ou «fateusim», [grifos meus] aos prazos vitalícios, 
correntemente designados como prazos «em vidas».”11

 Por essa definição do jurista português, o contrato ou a doação “enfatiota” tem o 
mesmo significado da ênfase conferida por Vasco Coutinho em seu alvará, quando ele regis-
trou que doava a ilha a Duarte de Lemos “enfatiota para sempre”, ou seja, que ela era uma 
doação perpétua e irrevogável.
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Não contente com isso, Vasco Coutinho ainda afirmou no alvará que “por virtude 
da minha doação, que tenho para o poder dar e fazer”, Duarte de Lemos poderia nomear 
“todos os oficiais e ofícios dela”. Uma afirmação que continha implicitamente a autorização 
para se criar vila no local, com a formação da Câmara e a indicação de “oficiais” [leia-se: 
vereadores] para compô-la. 

Como autoridade máxima da Capitania, Coutinho além de transferir a ilha “forra”, 
quer dizer, livre do pagamento de impostos, também transferiu para Lemos o direito de co-
brar a “redizima”, bem como “também terá as águas e moendas para ele e sua casa forras e 
isentas…”12 

E para justificar tanta liberalidade Coutinho afirmou que fazia a doação da ilha “por 
muito que lhe devo e por me vir ajudar a suster a terra que sem sua ajuda o não fizera”.  Ou 
seja, Vasco Coutinho admitiu claramente como justificativa para fazer a doação da ilha, e nós 
não temos hoje nenhum motivo para desconfiar que ele não estivesse falando a verdade, que 
Duarte de Lemos tivera um papel fundamental na ocupação inicial do Espírito Santo, apenas 
dois anos depois de sua chegada, em 1535, tanto que “sem sua ajuda o não fizera”, isto é, ele 
admitia que sem a ajuda de Lemos não teria conseguido se “suster”, ou seja, se conservar ou 
se sustentar, na terra.  Na escritura de 1540, em que Coutinho confirmou o Alvará de 1537, 
ele repetiu essa mesma justificativa, sendo mais claro ainda. Ele afirmou: “...havendo respeito 
ao dito Duarte de Lemos se vir da Capitania de Todos os Santos, onde estava na companhia 
de Francisco Pereira para sua Capitania, e trouxe seus criados e outras pessoas que por seus 
respeitos vieram com ele, e o ajudou sempre a suster e fazer guerra contra os infiéis e gentes 
da terra, o que sem sua ajuda não pudera fazer, e por desejar que ele em alguma maneira seja 
agalardoado de seu serviço, perigos e riscos de sua pessoa, em que se muitas vezes com ele 
Vasco Fernandes Coutinho viu,  e ao gasto que tem feito de sua fazenda, lhe fizera o alvará 
da dita ilha ou lezíria de Santo Antônio, e feito o dito alvará por sua própria pessoa, lhe fora 
a pegar a dita ilha, e lhe dera dela corporalmente posse atual, civil e natural, e como senhor 
e governador da terra o incorporou na posse de toda a dita ilha e em pessoa dele Vasco Fer-
nandes Coutinho…”13

A doação de Vasco Coutinho a Duarte de Lemos era um caso excepcional, mesmo 
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admitindo que ele tinha autoridade para “poder dar e fazer”, em virtude da Carta de Doação 
que recebera do rei. Nessa carta, o rei atribuía ao donatário o poder e a obrigação de conce-
der sesmarias de terras a quem se interessasse em cultivar e ocupar efetivamente as terras de 
sua Capitania, que ele não podia tomar todas para si. De acordo com a legislação em vigor, 
a pessoa beneficiada com a concessão de uma sesmaria ficava possuindo a terra “sesmada” 
como coisa própria, para si e seus sucessores, e podia dispor dela livremente. Contudo, ela 
tinha a obrigação de cultivar e aproveitar a terra no prazo fixado na Carta de Doação, que era 
no máximo de cinco anos, sob pena de perder a dita terra. Assim, o donatário era, na feliz 
expressão utilizada pelo jurista brasileiro Waldemar Ferreira, “um doador de sesmarias”. 

Todavia, a doação da ilha de Vitória não foi a concessão de uma simples sesmaria. 
Isso já o percebera o jurista português Paulo M. Merêa, que escreveu sobre o assunto nos 
anos 20, e é considerado ainda hoje uma grande autoridade no assunto. 

Paulo Merêa analisou as concessões normais de sesmaria, que obedeciam ao prazo 
legal de cinco anos para o cultivo das terras, mas admitiu que também tinham existido no 
Brasil concessões com um prazo mais amplo e com maiores atribuições aos seus possuido-
res. Nesses casos, segundo ele “a concessão de uma sesmaria importava frequentemente a 
de direitos importantes de soberania, constituindo assim o contrato entre o capitão e o con-
cessionário uma espécie de subenfeudação – ou melhor, de subdoação se assim nos é lícito 
dizer – com analogias evidentes com a doação primária da Capitania”. E para exemplificar a 
sua tese, Merêa citou o caso da sesmaria concedida a Lucas Giraldo pelo donatário Jorge de 
Figueiredo da Capitania de Ilhéus. Segundo Merêa: “Sirva de exemplo mais uma vez a carta 
de Lucas Giraldo. Segundo ela, poderá o concessionário (e seus sucessores) fazer na sua 
terra vilas e fortalezas, das quais terá jurisdição e senhorio; serão suas as alcaidarias-mores 
para sempre de juro e herdade com todos os direitos respectivos, ficando apenas reservado 
prestarem os alcaides homenagem ao capitão governador. Poderá igualmente Lucas Giraldo 
pôr as justiças e oficiais que forem necessários, fazer as eleições dos oficiais nas câmaras 
([grifos meus] e tudo o mais que o capitão ou o seu ouvidor poderiam fazer, ficando em todo 
o caso, reservado ao governador chamarem-se por ele os juízes e oficiais, entrar o seu ouvi-
dor nas terras sesmadas, fazer as eleições quando estiver presente e conhecer das apelações 
e agravos”. E depois dessa clara preleção, Merêa concluiu que: “Cláusulas análogas nos 
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apresentam a sesmaria dada a Afonso de Tôrres [pelo donatário Francisco Pereira Cou-
tinho, da Bahia] e a da ilha de Santo António concedida a Duarte de Lemos.”14 

Mais recentemente, o historiador e também jurista português Antônio Vasconcelos 
de Saldanha, comentando essa análise feita por Merêa, igualmente chamou a atenção para  
a “importante especialidade contida nalgumas sesmarias concedidas no período inicial da 
colonização brasileira, não repetidas no tipo, nem posteriormente, nem verificadas, quanto 
saibamos noutro local senão no Brasil. Referimo-nos a doações semelhantes às feitas pelos 
capitães Francisco Pereira Coutinho a Afonso de Torres (1542), Jorge de Figueiredo a Lucas 
Giraldi (1547) e Vasco Fernandes Coutinho a Duarte de Lemos (1540).”15 

E justamente por serem casos excepcionais é que essas doações necessitavam ser 
confirmadas pelo rei. Tendo só parcialmente a ver com o regime típico das sesmarias, e afas-
tando-se claramente das faculdades geralmente concedidas nos títulos constitutivos das ca-
pitanias, ou seja, nas cartas de doação, os donatários tiveram que angariar para isso, segundo 
o mesmo Saldanha, “a indispensável confirmação do soberano. Obtiveram-na nesses casos 
pontuais, consideradas as especiais solicitações dos primeiros anos da colonização, e possi-
velmente a título de mera experiência, que de modo algum se generaliza ou torna a repetir 
noutras quaisquer capitanias.”16 

Ao observarmos essa situação mais de perto, percebe-se que na verdade os donatá-
rios que fizeram essas concessões excepcionais, como foi o caso da doação de Vasco Couti-
nho a Duarte de Lemos, se encontravam numa posição análoga à do próprio rei de Portugal 
quando ele resolveu iniciar a colonização do Brasil. Sem recursos materiais e humanos sufi-
cientes para enfrentar o desafio de colonizar um território tão grande como era o do Brasil, 
mas querendo ao mesmo tempo conservá-lo para si, e impedir a presença  nele de estrangei-
ros, o rei Dom João III resolveu atrair para esta empresa a alguns homens poderosos, de sua 
confiança, na esperança de que eles mesmos fizessem por sua própria conta e risco os inves-
timentos e os empenhos pessoais que o empreendimento exigia. Para conseguir esse intento, 
ele fez amplíssimas concessões a esses “capitães donatários”, que foram transformados em 
verdadeiros “senhores” nas terras doadas. E é por essa razão que muitos historiadores ainda 
hoje comparam o sistema brasileiro das capitanias ao sistema das concessões feudais vigentes 
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em plena Idade Média.

Poucos anos após a introdução do sistema das capitanias, o mesmo rei Dom João 
III começou a revogar os amplos poderes anteriormente concedidos aos donatários, ao criar, 
em 1548, a função de governador-geral do Brasil, com sede na Bahia. No entanto, essa re-
vogação não se faria sem atritos com os antigos donatários, que viram suas regalias simples-
mente restringidas. 

Ora, ocorreu no Espírito Santo, até um pouco antes disso, uma situação análoga 
a essa que ocorreria no plano geral da Colônia. Com poucos e insuficientes recursos para 
ocupar e colonizar efetivamente a sua Capitania, e com muitos obstáculos a vencer, entre os 
quais não era de somenos importância o desafio representado pelos índios e pelos france-
ses, Vasco Coutinho atraiu para ela figuras “problemáticas”, mas altamente empreendedoras 
como Duarte de Lemos, fazendo para isso concessões muito “liberais” como uma forma de 
interessá-lo no assunto. E ao atrair para o Espírito Santo o impetuoso e poderoso Duarte de 
Lemos, não demorou a surgir um conflito de jurisdição entre ele e Vasco Coutinho.

Logo após a emissão do mencionado Alvará de 1537, ou até mesmo antes disso, 
Duarte de Lemos deu início efetivo à ocupação da ilha que lhe fora doada, construindo nela 
uma casa situada no topo de uma colina, e, ao lado dela, uma pequena capela, a ermida de 
Santa Luzia, até hoje existente, felizmente. Com essa decisão, Duarte de Lemos se tornou o 
verdadeiro fundador de Vitória. Acostumado desde muito cedo a comandar homens na Ásia, 
a fazer a guerra e a conquista, e como bom estrategista que era, logo percebeu o potencial 
econômico e estratégico-militar da ilha, requerendo-a para si como recompensa pelos servi-
ços prestados ao donatário. E escolheu para o seu estabelecimento nela, e para o que tinha 
em mente fazer aqui, o sítio mais adequado 

Assim, logo após receber a sua doação, tomou a importantíssima decisão, cuja re-
percussão nós podemos perceber até hoje, de localizar a sede de seu empreendimento no 
topo de uma defensável colina, situada no fundo da baía, e formada pela foz do rio Santa 
Maria - onde se localizaria a vila por muitos séculos, e que é até hoje o seu centro. Nas 
condições prevalecentes, não podia haver lugar mais adequado para uma futura povoação. 
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Bem o viu, aliás, um famoso cronista do século XVII, o padre jesuíta Simão de Vasconcelos 
quando descreveu assim a vila de Vitória: “Está esta vila em lugar igualmente defensável e 
cômodo para a vida humana: cercado de água, armado de penedia, horrível por natureza, 
habitável por arte; junto ao rio, perto da barra, senhor de pescarias e mariscos sem número. 
Seus arredores são terra fértil, capaz de grandes canaviais e engenhos; seus campos amenos, 
retalhados de rios e fontes; suas matas recendem, são delícia dos cheiros, bálsamos, copaíbas, 
almececas, salçafrazes; seus montes estão prenhes de minas de vária sorte de pedraria, e se-
gundo dizem, de prata e ouro; será feliz o tempo em que saiam a luz com seu parto. Todas as 
partes referidas prometem boas ditas; farão relação delas os que ao diante escreverem, que eu 
trato somente do que pertence ao estado presente, em que vai a história.”17 

E foi mais longe ainda Duarte de Lemos. Conforme previa implicitamente o Alva-
rá, Duarte de Lemos também concedeu sesmarias a outros povoadores brancos que ele pró-
prio trouxe consigo para a ilha.  É isso o que fica comprovado na escritura passada por Vasco 
Coutinho em 1540, segundo a qual “ele, Duarte de Lemos, dera logo às pessoas e moradores 
da terra grandes partes de sesmarias das terras da dita ilha para a aproveitarem e a povoarem, 
fazendo fazenda para si como em sua cousa própria forra e isenta dízimo a Deus.”18

Registra a esse respeito Basílio Daemon, também, que: “Feita a doação da dita ilha, 
ficou a mesma denominando-se ilha de Duarte de Lemos, do nome de seu senhorio, mas 
ficando sempre o nome de Santo Antônio persistindo, até hoje, ao local que do Campinho 
prossegue à ilha das Caleiras [Caieiras], onde posteriormente foi assentado um grande enge-
nho, em frente à ilha do Príncipe. Duarte de Lemos parece que se comprometera a fortificá-la 
contra as invasões, segundo um escrito de 20 de agosto deste mesmo ano. Duarte de Lemos 
julgamos ter ido à Bahia donde trouxera grande número de colonos, para estabelecê-los na 
sua ilha, que media duas léguas de extensão e mais de meia légua em alguns lugares, pois que 
isso encontramos em algumas crônicas e escritos.”19 

Contudo, Daemon não mencionou essas “crônicas e escritos”, infelizmente.

Tinha início assim, de forma muito precoce, a formação de uma povoação localiza-
da em situação estrategicamente privilegiada da ilha. Situada a alguma distância do mar aber-
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to, a ilha de Santo Antônio parecia bem mais defensável do que, por exemplo, a povoação 
da futura vila do Espírito Santo, a atual Vila Velha. E como bom estrategista militar que era, 
Duarte de Lemos logo deve ter percebido essa superioridade de Vitória.

Em 1540, Vasco Coutinho se encontrava em Lisboa, para onde fora supostamente 
atrás de mais recursos para investir em sua Capitania. Em seu lugar havia deixado Jorge de 
Menezes e Simão de Castelo Branco, como seus lugares-tenentes. Não é possível afirmar 
taxativamente, com base em fontes fidedignas, mas parece que naquela altura, 1540, todos 
os dois substitutos de Vasco já tinham sido mortos pelos índios do Espírito Santo no ataque 
que eles fizeram à primeira povoação estabelecida por Vasco Coutinho.

Na mesma época, em Lisboa também se achava o próprio Duarte de Lemos que, 
diante de um tabelião e de Vasco Coutinho, apresentou o referido Alvará de 1537, requeren-
do que fosse emitida a respectiva escritura. Nesta, se diz que Duarte de Lemos solicitava a 
escritura porque o Alvará fora passado “em tempo que por outra maneira se não podia fazer 
por não haver oficiais na terra”.  O tabelião registrou que o Alvará não tinha “vício nem bor-
radura nem cousa que o faça suspeito”, e, por causa disso, Vasco Coutinho reconheceu que 
era “o dito alvará verdadeiramente feito e assinado por sua mão.”20 

O donatário concordou com o pedido de Duarte de Lemos para que fosse emitida 
escritura oficial, e Vasco Fernandes Coutinho declarou que ele aprovava e ratificava “o alvará 
da dita doação e posse, que lhe por ele tem dada assim, e pela maneira que nele entre eles está 
assentado pelo dito alvará, e por esta escritura era declarado”.  Coutinho ainda  afirmou que 
concedeu: “porque já entre eles estava assentado no dito tempo que possa fazer e mandar 
fazer um engenho de açúcar para sua fazenda no rio das Roças Velhas, defronte da dita ilha, 
e não pague mais foro dele nem outro tributo que um bom pão de açúcar cada ano, que pese 
quatro arráteis, e com estas graças, doação e liberdades lhe concedo a dita ilha ou lezíria de 
juro e herdade para todo  sempre para ele, Duarte de Lemos, e todos seus herdeiros e su-
cessores, assim e pela maneira que lhe ele pode conceder e sua doação lhe dar poder e a ele 
ter concedido e outorgado pela doação do dito seu alvará e ora o declara e outorga por esta 
escritura ao dito Duarte de Lemos…”21
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Todavia, ele acrescentou ainda, na escritura, uma outra decisão muito polêmica. 
Tratava-se da seguinte deliberação: “Declarou o dito Vasco Fernandes Coutinho que por 
quanto a dita ilha está limitada por termo da povoação do Espírito Santo, nem ele Duarte 
de Lemos nem seus sucessores não farão na dita ilha vila, e a redizima que no alvará lhe tem 
concedida, estava no dito tempo entre eles assentado que não fosse senão a redizima da sua 
própria fazenda.”22 

Ou seja, Coutinho fez questão de acrescentar na escritura, que Duarte de Lemos 
não estava autorizado a criar vila na ilha que lhe doara.

Após algum tempo, Duarte de Lemos pediu ao rei Dom João III a confirmação da 
escritura de 1540, porém esta só lhe foi passada em janeiro de 1549, com a declaração de que: 
“Pedindo-me o dito Duarte de Lemos que lhe confirmasse a dita escritura de doação e visto 
seu requerimento por lhe fazer mercê, hei por bem e me apraz de lha confirmar a dita doação 
assim e da maneira e com as cláusulas e condições nela declaradas, e mando ao capitão da 
dita Capitania do Espírito Santo e quaisquer outros oficiais e pessoas a quem o conhecimen-
to pertencer que cumprem e guardem e façam inteiramente cumprir e guardar como aqui 
é conteúdo, sem dúvida, embargo nem contradição alguma que lhe a ele seja posto porque 
assim é minha mercê.”23 

A respeito dessa confirmação, Braz Rubim, um dos primeiros historiadores moder-
nos do Espírito Santo, foi também um dos pioneiros na interpretação da escritura passada 
em 1540, ao afirmar que ela continha uma importante alteração do Alvará de 1537. Para 
Rubim, que escrevia em 1861, “essa mudança, necessária para harmonizar a escritura com a 
carta de doação da Capitania, parece que contrariou os planos de Duarte de Lemos; e posto 
que o donatário nessa ocasião lhe concedeu licença para fazer um engenho de açúcar no rio 
das Roças Velhas, defronte da ilha, com o insignificante foro de pagar anualmente um pão de 
açúcar de quatro libras, não diminuiu esta liberalidade a inimizade que Duarte de Lemos lhe 
votou daí em diante, escrevendo depois ao rei em seu desabono, acusando-o de traidor.”24 

Contudo, essa hermenêutica do documento de 1540, efetuada por Braz Rubim, 
ainda deixou alguns pontos obscuros. Rubim acreditava que as mudanças de 1540 se referiam 
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obviamente e principalmente à proibição para que Duarte de Lemos criasse uma vila na ilha 
de Santo Antônio. Além disso, Duarte de Lemos igualmente perdera o privilégio, que antes 
também lhe fora outorgado, para cobrar para si a redizima dos moradores, afirmando-se 
agora que esse privilégio se referia exclusivamente à redizima de sua própria fazenda, que 
Duarte de Lemos não teria que pagar a Vasco,  e fora introduzida com o objetivo de adequar 
a  escritura com a Carta de Doação de 1535, a qual atribuía ao donatário a competência exclu-
siva para fazer vilas e para cobrar a redizima, uma regalia que Vasco Coutinho supostamente 
transferira a Duarte de Lemos pelo Alvará. De fato, a verdade é que Lemos não teria ficado 
satisfeito com a mudança, já que ela, como Rubim admite, “parece que contrariou os planos 
de Duarte de Lemos”.  Mas quais seriam os “planos” de Duarte de Lemos? Rubim não escla-
rece isso de forma precisa. Todavia, uma outra passagem da escritura de 1540 pode ajudar a 
esclarecer a questão. Vasco Coutinho declara nela que Duarte de Lemos, após ter iniciado a 
povoação da ilha, “tendo essa posse e deixando ordem em sua fazenda por seus moradores 
e criados se viera  a estes Reinos para deles dar maneira para todo o que cumprisse para sua 
povoação e porque ele, Duarte de Lemos, lhe pede que faça sua escritura…”25 Em outras 
palavras, Vasco Coutinho, que fora do Espírito Santo para Lisboa após a partida de Duarte 
de Lemos,  diante do pedido para que lhe passasse escritura, parecia temer que Lemos, que 
estaria arrebanhando mais povoadores para Vitória, tivesse realmente a intenção de criar nela 
uma vila, sob a sua autoridade. 

No entanto, Vasco Coutinho encontrava-se sem recursos para incrementar por si 
mesmo a povoação que iniciara, a da atual Vila Velha, muito mais vulnerável aos ataques de 
índios e franceses e, além disso, com poucos solos adequados para o cultivo agrícola em suas 
proximidades, uma vez que eles eram muito arenosos e atacados por muitas formigas. E por 
isso Vasco Coutinho pode ter divisado em Duarte de Lemos um provável concorrente con-
tra a sua autoridade na sua própria Capitania. E a fama que Duarte de Lemos já tinha nesse 
sentido, uma fama que o próprio Vasco Coutinho conhecia desde os tempos da Índia, onde 
tinha sido seu companheiro, parecia confirmar essa prevenção. 

Isso mesmo já o tinha concluído o historiador Rocha Pombo quando afirmou: 

Duarte de Lemos chegou ao Espírito Santo provavelmente em 1536, ou quando muito em princí-
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pios de 1537. Até 1539 ou 40, conservaram-se amigos. Dessa época em diante, começou Duarte a 

mostrar-se despeitado contra Coutinho, fazendo-lhe afinal uma guerra sem tréguas. Com um pouco 

de cuidado parece que se deixam surpreender os motivos do rompimento. Vê-se dos documentos do 

tempo que Duarte tivera grandes promessas e que com certeza ainda mais da parte de Coutinho. É 

possível que os prometimentos fossem de tal ordem que o fidalgo acreditou facilmente que se vinha 

fazer, pelo menos, sócio e igual de Coutinho na Capitania. Ele pôs um grande cuidado em merecer 

tudo do donatário: tanto com os seus capitais, procurando dar impulso aos trabalhos da colônia, 

como com a sua gente na guerra aos índios, prestou tais serviços que Coutinho era o primeiro a 

reconhecer tudo, confessando que lhe devia muito e que sem ele não teria conseguido sustentar a 

colônia. Mas por que é que de 1540 em diante Duarte de Lemos se torna inimigo do donatário e pro-

cura encarniçadamente perdê-lo no conceito do rei? A carta de sesmaria da ilha de Santo Antônio, 

quem sabe se desvenda tudo. Essa carta é concedida em termos dos quais destoa um pouco a con-

firmação que se fez depois na Corte. (…) O próprio Duarte de Lemos tinha, pelo menos, descon-

fiança da legitimidade da situação em que ficava com o direito de criar vila e de perceber a redizima 

dos moradores etc. O expediente de fazer confirmar pelo próprio rei uma concessão que excedia a 

competência do donatário, fracassará, portanto: e isso explica a inimizade de Duarte de Lemos.26

Na verdade, ao contrário do que sugere Rocha Pombo, a exigência de confirma-
ção da doação feita por Vasco Fernandes Coutinho a Duarte de Lemos, pelo rei, era uma 
ocorrência razoavelmente comum, uma vez que ela ultrapassava a jurisdição concedida ao 
donatário na Carta de Doação, que era apenas a de conceder simples sesmarias, como vimos.  

Seja como for, a confirmação da escritura de 1540 feita pelo rei Dom João III, em 
janeiro de 1549, coincidiu com o retorno de Duarte de Lemos ao Brasil, na armada que trazia 
o primeiro governador, Tomé de Souza, ao Brasil. Nessa expedição, Duarte de Lemos, já en-
tão com mais de setenta anos, pois nascera em 1478, comandava um dos navios, uma prova 
de que ainda gozava, naquela altura, não só de boa saúde - ele que era um dos homens mais 
altos e fortes de Portugal - mas também das boas graças do rei e do todo-poderoso governa-
dor-geral Tomé de Souza. O historiador Teodoro Sampaio sugeriu a esse respeito que Duarte 
de Lemos tinha, na verdade, o comando de toda a tropa embarcada com Tomé de Souza.26 

O governador-geral Tomé de Souza vinha encarregado de efetuar mudanças impor-
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tantes na administração da colônia, visando à criação de um centro político e administrativo 
que coibisse os eventuais abusos dos donatários e principalmente que corrigisse o descaso 
em que se encontravam algumas capitanias - que pareciam abandonadas por seus donatários 
absenteístas. E podia justamente ser este o caso da Capitania do Espírito Santo, que desde al-
guns anos atrás, padecia com a intermitência da presença de Vasco Fernandes Coutinho nela.  

E Duarte de Lemos retornava ao Brasil sob a proteção e o beneplácito do gover-
nador-geral encarregado de promover mudanças na administração colonial, e isso acabaria 
influenciando na política relativa ao Espírito Santo. Não é mesmo improvável que Duarte 
de Lemos - naquela altura fortemente incompatibilizado com Vasco Coutinho, de quem fez 
severas e aparentemente injustas denúncias perante ao rei, na famosa carta que escreveu ao 
rei em julho de 1550 -, ao influenciar negativamente diante do governador-geral e dos seus 
principais assessores, gerou neles uma predisposição desfavorável ao donatário seu desafeto. 
Mais ainda, acredito ser lícito deduzir também que a influência exercida por Duarte de Le-
mos sobre a maior autoridade da colônia - ele que conseguira para si a importante nomeação 
para governar a vizinha Capitania de Porto Seguro, para onde logo veio no lugar de seu an-
tigo donatário, que caíra em desgraça - também tenha sido decisiva para a transformação da 
antiga povoação por ele iniciada na antiga ilha de Santo Antônio, na vila de Nossa Senhora 
da Vitória. Tratava-se da vila que daí por diante se transformaria no centro da colonização do 
Espírito Santo, e que seria o seu baluarte.

A transformação da povoação de Vitória em vila, e o contexto e o momento em que 
essa transformação se deu, é um dos temas mais obscuros e polêmicos da historiografia do 
Espírito Santo. À míngua de novos documentos, somos obrigados a recorrer aos documen-
tos já conhecidos, situando-os de maneira alternativa no contexto em que apareceram, mas 
chegando a conclusões que podem ser mais satisfatórias e mais consistentes.

Nos parágrafos anteriores, sugerimos que graças à possível influência exercida por 
Duarte de Lemos sobre as novas autoridades coloniais existiria entre elas uma certa predis-
posição para que mudanças fossem feitas na Capitania do Espírito Santo. Essas mudanças 
se encaminharam na direção da realização da antiga pretensão de Duarte de Lemos de ver 
elevada à vila a povoação que iniciara na ilha que lhe pertencia e cuja escritura confirmara 



27

A Fundação de Vitória

pouco antes de retornar ao Brasil. 

Todavia, deve ser lembrado que o próprio governador Tomé de Souza já recebera 
em seu regimento, passado no final do ano de 1548, instruções relativas à sua atuação que 
apontavam nessa mesma direção, embora elas não se referissem especificamente à situação 
do Espírito Santo. Com efeito, já em seu primeiro parágrafo, o Regimento de Tomé de Souza 
dizia que competia ao governador: “conservar e enobrecer as capitanias e povoações das 
terras do Brasil e dar ordem e maneira com que melhor e mais seguramente se possam ir 
povoando.”27

No entanto, o Regimento também continha instruções muito precisas a respeito 
da localização da nova vila que se pretendia criar na Bahia, que muito lembram o caso e a 
situação do Espírito Santo. 

A primeira povoação criada na Bahia, à semelhança do que ocorreu no Espírito 
Santo, se localizava justamente à entrada da baía e junto ao mar aberto. Entretanto, como se 
sabe, essa povoação era muito vulnerável aos ataques de inimigos e, por isso, no Regimento 
o rei português afirmou que “sou informado que o lugar em que ora está a dita cerca não é 
conveniente para se aí fazer a fortaleza e povoação que ora ordeno que se faça”. E por causa 
disso, mandou o rei que “será necessário fazer-se em outra parte mais para dentro da dita 
baía.”28 

Essa instrução, para que se fizesse a nova povoação “em outra parte mais para 
dentro da dita baía”, poderia tranquilamente ser transposta para o Espírito Santo. O mesmo 
acontecendo com o resto da instrução em que o rei dizia: “vos encomendo e mando que 
como tiverdes pacífica a terra, vejais  com pessoas que o bem entendam, o lugar que será 
mais aparelhado para se fazer a dita fortaleza forte e que se possa bem defender, e que tenha 
a disposição e qualidades para aí por o tempo em diante se ir fazendo uma povoação grande 
e tal qual convém que seja para dela se proverem as outras capitanias, como com a ajuda de 
Nosso Senhor espero que esta seja e deve de ser em sítio sadio e de bons ares e que tenha 
abastança de águas e porto em que bem possam amarrar os navios...”29 

Como se vê, o Regimento, trazido pelo primeiro governador, continha uma clara 



28

 História da Câmara Municipal de Vitória

visão estratégica do estabelecimento português no Brasil, ancorada na pressuposição de que 
a escolha do local, onde se erigiam as principais vilas, sobretudo no aspecto militar e igual-
mente em outros termos, era decisiva para o sucesso dessa empreitada. Tomé de Souza foi 
instruído a que erigisse na Bahia uma outra povoação “em outra parte mais para dentro da 
dita baía”, em um local que tivesse todas as “qualidades” suficientes para que favoreçam e 
provejam todas as terras do Brasil.30 

Nesse sentido, todas essas recomendações encontradas no Regimento lembram em 
grande parte a situação estratégica do estabelecimento português no Espírito Santo. Elas 
poderiam ser automaticamente transferidas para o Espírito Santo, e o resultado só poderia 
ser este: o de que o local, onde Duarte de Lemos se estabelecera inicialmente, era estrategica-
mente mais conveniente para se criar uma vila, que funcionasse efetivamente como baluarte 
e fortaleza da colonização, recomendando-se a transferência da vila do Espírito Santo, a atual 
Vila Velha, para a “ilha de Duarte de Lemos”. E parece que esta tinha sido justamente a pre-
tensão inicial de Duarte de Lemos, motivo pelo qual ele se desentendera com o donatário.  

A transferência da vila para outro local, mais adequado e defensável, aparentava 
ser, assim, uma exigência vital para o sucesso da empreitada colonizadora no Espírito Santo. 
Compreender dessa forma o contexto em que a povoação de Vitória se converteu em vila, ao 
tornar-se o principal centro de defesa dos colonizadores, ou seja, de uma forma estrutural e 
estratégica, apresenta-se muito mais produtivo do que reduzir a questão simplesmente a uma 
desavença pessoal entre os dois potentados que iniciaram a colonização do Espírito Santo.

As primeiras ações do governo-geral no Espírito Santo indicam que foi justamente 
essa a orientação seguida por seus prepostos.

Com efeito, o referido Regimento de Tomé de Souza também continha um parágra-
fo inteiro dedicado a fazer recomendações sobre a situação do Espírito Santo e por isso vale 
a pena transcrevê-lo na íntegra: 

Tanto que os negócios que na dita Bahia haveis de fazer estiverem para os poderem deixar, ireis vi-

sitar as outras capitanias e deixareis na dita Bahia em vosso lugar por capitão uma pessoa de tal qua-

lidade e recado que vos pareça conveniente para isso ao qual dareis por regimento o que deve fazer 
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em vossa ausência e vós com os navios e gente que vos bem parecer ireis visitar as outras capitanias. 

E porque a do Espírito Santo que é de Vasco Fernandez Coutinho está alevantada, ireis a ela com a 

mais brevidade que puderdes e tomareis informação pelo dito Vasco Fernandes por quaisquer outras 

pessoas que vos disso saibam dar razão da maneira que estão com os ditos gentios e o que cumpre 

fazer-se para se a dita Capitania a tornar a reformar e povoar e o que assentardes poreis em 

obra trabalhando todo o que for em vós por que a terra se assegure e fique pacífica e de ma-

neira que ao diante se não alevantem mais os ditos gentios e na dita Capitania do Espírito 

Santo estareis o tempo que vos parecer necessário para fazerdes o que é dito.31

Essas recomendações, que continham claras instruções no sentido de “tornar a 
reformar e povoar” a Capitania, quase a determinar literalmente a transferência da vila para 
Vitória, começaram a ser executadas já em 1550, no momento em que a Capitania recebeu a 
visita de três das maiores autoridades coloniais, depois do governador-geral: o capitão-mor 
do mar, Pedro de Góis; o ouvidor-geral, Pedro Borges; e o provedor-mor Antônio de Barros. 
Eles foram encarregados por Tomé de Souza de percorrer as capitanias do sul, e adotar nes-
sas regiões as providências que fossem necessárias à sua reorganização. 

No Espírito Santo, em que estava aparentemente ausente o donatário Vasco Cou-
tinho, esses altos funcionários tomaram algumas medidas importantes que merecem ser sa-
lientadas, principalmente no que diz respeito ao provimento dos principais cargos públicos. 
E para esses cargos foram nomeados: Francisco de Oliveira, como feitor e almoxarife da 
Capitania; Francisco de Vacas, como provedor da Fazenda e juiz da Alfândega; Belchior de 
Azeredo, como escrivão do provedor e feitor, almoxarife e alfândega; Henrique de Carvalho, 
como porteiro da Fazenda e Contos e “asselador dos panos”. As provisões no sentido dessas 
nomeações foram assinadas em 26 de fevereiro de 1550, na “Vila do Espírito Santo”. Contu-
do, uma outra nomeação chama a atenção, uma vez que cinco dias depois, a três de março de 
1550, o mesmo provedor-mor assinou provisão mandando pagar a Francisco da Luz, clérigo 
de missa, os emolumentos a que tinha direito. Contudo, essa nomeação continha um detalhe 
muito importante, dado que no documento se afirmava: “por nesta Villa da Victoria (grifos 
meus), Província do Espírito Santo, Capitania de Vasco Fernandes Coutinho, achar servindo 
de Vigário da dita Povoação a Francisco da Luz, Clérigo de missa, por seu irmão João Dor-
mundo, por virtude de Provisões do dito Senhor, que mostrou como Procurador do dito seu 



30

 História da Câmara Municipal de Vitória

irmão, por onde foi dada a dita posse, em que o achei; e por ele dito Francisco da Luz ser 
pessoa apta, e suficiente, para servir a dita Vigairaria até vinda do dito seu irmão, o hei por 
metido na dita posse em nome do dito Senhor; e por esta mando a Francisco de Oliveira 
Feitor e Almoxarife do dito Senhor na dita Villa ou a quem seu cargo tiver, que pague ao dito 
Francisco da Luz os quinze mil réis, que tem de seu ordenado…”32 

Esse documento é um indício seguro de que já em março de 1550 a povoação de 
Vitória estava erigida em Vila, que nela residia o vigário da Capitania e também o próprio fei-
tor e almoxarife da mesma Capitania. Em outras palavras, naquela altura atuavam em Vitória 
as maiores autoridades da Capitania: o vigário, o feitor e almoxarife, e provavelmente tam-
bém as demais autoridades. Portanto, Vitória já funcionava efetivamente como a Vila “capi-
tal” da Capitania. E a sua elevação ou confirmação como vila pode ter sido feita justamente 
naquela oportunidade, ou antes disso, pelas mesmas autoridades que a visitavam naquele ano.

Todavia, ainda existiria, em 1550, a outra vila, a Vila do Espírito Santo, com este 
mesmo nome? Teriam passado a existir no Espírito Santo duas vilas, simultaneamente? Isso 
é o que sugerem, aparentemente, os documentos citados anteriormente. 

No entanto, contra essa hipótese, atuava agora a mesma restrição colocada por Vas-
co Coutinho na escritura de 1540. Tratava-se da proibição, contida em sua Carta de Doação, 
para que não se criassem duas vilas com menos de seis léguas uma da outra. E fora esse o 
motivo pelo qual o mesmo Vasco fizera constar nessa escritura que Duarte de Lemos não 
podia criar vila na ilha de Santo Antônio, uma vez que “porquanto a dita ilha está limitada 
por termo da povoação do Espírito Santo, nem ele Duarte de Lemos nem seus sucessores 
não farão na dita ilha vila”. Ou seja, a distância de Vitória a Vila Velha era pequena e não 
correspondia à exigência de seis léguas contida na Carta de Doação: a ilha estava, portanto, 
incluída no termo da outra povoação, Vila Velha, que por isso mesmo era a vila. 

Contudo, uma vez que se criou vila em Vitória, como atesta o documento citado de 
1550, a antiga povoação ficava agora incluída no termo da “vila nova”, quer dizer, da única 
vila que daí por diante passou a existir. E não foi por outro motivo que ela deixou de ser 
chamada exclusivamente de “Vila do Espírito Santo” e passou a ser chamada de “Vila Ve-
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            Gravura de André Carloni representando a Igreja e o Largo de Santa Luzia até 1910.   
Fonte: <deolhonailha-vix.blospot.com>

  Fotos antiga e recente da Igreja de Santa Luzia.   
   Fonte: <www.morrodomoreno.com.br>
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lha”, nome que conserva até hoje. E “vila velha” queria dizer, a vila que já não existe mais, a 
que era vila antes. E quem era a nova “vila do Espírito Santo”? A nova Vila de Vitória. Não 
existiam, portanto, duas vilas e sim exclusivamente a Vila de Nossa Senhora da Vitória, no 
termo da qual daí por diante estava incluída a antiga vila, que aparentemente perdera essa 
“dignidade”.

Com efeito, uma descrição do Espírito Santo, feita por Gabriel Soares de Souza, 
deixa entrever exatamente a confirmação dessa hipótese, porém não cogitada pelo historia-
dor José Teixeira de Oliveira. A de que na verdade, naquela altura, só existiria mesmo a vila 
de Vitória, já tendo ocorrido a transferência da vila para ela. Gabriel Soares de Souza foi um 
dos mais antigos cronistas coloniais e escreveu sua memória ainda em 1587. Ele afirmou: 

Como Vasco Fernandes Coutinho viu o gentio quieto, e a  sua Capitania tanto avante, e em termos 

de florescer de bem em melhor, ordenou de vir para Portugal a se fazer prestes do necessário (...) e 

a outros negócios que lhe convinham; e concertando suas coisas, como revelava, se partiu, e deixou 

a D. Jorge de Menezes para em sua ausência a governar, ao qual os tupiniquins, de uma banda, e os 

goitacás, da outra, fizeram tão crua guerra que lhe queimaram os engenhos e muitas fazendas, o des-

barataram e mataram a flechadas; o que também fizeram  depois a D. Simão de Castelo Branco, que 

lhe sucedeu na Capitania, e a outra muita gente, e puseram a vila em cerco e em tal aperto que, não 

podendo os moradores dela resistir ao poder do gentio, a despovoaram de todo e se passaram à 

ilha de Duarte de Lemos, onde ainda estão; a qual ilha se afasta da terra firme um tiro de 

braço. Esta vila se povoou de novo com título do Espírito Santo (grifos meus) e muitos mora-

dores, não se havendo ali por seguros do gentio, se passaram a outras capitanias.33

Gabriel Soares de Sousa se referia ao despovoamento, “de todo”, da primeira vila 
do Espírito Santo, e ao povoamento “de novo” da outra vila, que agora detinha o título de 
vila “do Espírito Santo”. E, é por essa razão, como dissemos, que a antiga povoação passou 
a ser conhecida também como “Vila Velha”, em referência a nova vila “do Espírito Santo”, 
que fora constituída em Vitória. Desse modo, é quase completamente certo que esses fatos 
ocorreram antes da chegada dos jesuítas ao Espírito Santo, em 1551, motivo pelo qual nas 
inúmeras cartas que daí por diante eles escreveram e que chegaram até nós, não há nenhuma 
referência a fatos desta natureza, - a transferência da vila, e a possível existência de duas vilas. 
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E seria completamente estranho que acontecimentos desta envergadura pudessem ter ocor-
rido sem que os jesuítas tivessem dado notícia delas em suas cartas. 

A conclusão a que se chega é, portanto, a de que antes da chegada dos jesuítas em 
1551, a antiga povoação de Vitória já estava erigida em vila. Completamente dúbia e equí-
voca, nesse sentido, é a conclusão a que chegou o padre Serafim Leite quando afirmou que 
antes da chegada dos jesuítas: “Não havia pároco na terra, nem existiu durante algum tempo 
outra igreja na vila da Vitória senão a dos Jesuítas”.34 

Todavia, o padre Leonardo Nunes, ao passar pelo Espírito Santo em 1550 - portan-
to antes da chegada aqui de Afonso Brás, que se encaminhava para São Vicente -, anotou em 
uma carta o seguinte: 

Tornando a embarcar, fomos dar no porto do Espírito Santo, no qual não estava ainda o padre 

Afonso Brás. E desembarcando, nos veio receber alguma gente da terra, com a qual vinha o vigário 

desta Capitania, e por me rogar muito, e por não haver hospital nesta terra, fui pousar com ele, e no 

domingo seguinte prediquei, do qual ficaram todos muito consolados, porque nunca tal coisa tinham 

tido. Nesta Capitania, a maior parte da gente estava em pecado, e quis nosso Senhor que com a mi-

nha chegada se começassem a mover, de maneira que em pouco tempo em muitas almas obrou o 

Senhor muito, e andavam muito consolados, louvando ao Senhor, que assim os havia visitado, e me 

queriam por força deter, que não passasse adiante. E vendo eu a necessidade que tinham, e também 

por alguns embaraços que sucederam aos do navio, me detive entre eles um mês, e fiz nove ou  dez 

sermões e ouvi quase quarenta confissões, e se apartaram muitos do pecado mortal, e dois homens 

se casaram com índias que tinham em casa, e tem obrado o Senhor outras muitas coisas e muito 

proveitosas nestas almas, entre as quais foi mover o Senhor a um homem casado, boa “língua”,  e 

deu-lhe tal espírito que queria ir-se comigo e deixar sua mulher, o que não quis consentir, ainda que 

tivesse dele muita necessidade. Enquanto ali estive, fazia todas as noites a doutrina aos escravos que 

ali havia, porque naquelas horas vinham do trabalho e estavam todos juntos. E porque eram mui-

tos e não cabiam na Igreja, a fazia em uma pracinha aí junto, a qual vinham muitos homens 

brancos, mulheres, moços e, ao fim da doutrina, os mandava fazer uma prece por aquele homem 

casado que tão de verdade se converteu a Deus.”35 
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Como se pode observar, esse documento histórico insuspeito, pois trata-se de uma 
carta escrita por um padre jesuíta, fornece evidências de que, antes da chegada do jesuíta 
Afonso Brás em 1551 - o primeiro representante da ordem a se estabelecer realmente no Es-
pírito Santo -, já existia e funcionava na vila de Vitória uma pequena igreja. Era certamente a 
mesma igreja que tinha sido construída por Duarte de Lemos, ou seja, a ainda hoje existente 
Igreja de Santa Luzia, com um vigário, em cuja casa se hospedou o padre Leonardo Nunes.  
O padre já descrevia a vida desse pequeno núcleo populacional como sendo composto por 
muitos homens brancos, mulheres e moços, e indígenas, agrupados em torno à pequena 
Igreja e sua praça.

E foi esse pequeno núcleo que atraiu os mesmos padres jesuítas para o seu entorno. 
Confirma-se assim, também para o nascimento de Vitória, a tese do arquiteto e historiador 
Nestor Goulart Reis, aplicada por ele ao caso da fundação de São Paulo, e que sublinha a 
importância da decisão tomada inicialmente pelo fundador de uma povoação. Para Reis, o 
sítio escolhido pelo fundador normalmente determina a posição das demais construções. 
Como ele mesmo disse: “Para quem chega depois, tudo parece quase natural mas é apenas 
aparência. Na realidade, todos os detalhes dessa relação devem ser pensados e medidos pre-
viamente, seguindo regras e razões nascidas de experiências anteriores.”36

Segundo entendi, Nestor Goulart dos Reis, ao reforçar a sua tese de que as povoa-
ções “são sempre construídas de um modo estreitamente relacionado ao sítio escolhido por 
seus fundadores”, quis dizer que, na maioria das vezes, a decisão tomada pelo primeiro povo-
ador condiciona e baliza o estabelecimento dos demais povoadores. E essa hipótese se aplica 
rigorosamente ao caso de Vitória. Ao percorrermos o velho centro de Vitória ainda hoje, 
notaremos com muita facilidade que foi a partir da velha e simpática Igrejinha de Duarte de 
Lemos, atualmente a nossa maior relíquia histórica, que se estruturou o povoamento da an-
tiga vila de Vitória. Ela está situada no vértice do triângulo em torno do qual se organizaram 
as principais artérias e ruas de nossa velha e querida capital: é dela que parte a antiga rua da 
Assembleia, hoje rua Muniz Freire, um antigo caminho ou “picada” que ligava a igrejinha ao 
Colégio dos Jesuítas; e também a antiga rua Grande, a atual rua José Marcelino, que conduzia 
da mesma igrejinha à Catedral Metropolitana, e de onde parte o outro lado do triângulo que 
deu origem à vila. 
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A escolha feita pelos jesuítas do local em que deveriam se estabelecer obedeceu, 
portanto, a esse precedente. 

E contra a hipótese tradicional de que a vila de Vitória foi fundada após a chegada 
dos jesuítas, e de que isso teria ocorrido somente em 8 de setembro de 1551, também milita 
uma carta que foi escrita pelo próprio Afonso Brás. 

Após a visita e a descrição, relatada acima pelo padre Leonardo Nunes, em 24 de 
agosto de 1551, foi o mesmo padre Afonso Brás quem nos deu notícia de sua chegada ao Es-
pírito Santo. Afirmou ele: “De Porto Seguro ao Espírito Santo são sessenta léguas. Quando 
chegamos, os moradores nos receberam com grande prazer e alegria, e desde que cheguei até 
à Páscoa, não me ocupei nem entendi em outra coisa, se não em confessar e fazer uma pobre 
casa, para nos podermos recolher nela; ela está coberta de palha e sem paredes. Trabalharei 
para que se edifique uma ermida junto dela em um local muito bom, no qual possamos dizer 
missa, confessar, pregar a doutrina e outras coisas semelhantes. (...) Pregamos a cada dia a 
doutrina aos escravos desta Vila que são muitos. (...) É esta terra onde estou no presente a 
melhor e mais fértil de todo o Brasil.”37

Ressalte-se do relato do padre Afonso Brás a clarificação feita, ao afirmar que os 
escravos “desta Vila” eram “muitos”. Ou seja, a condição de “Vila” da povoação de Vitória 
já era dada então por assente, antes mesmo que se iniciasse a construção do edifício que 
abrigaria os padres jesuítas, e quando mal havia “uma pobre casa” “coberta de palha e sem 
paredes”. Não foi, obviamente, essa construção que deu origem à vila, mas ao contrário, foi 
a existência prévia da vila que atraiu o jesuíta, ensejando-lhe a ideia de construir “uma ermida 
junto dela em um sítio muito bom”. 

Contudo, esse fato muito bem documentado, já tinha sido apontado muito antes de 
nós por Misael Ferreira Penna, autor do primeiro livro com o título de História da Província 
do Espírito Santo, publicado em 1878. Para Penna: “Fundada essa povoação, mais ou menos 
no ano de 1550; porque em janeiro de 1549 é que foi confirmada a doação de Duarte de Le-
mos, mudou-se para ela a sede da Capitania”. E em nota de pé de página, Misael Penna ainda 
esclareceu: “As mais antigas tradições da história da província não denunciam com certeza 
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o ano da fundação desta povoação, mais tarde conhecida por Vila da ‘Victória’; mas sendo 
a ilha, em que ela se acha, confirmada por doação a Duarte de Lemos em 8 de janeiro de 
1549, e sabendo-se que, em 1551, o padre Afonso Brás, da Companhia de Jesus havia dado 
princípio à edificação de um convento  de sua ordem, é de presumir, como presumimos, que 
foi no ano de 1550 que se criou esta vila hoje capital da Província. Com esta nossa opinião 
concorda o brigadeiro Machado de Oliveira em suas Memória Histórica sobre a Província 
do Espírito Santo, oferecida ao Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, bem como Frei 
Santa Maria Jaboatam – Orbe Serafico.”38

No livro História do Estado do Espírito Santo, em um capítulo dedicado ao assunto e 
com o título de “A Fundação de Vitória – Outros Sucessos”, o historiador José Teixeira de 
Oliveira igualmente chegou à mesma conclusão de Penna. Segundo ele: “A tradição e a opi-
nião de vários autores concordam em que a nova povoação foi fundada em 1550. Preferimos 
a hipótese de Afonso Arinos de Melo Franco ao escrever que ‘nesta ilha, teria provavelmente 
Duarte de Lemos alguma humilde povoação de lavradores’. De 1550 é o predicamento de 
vila dado à povoação, que tomou o nome de vila da Vitória. Tal fato teria ocorrido antes de 
três de março daquele milésimo, pois dessa data existe uma provisão passada por Antônio 
Cardoso de Barros, ‘Provedor-mor da Fazenda de el-rei Nosso Senhor nestas partes do Bra-
sil’, onde se lê: ‘Faço saber aos que esta virem, que por nesta Villa da Victória, Província do 
Espírito Santo, Capitania de Vasco Fernandes Coutinho…’ Em março de 1550 já estavam, 
pois, oficializadas perante as autoridades do governo geral a existência e a denominação da 
vila da Vitória. Aquela provisão lança por terra a tradição de que foi o triunfo alcançados 
pelos ilhéus a 8 de setembro de 1551, sobre os silvícolas, que inspirou o nome de Vitória à 
povoação fundada na antiga ilha de Santo Antônio com o nome de Vila Nova – ‘por oposi-
ção ao nome de Vila Velha, com que se designava a vila do Espírito Santo’”.39 

Além de reafirmar a hipótese de Misael Ferreira Penna, a de que Vitória havia se 
transformado em vila, recebendo essa designação já em 1550, Teixeira de Oliveira também 
contestou a data de 8 de setembro de 1551, a que se atribuía a criação da vila, quando escre-
veu seu livro em 1951. Na verdade, essa datação havia sido estabelecida por Basílio Daemon, 
um ano após a publicação da obra de Misael Penna, ou seja, em 1879. Para Daemon: “Con-
tudo, a 8 de setembro deste ano [de 1551] é atacada a nova vila pelos indígenas, havendo um 
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combate renhido, em que foram aqueles vencidos e expulsos por uma vez desta ilha, sendo 
nesta ocasião dado o nome de vila da Vitória em atenção ao valor, brilhantes feitos, e gloriosa 
vitória que alcançaram os povoadores, ficando até hoje existente este nome, que, por decreto 
de 2 de março de 1822, foi confirmado ainda na criação da cidade, antes Vila Nova, [no ori-
ginal Vila Velha] antiga ilha de Duarte de Lemos e primitivamente ilha de Santo Antônio.”40 

Na verdade, Daemon não apresentou nenhuma prova convincente das afirmações 
que fez a respeito desse assunto. E por isso Teixeira de Oliveira, ao contestá-lo, concluiu que 
a provisão de 1550, citada por ele na confirmação de sua hipótese, teria lançado “por terra” 
a tradição criada por Daemon.

O suposto combate com os índios, que teria ocorrido, segundo Daemon, em 8 de 
setembro de 1551, de cuja vitória se originaria o nome da nova vila, pode ter ocorrido de fato 
em data anterior a essa. É isso o que sugere a descrição de Gabriel Soares de Sousa, citada 
anteriormente, e o relato de segunda mão feito pelo padre Simão de Vasconcellos. De acordo 
com Vasconcellos, Vasco Fernandes Coutinho: 

Chegou a salvamento a esta costa do Brasil, onde por informações (ao que parece) dos que haviam 

demarcado a terra, foram em demanda do porto, que hoje chamamos do Espírito Santo; e entrando 

na barra para dentro à mão esquerda, junto ao monte de Nossa Senhora, lançaram gente, ao som da 

artilharia de seus navios, naquelas praias ocupadas então de gentio bárbaro; e nas mesmas começa-

ram a fundar a vila, que agora tem o nome de Vila Velha, com invocação do Espírito Santo; que foi 

depois o de toda a Capitania. Aqui teve apertadas guerras de uma parte com a nação dos Guayanás e 

de outra com a de Topinaquis (cujos sucessos vários a mim não me pertencem aqui), porém é certo 

que naquele princípio mostrou a fortuna bom rosto a nossas armas, e alcançou o valor deste Capitão 

vitórias dignas de história, e tais, que foram causa de que pedissem pazes parte dos inimigos, outros 

se retirassem a seus sertões, e tivessem lugar os nossos de mudar de sítio para outro mais seguro, e 

forte, onde hoje vemos a Vila com invocação da Vitória, por respeito de uma que então alcançamos 

de numerosa quantidade de bárbaros, que no lugar estavam situados.41

Essa descrição de Simão de Vasconcelos, acrescida daquela de Gabriel Soares de 
Sousa, pode justificar inclusive a crônica publicada no jornal Diário da Manhã, em 1937, com 
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o título “A Fundação da cidade de Vitória”, em que seu autor afirma:

A data de 8 de setembro assinala na história do Espírito Santo a fundação da cidade de Vitória, em 

1540, em comemoração ao triunfo de Duarte de Lemos sobre os indígenas no continente.

Localizando-se na ilha, os portugueses punham-se ao abrigo dos ataques dos aborígenes e, ao mes-

mo tempo, poderiam defender-se, com mais vantagens, no caso de outras invasões por mar. A 

nascente povoação teve também a princípio o nome de Vila Nova em oposição ao de Vila Velha, 

o primeiro núcleo de população da Capitania. Mas, a denominação de Vitória, dada em virtude da 

vitória alcançada pelos portugueses, substituiu com o correr dos tempos. A história de nossa cidade, 

tão cheia de lendas e lutas, não cabe no correr desta notícia. Todos veneram o seu passado, e o culto 

de suas tradições vive no coração dos espírito-santenses com o espírito religioso que o nosso povo 

sabe guardar. E amam o seu passado como se orgulham do presente. A Vitória atual com a sua vida 

de cidade culta, a desenvoltura moderna de suas ruas e praças, semeada de edifícios alegres, emer-

gindo das linhas de uma arquitetura clara, na severa construção americana. Ao lado dessa crescente 

expansão material, a inteligência orienta e ordena as funções ativas da vida que agita o seu progres-

so. Dando a notícia da fundação de Vitória, congratulamo-nos com os ilustres chefes dos poderes 

executivo e legislativo do município, doutores Moacyr Avidos e Henrique Cerqueira Lima Filho.42 

Assim, e confirmando a documentação que apresentamos anteriormente, o mesmo 
padre Simão de Vasconcelos descreveu a chegada de Afonso Brás a Vitória em 1551, numa 
vila já constituída, com “ruas e praças”: “Nesta Capitania, pois, e vila da Vitória, (grifos 
meus) foi recebido o padre Afonso Brás e um irmão companheiro seu, com tão grande alvo-
roço do povo, quanto era a necessidade que tinha de quem administrasse cousas do Espírito. 
Edificaram-lhe em breve tempo casa, e igreja, na qual, e fora dela pelas ruas, e praças, exerci-
tava os ministérios de nossa Companhia, com bom fruto das almas.”43 

É de 1552, ou seja, do ano seguinte à chegada do jesuíta Afonso Brás no Espírito 
Santo, um outro documento que é também muito esclarecedor a respeito da história da 
fundação de Vitória. Trata-se de uma escritura, ou carta de sesmaria, emitida em 4 de maio 
de 1552 pelo capitão Bernardo Sanches de la Pimenta, lugar-tenente do governador Vasco 
Coutinho, que estava mais uma vez ausente de sua Capitania. No documento Pimenta di-
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zia que o padre Manoel de Paiva, que substituía provisoriamente o padre Afonso Brás, lhe 
apresentara um “assinado”, subscrito por Duarte de Lemos “para que na sua ilha de Santo 
Antônio e terra que ele tinha nesta dita Capitania do Espírito Santo pudessem tomar [os pa-
dres jesuítas] toda a terra que lhes fosse necessária para casas e para mantimentos para a dita 
casa, me pedia por amor de Nosso Senhor e houvesse por bem de lhes querer dar uns montes 
maninhos que jaziam em Jucurutocoara, que partiam com Diogo Fernandes da parte do sul, 
cortando ao cume da serra, e pela parte do nordeste com Jerônimo Diaz, e em riba da serra 
partia com Diogo Alvarez e Manoel Ramalho, assim que todas aquelas terras que estavam 
em todo aquele limite e não eram dadas, e assim outra terra que partia com Gonçalo Diaz 
pela metade do meio por um brejo acima, e assim partia com Fernão Soarez pouco mais ou 
menos pela banda do susueste, e assim um pedaço de terra que foi do Caldeira que estava da 
banda d’além do rio, que partia com Jeronimo Diaz, conforme ao que se achasse no Livro 
das Achadas, e assim um bananal que foi de Afonso Vaz, o qual está da banda d’além do rio 
ao longo do campo; pedindo-me em nome da dita Casa de São Tiago e Colégio dos Meninos 
lhes desse os ditos matos pelas confrontações e divisões por ele declaradas, e visto por mim 
seu dizer e pedir por serviço de Deus lhes dei as ditas terras e matos por ele declaradas…”44

Esse documento é uma evidência de que em 1552, quando a vila de Vitória já estava 
oficializada ao menos desde 1550, Duarte de Lemos, como antigo proprietário da ilha de 
Santo Antônio, continuava fazendo uso de sua condição de proprietário. Dessa vez, Duarte 
Lemos doou aos padres jesuítas as terras que seriam o primeiro “patrimônio” dos jesuítas no 
Espírito Santo e de cujo aproveitamento se esperava que os padres retirassem o seu “man-
timento”, dando assim “sustentabilidade” ao empreendimento no qual estavam se iniciando 
na Capitania. 

Fechava-se assim um ciclo na formação de Vitória, uma vez que se criavam as con-
dições para a permanência na vila de um dos seus principais formadores: os jesuítas. 

Deve ser notado ainda que os terrenos doados aos jesuítas no atual bairro de Jucu-
tuquara - onde eles tiveram uma fazenda importante até à sua expulsão do Brasil em 1759 -, 
já na altura em que foram doados por Duarte de Lemos aos jesuítas, confrontavam-se com 
os de outros proprietários. Eles ali tinham sido estabelecidos pelo mesmo Duarte de Lemos, 
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anteriormente, permanecendo a maior parte desses terrenos nas mãos desses mesmos indi-
víduos, em uma prova de que o seu assentamento neles tivera continuidade. 

O sucesso da ocupação iniciada por Duarte de Lemos, e da distribuição de terrenos 
e sesmarias nas redondezas da vila fica assim claramente evidenciado. Com os jesuítas, repe-
tiu-se o mesmo modelo do que se fizera antes, diga-se de passagem, com os demais morado-
res da povoação e proprietários de terras nas redondezas da povoação.

A povoação iniciada por Duarte de Lemos consagrou-se definitivamente na condi-
ção de vila da Capitania de Vasco Coutinho com a visita que ela recebeu do governador-geral 
Tomé de Souza, no final de 1552. Em Carta, assinada por ele na vila de Vitória em 11 de de-
zembro de 1552, Tomé de Souza nomeou Manoel Ramalho, antigo morador da vila e um dos 
agraciados com uma sesmaria em Jucutuquara por Duarte de Lemos, como novo escrivão da 
Provedoria, do Feitor e do Almoxarife.45Na mesma ocasião, a 19 de dezembro, e da mesma 
vila de Vitória, o governador-geral também nomeou Bernardo Sanches de la Pimenta como 
provedor da Fazenda na Capitania.46Pimenta já exercia, como vimos anteriormente, o cargo 
de capitão-mor da Capitania no lugar de Vasco Coutinho, que estava ausente mais uma vez.

Essa ausência do donatário, aliás, foi muito notada pelo próprio Tomé de Souza, 
que depois de encerrada sua visita às capitanias do sul, escreveu ao rei dizendo-lhe que: “O 
Espírito Santo é a melhor Capitania e mais abastada que há nesta costa, mas está tão perdida 
como o capitão dela, que é Vasco Fernandes Coutinho; eu o provi o melhor que pude, mas V. 
A. deve mandar capitão, ou Vasco Fernandes que se venha para ela, e isto com brevidade.”47 

Nessa mesma carta Tomé de Souza também comunicou ao rei que tomara várias 
providências em todas as vilas por que passara, o que certamente também incluía a vila de 
Vitória. Disse ele que: “Todas as vilas e povoações de engenhos desta costa fiz cercar de taipa 
com seus baluartes, e as que estavam arredadas do mar fiz chegar ao mar, e lhe dei toda a 
artilharia que me pareceu necessária, a qual está entregue aos vossos almoxarifes, porque os 
capitães não querem ter a que são obrigados a ter nem tem fazendas por onde os obrigue a 
isso, ordene a V. A. nisto o que lhe parecer seu serviço, e mandei em todas as vilas fazer casas 
de audiência e de prisão e endireitar algumas ruas, o que tudo se fez sem opressão do povo
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e com folgarem muito de o fazer que disto são grande parteira.”48 

É dessa época de Tomé de Sousa, então, a construção de uma cerca de taipa e de 
baluartes em torno da povoação de Vitória, e muito provavelmente essa construção abrangia 
o triângulo formado até hoje pela Igrejinha de Santa Luzia, o Colégio dos Jesuítas e o local 
onde está hoje a Catedral. E que esse “muro”, mandado construir pelo primeiro governador, 
realmente existiu é o padre Anchieta quem nos deu notícia, no seu De Gestis Mendi de Saa, 
em que o jesuíta descreve o cerco a que a vila de Vitória esteve submetida, durante os episó-
dios que marcaram a morte de Fernão de Sá, o filho do governador Mem de Sá e a famosa 
Batalha do Cricaré, ocorridos em 1558. Disse Anchieta, referindo-se à Vitória: “Todos os ci-
dadãos e tribos aliadas, num só coração e num só grito, arrojam-se à guerra, jurando vingar a 
morte cruel de Fernão, o valente, e aniquilar as hordas selvagens que cercavam a cidade. Pois 
já o inimigo erguera junto aos muros enormes trincheiras e outras fortificações.”49 

Como se nota, Anchieta faz clara referência aos “muros” da “cidade”, construídos 
a mando do governador Tomé de Sousa, quando esteve em Vitória em 1552. Os “muros” 
teriam efetivamente ajudado a consolidar a defesa da vila. 

E que a vila de Vitória se “estabilizara” nessa condição de vila, também o atesta o 
documento emitido em 13 de dezembro de 1552. Nesse documento, o provedor-mor, que 
também acompanhava o governador-geral, mandou que Francisco de Oliveira - “Feitor e Al-
moxarife de Sua Alteza na Capitania do Espírito Santo” -, “pagasse ao padre Pero de Souto 
dez mil e quinhentos réis em resgate a razão do dinheiro que lhe eram devidos de sete meses, 
que serviu de vigário na Vila da Vitória da dita Capitania, que começaram a seis de janeiro de 
mil quinhentos e cincoenta até seis de agosto do dito ano a razão de dezoito mil réis por ano, 
e que por ele com seu Conhecimento feito pelo escrivão de seu cargo assinado por ambos de 
receber a dita soma por o vigário da dita Vila ser no dito tempo ausente, lhe sejam levados 
em conta.”50

Portanto, esse documento prova que em Vitória já havia vigário em janeiro de 1550, 
e que ele se ausentara dela em agosto do mesmo ano. A consequência dessa ausência de vigá-
rio na vila foi o predomínio da assistência religiosa prestada na Igreja dos jesuítas.
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E não foi por outro motivo que em 1553, quando o padre Manoel da Nóbrega 
passou pelo Espírito Santo, segundo Vasconcelos: “Na Capitania do Espírito Santo achou 
já casa, e Seminário de meninos da nossa doutrina, a que presidia o padre Afonso Brás, com 
boa criação daquelas tenras plantas e ajuda dos portugueses e índios. Visitou, e deu ordens 
do que se devia fazer.”51

O padre Simão de Vasconcelos afirmou ainda que, em 1554, Anchieta, ao passar 
por aqui, anotou: “Na Casa do Espírito Santo continuava o padre Brás Lourenço, que ali dei-
xamos em lugar de Afonso Brás o ano antecedente, quando passamos com o padre Leonardo 
Nunes. Entre as cousas do aumento espiritual que ali fez, foi uma devota Confraria, com in-
vocação da Caridade; o instituto o mostrava; e era ele, que além da confissão e comunhão nas 
festas principais do ano, e de Nossa Senhora, todos os que nela entravam ficavam obrigados 
a procurar com todas as forças desarreigardos vícios (os mais comuns na terra) juramentos 
e murmurações; com pena destinada por regra, que pagaria certa quantia de dinheiro para 
ajuda de casar uma órfã, todo aquele, que ou em sua pessoa fosse achado cometer os tais 
vícios, ou os consentisse nos outros, sem tratar de lhe aplicar remédio conveniente assinado 
na mesma regra.”52 

E acrescentou Vasconcelos, que:

Este só sacerdote era o pároco daquele povo todo, nem na nossa nem em alguma outra igreja havia 

quem pregasse ou confessasse, ou doutrinasse, ou administrasse sacramento algum; a tudo acudia 

um só Brás Lourenço incansavelmente, e com tal fruto que disse dele o  venerável padre José de 

Anchieta, que daquele bom tempo  durava ainda em o seu, sendo ele já velho, na vila do Espírito 

Santo, o efeito da doutrina do padre, por estas palavras: Doutrina e pregava (dia) com tanto fruto, 

que além do aproveitamento dos pais, ficavam os filhos com tanta luz…53

Em 1555, o padre Luís da Grã escreveu carta do Espírito Santo na qual informa-
va: “É esta terra mui fértil dos mantimentos da terra, onde melhor se poderiam manter os 
meninos dos gentios que em nenhuma outra Capitania. Estão os moradores mui contentes, 
porque além do metal, que se na mesma vila achou, que se cá tem por prata, e muito ferro, 
mandou o capitão Vasco Fernandes Coutinho descobrir, pelo sertão, e acharem ouro e certas 
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pedras que dizem que serão de preço, e que dum e doutro há muita cópia.”54 

E em 1557 Duarte de Lemos apareceu mais uma vez, talvez a última, em Vitória. 
Ele assumira o governo da Capitania de Porto Seguro em 1550 e ali permaneceu até 1554. 
Contudo, em 1557 a sua presença ainda foi registrada no Espírito Santo. Afirmou a esse 
respeito o padre Francisco Pires: “Aos 20 de janeiro batizei o filho do Gato e casei-o com a 
sua Negra: foram seus padrinhos Duarte de Lemos, Bernardo Pimenta e André Serrão.”55 

O detalhe importante, que não pode deixar de ser lembrado, é que, se a presença 
de Duarte de Lemos foi registrada aqui em Vitória em 1557, no ano seguinte, ou seja, em 
1558, ele morreu em Portugal com cerca de oitenta anos. Consequentemente, em pelo menos 
vinte dos últimos anos de sua vida, estivera não só ligado ao Espírito Santo como também à 
povoação e vila que fundara.

Fonte: DIAS, Carlos Malheiros. História da Colonização Portuguesa do Brasil. Lisboa: Lit. 
Nacional, Vol. III, p. 202.
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Infelizmente, não sabemos exatamente quando e em que condições foi fundada a 
Câmara Municipal de Vitória. No entanto, a referência mais antiga que conhecemos a res-
peito de sua existência e funcionamento, e de seu posicionamento político, nos foi fornecida 
pelo próprio donatário Vasco Fernandes Coutinho. 

No dia 22 de maio de 1558, ou seja, cerca de oito anos após a suposta fundação 
da vila de Vitória, ele escreveu uma carta ao governador-geral Mem de Sá e agradeceu pelo 
socorro que havia prestado à Capitania do Espírito Santo no combate aos índios. Nessa luta, 
como se sabe, Mem de Sá perdera seu filho Fernão de Sá - o jovem chefe da expedição que 
o governador mandara, logo que chegou à Bahia, nos fins de 1557, para combater os índios 
tupiniquins. Esses índios dominavam a região litorânea, do sul de Porto Seguro ao norte do 
Espírito Santo, mas se concentravam no rio Cricaré, atual São Mateus, e ameaçavam tomar 
a vila de Vitória. E foi por isso que Vasco Coutinho pediu socorro ao governador-geral, e 
assegurou que esses índios “o tinham cercado na vila, onde dias e noites o combatiam, e que 
não podia deixar de se entregar a que o comessem, se o não socorressem com muita brevi-
dade.”01 

Fernão de Sá, ousadamente, atacou os tupiniquins em seu próprio reduto, e acabou 
perdendo a vida na famosa Batalha do Cricaré. Nos combates que se seguiram, entretanto, as 
forças remanescentes da expedição de Fernão de Sá, com o apoio dos moradores de Vitória, 
conseguiram derrotar os índios, livrando a vila do cerco que estes lhe faziam, e obrigando-os 
a “lhes pedir paz”. Nessas refregas, também morreram importantes lideranças da vila, como 
Bernaldo Sanches de la Pimenta, antigo capitão-mor da Capitania, que substituíra Vasco 
Coutinho em suas ausências, além de Manuel Ramalho, ex-escrivão do almoxarifado, antigo 
morador de Vitória desde os tempos iniciais de Duarte de Lemos, de quem recebera uma 
sesmaria em Jucutuquara, limitante com a dos jesuítas, como vimos anteriormente.

Na carta escrita a Mem de Sá, Vasco Coutinho, que estava então em Ilhéus, já se 
dizia “doente e aleijado”.  Além de agradecer ao governador e afirmar que por causa de sua 
ação, a terra “dos índios já fica segura” e igualmente “despovoada deles”, ele pedia ainda a 
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Mem de Sá “que me proveja com justiça de algumas desordens que lá há entre nós”. Couti-
nho confessou que “os moradores têm [estado] contra mim, por onde se tem causado muitos 
ódios e muitos desmandos entre eles”. Ele se referia às incursões que os colonos brancos de 
Vitória faziam contra os índios, buscando escravizá-los. Para Coutinho, esse seria o verdadei-
ro motivo de “os índios se alevantarem”, com os “resgates” feitos pelos brancos na tentativa 
de escravizá-los. Coutinho rogava ao governador que tomasse providências para que não 
houvesse tanta “escusa e ódios e demanda”. Na conclusão da carta, Vasco Coutinho ainda 
suplicava para que o “capitão que aí estiver não no tragam e tratem como até agora fizeram, 
e a mim, dizendo que no sertão eu não tinha entender porque a Câmara tinha esse po-
der” (grifos meus) e ele [capitão] “com a postura que ela tem”, “dizer a Vossa Senhoria 
o pouco amor e cortesia e ensino que comigo usavam.”02 

Como se observa, na carta de Ilhéus, Vasco Coutinho se queixava ao governador 
de que os moradores da vila de Vitória, organizados em sua Câmara, lhe tinham “ódios”, 
faziam “demandas” exorbitantes e viviam em situação de “desmando”. Esses moradores não 
só contestavam sua autoridade de capitão e governador como também afirmavam desme-
suradamente o poder da Câmara. E ele esclareceu inclusive a maior causa da rivalidade dos 
moradores: eles não admitiam que Vasco Coutinho tivesse autoridade sobre o “sertão”, uma 
vez que a Câmara era quem “tinha esse poder”. 

A situação política de Vasco Coutinho no Espírito Santo, principalmente em seu 
relacionamento com os moradores da vila de Vitória, representados em sua Câmara, não era 
nada confortável. Sua autoridade era seriamente contestada pelo órgão político da vila, que 
não lhe reconhecia jurisdição sobre o “sertão”, onde viviam os índios que eles queriam escra-
vizar. Essa era claramente uma atitude de rebeldia por parte da Câmara, que Vasco Coutinho 
interpretou como prova do “pouco amor e cortesia” que lhe devotavam os moradores.

Mesmo assim, ou por causa disso mesmo, Vasco Coutinho, comunicava ainda que 
se dirigia mais uma vez para o “Reino”. Em Portugal, Vasco Coutinho esperava ver “se posso 
achar quem a povoe, e fazer algum partido ou vender (…) para que a terra se povoe e não 
esteja tão deserta como está e tão desamparada, é necessário ir tomar conclusão antes que 
morra, porque sou já mui velho e mui cercado de doenças, e morrendo desta maneira corra 
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a alma muito risco.”03 

Na verdade, Vasco Coutinho vinha tendo problemas e desavenças com os mora-
dores da vila de Vitória desde há algum tempo, sem conseguir, apesar de sua boa vontade, 
sanar essas divergências. É isso o que também ficamos sabendo por uma carta escrita pelo 
padre Francisco Pires em maio de 1557. Nela, o padre afirmou: “Uma das coisas que nesta 
terra me alegrou foi o governador fazer um grande milagre. Estavam os moradores desta 
Vila muito desgostosos, e com ele muito diferentes por coisas que ele lhes fazia. Quis nosso 
Senhor movê-lo, e ele mandou chamar a todos aqueles que lhe pareciam estar escandalizados, 
e com boas palavras e amostras de sentimento lhes pediu a todos perdão, prometendo-lhes 
que se algum dano houvesse feito a alguém, o satisfaria, e que daí em diante queria estar bem 
com todos.”04 

O padre Francisco Pires ficou admirado com a atitude conciliatória, adotada na-
quele momento pelo donatário, mas isso parece que não foi o suficiente para apaziguar os 
ânimos. A persistência desse conflito entre o governador e os moradores da vila exigia uma 
tomada de atitude por parte das autoridades superiores. 

Assim, dois anos depois, em carta escrita pelo padre Manoel da Nóbrega, este rela-
tou que o governador Mem de Sá, a quem o padre acompanhava,  partira da Bahia em janeiro 
de 1560, e, “visitando algumas capitanias da costa até chegar ao Espírito Santo, Capitania de 
Vasco Fernandes Coutinho, onde achou uma pouca de gente em grande perigo de serem co-
midos dos índios e tomados dos franceses, os quais todos pediram que ou tomasse a terra por El-Rey 
ou os levasse dali por não poderem já mais sustentar, e o mesmo requeria Vasco Fernandes Coutinho por suas 
cartas ao governador (grifos meus).”05 

A reivindicação apresentada ao governador-geral Mem de Sá, pelos moradores da 
vila de Vitória, organizados em sua Câmara, para que ele retomasse o Espírito Santo para 
o rei, atesta não só o ativismo político e a mobilização dos moradores como também que 
as suas antigas prevenções contra Vasco Coutinho persistiam muito agudas. E por isso eles 
faziam a grave reivindicação para que o governador simplesmente destituísse Vasco Couti-
nho e tomasse a terra de volta para o Rei. Ou seja, a Câmara municipal da vila de Vitória, e 
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seus moradores, entrava na cena histórica, assumindo abertamente graves responsabilidades 
políticas.

E o padre Manoel da Nóbrega lembrou, ainda, que: “Depois de tomado sobre isto 
conselho, [Mem de Sá] a aceitou, dando esperanças de que da tornada a fortaleceria e favo-
receria no que pudesse, por não ter tempo para mais e por não se estorvar do negócio a que 
vinha do Rio de Janeiro.”06 

Essa atitude de Mem de Sá, por sua vez, aquiescendo de forma imediata à reivin-
dicação dos moradores e prometendo satisfazê-la em seu retorno do Rio de Janeiro, para 
onde se dirigia com a grande missão de combater aos franceses, mostra que Mem de Sá 
concordava com a avaliação política dos moradores e com o seu pleito contra o donatário. 
O ressentimento e o desgosto que ele tinha pela morte de seu filho Fernão de Sá - a quem 
ele tanto amava - no Espírito Santo, fato pelo qual ele sempre imputou a Vasco Coutinho, e, 
além disso, a avaliação que Mem de Sá fez in loco da situação da Capitania, não deixaram de 
contribuir para que assumisse uma orientação compatível com as pretensões das lideranças 
locais. E essa convergência de opinião pode explicar o apoio que Mem de Sá recebeu no Es-
pírito Santo para sua importante missão no Rio de Janeiro.

Mesmo assim, Nóbrega também comentou em sua carta, de forma muito otimista, 
que: “Esta Capitania se tem por a melhor cousa do Brasil depois do Rio de Janeiro: nela 
temos uma casa, onde se faz fruto com cristãos e com escravos, e com uma geração de ín-
dios, que ali está que se chamam do Gato, que aí mandou vir Vasco Fernandes do Rio de 
Janeiro; entendem-se também com alguns Topinaquins, e se Nosso Senhor der tão boa mão 
ao governador à tornada como lhe deu em todas as outras partes, que os ponha a todos em 
sujeição e obediência, poder-se-á fazer muito fruto, porque este é o melhor meio que pode 
haver para sua conversão”.07 

E, de fato, quando retornava do Rio de Janeiro para a Bahia, em agosto do mesmo 
ano de 1560, o governador Mem de Sá cumpriu a promessa, feita anteriormente aos mora-
dores da vila de Vitória. Ele tomou a importante decisão, registrada em um dos documentos 
mais preciosos da história da Câmara municipal de Vitória, de aceitar a suposta renúncia de 
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Vasco Coutinho, e realizou a indicação e eleição do nome de Belchior de Azeredo como 
novo capitão-mor. Afirmava o documento: 

Mem de Sá, do Conselho d’el-rei Nosso Senhor, capitão da cidade do Salvador, Bahia de Todos os 

Santos, governador-geral em todas as capitanias e terras de toda a costa do Brasil pelo dito senhor. 

Faço saber aos Juízes, Vereadores e Povo desta Capitania do Espírito Santo, (grifos meus) 

que vindo eu correr a costa, Vasco Fernandes Coutinho, capitão e governador que era capitão dela a  

renunciou em Sua Alteza, e eu em nome do dito Senhor a aceitei, e em seu nome faço capitão dela 

a Belchior de Azeredo, cavaleiro da casa d’el-rei Nosso Senhor, por ser elegido pelo povo, e as 

mais vozes, (grifos meus) e por confiar dele em tudo o que encarregar do serviço de Sua Alteza, o 

fará bem, e fielmente, e como deve, e ele poderá usar de todos os poderes e jurisdições que Vasco 

Fernandes Coutinho tinha, e usará por bem de suas doações, e haverá todos os próis e percalços 

ao dito ofício ordenados, enquanto servir o dito cargo, que será até Sua Alteza prover, e a mim me 

parecer seu serviço, e ele haverá juramento em Câmara, para que seja metido de posse do 

dito cargo, (grifos meus) sobre os Santos Evangelhos, que bem e verdadeiramente servirá ao dito 

cargo, guardando em tudo o serviço de Deus, e de Sua Alteza, o direito das partes, de que se fará 

assento nas costas desta, e será registrada no livro da dita Câmara, (grifos meus) onde se fará 

outro do termo do dito juramento que o dito Belchior de Azeredo assinará. Pelo que vos mando 

que obedeçais em tudo e por tudo o que vos por ele for mandado, como capitão que é. Cumpri-o 

assim. – Dado nesta vila de Nossa Senhora da Vitória, sob meu sinal e selo das suas armas. – Hoje, 

três de agosto de 1560. António Serrão a fez. – Mem de Sá.”08 

Como se nota por esse importante documento, Mem de Sá dirigiu-se explicitamen-
te aos “Juízes, Vereadores e Povo” da Capitania. E, ao justificar a sua decisão de nomear o 
novo capitão, reconheceu claramente que o fazia por ser Belchior de Azeredo “elegido pelo 
povo, e as mais vozes”, além disso, Mem de Sá mandou que ele prestasse juramento perante 
a Câmara. Portanto, o governador-geral sugeriu assim que fora ela, a Câmara, a verdadeira 
origem de sua indicação. 

O ato governamental consagrava o poder de que se revestira a Câmara, com seus 
juízes e vereadores. E igualmente comprometia o novo mandatário com a obrigação de bem 
exercer o seu cargo - “bem, e fielmente, e como deve” -, ao guardar o serviço de Deus e do 
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rei, e ao respeitar o “direito das partes”, ou seja, fazendo justiça aos moradores. Por esse 
motivo, a sua legitimidade dependia não só da eleição feita pelo “povo” como também de 
sua indicação pelo governador, homologadas pela Câmara, diante da qual deveria prestar 
juramento.  Contudo, dependia também do exato cumprimento do mandato para o qual fora 
designado. 

Estabelecia-se assim uma situação política muito clara, em que os moradores e a 
Câmara eram reconhecidos pelo próprio governador-geral como legítimos protagonistas po-
líticos.

Mem de Sá mandou que o documento fosse registrado no “Livro da Câmara”, o 
mesmo em que também deveria ser feito o termo de juramento do novo capitão. Infelizmen-
te, porém, este livro e todos os outros documentos camarários, principalmente as suas atas, 
que foram produzidas e emitidas durante quase três séculos, desapareceram inexplicavelmen-
te. Por esse motivo, vemo-nos hoje na contingência de resgatar essa história pelos meios de 
que dispomos, o que não é fácil, diga-se de passagem.

No ano seguinte, em 16 de outubro de 1561, o mesmo governador Mem de Sá 
emitiu outro relevante documento sobre o mesmo assunto. Desta vez ele, ao se dirigir ao ou-
vidor, ao provedor, ao “juiz e justiças”, quer dizer, à Câmara, da Capitania do Espírito Santo, 
afirmou que, “como sou informado que Vasco Fernandes Coutinho é falecido”, a Capitania 
“fica e pertence a Sua Alteza”. Em consequência disso, Mem de Sá ordenava que “vos ajun-
teis em  Câmara e tomeis posse desta Capitania para sua Alteza, [grifos meus] elejais 
só por capitão dela a Belchior de Azeredo, para que ele a governe em nome de Sua Alteza; e 
a nenhuma pessoa entregareis, ainda que traga provisão de Sua Alteza, sem levar de mim, ou 
do governador que suceder, provisão para se entregar; salvo se vier Vasco Fernandes Cou-
tinho, filho do defunto, porque em tal caso lhe entregareis a Capitania, ainda que não leve 
meu recado.”09

Analisando esse documento, e cotejando-o com o documento anteriormente ci-
tado, de autoria do mesmo Mem de Sá, o historiador José Teixeira de Oliveira achou a sua 
determinação “incompreensível”, uma vez que, segundo ele, no auto anterior de 1560 o 
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governador já havia tomado posse da Capitania para a Coroa e agora admitia a sua entrega 
para Vasco Fernandes Coutinho Filho. A sua suposição foi a de que, entre um ato e outro 
do governador, o filho do donatário reclamara seus direitos diante da suposta intenção de 
afastá-lo da sucessão.10 

Na verdade, o suposto fato novo, que motivara o ato mais recente de Mem de Sá, 
e por isso ele fez questão de mencionar isso no início desse novo documento, teria sido o 
falecimento de Vasco Fernandes Coutinho. Ou seja, antes, em 1560, Mem de Sá admitia que 
Vasco Coutinho havia renunciado à Capitania, e por isso nomeava novo capitão para ela. Um 
ano depois, porém, em 1561, ele partia da pressuposição de que ele falecera. Em outras pala-
vras, Mem de Sá já admitia que a suposta renúncia do donatário não tinha validade definitiva, 
e que o legítimo herdeiro da Capitania poderia reivindicar a sua posse.

Para nós, que estamos interessados em resgatar pelos meios disponíveis a trajetória 
da Câmara municipal de Vitória, o que prioritariamente importa na análise desse novo docu-
mento é a nova comunicação que o governador estabeleceu com a Câmara,  ordenando que 
ela se reunisse novamente e tomasse posse da Capitania para sua Alteza Real. Além disso, o 
governador-geral reiterou igualmente a ordem para que ela  elegesse “só por capitão dela a 
Belchior de Azeredo, para que ele a governe em nome de Sua Alteza”. Ou seja, o novo docu-
mento ratificava a legitimidade conferida à Câmara municipal pelo governador para proceder 
ao ato tão relevante de eleger, agora definitivamente, o novo capitão-mor.

No entanto, é impossível não deixar de mencionar aqui uma questão que José Tei-
xeira de Oliveira também abordou em sua obra: ele tomou como certa a suposta informação 
de que partira Mem de Sá, no documento de 1561, segundo a qual Vasco Coutinho morrera 
de fato neste ano. A esse respeito, Oliveira mencionou a informação, fornecida anteriormen-
te pelo padre Serafim Leite, - historiador da Companhia de Jesus no Brasil -, pela qual Vasco 
Coutinho somente falecera em 1571, isto é, dez anos após a data pressuposta por Mem de 
Sá e aceita por ele, Teixeira de Oliveira. O historiador do Espírito Santo considerou que 
Serafim Leite não mencionou a fonte em que se informou para fazer sua colocação, e por 
isso duvidou dessa informação. Todavia, isso não é verdade: Serafim Leite apresentou, sim, 
uma evidência conclusiva, até prova em contrário, de que Vasco Coutinho apenas faleceu em 
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1571. Na verdade, vou reproduzir aqui uma discussão que já apresentei anteriormente em 
outro trabalho meu.11

O primeiro historiador moderno que tomou como certa a morte de Vasco Coutinho 
em 1561 foi o visconde de Porto Seguro, Francisco Adolfo de Varnhagen. Em sua História 
Geral do Brasil, cuja primeira edição é de 1854, ele conta que o terceiro governador-geral do 
Brasil, Mem de Sá, 1558-1572, ao regressar para a Bahia da primeira viagem que fizera ao 
sul do Brasil, em 1560, passando diante do litoral do Espírito Santo, resolvera entrar em seu 
porto e “encontrou aí em mãos do ouvidor a renúncia que da Capitania acabava de fazer o 
seu donatário Vasco Fernandes Coutinho, que no ano seguinte (1561) faleceu.”12 

A nascente historiografia capixaba seguiu os passos desse pioneiro e repetiu fiel-
mente a tese de Varnhagen. José Marcelino Pereira de Vasconcelos, por exemplo, autor do 
Ensaio sobre a História e Estatística do Espírito Santo, a primeira obra escrita com a pre-
tensão de ser uma história do Espírito Santo, em 1858, transcrevendo o mesmo documento 
que tinha sido citado por Varnhagen, afirmou: “Em 1561 faleceu Vasco Fernandes, segundo 
se prova do documento autêntico, escrito da Bahia pelo governador Mem de Sá e dirigido a 
Belchior d´Azevedo.”13

Duas décadas depois, em 1879, Basílio Daemon em seu livro Província do Espíri-
to-Santo: Sua Descoberta, Chronologia, Synopses e Estatística, seguiu José Marcelino P. de 
Vasconcelos e reafirmou a tese de que em 1561: “Falece neste ano o donatário desta Capi-
tania Vasco Fernandes Coutinho, não sabendo-se ao certo a data de seu passamento, mas 
podendo-se afiançar ser antes de outubro, visto a Provisão de Mem de Sá ser datada deste 
mesmo mês.” Acrescentando ainda que: “Vasco Fernandes Coutinho morrera vítima de mo-
léstias adquiridas por suas extravagâncias, a que havia-se entregado nos últimos dias de sua 
vida, talvez devido aos desgostos sofridos nos últimos tempos, sendo enterrado na Vila do 
Espírito Santo, onde residia.”14 

Muito tempo depois, já no século XX, outro historiador capixaba, Mário Aristides 
Freire, em capítulo de seu livro que intitulou “Finda o governo do primeiro donatário”, afir-
ma, mas sem mencionar a fonte, que, mesmo depois daquela nomeação feita por Mem de Sá: 
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“Coutinho ainda conseguiu rever a Capitania, onde poucos meses sobreviveu à renúncia. Em 
outubro de 1561 o mesmo governador-geral já lhe regulava a sucessão definitiva, mandando 
que, reunidos em Câmara os moradores elegessem ainda Belchior de Azevedo para servir 
de capitão-mor; e que este só entregasse a Capitania a um filho, de igual nome, do donatá-
rio.”15Mesmo assim, Mário Freire informa que Serafim Leite em sua História da Companhia 
de Jesus teria afirmado que Vasco Fernandes Coutinho falecera em fevereiro de 1571, sem 
entrar, no entanto, em maiores considerações.16

Depois disso, e seguindo a mesma orientação de Mário Freire, o historiador José 
Teixeira de Oliveira,- autor de uma obra clássica que é ainda hoje referência obrigatória sobre 
a história do Espírito Santo, publicada pela primeira vez em 1951 -, dedicou um capítulo 
inteiro dela à questão da morte de Vasco Coutinho, intitulando-o exatamente de “Morte 
do Fundador”. Assim, na página 103 de sua última edição, ele reafirmou taxativamente que 
“Vasco Coutinho faleceu em 1561”, citando logo em seguida a mesma passagem de frei Vi-
cente do Salvador, também mencionada pelo jornalista Cláudio Lachini mais recentemente, 
segundo a qual Vasco Coutinho “acabou tão pobremente que chegou a lhe darem de comer 
por amor de Deus, e não sei se teve um lençol seu em que o amortalhassem.”17  

Além disso, quanto às condições em que morreu Vasco Coutinho, Teixeira de Oli-
veira achou, sem dar maiores explicações, que haveria “algum exagero nestas palavras de frei 
Vicente do Salvador, muito amigo de construir frases de efeito”. E, em uma nota de pé de 
página, retomou a discussão sobre o ano da morte de Coutinho para contestar Serafim Leite, 
o historiador da Companhia de Jesus no Brasil. Na nota, afirma Teixeira de Oliveira, o padre 
Serafim Leite - em seu livro História da Companhia de Jesus no Brasil, volume I, página 224, 
nota 6, -, sem mencionar a fonte em que se informou, asseverou que o passamento do pri-
meiro donatário teve lugar “no mês de fevereiro de 1571”. Ou seja, dez anos após o ano que 
ele, Teixeira de Oliveira, havia considerado correto informar. E por isso Teixeira de Oliveira 
argumentou contra essa ideia em seguida, assegurando que: 

Evidentemente houve aqui um cochilo de revisão quanto ao ano, pois a dezesseis de outubro de 

1561 Mem de Sá, na Bahia, assinava um mandado em que alegava: ‘como sou informado que Vasco 

Fernandes Coutinho é falecido’. Também o mês, data vênia, obriga a uma certa reserva. Isso porque 
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Mem de Sá se revelou, no Brasil, um administrador de resoluções rápidas e prontas. Por que demo-

rar oito meses para confirmar Belchior de Azeredo no posto de capitão? Entretanto, o pranteado 

historiador da Companhia de Jesus no Brasil é, quase sempre, muito seguro nas suas afirmações. São, 

assim, homenagem à sua reconhecida probidade as considerações acima.18 

Muito honesta e educada a deferência de Teixeira de Oliveira ao seu colega Serafim 
Leite, de “reconhecida probidade”, e a quem ele, entretanto, contestou. De fato, no docu-
mento que Teixeira de Oliveira transcreve logo adiante, o governador Mem de Sá, em uma 
ordem assinada aos 16 de outubro de 1561, afirma que teria sido informado da morte de 
Vasco Fernandes Coutinho e que por causa disso a Capitania voltava a pertencer ao rei. Mo-
tivo pelo qual Mem de Sá, como vimos, mandou que a Câmara se reunisse e elegesse como 
capitão Belchior de Azeredo.19 

Teixeira de Oliveira usou esse documento, emitido por Mem de Sá, para confirmar 
sua hipótese sobre a data da morte de Vasco Coutinho, mas achou a ordem para dar posse 
a Belchior de Azevedo uma “incompreensível determinação”. É que ele se pergunta: “Pelo 
auto, referido em sua carta de trinta e um de março de 1560 e provimento de três de agosto 
do mesmo ano, já não havia o governador-geral tomado posse da Capitania para a Coroa? 
Por que agora autoriza a entrega ao herdeiro do extinto? Teria vindo de Lisboa alguma re-
comendação especial sobre o assunto, ou o filho de Vasco Coutinho reclamara seus direitos, 
ao ter ciência dos instrumentos que o afastavam da sucessão da donataria. São questões que 
ficaram sem resposta, pois não surgiram até agora documentos - se é que existem - que se 
elucidem. De outra parte, os que nos antecederam no estudo do passado espírito-santense 
calaram inteiramente a matéria.”20

Na verdade, Teixeira de Oliveira havia mencionado anteriormente outro documen-
to, o provimento, emitido pelo mesmo Mem de Sá em 3 de agosto de 1560, no qual este 
dizia que “vindo eu a correr a costa, Vasco Fernandes Coutinho, capitão e governador que 
era dela, a renunciou em Sua Alteza, e eu em nome do dito Senhor a aceitei, e em seu nome 
faço capitão dela a Belchior de Azevedo [Azeredo] cavaleiro da casa d’el-rei Nosso Senhor, 
por ser elegido pelo povo, e as mais vozes,…”21Parecendo-lhe, portanto, “incompreensível” 
o fato de Mem de Sá voltar a fazer a mesma nomeação que fizera antes.
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Em síntese, apesar dessa hesitação, completamente confiado no documento emiti-
do pelo governador Mem de Sá em 1561, - um documento que embasava a decisão real deste 
governador de intervir na Capitania, praticamente retomando-a para a Coroa portuguesa e 
nomeando para ela, por consequência, um novo capitão -, Teixeira de Oliveira descartou a 
hipótese levantada por Serafim Leite sobre o ano da morte de Vasco Coutinho. Teixeira de 
Oliveira, alegou para isso que Leite não apresentara provas irrefutáveis de sua afirmação de 
que Vasco Coutinho teria morrido apenas em 1571, o que, como veremos logo adiante, não 
é verdade, uma vez que Serafim Leite apresentou de fato a prova em que se baseou.

Na ausência aparente de qualquer outro registro que mencionasse a possível exis-
tência de Vasco Fernandes Coutinho no intervalo de tempo entre 1561 e 1571, e diante do 
silêncio aparente do próprio Serafim Leite, que não se sabe sequer se teria tomado conhe-
cimento da contestação que lhe fora feita por Teixeira de Oliveira, a tese deste último, que 
reproduzia parcialmente a hipótese de Varnhagen, ganhou foros de verdade indiscutível. 
Além do mais, é aceita incondicionalmente até hoje, como tal, por quase toda a historiografia 
capixaba, com uma única exceção, o saudoso professor Renato Pacheco. 

No jornal eletrônico Século Diário, editado pelo jornalista Rogério Medeiros, em 
uma edição de 2002, o professor Renato Pacheco escreveu o artigo intitulado “O Ano em 
que morreu Dom Vasco”. Ele elencou os historiadores que deram o ano de 1561 como efe-
tivamente o ano da morte de Vasco, ou seja, “Eliane Sanceau, Luiz Derenzi, Luiz Guilherme 
Santos Neves, Maria Stella de Novaes, José Teixeira de Oliveira e tantos mais que escreveram 
sobre D. Vasco Fernandes Coutinho…”. No entanto, Renato Pacheco acrescentou que: “O 
padre Serafim Leite, S. J., dá o ano de 1571 para tal fato, o que causou surpresa a José Teixeira 
de Oliveira, tanto mais que a primeira informação do jesuíta não era estribada em documen-
tação sólida. Todavia, o documento de que se valeu o grande historiador da Companhia de 
Jesus foi uma carta de 18 de junho do referido ano (a que já nos referimos nestas nótulas) e 
firmada pelo padre Antônio da Rocha, Superior do Espírito Santo, e divulgada, em primeira 
mão, nas Actas do Congresso Internacional dos Descobrimentos, em 1961.”22

Assim, após mencionar a passagem, da carta citada por Serafim Leite, em que o 
padre Antônio da Rocha diz que Vasco Coutinho havia falecido em 1571, Renato Pacheco 
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conclui: 

O documento desfaz algumas dúvidas. Primeira: que Dom Vasco teria morrido na Bahia, como 

afirma Sérgio Buarque de Holanda em Visão do Paraíso. Segunda: que o donatário morrera ex-

comungado pelo intolerante bispo, D. Pero Sardinha, o que não se coadunaria com a comunhão 

semanal. Por outro lado, o texto levanta tremenda dúvida, 1561 ou 1571? Como enfrentaremos a 

informação corrente de que o filho assumira em 1564, morto o pai, evidentemente, ainda mais que, 

baseado no irmão Sebastião Lopes, Serafim Leite lembra que Vasco Filho fora preso por corsários 

franceses calvinistas, em 13 de setembro de 1571, passageiro que era na caravela do governador D. 

Luís de Vasconcelos e levado para a França, tendo pago o resgate de 1200 cruzados? Resta iniciar 

novas pesquisas para que o assunto fique esclarecido.23    

Como se observa, Renato Pacheco admite que o documento apresentado por Sera-
fim Leite “desfaz algumas dúvidas”, mas, mesmo assim não considera que ele tenha tornado 
o assunto “definitivamente esclarecido”, sugerindo para isso novas pesquisas. Confiado na 
informação de que Vasco Filho teria assumido em 1564, e pressupondo que para isso era 
preciso que já estivesse “morto o pai”, Pacheco manteve-se, prudentemente, na dúvida.

A primeira pista concreta que possuímos para resolver esse imbróglio, consta em 
uma carta datada de 1562, um ano depois da suposta morte de Vasco Coutinho. Nela, o je-
suíta Leonardo do Vale procurou explicar as “desgraças” pelas quais passava a Capitania de 
Vasco Fernandes Coutinho, ao afirmar que ela era “pouco favorecida d’el-rei, por ser alheia, 
e de seu dono, por ser pobre”. Portanto, ele dá a entender que Vasco Coutinho além de ainda 
estar vivo naquele ano, seria pobre.24

Todavia, é no mesmo documento mencionado por Renato Pacheco - uma separata 
do volume V, das Actas do Congresso Internacional de História dos Descobrimentos, publi-
cado em Lisboa em 1961, - que se encontra a informação que julgamos esclarecedora a res-
peito da morte de Vasco Coutinho. Apresentado pelo próprio historiador Serafim Leite, seu 
título exato é: “Aspectos do Brasil em 1571 numa carta inédita do padre Antônio da Rocha, 
Superior do Espírito Santo.”25

Na carta, o jesuíta Antônio da Rocha - que residia no Espírito Santo desde 1566 
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- após relatar os inúmeros trabalhos que os padres tinham na evangelização de brancos e 
sobretudo dos índios, que não eram poucos segundo ele, descambou completamente para 
outra questão. No entanto, vale a pena reportá-la, não só pelo inusitado do tema como tam-
bém pela sinceridade de seu depoimento.

Repetindo o que ele já havia escrito numa carta anterior, confessou abertamente o 
padre Rocha, ao seu Superior, que o seu maior problema não era o ter de cuidar “de todos 
mais ofícios e coisas da Casa”, serviço que ele procurava desempenhar com denodo e alegria, 
mas pelo fato de ele o fazer “com bem pouca caridade e muita imperfeição e distraimento.” 
Mas, qual seria, segundo ele, a causa desse seu tão estranho e condenável comportamento?

Ele mesmo o responde com a maior honestidade, logo em seguida. Portanto, vamos 
ler a sua confissão:

 Porque trago comigo a mim mesmo. E quando em Portugal me disseram que viesse para 

o Brasil, com ter entendido que as mulheres cá andam nuas, logo propus ao padre Provincial Leão 

Henriques a minha fraqueza e má inclinação contra a castidade, e ele disse que confiasse em Deus. 

Depois, em Lisboa, o propus ao Pe. Miguel de Torres, e Luís Gonçalves enviou-me ao Pe. Inácio 

d´Azevedo, o qual não se deu por achado; denique, nil profeci (enfim, não adiantei nada), antes ele 

me trouxe e vai em cinco anos que me encarregou que tivesse cargo desta Casa; e quando ele daqui 

partiu para dar conta a V. P. da Província, lhe tornei a significar as minhas tentações contra a castida-

de, e que não tantum pro me sed pro omnibus qui in Brasilia degunt (Não tanto por mim, mas por 

todos os que residem no Brasil) me parecia ser serviço de Deus Nosso Senhor haver mudanças desta 

Província para o reino de Portugal, porque muitos sofrem a tentação dois, oito e doze anos, que não 

a sofrem quinze, por nossos pecados, como o tem mostrado a experiência de operários tão antigos 

na Companhia, que tanto pediram mudança da Província até que a tomaram, do estado e religião, 

com desonra da Companhia.”26

E, após fazer essa confissão bombástica de que ele não resistia ao estímulo sexual ao 
ver as índias nuas, quase a entrar em detalhes, o atormentado padre arrematou sua confissão 
muito pessoal, dizendo: 

Eu ao menos confesso a V. P. que não sei se se passou uma hora desde que estou na Província sem 
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sentir estímulos gravíssimos, porque às vezes os tinha em Portugal, onde as mulheres andam ao me-

nos embuçadas, mas aqui desfaçadas e buscam aos homens, e muitas delas têm melhor parecer que 

as brancas espanholas. Por onde, os que cá residimos temos maior necessidade de ajudas espirituais 

que em Espanha, porque sempre as temos ao menos duas vezes ao dia diante dos olhos. E a causa 

porque fui tão longo em tão suja matéria é porque dormindo e velando e quicquid aliud faciendo (e 

fazendo seja o que for) sempre me encontro nela, e ela é a que milita nesta terra, contra a qual peço, 

pelas chagas de Nosso Senhor, ajuda a V. P. e a todos os Irmãos da Companhia.”27 

Mesmo não estando relacionada ao nosso tema, fiz questão de salientar esta inusita-
da passagem, não só por seu ineditismo, como também porque ela é o centro do conteúdo da 
carta. Além do mais, ela atesta cabalmente que se trata do depoimento de uma pessoa sincera 
e muito confiável, aparentemente incapaz de mentir abertamente sobre um assunto pelo qual 
não teria nenhum interesse direto. Enfim, quero dizer que o depoimento do padre sobre a 
morte de Vasco Coutinho é mesmo uma fonte bastante confiável. 

E no item nº 11 dessa mesma carta, o padre Rocha voltou a mudar de assunto para 
dizer: “Mas esperamos no Senhor que com a vinda do capitão e Senhor da terra se reduzam, 
porque o que era faleceu em fevereiro passado. Chamava-se Vasco Fernandes Coutinho. 
Levou-o desta Capitania o padre Inácio d’Azevedo e deixou-o na Bahia, onde segundo ele 
dizia, o mantinha os padres, donde se tornou: e, depois de cegado, morreu, sendo muitas 
vezes visitado e ajudado espiritualmente pelos da Companhia, com os quais se confessava e 
comungava cada oito dias.”28

Assim, na nota 22 de seu livro, Serafim Leite ainda esclareceu que o novo capitão, 
que era esperado e citado pelo padre em sua carta, era Vasco Fernandes Coutinho Filho. Na 
nota 23 ele reafirma que Vasco Fernandes Coutinho (Pai): “Faleceu, segundo a carta, em 
fevereiro de 1571.”29 

Aí está, portanto, a prova documental que José Teixeira de Oliveira tanto reclamava 
de Serafim Leite. Ela é, de nosso ponto de vista, e ao contrário do que pensava Renato Pa-
checo, completamente inequívoca sobre o assunto que nos interessa, ou seja, o ano da morte 
e as condições em que morreu Vasco Fernandes Coutinho.
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O trecho da carta supracitada faz referência a alguns personagens e eventos que 
valem a pena serem comentados aqui, na medida em que esclarecem melhor a questão que 
nos preocupa.

O padre Inácio d’Azevedo, citado pelo autor da carta e que teria levado Vasco 
Coutinho para a Bahia, foi não só uma das figuras mais emblemáticas do processo de esta-
belecimento dos jesuítas no Brasil, como também um dos organizadores dessa façanha. Per-
tencente à nobreza portuguesa, ingressou na Companhia de Jesus em 1548 e tornou-se logo 
depois Reitor do Colégio de Lisboa. Em 1565, com o apoio do próprio papa, foi nomeado 
Visitador do Brasil pelo futuro São Francisco de Borja, o Geral da Companhia de Jesus. Par-
tiu de Portugal e chegou à Bahia em agosto de 1566, na companhia de vários jesuítas entre os 
quais o autor da carta que estamos comentando, o padre Antônio da Rocha. Logo depois de 
sua chegada à Bahia, de acordo com o objetivo de sua missão, iniciou a visitação das diversas 
capitanias em que se encontravam os jesuítas. No Espírito Santo deixou o padre Rocha, e 
dirigiu-se depois disso às demais capitanias do sul. E justamente, ao retornar de sua visita a 
São Paulo e ao Rio de Janeiro, ele recolheu Vasco Coutinho e o conduziu à Bahia, confor-
me nos informa o padre Rocha. Em agosto de 1568, o padre Inácio de Azevedo retornou à 
Portugal, onde buscava e encontraria apoio para a tarefa que se propunha, a de fortalecer a 
missão jesuítica no Brasil. Em 1570, ao retornar para o Brasil, juntamente com mais trinta 
e nove companheiros, a expedição que os conduzia foi acometida e atacada por piratas hu-
guenotes, comandados por Jacques de Sores, vindo a perecer juntamente com todos os seus 
companheiros, episódio famoso que ficou conhecido como o dos “40 Mártires.”  

O padre Rocha diz em sua carta que ele vivia no Espírito Santo havia cinco anos, 
tempo que corresponde exatamente ao período que medeia entre a sua chegada em 1566, 
trazido pelo Visitador Inácio d’Azevedo, como vimos, e a data em que elabora sua carta em 
junho de 1571. Ou seja, não resta nenhuma dúvida de que o padre, ao falar dos episódios 
envolvendo o antigo donatário, não somente se referia a eventos ocorridos neste mesmo pe-
ríodo, como também que esses eventos foram presenciados por ele. E, por isso, confirma-se 
plenamente a tese de que Vasco Coutinho não havia mesmo falecido antes disso, ou seja em 
1561, como quer a maior parte da historiografia. A menos que o padre estivesse mentindo, 
o que não era de seu feitio, como se viu. Nem tinha ele qualquer interesse nisso, como fica 
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evidente pelo fato de se tratar de informações - estas relativas ao antigo donatário -, inseridas 
quase ao acaso no texto.

Seja como for, o que é completamente fora de dúvida, na nova ordem emanada 
do governador Mem de Sá, em 1561, é que no lugar de Vasco Coutinho assumiu de fato o 
capitão-mor Belchior de Azeredo. E quem nos informou isso foi uma carta escrita por “co-
missão” do padre Brás Lourenço, que residia no Espírito Santo desde 1553. 

Nessa carta, datada de 10 de junho de 1562, do Espírito Santo, o padre Brás Lou-
renço revelou que o capitão Belchior de Azeredo era “pessoa mui nobre e para este ofício 
mui suficiente, assim por sua virtude e saber como por ter ele ânimo para sujeitar estes índios 
e resistir aos grandes combates dos franceses, é muito nosso devoto e ajuda e favorece em 
todas as coisas tocantes à conversão dos Gentios e em tudo o de mais que cumpre ao serviço 
de Nosso Senhor. Todos os seus negócios e coisas de consciência comunica sempre como 
padre Brás Lourenço, a que ele tem muito crédito, e obediência in Domino, e é muito nosso 
familiar, e nos manda comumente ajudar com suas esmolas.”30 

Todavia, nessa mesma carta o padre Brás Lourenço fez uma afirmação que nos faz 
remontar novamente à questão da suposta morte de Vasco Coutinho. Disse o padre que “a 
gente desta Capitania vive com estes sobressaltos, esperando que seja de S. A., para poderem 
ser ajudados com algum socorro para sua defesa, porque, enquanto for de outrem, nunca 
será bem provida, [grifos meus] nem nos poderemos aproveitar muito em nosso ministério 
pela inquietação da terra.”31 

Essa passagem, além de sugerir implicitamente que o donatário ainda estava vivo, 
prova que naquela altura, os próprios jesuítas se identificavam claramente com a reivindi-
cação dos moradores, e da Câmara municipal, para que a Capitania fosse definitivamente 
reincorporada à Coroa.

Poucos dias após, em 26 de junho de 1562, o padre Leonardo do Valle escreveu 
da Bahia outra carta também se referindo ao Espírito Santo. Ele denunciava a presença dos 
franceses no nosso litoral e informava que: “Agora andam muitas naus espalhadas pelos mais 
dos portos, e no Rio de Janeiro se dizem estarem sete, das quais vieram duas à Capitania do 



63

A Câmara entra em Cena

Espírito Santo, e como ela é pouco favorecida d´el-rei, por ser alheia, e de seu dono, por 
ser pobre, [grifos meus] estiveram em grande aperto e desacoroçoaram tantos moradores, 
por serem poucos e, como digo mal providos, que foi necessário o nosso padre Brás Louren-
ço fazer-se seu alferes, e isto saindo pela vila animando-os (como ele escreveria miudamente) 
e com isso lhes meteu algum coração, com que pelejaram obra de quatro horas que o comba-
te durou, e quis Nosso Senhor que se achasse ali acaso uma nau que ia de S. Vicente para esse 
Reino, que os ajudou, com que os franceses não ousaram de sair à terra, e somente passou a 
coisa com esbombardearem a vila…”32

Esse relato do padre Leonardo do Valle, além de fornecer uma nova evidência de 
que o antigo donatário ainda continuava vivo em 1562, afirmou que a Capitania ainda era 
“alheia”, e que seu dono era “pobre”. Do mesmo modo, demonstra que o próprio padre Brás 
Lourenço, provavelmente motivado pela ausência temporária do novo capitão Belchior de 
Azeredo, assumiu ele mesmo a liderança militar da vila, fez-se seu “alferes”, e congregou os 
moradores a resistirem aos franceses. Essa orientação política de Brás Lourenço, que perma-
neceu no Espírito Santo durante longos anos, de 1553 a 1564, e foi o verdadeiro organizador 
do estabelecimento dos jesuítas no Espírito Santo, se coadunava claramente com o ponto de 
vista dos moradores, em que estavam incluídos indígenas, e igualmente com o da Câmara, e 
até com a própria orientação do governador Mem de Sá. 

Como vimos, no documento de 1561, em que apontava como falecido Vasco Couti-
nho e confirmava a nomeação de Belchior de Azeredo, Mem de Sá foi enfático na orientação 
dada aos moradores, quando ordenou que se “ajunteis em Câmara”, e dessem ao novo capi-
tão o apoio que a sua tarefa requeria. Em outras palavras, o governador favorecia a atuação 
política relativamente autônoma dos moradores na defesa de seus próprios interesses. E essa 
autonomia marcou a trajetória da Capitania. 

Essa orientação continha explicitamente, como se vê, o entendimento de que a 
Câmara era de fato o “ajuntamento” concreto dos moradores, em sua totalidade, e não sim-
plesmente uma “representação” sua. Juízes, oficiais e vereadores, os componentes formais 
da Câmara, eram ocupantes de cargos que não dispensavam a presença e a atuação concreta 
dos próprios moradores, que participavam igualmente da tomada de decisões e de sua im-
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plementação.  

A união e articulação dos moradores em sua Câmara, ao lado de suas lideranças, e 
com o apoio dos jesuítas, foi a verdadeira responsável pela consolidação política, militar e 
econômica da vila de Vitória. E isso implica dizer, que ela foi a responsável pela consolidação 
da própria Capitania do Espírito Santo e de sua colonização. Foi ela que permitiu a vitória 
sobre os aguerridos adversários indígenas, e principalmente sobre os franceses, que infesta-
vam o nosso litoral e acometiam a vila com muita frequência. E foi ela também que permitiu 
o “socorro” e o auxílio militar prestado à Capitania do Rio de Janeiro, que, naquela altura, 
ainda estava dominado pelos protestantes franceses.

Nascia assim, na vila de Vitória, muito precocemente e sob a liderança da Câmara, 
por meio de seus juízes, oficiais e vereadores, o embrião de um “poder local” informal, e até 
formal, uma vez que estava representado na Câmara. Um poder que ia, aparentemente, para 
além daquilo que prescreviam os documentos de criação da Capitania, a saber, a Carta de Do-
ação e o Foral, documentos ainda emitidos com base nas tradicionais Ordenações do Reino.

A vigência das Ordenações em Portugal, a começar pelas Ordenações Afonsinas 
de 1447, atualizadas pelas Ordenações Manuelinas de 1521, representava um empenho da 
Coroa portuguesa para obter um regime jurídico geral, homogeneizante, que se sobrepusesse 
à heterogeneidade do direito local e consuetudinário há muito tempo dominante em Portu-
gal, pelo menos desde os primórdios da nacionalidade portuguesa nas primeiras décadas do 
século XII. 

Todavia, com a reunião das leis, antes esparsas, e o esforço para sua aplicação em 
todo o reino, o município português também sofreu uma grande modificação tanto em sua 
estrutura quanto em sua competência. E não se pode descartar a hipótese de que estas mo-
dificações já estivessem atuando antes da codificação e que ela tenha apenas consolidado as 
mudanças. 

A tentativa de aplicação das normas constantes das Ordenações relativas à orga-
nização das vilas, dos municípios e de suas câmaras, no Brasil, já no espírito das recentes 
modificações que estavam atuando na história recente de Portugal, torna necessário que bem 
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fixemos o sentido que essas mudanças haviam tido em Portugal e de como não foi possível 
de todo reproduzi-lo na colonização do Brasil e do Espírito Santo. 

O município era uma das mais antigas instituições de origem romana e surgira com 
a outorga pelos conquistadores romanos aos habitantes das cidades vencidas dos direitos de 
cidadania -  que abrangia tanto o jus connubium quanto o ius sufragii, ou seja o direito de se 
casar com romanas e romanos e o direito de votar.  Em troca, os receptores do jus civitatem 
se obrigavam à prestação de uma série de encargos, entre eles o do serviço militar. Assim, no 
início, o municipium significava na prática não só um conjunto de privilégios mas também de 
obrigações. Na definição do velho historiador Niebuhr, a palavra latina munus significa pres-
tação, corveia, serviço, immunis é a qualidade daquele que está isento de tudo isso, enquanto 
que municeps é o seu oposto, ou seja, o munícipe é aquele que possui direitos e também obri-
gações.  Segundo também R. Bielsa, os habitantes das cidades vencidas tinham a “faculdade 
de ordenar sua administração interior, e, correlativamente, seus habitantes tinham direito de 
cidadania, mas em razão deste último, se lhes impôs a obrigação de contribuir para os cargos 
(munera) do Estado, inclusive ao serviço militar: tudo isto implica o nome de munícipes para 
os habitantes dessas cidades e o de municípios para as mesmas cidades e vilas.”33

De acordo com o livro O Município no Brasil (1532-1700), o clássico trabalho de 
Edmundo Zenha sobre o assunto: “A concessão das vantagens municipais tomou com o 
tempo um sentido honorificante, e as cidades das regiões conquistadas procuravam obter 
os direitos decorrentes daquele estado suportando, em troca, o ônus de muitos deveres que 
cada vez mais foram se acrescentando. Roma, aliás, procurava emprestar um alto cunho de 
dignidade ao predicamento de município cuja concessão lisonjeava sempre os habitantes das 
cidades vencidas.”34 

Assim, mesmo debaixo da dominação do Império Romano, a entidade municipal 
gozou de uma autonomia relativa, podendo preservar seus antigos costumes e até suas leis. 
E na Península Ibérica essa realidade foi ainda mais vivenciada. Os invasores visigodos, que 
sucederam aos romanos, tiveram a sabedoria política de conservar grande parte da organiza-
ção romana, mantendo praticamente intactas algumas daquelas tradições, que sobreviveram 
inclusive à dominação árabe.
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Com a Reconquista e a expulsão dos mouros da península Ibérica, entre os séculos 
XII e XV, e como forma de repovoar o território devastado pelas guerras, criaram-se muni-
cípios por toda a parte. Para atrair os povoadores cristãos, fazendo-os suportar tanto os tra-
balhos de reconstrução quanto as necessidades da defesa armada, os reis ibéricos, incluindo 
os de Portugal, concederam e permitiram aos novos municípios um regime de autonomia, 
liberdade e quase de autogoverno, como compensação pelo compromisso que seus habitan-
tes assumiam na defesa de seu território.

E para tornar essas regalias mais sólidas, deixando os municípios, cidades e vilas ao 
abrigo de intromissões indevidas, seja dos reis, ou de nobres, civis e eclesiásticos, procurou-
-se muni-los de um Foral, - uma carta de direitos e obrigações -, permitindo-se igualmente a 
formação de um Conselho ou Câmara. É que, conforme o historiador Gama Barros: “Dei-
xar subsistir as organizações municipais espalhadas pelo país, fundar novos Conselhos [ou 
Câmaras], ou ampliar as imunidades dos já existentes, equivalia a consolidar a defesa perma-
nente do território sobre que se estendia a vida municipal e ainda aumentar, geralmente, as 
forças militares do reino, porque a milícia dos Conselhos estava obrigada, com certas restri-
ções, a acompanhar a toda a parte a hoste real. A imunidade estabelecida aos criminosos que 
viessem acolher-se aos grêmios municipais, a liberdade oferecida a quantos se fossem abrigar 
à sombra vivificante daquelas instituições populares, enfim, as garantias e vantagens que o 
homem de condição inferior encontrava em semelhantes associações, tudo isso convertia-se 
noutros tantos estímulos para atrair a população às terras constituídas municipalmente.”35 

Assim, com os forais, e com a permissão para a criação dos Conselhos ou Câmaras, 
o município atingiu em Portugal o ponto mais alto de seu desenvolvimento. E quem com-
punha as Câmaras? É o mesmo Zenha, com base em Alexandre Herculano, quem responde. 
Para ele: “As figuras centrais do Conselho, aqueles que lhe ocupavam os cargos mais altos, 
eram: o ‘alcaide’, personagem de grande importância, representante do poder central junto 
aos povos municipalizados; tomava parte na vida administrativa e judiciária da comunidade, 
julgando com os juízes e deliberando em harmonia com eles; os ‘juízes’, também chamados 
‘alcaides’ ou ‘alvazis’, eletivos, escolhidos, em regra, dentre os homens-bons, com larga alçada 
quer no crime, quer no cível; os homens-bons, corporação de pessoas gradas que se destaca-
vam na comunidade já pela riqueza, já pela experiência ou força intelectual, já pelo exercício 
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anterior de algum cargo municipal. Desempenhavam papel de relevo, assessorando os juízes 
e alcaide nas questões judiciárias e administrativas, os ‘almotacéis’ que preenchiam as funções 
dos antigos edis romanos.”36 

Note-se que, além dos cargos de nomeação do rei, como o alcaide, e dos eletivos 
como os de juízes, as figuras centrais do Conselho ou Câmara Municipal eram na verdade o 
conjunto dos homens-bons, ou seja, o conjunto dos indivíduos experientes e de destaque na 
comunidade, que tomavam parte em todas as decisões, inclusive nos julgamentos. Além de 
prestarem o serviço militar, que era crucial, eles exercitavam assim uma espécie de “democra-
cia direta”. Distanciados do poder real, os homens-bons eram favorecidos pelas dificuldades 
que os reis encontravam na sua luta contra os mouros e contra os grandes senhores feudais. 
Carentes de meios para impor sua autoridade sobre todo o país, os reis tiveram que fazer 
concessões aos cidadãos, permitindo o surgimento dos municípios e suas Câmaras como 
entidades políticas relativamente autônomas. 

Essa foi a situação histórica que deu origem a uma das mais fortes tradições medie-
vais de Portugal: a de um municipalismo relativamente autônomo e atuante que hoje a his-
toriografia portuguesa, na esteira do velho Alexandre Herculano, tenta novamente resgatar. 

E aspectos muito salientes dessa tradição iriam se reproduzir no Brasil e no Espí-
rito Santo. Aqui, as dificuldades iniciais da colonização impuseram a necessidade de as au-
toridades coloniais concederem igualmente grande margem de autonomia às vilas e às suas 
Câmaras.

Todavia, entre o momento original de Portugal, que deu origem às democráticas 
instituições municipais, e o outro do início da colonização do Brasil e do Espírito Santo, 
sobrevieram as mencionadas modificações no estatuto e na competência atribuída aos mu-
nicípios, modificações essas que as Ordenações dos séculos XV e XVI já personificavam.

Em vez das assembleias de todos os homens-bons e das decisões tomadas por 
todas as pessoas gradas da comunidade, que era uma forma de participação direta não só 
na administração mas também nas questões de maior relevância política local, desenvolve-
ram-se as formas de participação indireta: e é aqui que apareceram na história portuguesa os 
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vereadores. Eles já representavam essa participação indireta do povo nas questões locais, e 
sua introdução significou na prática o sacrifício de algumas das atribuições antes exercidas 
diretamente pelo “povo”. Com a definição do exercício exclusivo das funções administrativas 
e judiciais por juízes e vereadores eleitos, os novos componentes das Câmaras, reservava-se 
doravante, e cada vez mais, aos homens-bons, apenas a função de votar, e as reuniões do 
“povo em Câmara” como sugeriu Mem de Sá que se fizesse no Espírito Santo, foram defi-
nhando e perdendo sua eficácia.

As Ordenações portuguesas aparecem nesse contexto de definhamento da partici-
pação direta do povo na vida municipal e a tentativa de transplantação das normas munici-
pais que elas continham - e que consolidavam essa mudança - para o Brasil, como um modelo 
já pronto e acabado, não funcionou no caso brasileiro, nem no Espírito Santo.

Em Portugal, a implantação das normas gerais contidas nas Ordenações, represen-
tava uma tendência centralizadora. No entanto, essa implantação não se coadunava com-
pletamente com o espírito particularista, autonomista e descentralizante que a participação 
democrática anteriormente vigente, implicava. 

No Brasil, dada a criação do sistema das capitanias donatárias, atribuídas a poten-
tados com uma jurisdição quase ilimitada, a vigência estrita dessas normas centralizantes be-
neficiava, não ao rei, mas ao arbítrio desses potentados. O choque entre eles e os moradores 
não tardou a se manifestar e parece que foi esse também o caso do Espírito Santo, em que 
por mais bem intencionado que fosse o donatário Vasco Coutinho, e ele parecia ser dotado 
mesmo de algumas qualidades, inclusive de um agudo censo de tolerância, esse conflito se 
manifestou da forma que tentamos retratar anteriormente.

Incapazes de defender e consolidar o domínio português sem o apoio dos morado-
res, as autoridades coloniais, como vimos na atitude de Mem de Sá com relação ao Espírito 
Santo, foram obrigadas a reconhecer explicitamente o seu protagonismo político, tomando o 
partido, como foi o caso, dos moradores e de sua Câmara, e procurando revogar as prerro-
gativas antes atribuídas ao capitão donatário.

E o resultado foi que na construção e consolidação da vila de Vitória, a emergência 
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do “povo”, e a participação dos moradores, até mesmo dos indígenas, “reunidos em Câ-
mara” foi inevitável. A afirmação de Vitória foi a “vitória do povo”. E a Câmara da vila de 
Vitória teve um papel crucial nesse processo.
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O conflito e as discordâncias que o primeiro donatário, Vasco Coutinho, teve não 
só com os moradores mas também com a Câmara da vila de Vitória arrefeceram a partir do 
momento em que o “povo em Câmara” passou a ter voz e voto nas decisões políticas mais 
importantes e, sobretudo, com a nomeação de Belchior de Azeredo, eleito por eles como seu 
capitão-mor. 

Foi essa aliança entre os moradores e a Câmara, e o novo Capitão, que deu força e 
capacitou o Espírito Santo no sentido de melhorar a defesa do lugar e até de poder ajudar, 
com tropas, a Estácio de Sá, em 1563, na expulsão dos franceses do Rio de Janeiro. Nessa 
ajuda, Belchior de Azeredo e o índio Arariboia teriam se destacado.  Segundo José Teixeira 
de Oliveira: “A colaboração que a Capitania de Vasco Fernandes Coutinho dispensou a este 
episódio da consolidação da hegemonia portuguesa no Brasil se inscreve entre as mais belas e 
eloquentes demonstrações de acuidade política e solidariedade fraternal do período colonial. 
Era o momento em que se definia o destino da futura nacionalidade – ou a terra continuava 
uma possessão de Portugal ou se entregava ao domínio dos franceses. Solicitada sua ajuda, o 
Espírito Santo deu quanto pôde – dois valorosos e heroicos soldados e legião imensa de bra-
vos guerreiros. Belchior de Azeredo foi um dos baluartes da vitória das armas luso-brasileiras 
na Guanabara. Duas vezes, pelo menos, foi posta à prova sua bravura. Em ambas demons-
trou possuir fibra de autêntico soldado. O funcionário, homem de justiça, administrador, 
portou-se à altura dos grandes capitães que a colônia conheceu.”01  

Afinado com as reivindicações e com as pretensões dos moradores, reunidos em 
sua Câmara, Azeredo tinha sido “escolhido” por eles e fazia parte de uma parentela impor-
tante na vila.

Em 1571, com a morte do donatário, assumiu definitivamente o seu legítimo her-
deiro, Vasco Fernandes Coutinho Filho, que era filho natural do primeiro donatário. E tudo 
indica que ele manteve, pelo menos a princípio, a mesma política conciliatória que o capitão-
-mor Belchior de Azeredo havia encetado, agindo em sintonia com os reclamos dos morado-
res da vila, representados politicamente em sua Câmara, inclusive com o apoio dos jesuítas.
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Tanto foi assim que em 1573, os jesuítas, apoiados pelos “principais” da terra, ou 
seja, com o apoio do povo e da Câmara local, deram início à primeira construção do edifício 
do colégio, que funciona hoje como palácio do governo. Auxiliados por Belchior de Azeredo, 
que continuava seu amigo, e pelos moradores da vila, os padres jesuítas iniciaram nesse ano 
uma grande obra, cujas paredes eram de taipa mas os alicerces eram de pedra e cal, e firme-
mente assentados -  daí a sua longevidade. 

O prédio foi descrito como uma construção “de mais de cem palmos de comprido, 
fora a capela, e quarenta e cinco de largo”. Reconheceu a esse respeito o chefe e visitador dos 
padres, o padre Inácio de Tolosa, que os jesuítas o fizeram com o apoio dos moradores, e que 
Belchior de Azeredo “com toda a mais gente principal [‘o povo em Câmara’] ajudaram com 
suas próprias mãos a trazer pedras grandes para os alicerces. Todos mandam os seus escravos 
para a obra. Outros mandam as coisas necessárias para nosso mantimento e da gente que 
trabalha. Uma pessoa nos tem dado três bois. E com andarem quase cinquenta pessoas nas 
obras, com a gente da casa, toda se sustenta de esmolas, que é para espantar em Capitania 
tão pequena, onde há mais gente pobre que rica.” Segundo ele, senhores e escravos índios 
participaram igualmente dessa construção.02

No mesmo ano de 1573, entretanto, Belchior de Azeredo continuou suas incursões 
pelo sertão da Capitania dando combate às tribos “inimigas”, e fazendo entre elas grande 
número de prisioneiros, que eram trazidos como escravos para Vitória. Os próprios padres 
participavam desses “descimentos” de índios, que, embora viessem com eles “voluntaria-
mente”, eram aproveitados por eles nos trabalhos de suas lavouras.03

Lembra, entretanto, o padre Serafim Leite - que é, reconhecidamente, o maior his-
toriador da Companhia de Jesus no Brasil - que Vasco Coutinho Filho era muito amigo 
dos padres jesuítas, principalmente de Anchieta, e “naquilo que podia” também era amigo 
e protetor dos índios. Contudo, ele lembrou que em 1583 explodiu “uma grave discórdia 
entre o governador e o povo” e que nesse novo conflito “interveio Anchieta, e sanou-se o 
conflito.”04 

Pouco tempo depois desse evento, em 1584, confirmando em parte o relato de 
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Serafim Leite, o padre Fernão Cardim passou pelo Espírito Santo e fez a seguinte descrição 
do que viu por aqui. Disse ele:

Há nesta terra mais gentio para converter que em nenhuma outra Capitania; deu o padre visitador 

[padre visitador Cristóvão de Gouvêa] ordem, com que fossem dois padres daí vinte e oito léguas à 

petição dos índios, que queriam ser cristãos: espera-se grande fruto desta missão, e desceram logo 

quatro ou cinco mil almas, e ficará porta aberta para descer grande multidão de gentios; para o qual 

efeito o governador desta terra Vasco Fernandes Coutinho (filho daquele Vasco Fernandes Couti-

nho que fez as maravilhas em Malaca, detendo o elefante que trazia a espada na tromba) deu grandes 

provisões, sob graves penas, que ninguém os fosse saltear ao caminho; deu-lhes três léguas de terras 

que os índios pediam, e perdão d’algumas mortes de brancos e alevantamentos que tinham antiga-

mente feito, e quando foi ao assinar da provisão não a quis ler, nem viu o que dizia, antes vindo-a 

selar a nossa casa, disse que tudo o que o padre visitador pusesse havia por bem, e que pedisse tudo 

quanto quisesse em favor dos índios, que ele o aprovaria logo.

Os portugueses têm muita escravaria destes índios cristãos. Têm eles uma Confraria dos Reis em 

nossa igreja e, por ser antes do Natal, quiseram dar vista ao padre visitador de suas festas. Vieram 

um domingo com seus alardos à portuguesa, e a seu modo com muitas danças, folias, bem vestidos, 

e o rei e rainha ricamente ataviados, com outros principais e confrades da dita confraria: fizeram 

no terreiro da nossa igreja seus caracóis, abrindo e fechando com graça por serem muito ligeiros, 

e os vestidos não carregavam muito a alguns, porque os não tinham. O padre lhes mandou fazer 

uma pregação na língua, de como vinha a consolá-los e trazer-lhes para os doutrinar, e do grande 

amor com que Sua Majestade lhos recomendava. Ficaram consolados e animados, e muito mais com 

os relicários que o padre deitou ao pescoço do rei, da rainha, e outros principais. Os portugueses 

recebem o padre nesta terra com tantas honras e mostras d’amor que não há mais o que pedir. O 

senhor governador e mais principais da terra o visitaram muitas vezes, e porque o padre lhe trazia 

carta d’el-rei, e aos mais da Câmara e governo da Vila ([grifos meus], fizeram quanto o padre 

lhes pediu para bem da cristandade; e não contentes com as dádivas passadas, levando o padre a suas 

fazendas lhe deram muitos banquetes de muitas esquisitas e várias iguarias. E em um deles, depois 

de sermos seis da Companhia bem servidos, tirando as toalhas de cima, começou o segundo, e este 

acabado, o terceiro, tudo com tanta ordem, limpeza, concerto e gasto, que nos espantava, e enquanto 

comemos não faziam senão mandar canoas equipadas com várias iguarias aos padres, que ficavam 



76

 História da Câmara Municipal de Vitória

em casa, e por o caminho ser por água e breve tudo chegava a tempo. Este é o respeito que por cá 

se tem ao padre e aos mais da Companhia. Nosso Senhor lho pague. (...) Deste Colégio da Bahia, a 

16 de outubro de 85.05 

Como se vê, além de descrever o trabalho de catequese que estava sendo feito na 
Capitania e os “descimentos” dos índios do sertão - que continuavam acontecendo com o 
apoio de Vasco Coutinho Filho -, o padre Fernão Cardim salientou a importância da carta 
que o padre visitador dos jesuítas trouxera do rei para o governador. E isso contribuiu para 
que ele tivesse uma calorosa recepção na vila e igualmente para consolidar a aliança ainda 
prevalecente entre os jesuítas, a Câmara, os moradores e o donatário.

Todavia, em 1589 faleceu Vasco Coutinho Filho, ficando em seu lugar a sua mulher 
Luiza de Grinalda, que era, no entanto, coadjuvada por um sobrinho de Belchior de Azeredo, 
o novo capitão-mor Miguel de Azeredo. 

Esse novo governo, em que os Azeredos, apoiados pelos “principais da terra” e pela 
Câmara, continuavam a ser hegemônicos, fortaleceu os vínculos com os jesuítas. Segundo 
Serafim Leite: “Tal atenção e amizade tornou-se quase fraterna com o capitão-mor Miguel 
de Azeredo, cujos interesses, como os da donatária Luiza de Grinalda, urgia e amparava na 
Bahia o próprio Anchieta.”06 

E de fato, em carta de 1592, dirigida ao capitão-mor do Espírito Santo, Miguel de 
Azeredo, seu amigo, Anchieta narrava sua chegada à Bahia, vindo do Espírito Santo, e o es-
forço que estava fazendo “para negociar com o governador algumas cousas desta Capitania”. 
Nesse sentido, ele dizia que já havia conseguido duas provisões do governador: uma para que 
no “Espírito Santo não se fosse ao sertão atrás de índios” sem primeiro o avisarem disso, e 
a outra confirmando no cargo a senhora Luísa de Grinalda, e o próprio Miguel de Azeredo 
como seu adjunto. Com relação ao irmão de Miguel Azeredo, Marcos de Azeredo, Anchieta 
também afirmou que já estava passada outra provisão sobre o “caso Rocha”, que ele não 
esclareceu de todo. Nesse mesmo ano de 1592, o Espírito Santo foi atacado pelo famoso 
corsário inglês Thomas Cavendish, que foi “recepcionado” e “duramente batido” pelos po-
voadores sob o comando de seu capitão-mor.07 
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A respeito dessa família dos Azeredos, o historiador paulista José Gonçalves Sal-
vador sugeriu a hipótese de que eles poderiam ser de origem cristã-nova e que, como eles, 
muitas famílias de cristãos-novos preferiram se estabelecer definitivamente no Espírito San-
to, aqui se radicando como autoridades, senhores de engenho, mercadores, profissionais de 
diversos ofícios ou simplesmente como trabalhadores. De tal forma que em fins do século 
XVI, como afirmou o mesmo historiador, “a comunidade de cristãos-novos já era notável.”08 

No entanto, José Gonçalves Salvador só conseguiu apontar, nesse sentido, os sobre-
nomes Azeredo, Azevedo e Azeredo Coutinho. Para ele, tratava-se de dois ramos familiares 
que apesar do parentesco entre si, e de terem vivido ambos no Espírito Santo, não podiam 
ser confundidos - o que não é fácil - sendo certo, entretanto, que eles eram sobrenomes reve-
ladores de origem judaica, de acordo com a hipótese de Gonçalves Salvador.09 

Desse ramo familiar, como vimos, se distinguiu o capitão-mor Belchior de Azere-
do, cujo sobrenome remontava aos seus avós paternos, Álvaro Rodrigues de Azeredo e Inês 
Gonçalves da Fonseca. Seu pai, João Álvares de Azevedo era irmão de Baltazar de Azevedo, 
que foi provedor da Fazenda no Espírito Santo. Eram todos cristãos-novos e moradores no 
Espírito Santo. Belchior de Azeredo foi designado, em 1550, para ocupar na Vila de Vitória 
a função de escrivão do Provedor, Feitor, Almoxarife e da Alfândega. Logo após foi nomea-
do, como vimos, pelo governador Mem de Sá, mas a pedido dos moradores, capitão-mor da 
Capitania em substituição a Vasco Fernandes Coutinho, tido como morto.10 

Naquela altura, os jesuítas, que estavam se estabelecendo na Capitania e eram ami-
gos de Belchior de Azeredo, o descreveram como “pessoa mui nobre e para este ofício [capi-
tão] mui suficiente, assim por sua virtude e saber como por ter ele ânimo para sujeitar estes 
índios e resistir aos grandes combates dos franceses. […] Todos os seus negócios e cousas de 
consciência comunica sempre com o padre Brás Lourenço, a quem ele tem muito crédito, e 
obediência in Domino, e é muito nosso familiar, e nos manda comumente ajudar com suas 
esmolas.”11 

Essa descrição sugere a hipótese de que se Belchior de Azeredo era mesmo descen-
dente de judeus, como queria José Gonçalves Salvador, muito cedo ele teria se convertido ao 
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cristianismo, aparentemente de forma muito intensa e duradoura. E a essa conversão poderia 
não ser estranho o fato de que os jesuítas nem sempre se colocavam como inimigos dos 
judeus, mostrando-se muitas vezes seus amigos e seus simpatizantes e “procurando incorpo-
rá-los no rol da Igreja, quando exatamente, se levantavam ódios e invejas” contra eles, como 
afirmou o mesmo Gonçalves Salvador em outro livro seu. Lembrou também a esse respeito 
Sônia Siqueira, outra historiadora paulista, que o espírito da Companhia de Jesus, a plastici-
dade e a sua adaptabilidade ao meio, acabaram por abrandar a rigidez do conceito de heresia, 
fazendo com que os jesuítas contatassem os cristãos-novos, aliciando-os para suas fileiras.12 

Dessa forma e dado o fato de que os jesuítas tiveram um importante papel na co-
lonização do Espírito Santo, mais significativo até do que em outros lugares, essa sua atitude 
perante os cristãos-novos ajudaria a explicar a proeminência que as famílias Azeredo, Azeve-
do, e Azeredo Coutinho e outras famílias de cristãos-novos tiveram no Espírito Santo, aqui 
se estabelecendo e prosperando.13 

Lansarote de Azeredo, irmão de Belchior de Azeredo, teve dois filhos, Miguel de 
Azeredo e Marcos de Azeredo. Miguel se casou com Luísa Corrêa e foi, como seu tio, ca-
pitão-mor do Espírito Santo, e Marcos de Azeredo, se casou com Maria Coutinho de Melo, 
irmã bastarda do segundo donatário Vasco Fernandes Coutinho Filho.14

Com a morte de seu marido, Vasco Fernandes Coutinho Filho, Dona Luísa de 
Grinalda, que o substituiu, nomeou seu adjunto no governo a Miguel de Azeredo. Mas após 
a sua retirada definitiva para Portugal, em 1593, foi o mesmo Miguel de Azeredo nomeado 
definitivamente capitão-mor da Capitania, um posto em que permaneceria até a chegada do 
novo donatário, supostamente em 1605.15 

Os filhos e os descendentes de Miguel de Azeredo, e de seu irmão Marcos de 
Azeredo, continuariam exercendo depois disso, ainda na Capitania do Espírito Santo, impor-
tantes funções. Em 1646, por exemplo, quase um século depois que os Azevedos e Azere-
dos tinham se estabelecido no Espírito Santo, os irmãos Domingos de Azeredo Coutinho 
e Antônio de Azeredo Coutinho enviaram carta ao rei Dom João IV informando-lhe do 
reconhecimento concedido a seu pai, Marcos de Azeredo, no descobrimento da Serra das 
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Esmeraldas.16 

No mesmo ano, ainda, o capitão do forte Nossa Senhora da Vitória emitiu uma 
certidão declarando que o capitão Domingos de Azeredo Coutinho e seu irmão Antônio de 
Azeredo Coutinho, juntamente com o padre Luís de Siqueira da Companhia de Jesus, foram 
ao sertão em descobrimento da Serra das Esmeraldas. Essa certidão atesta que naquela altura 
essa família, descendente de cristãos-novos, continuava ainda muito próxima e aliada dos 
jesuítas no Espírito Santo.17 

E esse domínio que os Azeredos, supostamente descendente de cristãos-novos, 
exerciam na Capitania, favoreceu atitudes de autonomia e até de desmandos por parte deles. 
Em estreita associação com outros cristãos-novos, eles passaram a “mandar” na vila de Vi-
tória.

Outros judeus e cristãos-novos também teriam se estabelecido no Espírito Santo. 
Foi o caso do mercador Francisco Rodrigues Navarro em cuja casa seus congêneres costu-
mavam reunir-se às sextas-feiras para o culto e a doutrinação na “Lei de Moisés.”18

E foi, do mesmo modo, o caso de Diogo Dias Sanches, um traficante de índios e 
contrabandista de pau-brasil, que era acobertado e protegido por seu compadre, o provedor 
Marcos de Azeredo.19 

Esse Diogo Dias Sanches foi um dos depoentes na devassa para investigar os desca-
minhos da alfândega do Espírito Santo, mandada realizar pelo rei em 1618, e nela fez impor-
tantes revelações, que implicavam seu compadre. Dias Sanches afirmou na devassa que tinha 
quarenta e cinco anos, residia no Espírito Santo há quinze ou dezesseis anos e que “nunca 
houve alfândega onde se despachassem as mercadorias que para cá vinham, ou o açúcar que 
dela saía e que os donos das mercadorias as tiravam das embarcações, levavam-nas livremente 
para suas casas, e só então lá iam os oficiais a despachá-las”. Assegurou ainda que o provedor 
da Fazenda Marcos de Azeredo, juntamente com o almoxarife Manuel de Abreu e Antônio 
Dias Cordeiro, despachavam na casa dele mercadorias que vinham do Reino e da Bahia, e 
também as de outros mercadores da terra, e que quando isso acontecia sempre mandava um 
presente a Marcos de Azeredo “por dissimular com estas coisas”. Garantiu saber ainda que 
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Sebastião Pereira, feitor dos engenhos de Leonardo Fróes – outro cristão-novo, proprietário 
de três engenhos no Espírito Santo - igualmente mandava presentes a Marcos de Azeredo 
“por o mesmo respeito”. Sanches acrescentou que ordinariamente três ou quatro embar-
cações vinham por ano “em direitura” [direto] do Reino para o Espírito Santo trazendo 
mercadorias, e que elas não se “despachavam” na alfândega, senão “pelo modo que disse”. 
Além disso, sustentou que todos os senhores de engenho da Capitania “assim o praticavam”. 
Declarou que Marcos de Azeredo “dissimula com estas coisas” por dever a Marcos Fernan-
des Monsanto - outro cristão-novo, proprietário de dois engenhos em Guarapari - mais ou 
menos quinhentos mil réis, e que Azeredo igualmente devia aos feitores de Leonardo Fróes. 
Sanches informou que o almoxarife Jorge Pinto, antigo provedor, era procurador do mesmo 
Leonardo Fróes. Com essas “peitas”, sustentou que Marcos de Azeredo fazia muitos favores 
em prejuízo da arrecadação de “Sua Majestade”. E concluiu que apesar de ser compadre de 
Marcos de Azeredo “com quem já não corre agora”, o que “disse era a verdade.”20

A respeito de Leonardo Fróes, o historiador José Teixeira de Oliveira transcreveu 
carta de Dom Diogo de Menezes, de 1609, em que Menezes mandou fazer uma devassa 
contra o capitão Francisco de Aguiar Coutinho, sobrinho e herdeiro de Vasco Fernandes 
Coutinho, acusado de ter violado disposições régias, permitindo que uma “naveta inglesa 
tivesse contato com o povo de sua Capitania”. Na carta se declara que o capitão Coutinho 
teria feito essa transgressão “a instância de Leonardo Fróes”, que o teria convencido nesse 
sentido. Ou seja, Coutinho e Fróes estariam agindo como aliados no descumprimento das 
ordens metropolitanas que proibiam o contato com navios estrangeiros.21 

O historiador capixaba Mário Freire também anotou que um velho mapa da costa 
do Espírito Santo, de 1631, “acusa um engenho pouco antes do ‘Pão de Açúcar’ (o atual 
‘Penedo’), designado como de Azeredo; adiante o forte de São Marcos; do lado oposto, o de 
São Miguel. Figuram ainda quatro trapiches (engenhos de bois), em frente à vila de Vitória; 
e, na embocadura do atual Santa Maria, dois engenhos: o da direita de Francisco de Aguiar; 
e o da esquerda de Leonardo Fróes”.  Em outra nota, o mesmo historiador informa ainda 
que em mapa impresso na Holanda no século XVI aparece escrito: “‘Leonardo Fróes’ e ‘Aze-
redo’, à margem da baía do ‘Spiritu Santo’ (engenhos ou trapiches, que o padre Pero Roiz 
distinguia).”22
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Essas informações permitem a conclusão de que o cristão-novo Leonardo Fróes 
era mesmo um senhor de engenho muito proeminente no Espírito Santo, ao ponto de sobre-
viverem registros históricos e cartográficos de sua atuação. 

Quanto ao mercador cristão-novo Marcos Fernandes Monsanto, também citado 
por Diogo Sanches, seus negócios no Espírito Santo começaram ainda no século XVI. Os 
dois grandes e famosos engenhos de açúcar, que Monsanto e seu sócio Diogo Ximenes de 
Vargas possuíam em Guarapari, foram “sequestrados” pelos funcionários da Coroa portu-
guesa em 1642, em virtude da posição política assumida por Monsanto em 1640, quando 
ficou do lado da Espanha na luta que Portugal fez contra ela para restaurar a sua indepen-
dência. Esses engenhos aparecem discriminados com o nome de seu dono em mapa muito 
antigo.  Tomados pelo rei Dom João IV e arrendados a terceiros, muito tempo depois, já no 
começo do século XIX, os engenhos ainda existiam e foram transferidos a um parente de 
Monsanto. Esses engenhos acabaram se tornando propriedade do padre Antônio de Siqueira 
Quental, um dos homens mais ricos da região, justamente por causa dos bens que tinham 
pertencido a Monsanto.23

Contudo, esses antigos proprietários cristãos-novos parecem nunca ter residido de 
forma permanente no Espírito Santo. Um certo Simão Luís era o seu agente e feitor e viajava 
frequentemente a Portugal e partes do Atlântico Sul de onde trazia mercadorias que eram 
revendidas por aqui.24 

As comprometedoras informações fornecidas pelo cristão-novo Diogo Dias San-
ches, confirmadas por muitos outros depoimentos prestados na mesma devassa de 1618, 
revelam a dimensão que tinha a presença de cristãos-novos, e suas redes de relações, tanto 
na Capitania quanto fora dela, no plano internacional, pois eles mantinham relações com a 
Holanda, com a Inglaterra e com a própria Espanha. Aliados dos Azeredos, dos Azevedos e 
dos Azeredos Coutinhos - as maiores autoridades da Capitania -, os proprietários de engenho 
e cristãos-novos do Espírito Santo formavam um grupo solidário, com fortes vínculos de 
atuação, capaz de sonegar impostos sistematicamente, burlando a ação alfandegária, e desa-
fiar ordens régias que proibiam livres contatos internacionais.  
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Em 1622, quatro anos depois da realização da citada devassa, outro cristão-novo, 
Antônio Ximenes, fez um requerimento ao rei Felipe III, em que pedia a demarcação das 
terras de seu engenho na Capitania do Espírito Santo.25

Assim, somando-se os engenhos pertencentes aos cristãos-novos (Fróes, Monsanto 
e Ximenes) chegamos ao número total de seis propriedades.  Lembro a propósito que na 
obra Relação da Província do Brasil, escrita em 1610 pelo padre jesuíta Jácome Monteiro, há 
um trecho relativo ao Espírito Santo em que o padre informa que havia oito engenhos em 
operação naquela época.26 

E desses oito engenhos, em 1622, pelo menos seis, portanto mais de 70%, perten-
ciam a cristãos-novos. Ou seja, os cristãos-novos com seus engenhos formavam, nas pri-
meiras décadas do século XVII, a base da “economia açucareira” do Espírito Santo, tinham 
vínculos privilegiados com as autoridades e ocupavam os cargos políticos mais importantes.

Talvez em função das denúncias contra os Azeredos, em 1619 o rei Felipe II de 
Espanha nomeou Jorge de Moura para o ofício de provedor da Fazenda Real no lugar de 
Marcos de Azeredo.27 

Mas isso não significa que o arranjo político que tinha se construído em Vitória, 
com a supremacia dos Azeredos e do elemento cristão-novo, apoiados na Câmara de Vitória, 
tivesse sido completamente desfeito. Em 1627, sabendo que o donatário Francisco de Aguiar 
Coutinho, antigo aliado dos cristãos-novos, como vimos, havia falecido, o governador-geral 
da Bahia, Diogo Luís de Oliveira, nomeou Manoel d’Escovar Cabral para servir na Capitania, 
simultaneamente, nos cargos de capitão-mor, ouvidor e provedor da Fazenda Real.28 

Essa decisão do governador-geral, fazia parte de uma política que já vinha sendo 
implantada pelos governadores gerais desde a criação de seu cargo em 1549. Ela significou 
a tentativa por parte do poder central de reduzir o poder dos donatários, concentrando nas 
mãos dos governadores gerais ou do próprio rei, a faculdade de nomear os capitães-mores, 
substitutos dos donatários, mesmo sem a indicação dos donatários legais, como passou a ser 
o costume, - até que as antigas capitanias fossem definitivamente reincorporadas à Coroa, 
como era sua intenção. 
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No Espírito Santo antes mesmo da morte do donatário em 1627 os governado-
res-gerais já haviam nomeado dessa forma a Gaspar Alves de Siqueira e Manoel Maciel de 
Aranha, à semelhança do que fizera muito antes deles o governador Mem de Sá. 

Naquela altura, porém, a decisão do governador-geral corria o risco de não ser 
aceita na vila de Vitória e é por essa razão que em sua provisão ele se viu obrigado a justificar 
de forma muito pormenorizada essa decisão. Na provisão o governador-geral admitiu que 
nomeava Manuel d’Escovar Cabral tendo em vista o falecimento do donatário Francisco de 
Aguiar Coutinho, e igualmente em virtude “das dúvidas que a Câmara da Vila de Nossa 
Senhora de Vitória moveu a Francisco Garcia dos Santos sobre o provimento” [grifos 
meus]. Ou seja, o governador admitiu que a Câmara havia anteriormente recusado aprovar 
outro nome indicado para os cargos vagos. E admitiu claramente, mais ainda, que era comum 
“se servirem de presente os ditos Cargos por provimentos da dita Câmara.”29 

O governador-geral reconhecia, dessa forma, o poder que a Câmara havia adquirido 
nesse sentido. Era a Câmara que estava elegendo os capitães-mores do Espírito Santo.

Da mesma forma o governador-geral admitiu que nomeava d’Escovar Cabral por-
que convinha que os “ditos cargos se provejam em pessoa de talentos, partes, e suficiência, 
e que tenha muita experiência de milícia, particularmente nestes tempos, em que os inimigos 
rebeldes de Holanda infestam esta Costa, e pretendem ocupar partes dela, e por confiar do 
capitão Manuel d’Escovar Cabral…”.30 

Enfim, com essas justificativas, o governador notificou “aos oficiais da Câmara da 
dita Vila” e lhes mandou que “tanto que virem a Manuel d’Escovar Cabral lhe apresentar esta 
minha provisão, metam logo de posse dos ditos cargos e lhes deixem servir e exercitar na for-
ma, que o dito é, sem a isso porem dúvida nem embargo algum”. Desta forma ele mandava 
“a todas as mais Justiças, Oficiais, pessoas e moradores e residentes da Capitania, de qualquer 
sorte e qualidade, estado e condição que sejam, conheçam ao dito Manuel d’Escovar Cabral 
por capitão-mor, ouvidor e provedor da Fazenda, e como tal lhe obedeçam e guardem suas 
ordens e mandados conforme ao Regimento de Sua Majestade…”31

Como se observa, a principal justificativa dada pelo governador para nomear Es-
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covar Cabral se referia a sua suposta “experiência de milícia”, particularmente necessária 
naqueles tempos, segundo o governador, “em que os inimigos rebeldes de Holanda infestam 
esta Costa, e pretendem ocupar partes dela.”32 

E a essa alegação do governador deviam ser mesmo muito sensíveis as lideranças 
da Câmara da vila de Vitória, uma vez que ela tinha sido atacada pouco tempo antes, em 
1625, pelos mesmos holandeses, num episódio em que se destacaria a heroína Maria Ortiz, 
transformada depois disso em símbolo da resistência dos moradores de Vitória contra os 
invasores holandeses.

Conta a esse respeito Basílio Daemon que após o desembarque de cerca de trezen-
tos invasores holandeses, os moradores da vila de Vitória, mesmo surpreendidos pela invasão, 
deram-lhes “renhido combate”. Com os moradores agrupados no centro da vila, os holande-
ses experimentaram um novo combate e, “enquanto este se dava, um contingente de tropa, 
comandado por um oficial, subia pela então ladeira do Pelourinho [o maior símbolo de poder 
da vila e da Câmara, situado no alto da ladeira, em frente à Câmara], hoje ladeira Municipal 
[atualmente denominada Ladeira Maria Ortiz], onde se achavam alguns combatentes da vila 
com uma pequena peça. Contudo, ao  perceberem que uma mulher heroína, de nome Maria 
Ortiz, moradora em uma casa na quina da mesma ladeira com a rua da Matriz, casa hoje 
pertencente ao senhor capitão João Martins de Azambuja Meireles, estando à janela onde ela 
se achava, derrama sobre eles um tacho de água a ferver, queimando-os horrivelmente, o que 
os fez retroceder e desanimar; feito isso, Maria Ortiz, animando os soldados, fá-los disparar 
a peça que se achava acima de sua casa, e que já lemos ter sido ela própria, Maria Ortiz, que 
lhe pusera fogo com um tição, então caindo os combatentes novamente reunidos sobre os 
holandeses, que eram em maior número, fá-los debandar com perda de trinta homens e mais 
de quarenta e quatro feridos, recolhendo-se aos lanchões, mas deixando ainda alguns que 
foram tomados, declarando-se assim a vitória a favor dos moradores da Capitania, que muito 
foram auxiliados pelos padres jesuítas, que os animavam e socorriam.”33 

É justíssima, nesse sentido, a homenagem que a Câmara Municipal de Vitória pres-
tou à heroína Maria Ortiz, dando o seu nome à dependência em que se realizam as suas 
sessões.
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Poucos anos depois, em 1640, a vila foi novamente atacada pelos holandeses. Com 
uma esquadra de onze navios, e cerca de oitocentos homens, os holandeses, comandados 
pelo coronel Koin, arremeteram contra a vila, que resistiu bravamente, mais uma vez, der-
rotando os agressores, e matando, na ocasião, segundo o vigário Francisco Gonçalves que 
descreveu a batalha, mais de trezentos e tantos homens. E foi graças ao empenho dos mo-
radores, comandados pelo capitão e pela Câmara da vila, que se conseguiu a vitória, e por 
isso o vigário sugeriu que “os senhores oficiais da Câmara e o senhor capitão-mor têm mui 
particularmente obrigação de cada ano de dar muitas graças a Deus, fazendo uma festa com 
solene procissão a São Simão e São Judas, em cujo dia foi a vitória, e não por isso em esqueci-
mento, como o têm feito, da transfiguração do Senhor, em cujo dia antigamente houve  nesta 
vila outra vitória contra o rebelde holandês.”34 

No mesmo ano de 1640, após esse outro ataque dos holandeses, os vereadores e 
oficiais da Câmara de Vitória, analisando a situação estratégica do Espírito Santo, enviaram 
ofício ao rei Dom João IV, afirmando que depois de os holandeses terem intentado conquis-
tar o lugar por duas vezes era muito conveniente que houvesse aqui, permanentemente, uma 
tropa de infantaria com pelo menos quarenta soldados. Para isso, eles ofereciam a sustenta-
ção da tropa, com um donativo que eles estipularam inicialmente, segundo Basílio Daemon, 
em “160 réis por canada de aguardente de cana e sobre a do vinho de mel.”35 

Desse modo, com essa reivindicação a Câmara tomava a iniciativa de sustentar ela 
mesma uma tropa regular no Espírito Santo, dando início assim à sua “militarização”.

Nesse episódio de luta contra os holandeses em 1640 destacou-se também o ex-
-capitão-mor Antônio do Canto d´Almeida que havia governado anteriormente a Capitania, 
até às vésperas do ataque holandês. Em 1636, ele havia sido nomeado para este cargo pelo 
capitão-geral e governador da Bahia Pedro da Silva com a justificativa de que ele o fazia “por 
confiar da pessoa de Antônio do Canto d´Almeida, morador na Capitania do Espírito Santo 
deste Estado, e de sua suficiência e partes para reger e defender a dita Capitania, como o há 
feito em algumas ocasiões…”36 

Todavia, em 1643, o novo donatário Ambrósio de Aguiar Coutinho - filho de Fran-
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cisco de Aguiar Coutinho, o donatário que falecera -, que era governador dos Açores, pre-
feriu não abandonar seu cargo em Portugal, e nomeou como seu lugar-tenente no Espírito 
Santo ao mesmo Antônio do Canto.37 

No entanto, o governador-geral da Bahia havia se antecipado ao novo donatário 
e nomeado para o mesmo cargo uma outra pessoa. E a dupla nomeação geraria uma grave 
crise política no Espírito Santo, e vale a pena examinar como ela foi solucionada e que papel 
teve nela a Câmara de Vitória.

Saliente-se que entre os papéis da consulta, feita ao poderoso Conselho Ultramari-
no, a respeito do assunto, constava uma petição assinada por Ambrósio de Aguiar Coutinho, 
na qual ele dizia que, em 11 de julho de 1643, em sua condição de donatário e conforme lhe 
facultava o direito, passara a patente de capitão da Capitania do Espírito Santo a Antônio 
do Canto d’Almeida “por concorrerem” nele “as qualidades necessárias”. Coutinho avisou 
a Dom Pedro de Leça, governador do Estado do Brasil, para que se entregasse a Capitania 
ao seu nomeado. Contudo, Dom Pedro “houve-se por desobrigado do pleito e homenagem 
que tinha feito nas mãos do governador do Estado”. Coutinho também lembrou que em 
outra carta, da mesma época, “fez V. Majestade saber aos juízes e vereadores [da Câmara de 
Vitória] do provimento do suplicante.” Entretanto, o governador-geral ao saber que vieram 
papéis do Reino, nomeando a Antônio do Canto, “requereu contra ele uma devassa, fulmina-
da com juiz [vereador] inimigo, e com escrivão, que estava dado por suspeito, incriminando-o 
de traidor e que retinha as ordens reais”. Diante disso, Antônio do Canto, temeroso da culpa 
que se formava contra ele por ordem do governador, apresentou à Câmara a patente e as 
cartas firmadas pelo rei pedindo a sua posse, que lhe foi negada imediatamente pela Câmara 
de Vitória. Canto alegou que foi recebido pela Câmara “com pouco respeito e acatamento 
das cartas de Sua Majestade”, “mostrando grande inobediência” e que “os juízes Miguel 
Pinto, Sebastião Lobo e o Vereador Bento Ferreira de Queirós, e Francisco da Costa, procu-
rador do Conselho [da Câmara], apaixonados do dito Dom Pedro, pretendendo embaraçar o 
cumprimento das ordens reais, se saíram da Câmara, com grande escândalo dos moradores, 
e deixando nela aos vereadores Manuel F. Varella, mais velho, e a Francisco G. Santiago, os 
quais com o ouvidor Julião Rangel de Sousa deram cumprimento às ordens de Sua Majesta-
de, metendo de posse ao dito Antônio do Canto da Capitania, com grande aplauso do povo, 
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como tudo consta do auto da posse e homenagem que se lhe tomou em 7 de setembro de 
1644. (…) E que assistiram à posse os prelados da religião, a saber, o reverendo padre Antô-
nio Ferreira, Superior da Casa da Companhia de Jesus e o reverendo Francisco Paz, ambos 
teólogos pregadores; e o padre Frei Jerônimo desta Capitania guardião de São Francisco e 
o padre frei João de São Domingos, pregador teólogo; e as mais pessoas de postos graves 
da nobreza e governança da vila; e o povo miúdo; e os capitães das embarcações Miguel 
Luís, Gaspar Luís, Jorge Gonçalves, e Rocha Dias. De que o Ouvidor mandou fazer o auto 
que apresentava com certidão jurada dos ditos religiosos e dos oficiais da Câmara que se 
acharam presentes, dos tabeliães e capitães de ordenança, do padre visitador”. Apesar disso, 
o governador Antônio Telles da Silva mandou depor “ao dito Antônio do Canto” do cargo, 
“fundado em que Duarte de Leão lhe havia apresentado carta de Sua Majestade, de serventia 
da Capitania”. Assim, “em 25 de dezembro do ano passado de 1644 chegou à vila da Vitória a 
informação de que por terra, da Capitania do Rio de Janeiro, vinha o capitão João Rebello de 
Macedo, com vinte soldados, e o ouvidor-geral da repartição, o Doutor Damião de Aguiar, a 
empossá-lo do posto de capitão-mor”.  Diante disso, “os povos se escandalizaram, mostran-
do-se afrontados, pois não havendo jamais sido inobedientes aos mandados reais, se usava 
com eles tão notáveis excessos, mandando-lhe desapossar o capitão que tinham, por ordem 
de Sua Majestade e patente do suplicante. Vindo o dito ouvidor-geral Damião de Aguiar a dar 
posse ao dito João Rebello de Macedo, sendo uso dar-se em Câmara, e sabendo mais os 
povos ser chegado o navio à Capitania do Rio de Janeiro em que foi Antônio Roiz Porto com 
carta de V. Majestade em que estranhava ao governador-geral do Estado de haver de man-
dado desapossar o dito Antônio do Canto, para quem ia nova ordem para servir o cargo”. 
Mesmo assim, “pretendendo deste modo o dito João Rabello efetuar seus intentos, que se 
amotinou o povo, que com grande trabalho o aquietaram”. Em seguida, Antônio do Canto, o 
ouvidor Julião Rangel de Sousa e os religiosos requereram ao ouvidor-geral “que não entras-
se na vila a executar a ordem que não fosse de Sua Majestade, porque não haveria mais que 
de perturbar o povo, e que querendo o dito ouvidor entrar na vila por correição para executar 
seu cargo, o podia fazer, porque nisto estava o povo obediente; porém, que para esse efeito 
devia fazer embarcar ao dito João Rabelo e os soldados. (…) E a nenhuma destas cousas, 
sendo todas tão ajustadas com a razão, quis o ouvidor deferir, o que obrigou o suplicante a 
se queixar a Sua Majestade, do agravo que se lhe fez, perturbando-o na posse em que está 
como donatário, por si e seus sucessores, de apresentar por suas patentes, capitães-mores.”38
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Esse episódio de nomeação de um novo capitão-mor para o Espírito Santo, em 
meados do século XVII - um cargo que era, na ausência do donatário, o de maior enverga-
dura na Capitania, e corresponde ao de governador da Capitania -, deixa entrever algumas 
evidências que precisam ser salientadas. 

Em primeiro lugar, evidencia-se a ausência deliberada do donatário de sua Capi-
tania, uma faceta que já vinha acontecendo na Capitania desde os tempos de seu primeiro 
donatário. 

A partir dessa época, porém, desde que ocorrera a morte de Francisco de Aguiar 
Coutinho, por volta de 1627, a Capitania ficaria sem a presença do donatário até a sua venda 
para Francisco Gil de Araújo, em 1674. Nesse ínterim, a Capitania foi governada por capi-
tães-mores cuja nomeação pertencia legalmente ao donatário. Contudo, a Coroa interferia 
diretamente nesse processo, via de regra ao indicar o nome do sucessor, ou simplesmente ao 
escolher um nome dos indicados pelo donatário absenteísta. 

Nesse contexto, quando essa prática de interferência da Coroa ainda não estava con-
solidada no Brasil como um todo, podiam surgir, e este foi o caso do Espírito Santo, conflitos 
jurisdicionais. Esses conflitos envolviam a Coroa, o seu principal preposto no governo da 
Colônia, o governador-geral, e os donatários. Como vimos no caso de Ambrósio Coutinho, 
este solicitara ao rei a aprovação do nome por ele indicado, o que já era uma prova de que a 
Coroa interferia nessa nomeação. Contudo, o governador-geral da Bahia tentou interferir na 
questão, impugnou a indicação feita pelo donatário, foi ao ponto de mandar desapossá-lo do 
cargo que já assumira e nomeou um outro nome para esse fim.

Esse conflito político acabou por envolver a Câmara municipal de Vitória, a quem 
coube um papel extremamente importante na questão: ela deu posse ao nome indicado pelo 
donatário e liderou o motim para não dar posse ao nome apontado pelo governador-geral. 
Esse desempenho era totalmente coerente com o protagonismo político que a Câmara, seus 
oficiais e vereadores, juntamente com os próprios moradores assumiam na vila de Vitória 
desde a sua consolidação como centro político do Espírito Santo, como já se viu.

Note-se, em primeiro lugar, que não é de todo improvável que a indicação do nome 
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de Antônio do Canto ao donatário, que era um morador da vila, tenha partido de uma parte 
dos moradores “principais” da vila, alguns dos quais membros da Câmara. Contudo, uma ou-
tra parte da Câmara e igualmente de moradores da vila não concordava com essa indicação. E 
foi esse “partido”, o dos “apaixonados” do governador-geral, como afirmava o documento 
transcrito anteriormente, que apoiou a devassa contra Antônio do Canto, ordenada pelo 
governador-geral, na tentativa de impedir a sua posse. Assim, o grupo dos “apaixonados” 
mostrava-se favorável à posse do nome indicado pelo mesmo governador-geral.  

Essa postura de alguns vereadores, secundados por outros moradores, produziu um 
grande “motim” na vila em favor da posse de Canto. Dessa forma, Antônio do Canto tomou 
posse justamente por causa desse “motim”, que também impediu que fosse empossado o 
nome indicado pelo governador-geral, acolitado pelo ouvidor-geral do Rio de Janeiro.

O conflito jurisdicional que envolveu o donatário, a Coroa, o governador-geral e o 
ouvidor-geral fundamentou-se, na verdade, em divergências políticas e sociais que já estavam 
ocorrendo na própria vila. Esse conflito girava em torno da ocupação do cargo político mais 
importante da Capitania, para o qual os principais moradores se julgavam com o direito de 
interferir. Aliás, como eles faziam desde os primórdios da colonização, como vimos antes. 

De fato, o episódio e a petição do donatário também revelam que essas divergências 
políticas já ocorriam devido à presença de uma diferenciação social mais ou menos nítida na 
vila de Vitória. Por um lado, a que se manifestava entre as pessoas que ocupavam os “postos 
graves da nobreza e governança da vila”, e por outro lado a que se revelava entre o “povo 
miúdo”, como dizia o documento. Isto é, o protagonismo político do “povo em Câmara”, 
que vinha dos primórdios, já começava a evoluir para a formação de uma “elite” política e 
social, que açambarcava com exclusividade os cargos, e por isso começava a disputá-los entre 
si. Surgia igualmente a tentativa de “aquietar” o povo, o acomodando em certa passividade, 
no intento de afastá-lo de uma postura muito “participativa”, que pusesse em risco a nascen-
te “ordem social”.

Todavia, mesmo com as divergências que fraturaram a Câmara de Vitória politica-
mente, não se pode deixar de admitir que o episódio mostra à perfeição o protagonismo que 
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a Câmara ainda assumia na direção política da vila, e da própria Capitania como um todo, 
uma vez que ela era não apenas a principal vila, mas era também praticamente a única vila 
da Capitania.

Esse protagonismo da Câmara fortalecia a posição dos donatários absenteístas em 
sua tentativa de impedir que a Coroa e seus prepostos, principalmente o governador-geral e 
o ouvidor-geral, nomeassem ao seu arbítrio os capitães-mores, o que não era do interesse da 
Câmara. Nesse contexto, portanto, ao contrário do que ocorrera nos primórdios da história 
de Vitória, a Câmara agia em aliança com os donatários, contra as pretensões do rei e de 
seus prepostos, os governadores-gerais. Ao passo que naqueles primórdios, como vimos, a 
Câmara se apoiara no governador-geral contra o donatário. Contudo, o que se ressalta dessa 
situação é a persistente atitude da Câmara no sentido de garantir a sua proeminência.

Desta forma, é isso mesmo o que se observa na continuidade da história da vila de 
Vitória e do Espírito Santo.

Em 1648, na sucessão do capitão Antônio do Canto, um nome que havia sido 
praticamente imposto pela Câmara, como vimos, o governador-geral escreveu aos oficiais 
da Câmara da vila de Vitória, e apresentou-lhes João Ferrão Castelo Branco. Nessa carta de 
apresentação, o governador afirmou que a sua intenção era a de que a Capitania fosse gover-
nada por “um sujeito que a governasse e a defendesse com a prudência e valor que merece 
a opinião que tenho de seus moradores”. Para isso, escolhera o sargento-mor Castelo Bran-
co, cavaleiro da Ordem de Cristo, tirando-o do “serviço que atualmente estava fazendo no 
seu posto, por ser maior o que vai fazer em ir acompanhar a Vossas Mercês e conservá-los 
com o bom modo que espero das experiências que tenho de seu bom procedimento”. O 
governador, ao encerrar a carta, pediu aos vereadores e oficiais camarários que obedecessem 
“logo que lhes apresentar esta carta e o conheçam por seu capitão-mor. E confio eu dele que 
corresponderá em tudo às obrigações que lhe tocarem, e se haverá com Vossas Mercês de 
maneira que me agradeçam Vossas Mercês muito o enviar-lho, e o ânimo com que fico de os 
favorecer em tudo o que o tempo der lugar, não só no comum do povo desta Capitania, mas 
em particular de cada um de Vossas Mercês, a quem Deus guarde.”39 
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Assim mesmo, os vereadores e oficiais da Câmara parece que não se convenceram 
das palavras amenas e cordatas do governador-geral. E o motivo foi o de sempre: Castelo 
Branco era um homem “forâneo”, sem vínculos com o local, e era, na verdade, um preposto 
do governador-geral. Sua nomeação contrariava claramente o desígnio das lideranças locais 
de interferir na referida nomeação. 

No entanto, coube a esse Castelo Branco, em sua gestão, ele que era, como se viu, 
um militar de profissão, edificar em Vitória o famoso Forte São João, cujas ruínas ainda hoje 
existem.40 

Todavia, a sua nomeação foi contestada. E é isso o que conhecemos por meio da 
consulta realizada no Conselho Ultramarino, em novembro do mesmo ano de 1648, a res-
peito da competência dos donatários para nomearem os capitães-mores das suas capitanias. 
Igualmente, sobre a nomeação do novo donatário da Capitania do Espírito Santo, efetuada 
por Dona Felipa de Menezes - viúva de Ambrósio de Aguiar Coutinho - como tutora de seu 
filho Antônio Luiz Coutinho. Ela indicara o novo donatário da Capitania do Espírito Santo. 

Na consulta, os conselheiros informaram ao rei o parecer dado pelo procurador da 
Coroa, que era contrário à pretensão da tutora do donatário de nomear Francisco Grisantes 
da Gama como capitão-mor. O Conselho concluiu então: 

Que o certo é que pode o dito [donatário] menor e mais capitães donatários mandar cobrar seus 

direitos e rendas por seu procurador em seu lugar, e toda a jurisdição de datas de ofícios, e a juris-

dição contenciosa de justiça, por seus ouvidores, que têm todo o poder do donatário, como os mais 

do Reino e capitães das ilhas, e assim parece se exercita em todas as outras capitanias por ouvidor 

e procurador; porém mandar e fazer outro capitão, como ele, para que se intitule, e mande em seu 

nome ou do capitão donatário, não via, que nem no Reino, o façam os donatários, nem nas Ilhas, por 

esta maneira, se não por si ou seu ouvidor. (…) Lisboa, 16 de outubro e 26 de novembro de 1648.41

 Em outras palavras, o parecer do procurador, abonado pelo Conselho Ultramarino, 
reconhecia o direito que os donatários tinham de mandar cobrar seus direitos e rendas na 
Capitania, e também o direito de nomear os ouvidores leigos das mesmas capitanias, como 
prescreviam as cartas de doação. Contudo, o parecer negava-lhes esse direito no que respei-
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tava à nomeação dos capitães-mores. 

A tutora do donatário alegou em defesa de sua pretensão que o rei aceitara a sua 
indicação anterior do nome de Antônio do Canto, mas o procurador foi da opinião de que 
isso não poderia criar jurisprudência. 

Ressalto que, tempos depois, já em 1715, o mesmo Conselho Ultramarino sugeriu 
ao rei que era “muito conveniente” que se comprasse a Capitania do Espírito Santo, incor-
porando-a à Coroa, justamente para se evitar que continuassem as controvérsias com os 
donatários a respeito da nomeação de seus capitães e que era melhor “ficarem os povos bem 
regidos, e melhor defendidos por ministros e cabos nomeados pelo dito Senhor”. E o Conse-
lho Ultramarino, ao defender esse ponto de vista, lembrou justamente o episódio de 1648 em 
que a tutora dona Felipa de Menezes pretendia nomear a Francisco Grisantes da Gama. O 
Conselho recordou que já naquela ocasião “parecera a todos os conselheiros que o donatário 
desta Capitania, como os das mais do Brasil, deveria vendê-la a el-rei, porque sendo providos 
por el-rei se defenderiam e conservariam melhor. Escolhiam entre os candidatos Francisco 
Grisantes da Gama. O conde de Odemira apontava Lourenço Carneiro e acrescentava que, 
sendo a Capitania tão apetecida pelo inimigo, que já a atacara duas vezes, devia S. Majestade 
nomear para ela um sargento-mor ou pessoa de avantajado posto e experiência. 28 de março 
de 1650.”42

E essa sugestão de se nomear um “sargento-mor”, ou pessoa de “avantajado posto 
e experiência”, para capitanear o Espírito Santo, parece ter sido adotada pelo governador-ge-
ral.  Ele nomeou para isso, como vimos, João Ferrão Castelo Branco, o suposto construtor 
do Forte de São João, até hoje marco importante de nossa construção militar.

Contudo, essa nomeação parece não ter sido do agrado da Câmara e da “nobre-
za” local que forcejavam por garantir, com o apoio da tutora do donatário, Dona Felipa de 
Menezes, sua autonomia de nomear ou de interferir na escolha para o disputado cargo. Por 
conseguinte, essa grave disputa política teve continuidade.

Em 1651 foi nomeado o capitão Simião de Carvalho para governar a Capitania. Seu 
nome fazia parte de uma lista de três nomes apresentada por dona Felipa de Menezes ao rei. 
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Ele era militar, com a patente de capitão e, conforme diz o documento de sua nomeação, 
prestara antes bons serviços militares.43

Carvalho iniciou o seu governo em 1652 e exerceu-o até 1655. Apesar do apoio 
que recebeu da Câmara da Vila de Vitória, que enviou carta assinada por seus oficiais e ve-
readores ao rei Dom João IV, informando dos bons serviços prestados por ele, foi a mesma 
Câmara obrigada a manifestar no mesmo mês de outubro de 1655 o “sentimento que há 
pela prisão do capitão-mor Simião de Carvalho pelo governador-geral do Estado do Brasil, 
Jerônimo de Ataíde, conde de Atouguia.”44 

A prisão do capitão-mor Simião de Carvalho ao final de seu mandato no governo 
da Capitania, era a prova de que ele havia se envolvido nela em graves conflitos políticos. E 
esses conflitos estavam relacionados ao cristão-novo [judeu converso ao cristianismo] Antô-
nio Dorta.

Com efeito, contra esse Dorta, Simião de Carvalho escreveu em 1655 uma longa 
carta ao rei Dom João IV, na qual lhe dava conta de suas ações e fazia sérias denúncias.45 

Informou Simião de Carvalho que ao chegar ao Espírito Santo encontrara em sua 
cadeia um morador [Antônio Dorta], mercador de “nação hebreia” e de “mau coração”. 
Dorta tinha sido remetido preso, pelo antigo capitão, para o ouvidor do Rio de Janeiro tomar 
as “providências cabíveis”. A acusação contra Dorta era a de ter ele cometido “um crime 
atroz” em que “num jogo de bola público largou palavras atrevidas e desaforadas contra 
a Real pessoa de Vossa Majestade, e contra a conservação deste Reino”. Entretanto, para 
surpresa do capitão-mor Simião de Carvalho, o ouvidor-geral João Vello de Azevedo, ao se 
deslocar para Vitória para fazer a correição de praxe - que os ouvidores aqui faziam -, em vez 
de remeter o preso para Lisboa, o trouxe de volta para o Espírito Santo, onde Antônio Dor-
ta foi solto. A explicação de Simião para esse comportamento do ouvidor não poderia ser 
mais comprometedora, e foi a de que Antônio Dorta “o soube tão bem contentar”, ou seja, 
o corrompeu. Dizia-se que as acusações contra Dorta teriam sido remetidas pelo ouvidor 
para a Relação da Bahia [Tribunal Regional de Justiça], onde desapareceram, porém o capitão 
Simião era de opinião que elas tinham sido destruídas pelo próprio ouvidor.  Passados três 
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anos, não se falava mais no caso e Antônio Dorta estava “aqui potentado, rindo-se de todos, 
cometendo homicídios e desobedecendo a quem governa”. O “povo”, de acordo com o 
capitão Simião, esperava que ele fosse castigado, e por isso o mesmo Simião de Carvalho su-
geria ao rei Dom João IV mandar “ordem” para o ouvidor o “remeter preso a essa cidade [de 
Lisboa], e obrigar ao dito ouvidor-geral remeter as culpas, para por elas ser julgado e punido 
seu desaforado atrevimento.”46

Contudo, o capitão Simião não se contentou com esse pedido e reforçou sua carta 
com “mais graves” acusações ainda ao judeu Antônio Dorta, entre elas, a de que, por ser ele 
reconhecidamente de origem hebreia e observante da Lei de Moisés, seria um traidor do rei 
de Portugal na sua luta contra os holandeses, que naquele momento ainda estavam em Per-
nambuco desafiando o domínio português no Brasil. Dorta estaria traiçoeiramente associa-
do aos holandeses, assegurava Simião de Carvalho. Em confirmação dessa acusação muitas 
pessoas declaravam que os holandeses haviam tomado dois navios que se dirigiam a Portugal 
carregados de açúcar, levando-os para a Holanda, e ao chegar lá um judeu teria dito que as 
caixas de açúcar pertencentes à Dorta estariam “seguras”. Da mesma forma se afirmava, no 
Espírito Santo, que Dorta se correspondia com os holandeses sugerindo a eles que “viessem 
tomar esta terra e que para isso as desinquietava”.  O secretário de Antônio Dorta no Espí-
rito Santo tinha sido um certo Manuel Rodrigues Capão, que, depois de “quebrado”, teria 
fugido para Pernambuco, ainda dominado pelos holandeses. Capão, conhecedor da língua 
holandesa, se correspondia de Pernambuco com Dorta, informando-o dos acontecimentos, 
o que fazia prever que, em caso de invasão da Capitania do Espírito Santo pelos holandeses, 
eles certamente poderiam contar com o apoio do traidor Antônio Dorta. O capitão Simião 
de Carvalho descreveu Dorta como “ladrão de casa, rico, poderoso e aparentado”, e que ele 
poderia mandar “ensinar aos holandeses por que lugares me pode acometer, e as veredas por 
onde pode vir, porque têm muitos negros e parentes por quem pode avisar todas as vezes 
que quiser”. Por fim, o capitão Simião ainda acrescentou que Antônio Dorta “foi cabeça de 
motim para expulsarem deste posto ao capitão-mor Pedro Darça Mello, e o fez andar pelos 
matos com sua pobre mulher seis meses até que às escondidas se embarcou”. Carvalho tam-
bém relacionou Dorta com o motim que teria ocorrido por ocasião da posse de Antônio do 
Canto em 1644, como vimos. Segundo Carvalho: “Foi cabeça de motim que advindo aqui 
um ouvidor-geral e um capitão-mor, por mando do governo-geral, e os não deixaram entrar 
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e como tudo dito, e outras maldades ficam sem castigo, cada vez se desafora mais, e já aqui 
tratou e maquinou se levantasse contra mim, mas não se atreveu por todo este povo estar 
bem comigo e não haver recebido de mim, nem de meus dois filhos o menor agravo.”47  

Assim, diante dessas informações, o capitão-mor Simião Carvalho solicitou ao rei 
para que mandasse “acudir a tudo isto, segurando sua praça e castigando desaforos, para que 
traidores não saiam à luz com suas más intenções.”48 

Todavia, as graves denúncias feitas contra Antônio Dorta parecem não ter surtido 
qualquer efeito. E não é provável, como quis José Gonçalves Salvador, que a ausência de pu-
nição contra os supostos crimes cometidos por Dorta se devesse exclusivamente ao “clima 
de tolerância vigente na Capitania”. Salvador atribuiu essa situação ao fato de que na época 
era vigário de Vitória o cristão-novo frei Antônio de Moura.49 

Entretanto, a impressão que se tem é a de que Dorta tinha protetores mais podero-
sos ainda. Em 1660, poucos anos após Antônio Dorta ter sido preso e acusado por Simião 
de Carvalho, Dona Filipa de Meneses - mãe e tutora do célebre donatário da Capitania do 
Espírito Santo, Antônio Luís Gonçalves da Câmara Coutinho, que ainda ocuparia função 
mais elevada no governo do Brasil -, apresentou ao Conselho Ultramarino, como era de pra-
xe, uma lista dos três nomes que poderiam ocupar a função de capitão-mor da sua Capitania. 
O nome que encabeçava a lista era justamente o de Antônio Dorta.50 

E poucos meses depois disso foi o próprio Dorta quem oficiou ao rei, pedindo a 
nomeação de seu filho para o importante e lucrativo ofício de provedor da Fazenda Real da 
Capitania do Espírito Santo.51

O caso de Dorta demonstra claramente que não se deve pressupor que a simples 
acusação contra uma determinada pessoa, como a de praticar atitudes judaizantes, era o su-
ficiente para resultar automaticamente em sua condenação. Importava muito saber em que 
tipo de relações pessoais esse indivíduo estava inserido, pois essas relações poderiam livrá-lo 
de uma punição, como parece ter sido o caso mencionado. 

E é importante lembrar também, a esse respeito, que Antônio Dorta foi indicado 
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pela donatária para a mais importante função política na Capitania, a de capitão-mor, justa-
mente depois de ter ocorrido nela o assassinato do anterior capitão-mor João de Almeida 
Rios, a quem Dorta devia substituir. É muito provável que o mesmo Dorta e seus amigos 
cristãos-novos estivessem envolvidos nesse caso, e por isso vale a pena conhecê-lo melhor.

Por meio de Carta Patente, datada de outubro de 1656, o rei Dom João IV, por 
indicação da mesma donatária Dona Felipa de Menezes, nomeou João de Almeida Rios ca-
pitão-mor da Capitania do Espírito Santo. Na Carta se declarava que Rios era: “Fidalgo da 
minha Casa, que tem vinte e três anos de serviço interpolados da Guerra viva de Pernambu-
co e Bahia e Armadas daquele Estado, achando-se em uma e outra parte em muitas ocasiões 
perigosas, e no cerco que o conde de Nassau pôs na cidade de Salvador no ano de 638…”.52

Tempos depois, em julho de 1657, conforme carta para ele escrita pelo governador-
-geral do Brasil, Francisco Barreto, da Bahia, Rios já governava a Capitania.53 

Todavia, em abril de 1659, o mesmo Francisco Barreto lhe fazia grave advertência, 
fazendo referência e descrevendo acontecimentos muito sérios que estariam ocorrendo na 
Capitania. O governador-geral Francisco Barreto afirmava ter sido comunicado por carta 
de Rios “das revoluções que houve nessa Capitania sobre a nova eleição dos oficiais da Câ-
mara”. Ou seja, o governador fora comunicado de que estariam ocorrendo sérios distúrbios 
políticos no Espírito Santo motivados pela eleição dos novos componentes da Câmara muni-
cipal de Vitória. Francisco Barreto acrescentou que a Relação da Bahia - o Tribunal Regional 
de Justiça que funcionava então na Bahia -, por ordem dele, havia examinado a questão e que 
“com parecer de todos, se deu sentença contra o disposto por Vossa Mercê porque não lhe 
tocava mais que sossegar os tumultos do povo, e não seguir sua errada opinião, pois de or-
dinário se dirige em dano da mesma República, que não pode ir de encontro às Ordenações 
do Reino.”54 

O governador-geral Francisco Barreto lembrou ainda que a questão estava tam-
bém relacionada à indicação do ouvidor local, que Rios teria destituído, e que o governador 
mandava fosse restituído ao seu cargo. De fato, na carta anteriormente citada, tinha sido 
recusada a pretensão de Rios de ser ele próprio o ouvidor, acumulando essa função com 
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a de capitão-mor, o que lhe teria sido negado. Por fim, Barreto advertia ao capitão Rios de 
que ele “não pode tirar os postos providos por este governo nem provê-los sem ordem que 
tenha para isso, e quando tenham culpas se me devem remeter justificadas para que mande 
o mais conveniente”. Em relação aos filhos daquele que seria o ouvidor, Aranzedo, um so-
brenome de origem judaica, e que supostamente foram os líderes das “revoluções” ocorri-
das na Capitania, Barreto mandava que: “fossem enviados presos com suas culpas para que 
fossem castigados”. E quanto aos vereadores e oficiais da Câmara, que governariam no ano 
em curso, eles deveriam ser escolhidos de acordo com a disposição das leis, e não como Rios 
pretendia.55 

Em outra carta, datada do dia seguinte, o mesmo governador-geral Francisco Bar-
reto explicitava melhor o que se passara. Dizia ele: 

Não posso deixar de estranhar o excesso de V. M. pois sendo vassalos de Sua Majestade faltam na 

observância de suas leis, porque dispondo elas meios ordinários por donde se deve mostrar a justiça 

das partes para a fazerem os Ministros dela, buscam V. Ms. outros de tão pouco fundamento, como 

são os que têm para condenar o ouvidor, e fazer nova eleição de oficiais da Câmara, por meio dos 

tumultos, que devem ser castigados com o rigor das leis; pois fazem tanto desserviço à sua Majestade 

como se deixa ver de suas consequências; o costume da terra não derroga leis, por onde foi mais ju-

rídica a eleição que fez o ouvidor dos oficiais da Câmara, do que a que V. Ms. fizeram, pois aquela se 

ajusta com a Ordenação do Reino e, se é que tinha alguma nulidade, se devia proceder conforme dis-

põe a mesma lei: pelo que pareceu ao Tribunal de Justiça mandar restituir o ouvidor a seu posto…56

Segundo o governador-geral Francisco Barreto, o capitão-mor João de Almeida 
Rios além de condenar indevidamente ao ouvidor leigo, Aranzedo, destituindo-o de sua fun-
ção, por ele ter feito uma eleição de vereadores que lhe desagradara, também teria feito “nova 
eleição de oficiais da Câmara”, destituindo assim os vereadores anteriores, eleitos pelo ouvi-
dor, e gerando com isso grandes “tumultos” e “revoluções”.

Poucos dias depois o mesmo governador também ordenou que Miguel Freyre de 
Andrade - Freyre de Andrade, um outro sobrenome de origem cristã-nova - fosse restituído 
ao seu cargo de provedor dos Defuntos e Ausentes, Capelas e Resíduos “visto não haver nes-
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ta praça culpas para ser privado deles”. Francisco Barreto mais uma vez advertiu ao mesmo 
capitão Rios de que ele não poderia dispor de forma diferente disso sob pena de punição.57

Desse modo, a natureza do conflito político que ocorria no Espírito Santo, em me-
ados do século XVII, parece assim bastante evidente. 

O capitão-mor João de Almeida Rios se indispusera claramente com um grupo 
importante de pessoas da Capitania, ocupantes dos cargos políticos mais relevantes nela, 
principalmente os de vereadores e oficiais da Câmara, que seriam todos cristãos-novos. 

Assim, não foi surpresa encontrar a carta que o rei de Portugal enviou ao governa-
dor do Brasil, datada de 16 de abril de 1660, acerca da morte do capitão-mor da Capitania 
do Espírito Santo João de Almeida Rios. A esposa de Rios e seu irmão narraram a morte de 
Rios ao rei Afonso VI, da seguinte maneira:

(…) morte violenta com um bacamarte que se deu ao dito seu marido e irmão sem ter lugar de 

se confessar, estando servindo de capitão da Capitania do Espírito Santo e saindo do Colégio dos 

religiosos da Companhia, e isto por haver mandado prender por vossa ordem a Diogo Garcia de 

Aranzedo e a Bernardo Aires, e querer fazer o mesmo em outros que se ausentaram por serem todos 

cabeças do motim e não quererem dar cumprimento ao que lhe ordenou de vossa parte, os quais 

para o dito efeito induziram a um serralheiro que foi o que lhe atirou e estava banido pela Relação 

da Bahia, tendo-o para isso escondido em suas fazendas; e porque o caso foi muito escandaloso e 

convém castigar-se com toda a demonstração de justiça, vos quis encomendar muito e mandar como 

por esta faço, que façais logo ver e sentenciar as devassas que sobre ele se têm tirado, ordenando 

que se faça justiça em um caso e se sentencie conforme a ela, mas que se não publique nem execute 

a sentença sem me avisardes…58 

Como se pode observar, o rei identificava claramente os mandantes do atentado 
que vitimara o capitão-mor João de Almeida Rios com um tiro de bacamarte disparado con-
tra ele em frente ao Colégio dos jesuítas. Eram eles dois cristãos-novos muitos influentes na 
Capitania e amigos do judeu Antônio Dorta: Bernardo Aires, senhor de engenho e Diogo 
de Aranzedo, o ouvidor. Mas o que aconteceu com eles? Eles foram realmente punidos por 
este crime muito grave, da maior autoridade da Capitania, como mandava fazê-lo o próprio 
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rei Afonso VI?

Decorridos cerca de cinco anos, em carta do rei para o vice-rei do Brasil, de 16 de 
maio de 1665, o rei afirmou que estando presos, mas não sentenciados, os implicados, ele 
mandava que “façais logo ver e sentenciar as devassas que sobre o mesmo caso se tem tira-
do, ordenando que se faça justiça e se sentencie conforme a ela, por estar este negócio mui 
retardado e convir dar satisfação com brevidade às partes queixosas (…).”59 

Todavia, em documento datado de 19 de setembro de 1676, escrito portanto mais 
de quinze anos depois da morte do capitão João de Almeida Rios, intitulado Sobre o que es-
creve José Gonçalves de Oliveira, capitão da Capitania do Espírito Santo acerca das dúvidas que teve com o 
donatário dela Francisco Gil de Araújo e oficiais da Câmara, o Conselho Ultramarino opinou sobre o que 
lhe relatara o mesmo capitão Oliveira. Este lhes comunicava de um recente episódio envolvendo 
a atitude da Câmara de Vitória, que discutiremos mais adiante. Contudo, o mais interessante 
nesse documento é a explicação que o mesmo capitão deu para a atitude dos moradores 
para consigo.  De acordo com o capitão-mor Gonçalves de Oliveira: “o que tinha passado 
naquela Capitania era por estarem vivendo nela sem castigo os que mataram o capitão João 
de Almeida Rios, e que se puderem haviam também de fazer-lhe para que não chegasse a dar 
parte a Vossa Alteza (…).”60

O capitão-mor José Gonçalves de Oliveira, consequentemente, temia por sua vida. 
Acreditava que os seus opositores - identificados como sendo os mesmos que haviam as-
sassinado seu antecessor, ou seja, os poderosos cristãos-novos da Capitania, - também o 
matariam, já que eles haviam ficado impunes do grave crime que haviam cometido, tal era a 
sua força e influência.

Lembra a esse respeito outro documento, que o senhor de engenho, o cristão-novo 
Bernardo Aires, implicado no assassinato do capitão Rios, era devedor da Fazenda Real. Ele 
devia igualmente ao mesmo capitão Oliveira, motivo pelo qual se pedia o “sequestro” e a 
execução de seu engenho.61 

Todavia, a revelação mais surpreendente, a respeito ainda do episódio do assassina-
to do capitão-mor João de Almeida Rios, foi a fornecida por um delator que escreveu uma 
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carta, em 1676, ao Tribunal da Inquisição fazendo importantes revelações sobre a prisão no 
Espírito Santo do cristão-novo Luís de Matos Coutinho. O delator informou na carta que: 
“como aqui sou forasteiro, me matarão, como mataram ao capitão-mor João de Almeida 
Rios, meu amigo, que dizem que por ser familiar do Santo Ofício [grifos meus] lhe manda-
ram atirar por um índio, e lhe consumiram toda a fazenda que trouxe, que nem com ordem 
de S. A. lha querem mandar a seus herdeiros, mas já hoje é outro mundo diferente do que 
então era, porque estão muito pobres e miseráveis.”62 

O delator informava que, na verdade, a morte de Rios estava ligada ao fato de ser ele 
um familiar do Santo Ofício. Assim, na suposta condição de agente da Inquisição no Espírito 
Santo, o capitão-mor João de Almeida Rios teria esbarrado com a oposição de um poderoso 
grupo de cristãos-novos, que ainda detinha na Capitania forte proeminência e dominava a 
sua Câmara, e esse grupo temia que essa proeminência fosse desafiada por um agente da 
Inquisição. 

Diante disso, é surpreendente a informação de que para substituir o capitão-mor 
assassinado, a tutora do donatário, dona Felipa de Meneses, apresentou em março de 1660 
uma lista contendo a indicação de três nomes. E o primeiro deles era justamente o do fami-
gerado Antônio Dorta, o aparente líder da facção supostamente responsável pelo homicídio 
do capitão-mor anterior.63 

Poucos meses depois, o mesmo Dorta solicitou ao rei Afonso VI a nomeação de 
seu filho para a importante função de provedor da Fazenda Real da Capitania.64 

Dessa forma, esses fatos bem documentados provam que a Câmara da vila de Vitó-
ria, em meados do século XVII, quando ela era dominada por um grupo muito poderoso de 
cristãos-novos, continuava exercendo um notável protagonismo político. 

E essa prerrogativa se fortaleceu depois que os componentes da Câmara foram 
encarregados de financiar a manutenção na vila de um corpo de soldados de infantaria, for-
mado por mais de quarenta homens. 

Ao alegar que a cobrança dos direitos sobre o vinho não era suficiente para a Fa-
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zenda Real bancar a despesa do corpo de infantaria, tão necessário em virtude das “notícias 
que há de os holandeses haverem declarado guerra com a Coroa de Portugal”, o governa-
dor Francisco Barreto houve por bem: “e ordeno aos oficiais da Câmara da Vila da Vitoria 
tomem,  com efeito, à sua conta, o sustento dos referidos quarenta soldados da lotação da-
quela praça: suprindo tudo o que  faltar para este número dos direitos dos vinhos que aquele 
Tribunal cobra, com finta, contribuição voluntariamente, ou outro qualquer arbítrio que lhe 
parecer mais pronto para ser infalível a ração dos soldados e mais igual para ser menos a 
opressão ou sentimento dos moradores a que procurará todo alívio, sem se faltarão sustento 
da infantaria.” A provisão do governador sugeria igualmente à Câmara que, “democratica-
mente”, ou seja, “pela forma que lhe parecer mais aprovada do mesmo povo, que para a 
eleição dos meios consultará e o ouvirá primeiro”. No entanto, no mesmo documento o 
governador-geral recomendava que “havendo pessoa (o que não creio) que de algum modo 
duvide ou perturbe a execução desta Ordem, os mesmos oficiais da Câmara, e sendo neces-
sário o capitão-mor daquela Capitania, ma remetam presa a bom recado a esta praça com os 
autos que se farão de sua desobediência para se lhe dar o castigo que merecer.”65 

Na mesma época, o governador enviou carta para a Câmara da “Vila do Espírito 
Santo”, como ele também se referia à vila de Vitória, estabelecendo a contribuição que ela 
deveria dar para a formação do dote da infanta, rainha da Inglaterra, para a assinatura da paz 
com a Holanda. O governador ordenou que “se elejam pessoas nessa Capitania que elejam o 
meio” de se fazer o pagamento, mas achou que seria melhor que a parte do dote que cabia à 
Câmara de Vitória fosse “mais suave ser a metade em açúcar e a metade em pau-brasil, por 
ser mais fácil de conduzir a esta praça.”66

Assim, incumbências tão significativas como essas fortaleciam a importância da Câ-
mara e aumentavam a altivez de seus membros diante do poder central. E devia ser normal 
o entendimento de que, ao se aumentarem os encargos, os impostos e as responsabilidades 
militares dos moradores, representados em sua Câmara, em compensação ampliava-se na 
mesma proporção o seu protagonismo político.

Dessa maneira, como era de se esperar, outro grave incidente político ocorreu no 
Espírito Santo, em 1663, quando a Câmara de Vitória se negou novamente a dar posse ao 
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capitão-mor José Lopes, que fora nomeado em substituição a Dom Diniz Lobo. Como res-
posta a essa atitude de rebeldia da Câmara, o governador-geral enviou uma tropa militar ao 
Espírito Santo, carregando instruções muito severas. No Regimento que trazia o chefe dessa 
tropa, Manuel Vás, se determinava:

Levará em sua companhia vinte e cinco soldados, bem armados, e munições, com dois meses de 

bastimentos [abastecimento] para que por falta deles não deixe de fazer a viagem a que mando à 

Capitania do Espírito Santo, na Esmaca [Sumaca], que para este efeito está prevenida.

Levará em sua companhia o capitão José Lopes para o fazer meter de posse, e dará todo o adjutório 

que para esse efeito for necessário.

Quando avistar terra da barra do Espírito Santo de onde possa ser visto, fará meter debaixo de 

coberta os soldados, deixando sobre elas os marinheiros, capitão de artilharia, e um soldado, que 

daquela Capitania mandaram em companhia do capitão-mor José Lopes; e nesta forma, entrará pela 

barra, deixando ir ao forte dela o referido capitão de artilharia, para que assegure ao cabo do dito for-

te, não levar o barco gente que possa encontrar a disposição dos oficiais da Câmara e capitão Manuel 

de Almeida do Canto para que por este meio se lhe não impeça a entrada da barra; e compassará as 

velas da Esmaca de sorte que possa surgir à boca da noite.

Depois de surto, não deixará sair do barco nenhuma das pessoas que de terra chegarem a ele, exceto, 

os que o capitão-mor José Lopes nomear.

Embarcará nas canoas que puder alcançar a infantaria que leva e o capitão-mor José Lopes. E saltan-

do em terra, irá à casa do capitão de infantaria Manuel de Almeida do Canto, supondo que lhe leva 

uma ordem minha, para que, aparecendo, o prenda sem estrondo; e não aparecendo lhe buscará a 

casa, ou casas donde estiver; o qual mandará levar ao barco, donde lhe botará uns grilhões, deixando 

em sua guarda os soldados que lhe parecer.

Logo que fizer a prisão do capitão de infantaria (ou lhe constar que lhe fugiu) dividirá a gente que 

leva em duas tropas, encarregando uma delas a um cabo de Esquadra de satisfação, para que sem di-

lação alguma vá dar nas casas donde estiverem o juiz João Peres de Gusmão e o procurador Antônio 

Gomes, os quais prenderá em grilhões na referida Esmaca.
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Depois de feitas as prisões, ou conhecer que as não pode fazer por se haverem ausentado as pessoas 

que lhe mando prender, irá buscar o capitão-mor D. Dinis Lobo, a quem dará a carta que para ele 

leva, seguindo em tudo suas ordens para efeito de meter de posse do governo daquela Capitania o 

capitão-mor José Lopes; para o que lhe dará o ajudante toda a ajuda e favor que para isso lhe for 

necessário.

Tanto que o capitão-mor D. Dinis Lobo ajuntar os oficiais da Câmara para dar a referida posse, lhes 

dará o ajudante a carta que para eles leva.

Sendo caso que falte da Capitania D. Dinis Lobo, o ajudante requererá ao ouvidor Pedro Corrêa do 

Couto que mande ajuntar os oficiais da Câmara na casa do Conselho para lhes dar a carta que para 

eles leva, a quem o dito ajudante requererá, depois de dada, que metam de posse do governo daquela 

Capitania ao capitão-mor José Lopes; porque de fazer o contrário leva ordem para os trazer presos 

a esta cidade; e com efeito os prenda, e meta na Esmaca em companhia dos mais, se não derem a 

referida posse ao capitão-mor José Lopes.

Sucedendo que os oficiais da Câmara, que servem este ano, não derem cumprimento as minhas 

ordens, requererá ao ouvidor mande ajuntar, na forma da Ordenação, os oficiais da Câmara que 

serviram o ano passado, com os quais se farão as mesmas diligências acima referidas, e que com 

efeito seja empossado do governo daquela Capitania o capitão-mor José Lopes, na forma de minhas 

ordens, e estando o dito capitão-mor de posse, o ajudante ficará as suas ordens.

 E porque pode suceder haver alguns sujeitos, naquela Capitania, de ânimo tão sedicioso que, 

para arruinar os moradores dela, os incitem a encontrar [desobedecer] minhas ordens (o que não 

espero pela obediência que devem ter a este governo), em tal caso os procurará prender, e pondo-se 

em defensa, os mandará arcabuzar pelos soldados que leva em sua companhia, para o qual efeito 

pedirá o adjutório, que lhe for necessário, às justiças e capitães da Ordenança daquela Capitania, a 

quem mostrará este Capítulo; pelo qual lhe ordeno, lhe deem todo o que o dito ajudante lhes pedir. 

 Empossado o capitão-mor José Lopes, requererá o ajudante ao ouvidor o cumprimento da 

Portaria que leva para serem pagos os soldados, cabo e mestre do barco, dos salários declarados na 

dita Portaria. E depois de satisfeitos das fazendas dos culpados, se recolherá o ajudante a esta praça, 

sem nenhuma dilação, trazendo em sua companhia os presos declarados neste Regimento.



104

 História da Câmara Municipal de Vitória

 E porque pode acontecer se ausentarem da praça o capitão da Infantaria, juiz e procurador, 

receosos do castigo que merecem por sua culpa, o ajudante se deixe ficar na Capitania até segunda 

ordem minha, fazendo toda a diligência pelos prender; e cobrando seus salários, na forma da Porta-

ria, para que por meio desta despesa venham entregar-se à prisão, antes de se verem destruídos. 

 E porque os acidentes do tempo se não podem prevenir em sua contingência, deixo à dis-

posição do ajudante tudo aquilo que for necessário obrar-se para que o capitão-mor José Lopes seja 

metido de posse do governo daquela Capitania; e o capitão da Infantaria, juiz e procurador, neste 

Regimento nomeados, venham presos. Dado nesta Bahia de Todos os Santos, cidade do Salvador 

aos 12 dias do mês de Maio. Ano de 1663. Francisco Barreto.67 

Esse documento atesta em primeiro lugar que naquela altura a Câmara de Vitória, 
como era de se esperar, funcionava em casa e local conhecido, que hoje não sabemos com 
certeza onde era, infelizmente. Contudo, ele prova também que ela ainda era uma instituição 
muito poderosa na Capitania, e demonstra ainda  que as drásticas determinações do gover-
nador-geral visavam claramente à punição e à prisão dos componentes da Câmara de Vitória, 
especialmente o juiz João Peres de Gusmão e o procurador da Câmara Antônio Gomes, 
junto ao capitão de infantaria Manoel de Almeida do Canto, acusados pelo governador-geral 
de serem os responsáveis pela “expulsão” do capitão-mor José Lopes e de se recusarem a lhe 
dar posse no referido posto.

Nessa conjuntura, por temer que essas lideranças da vila “de ânimo tão sedicioso”, 
como ele dizia, pudessem sublevar os demais moradores, incitando-os a desobedecer mais 
uma vez suas ordens, o governador foi ao ponto de determinar que nesse caso se deveria 
procurar prendê-los, e os “mandará arcabuzar pelos soldados que leva em sua companhia”. 
Ou seja, ele determinou que em caso de recusa por parte dos moradores eles deveriam ser 
sumariamente executados.

O caso da rebeldia chefiada pela Câmara era visto como muito grave e exigia puni-
ções severas. O historiador Misael Pena sugeriu a esse respeito a hipótese de que o incidente 
surgira em virtude da Câmara da vila de Vitória estar imbuída da opinião de que ela não mais 
devia obediência ao governador-geral da Bahia e sim ao governo da Repartição do Sul, que 
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abrangia as capitanias do sul e cuja sede era o Rio de Janeiro. E, de fato, em 17 de setembro 
de 1658 fora passada carta patente nomeando a Salvador Correia de Sá como governador da 
Repartição do Sul.68 

Todavia, no mesmo ano de 1663, foi ainda o governador-geral da Bahia, quem or-
denou que José Lopes fosse substituído por Brás do Couto de Aguiar como capitão-mor do 
Espírito Santo. Essa nova ordem demonstra não só que o Espírito Santo continuava subor-
dinado de fato ao governador-geral da Bahia, como também comprova que o mandato de 
José Lopes, cuja posse tinha sido recusada pela Câmara da Vila de Vitória, não tivera duração, 
sendo ele substituído rapidamente, justamente em decorrência de sua incompatibilidade com 
as lideranças locais. Isto é, a Câmara impusera de certa forma o seu ponto de vista, apesar das 
drásticas recomendações do governador-geral contra ela.69 

Assim, o último da série de capitães-mores do Espírito Santo, enquanto a Capitania 
pertenceu à família do primeiro donatário e era subordinada ao governo da Bahia, teria sido 
o capitão-mor José Gonçalves de Oliveira. Ele governou o Espírito Santo de 1671 a 1675, 
na época em que a Capitania passou ao controle do novo donatário Francisco Gil de Araújo 
que a havia adquirido de seus antigos proprietários, a família Coutinho. A licença do rei para 
a transação foi dada em 6 de julho de 1674, e confirmada em 18 de março de 1675.70

Na transição de um donatário para o outro, porém, ocorreu novo incidente envol-
vendo diretamente a Câmara da vila de Vitória.

Logo após a confirmação da venda da Capitania para Francisco Gil de Araújo, o go-
vernador-geral da Bahia enviou carta ao capitão-mor José Gonçalves de Oliveira autorizando, 
em 14 de agosto de 1675, que o capitão empreendesse grande expedição ao sertão da Capi-
tania à procura das tão acalentadas minas de esmeraldas. Na mesma ocasião, o governador 
enviou outra carta à Câmara da vila de Vitória determinando que na ausência do capitão que 
partia para o sertão a própria Câmara assumisse o governo da Capitania. Segundo o governa-
dor, “me pareceu, por todos os respeitos, que essa Câmara seja quem em seu lugar governe, 
pois confio da prudência e zelo dos sujeitos que nela entram a servir (como os melhores que 
costumam ser sempre de sua República) que o farão muito como são obrigados (…)”. Con-
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tudo, ele fez também a advertência de que “não encarrego a Capitania às pessoas particulares 
que estão servindo na Câmara, senão à mesma Câmara, sejam quais forem as pessoas de que 
se formar o corpo dela”. O governador lembrou que fazia essa advertência para evitar que 
se repetisse o que ocorrera anteriormente, quando, em outras circunstâncias, ao assumir a 
Câmara o governo da Capitania, impediu-se a eleição de novos oficiais para compor a mesma 
Câmara. E contra essa interpretação, o governador determinou que “quando fosse o tempo” 
se elegessem novos componentes da Câmara, os quais, ele esperava, ao “entrarem a servir 
no lugar de Vossas Mercês procedam com todo o acerto no governo dessa Capitania (…)”.  
Dessa forma, a Câmara ficava autorizada a fazer “tudo o mais que tocar às obrigações do 
capitão-mor, assim e da maneira que ele o devia fazer.”71  

No entanto, o que poderia ter sido mais uma situação rotineira, com a Câmara as-
sumindo a função do capitão-mor, acabou se transformando em um grave conflito político e 
de jurisdição. Esse conflito envolveu a Câmara de Vitória, o novo donatário, o capitão-mor, 
o governador-geral, o Conselho Ultramarino e o próprio rei de Portugal. 

Francisco Gil de Araújo, um rico potentado da Bahia, adquirira a Capitania dos 
Coutinhos, por quarenta mil cruzados, essencialmente interessado em explorar as minas de 
metais preciosos que ele julgava existir no “sertão” da mesma Capitania. Assim, logo após a 
aprovação da sua compra pelo rei, embargou a jornada que o capitão-mor José Gonçalves de 
Oliveira estava organizando à procura das esmeraldas. Ele queria reverter em seu benefício 
todos os favores que tinham sido concedidos pelo governador-geral ao capitão-mor, tais 
como apetrechos e índios, mas queria principalmente ter o privilégio de se apossar ele mes-
mo dos recursos minerais porventura existentes em sua nova “propriedade”. Por isso Gil de 
Araújo solicitou ao rei que suspendesse a ordem que o governador dera ao capitão-mor.72

O caso acabou indo parar nas mãos do poderoso Conselho Ultramarino. E nele se 
produziu o documento: Sobre o que escrevem José Gonçalves de Oliveira, capitão da Capita-
nia do Espírito Santo, acerca da jornada das minas de esmeraldas por que se ficara aprestando 
e sobre o que também escrevem os oficiais da Câmara da mesma Capitania e o donatário 
dela Francisco Gil de Araújo. Esse documento foi emitido pelo Conselho Ultramarino em 
novembro de 1675.73
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Com efeito, nesse primeiro documento, o Conselho noticiou que o capitão-mor 
José Gonçalves de Oliveira lhe comunicara, em carta de junho de 1675, que no princípio 
desse ano – e o último de seu “triênio” como capitão-mor -, ele fora chamado pelo gover-
nador-geral Afonso Furtado de Mendonça, na Bahia, e este lhe recomendou que fizesse a 
jornada do descobrimento das esmeraldas, e que tratasse com o povo da Capitania “os meios 
mais convenientes para o mesmo descobrimento”. 

Seguindo essa ordem, ao retornar da Bahia, o capitão lançou um “bando” para 
alistar os habitantes que pudessem ir com seus próprios recursos, com dispêndios “de suas 
fazendas e armas”, e igualmente os que fossem pobres “que seguissem à custa dele, capitão-
-mor”. O objetivo da expedição era fazer “exatas diligências”, de maneira que ao não se achar 
nada, “não ficaria mais lugar nem esperanças de buscarem pelo rio Doce”, como se tinha 
feito até então. O capitão-mor dizia que o melhor mês para se fazer a entrada era o mês de 
abril, assim se evitariam as chuvas e as enchentes do rio, e que sendo pobres os moradores, 
o rei deveria prometer-lhes muitas “mercês” para que “com a esperança de prêmio obrassem 
como leais vassalos de Vossa Alteza”. Da mesma maneira, os oficiais da Câmara escreveram 
uma carta no mesmo mês de junho, em que relatavam esses mesmos acontecimentos, porém 
lhes parecera acertado “fazer este aviso para que Vossa Alteza ordenasse o que for servido”, 
além de pedir também que o novo donatário fosse escutado a respeito do assunto. 

O Conselho Ultramarino foi de parecer que o rei autorizasse a entrada do capi-
tão-mor, visto que poderia resultar em muitos benefícios ao rei, e aconselhou-o a prometer 
muitas mercês e prêmios aos moradores, mas que não se permitisse o aprisionamento de 
índios bravos. 

Todavia, o Conselho também salientou que recebera igualmente carta do novo do-
natário Francisco Gil de Araújo, na qual este assegurava que a Capitania “era a mais miserável 
que se podia imaginar”. Ele acrescentou que essa situação fora causada “por alguns capitães 
que governaram, e ainda o que estava servindo, sabendo que ele se apresentara para ir tomar 
posse dela e tratar de seu aumento com dispêndio considerável de sua fazenda, intentara o 
dito capitão fazer jornada ao descobrimento das esmeraldas, sem ordem de Vossa Alteza e 
sem a fazer saber a ele donatário e o avisaram que publicara ser ordem do governador-ge-
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ral do Brasil”. Gil de Araújo afirmou que lhe parecera conveniente dar parte ao rei disso, 
e “representar a miséria daqueles moradores e que será a dita jornada total ruína daquela 
terra sendo ordenada por estes meios, por ser capitão incapaz de a fazer e falto de talento e 
experiência porque nunca serviu a Vossa Alteza, e tão odiado que havia pouco tempo que o 
governador-geral o mandou ir por queixas do povo e de presente o estava molestando, com 
citações e cobranças das suas mercancias, e que quando Vossa Alteza seja servido que se faça 
a jornada, ele donatário a mandará fazer à sua custa porque o interesse que só pretendia era 
o real serviço de Vossa Alteza e que não se molestasse aquele povo  e se perdesse a jornada, 
como muitas outras se fizeram com semelhantes extorsões e pressas, e ficaria esperando a 
resolução de Vossa Alteza para o servir como devia”. 

Contudo, o Conselho deu o parecer de que o rei deveria mandar que o governa-
dor-geral  ordenasse a que José Gonçalves de Oliveira “faça a dita entrada, como oferece, e 
que o possam acompanhar aquelas pessoas que o quiserem fazer, mandando Vossa Alteza 
escrever  a Francisco Gil de Araújo o não perturbe, e que escreva aos moradores de sua Ca-
pitania acompanhem a José Gonçalves as que quiserem por convir assim ao serviço  de Vossa 
Alteza, e não tendo efeito este descobrimento no tempo em que José Gonçalves aponta que 
está prevenido para ir a ele lugar fica então a Francisco para adiante o prevenir (...).”74 

Em um outro documento, emitido no ano seguinte, 1676, se mostra que o Conse-
lho Ultramarino foi informado pelo capitão Oliveira que, ao pretender organizar e executar 
mais uma “jornada de descobrimento das esmeraldas”, recebera carta de Francisco Gil de 
Araújo. Nessa carta, Gil Araújo afirmava que não fizesse essa jornada “porque avisara a 
Vossa Alteza, e a Capitania era sua e que nela não se podia obrar nada sem sua ordem”. Sem 
embargo dessa ordem, o capitão continuara a fazer os preparativos necessários, escrevendo 
ao governador-geral para que ele chamasse Francisco Gil de Araújo e o mandasse “escrever 
à Câmara daquela Capitania e mais moradores dela para que se conseguisse a jornada, o que 
eles não queriam permitir por não desgostarem a Francisco Gil de Araújo, que havia de ser 
seu perpétuo governador”.  Entretanto, dizia o capitão Oliveira, Gil se “enfadara” com ele, e 
chegou ao ponto de, “sem se levantar homenagem a ele capitão”, ou melhor, sem que ele ti-
vesse sido ainda demitido de seu cargo, mandar “render pela Câmara, escrevendo aos oficiais 
dela para que assim o fizessem, e a ele para que acabando o seu triênio entregasse o governo 
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à mesma Câmara de que o avisara para que o tivesse assim entendido.”75

Dessa forma, o capitão Oliveira requereu o apoio e a colaboração da Câmara local, 
e alegou que “essa jornada era do serviço de sua Alteza”. Mesmo assim, os oficiais da Câma-
ra, quer dizer, os vereadores e os demais componentes da Câmara, se recusaram a segui-lo, 
exigindo a sua renúncia. Os vereadores argumentavam que a Capitania tinha sido vendida a 
Francisco Gil de Araújo, o novo donatário, e que este escrevera aos moradores locais orde-
nando-lhes que não mais obedecessem ao Capitão, já que “nela se não podia obrar nada sem 
sua ordem”. Os membros da Câmara diziam que eles haveriam de dar execução somente à 
ordem de seu donatário “tomando por fundamento que o seu Foral dizia que por si ou por 
quem lhe parecesse pudesse tomar e tomasse posse das terras daquela Capitania, rendas, bens 
dela e governança e que poderia usar ele e seus ouvidores dos regimentos dos governadores 
e ouvidores-gerais do Brasil.”76  

E ao serem advertidos pelo capitão de que ele não poderia largar o seu cargo sem 
ordem do rei, porque para isso fora por ele nomeado, e que a atitude da Câmara representava 
um ato de rebeldia contra o rei, assim mesmo os moradores, liderados pela Câmara, não o 
teriam seguido. Os oficiais da Câmara responderam ainda que o triênio do capitão já se havia 
encerrado e que eles haviam recebido ordem do donatário Gil de Araújo para assumirem o 
cargo em seu lugar, e que para isso eles já tinham tomado a iniciativa de anunciar em “bandos 
com tambores”. O capitão também dizia que ouvira dizer que na Bahia Gil de Araújo dizia 
que “o fizera só a fim de tirar da Coroa Real a jurisdição de prover naquela terra o que os 
donatários faziam antigamente por si, sem ordem de Vossa Alteza e que queria ver o que lhe 
sucedia para o averiguar.”77

Contudo, o mais interessante nesse documento é a explicação que o mesmo capitão 
deu para a atitude dos moradores e da Câmara, para consigo.  De acordo com o capitão Oli-
veira: “o que tinha passado naquela Capitania era por estarem vivendo nela sem castigo os 
que mataram o capitão João de Almeida Rios, e que se puderem haviam também de fazer-lhe 
para que não chegasse a dar parte a Vossa Alteza (…).”78

Portanto, o capitão José Gonçalves de Oliveira temia por sua vida. Acreditava que 
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os seus opositores - identificados como sendo os mesmos que haviam assassinado seu an-
tecessor, ou seja, os poderosos cristãos-novos que dominavam a Câmara -, também o mata-
riam, uma vez que eles haviam ficado impunes do grave crime que haviam cometido, tal era 
a sua força e influência.

Diante disso, o Conselho Ultramarino foi de parecer que agira bem o capitão-mor 
em não querer largar o posto “sem lhe ir carta de levantamento de homenagem”, e que o rei 
deveria escrever ao novo donatário Gil de Araújo, dizendo-lhe que não agira corretamente 
em mandar a Câmara e os moradores desobedecerem e deporem o capitão-mor, advertindo 
também os moradores da Capitania, e sua Câmara, para que isso não ocorresse novamente.79

O Conselho afirmou: “Ao Conselho parece que o capitão José Gonçalves de Oli-
veira procedeu bem em não querer largar o posto sem lhe ir carta de levantamento da ho-
menagem e que assim lhe deve Vossa Alteza mandar escrever e a Francisco Gil que não 
andou acertado em mandar que os oficiais da Câmara depusessem ao Capitão, por não ter 
jurisdição para lhe levantar a homenagem e advertir aos da Câmara que não lhe suceda outra 
semelhante, e a Francisco Gil que, querendo ir tomar posse da sua Capitania o possa fazer 
e que lhe vai carta para levantar a homenagem quando acabado o seu tempo, na forma da 
carta-patente de Vossa Alteza, três sujeitos para Vossa Alteza nomear o que for servido, e se 
lhe passar patente em nome de Vossa Alteza, como é estilo e que ao capitão, tendo acabado 
seu triênio, lhe mande Vossa Alteza tirar residência pelo ouvidor-geral do Rio de Janeiro.”80 

Em 1688, quando já estava morto o donatário Francisco Gil de Araújo, o governa-
dor-geral enviou carta à Câmara de Vitória e ordenou que ela prendesse a Manoel Peixoto da 
Mota. Ele fora nomeado pelo governador-geral para ser o novo capitão-mor da Capitania, 
mas havia deixado a Bahia sem a sua ordem.81 

A queda de braço entre o novo donatário e os funcionários reais, por meio da Câ-
mara local, só terminaria definitivamente com a reintegração da Capitania ao controle direto 
da Coroa a partir de 1711, mas aí já estávamos em pleno século XVIII. 
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O século XVIII iniciou-se no Espírito Santo com a Câmara de Vitória buscando 
garantir e ampliar o seu protagonismo político, em um contexto que já não era tão favorável 
à preservação de sua autonomia e independência. 

Paradoxalmente, a intensa exploração durante quase todo o século XVIII dos recur-
sos auríferos das “minas gerais”, situadas no “sertão” da Capitania do Espírito Santo, viria a 
ter inicialmente efeitos negativos sobre a já combalida economia da Capitania como um todo. 

Nesse contexto, esses efeitos negativos também afetaram o desempenho da Câma-
ra. Desde o início do século, a Câmara viu diminuir o crescimento da população da Capitania, 
ao mesmo tempo em que cresciam as preocupações de natureza militar, visto que as tropas 
acantonadas no Espírito Santo eram pagas pela Câmara. Além disso, o fortalecimento da 
autoridade dos funcionários reais ocorreu paralelamente à consequente depreciação da auto-
ridade da Câmara, que foi desafiada nessa nova conjuntura.

No início, a perspectiva do descobrimento de minas de metais preciosos pratica-
mente no interior da Capitania atiçou a imaginação, a cobiça e o interesse dos moradores de 
Vitória. Aproveitando-se disso, em 1701 o governador-geral da Bahia, Dom João de Lencas-
tre, mandou publicar uma ordem em Vitória, dizendo que qualquer pessoa que tivesse “cri-
mes não infamantes” e quisesse acompanhar o capitão-mor José Cardoso Coutinho na des-
coberta das minas ficaria perdoado desses crimes, desde que fizesse a viagem à sua custa.01   

Logo após a chegada das primeiras notícias das descobertas, em 1702, o capitão-
-mor Francisco Ribeiro escreveu ao governador-geral da Bahia dizendo, “como estas minas 
prometem grande lucro e estão todos os moradores com ânimo de as irem lavrar, dou parte 
a Vossa Senhoria para ordenar o que for servido e mandar Regimento da forma que se há 
de guardar na repartição das datas com os descobridores e povo que a elas quiserem ir e no 
que se há de obrar nas que tocar a Sua Majestade, que Deus Guarde, e arrecadação dos quin-
tos.”02  
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E de fato, como escreveu Antonil, ainda nos primeiros anos do século XVIII, a sede 
insaciável do ouro “estimulou a tantos a deixarem suas terras e a meterem-se por caminhos 
tão ásperos como são os das minas que dificultosamente se poderá dar conta do número das 
pessoas que atualmente lá estão (…) Das cidades, vilas, recôncavos e sertões do Brasil vão 
brancos, pardos e pretos e muitos índios de que os paulistas se servem.”03 

Contudo, o entusiasmo dos moradores de Vitória logo arrefeceria com o prevale-
cimento das preocupações de segurança das minas e com as medidas restritivas que foram 
tomadas pelo mesmo governador-geral da Bahia.

Já no ano seguinte, em 1703, a Câmara de Vitória escreveu várias cartas ao governa-
dor-geral da Bahia, Dom Rodrigo da Costa, e manifestou a sua intenção de responder com 
exclusividade pelo governo da Capitania, em substituição aos capitães-mores. Igualmente 
pretendia opinar sobre as questões mais candentes do momento e tecer sugestões sobre 
como solucioná-las.

O governador não se surpreendeu com a iniciativa da Câmara, que parecia muito 
ousada, e respondeu a ela que estava ciente “da vontade com que ficam de se empregar na 
ausência do capitão-mor, e em tudo o que for do serviço de Sua Majestade.”04 

E um dos mais graves problemas abordados pela Câmara se referia ao cuidado que 
ela tinha não só em relação à segurança da Capitania como também a respeito da recons-
trução da Fortaleza de Piratininga, o Forte de São Francisco Xavier, na barra de Vila Velha. 
O governador também manifestou a sua preocupação com a segurança da Capitania “pelas 
alterações de guerra com que se acha toda a Europa” e a expectativa de que a Câmara iria 
“empenhar-se com todo o desvelo possível em que a dita fortaleza se ponha em sua última 
perfeição, por ser a principal defesa dessa vila”. E acrescentou ainda que “na obra da forta-
leza a que ficavam para dar princípio, e suponho que pelo zelo e cuidado de Vossas Mercês 
estará já em grande altura.”05 

Mesmo assim, o governador recomendou que: “Sobre o mais que toca a prevenção 
e segurança dessa vila e Capitania torno a recomendar a Vossas Mercês o particular cuidado 
que devem ter em lhe prevenir a defesa necessária e ter os portos e lugares marítimos guar-
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necidos com gente, de maneira que não possam os piratas ir fazer neles mantimentos e agua-
das”. Ele prometeu, nesse sentido, que mais soldados do “terço” do Rio de Janeiro seriam 
enviados ao Espírito Santo e que eles deveriam ser mantidos pelo subsídio que a Câmara 
pagava anualmente de seus rendimentos.06

Outra questão abordada pelo governador foi a do pedido da Câmara para que os 
moradores do Espírito Santo pudessem comprar escravos na “praça da Bahia”. Esses mora-
dores estavam impedidos de fazer essa aquisição em virtude da ordem passada pelo mesmo 
governador, proibindo que os moradores do Espírito Santo continuassem vendendo seus 
escravos para o Rio de Janeiro e para as “minas de São Paulo”. Em sua resposta, o governa-
dor afirmou que “muito desejei dá-lo ao requerimento que Vossas Mercês me fizeram para 
que se pudessem comprar negros nesta cidade para esta Capitania: mas como me constou 
que os moradores dela os vendiam para as Minas, me não pareceu justo deferir então tal re-
querimento, além de serem poucos os escravos que vêm da Costa da Mina e não ter chegado 
embarcação de Angola a esta cidade há mais de um ano; tanto que houver mais abundância 
deste gênero, e me constar que os ditos moradores se abstêm das vendas que faziam, experi-
mentarão minha vontade, a que tenho de atender suas melhoras.”07   

Essa medida atesta que, naquela altura, o governo metropolitano, por intermédio 
do governo-geral da Bahia, começava a tomar medidas procurando restringir a relação do 
Espírito Santo com a região das minas. Tanto assim que no ano seguinte, ou seja, em 1704, 
o mesmo governador Dom Rodrigo da Costa enviou carta ao capitão-mor Francisco Ribeiro 
de Miranda “sobre se suspender o descobrimento das minas de ouro, em razão das guerras”. 
Segundo o governador, o rei mandara suspender o “descobrimento das minas que houvesse 
nos sertões que estivessem juntos aos portos de mar, a respeito das guerras que o Secretário 
de Estado me escreve”, e por causa disso ele mandava ao capitão-mor do Espírito Santo que 
“se retirasse com a gente que levou em sua companhia ao dito descobrimento e que evitasse 
não fosse pessoa alguma às ditas minas; quando Sua Majestade haja por bem se continue o 
tal descobrimento se poderá então mandar vir ministro de São Paulo.”08 

Poucos anos depois, em 1710, outra carta do  governador ao capitão-mor do Espíri-
to Santo dizia que ele recebera notícias de que “várias pessoas intentam abrir caminhos pelos 
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sertões dessa Capitania para por eles passarem às minas, e como Sua Majestade, que Deus 
guarde, tem mandado por repetidas e apertadas ordens se não consinta abrir-se  semelhantes 
caminhos, ordeno a Vossa Mercê que em recebendo esta, faça toda diligência para saber se 
se deu princípio ao tal caminho, e quando assim tenha sucedido o mandará Vossa Mercê 
logo fechar e prender as pessoas compreendidas nessa culpa, às quais remeterá V. M. a este 
Governo Geral para se castigarem (…).”09 

A primeiro de maio de 1709, foi apresentada “na casa da Câmara, onde estavam 
juntos os oficiais dela abaixo assinados”, pelo capitão Francisco de Albuquerque Teles uma 
carta patente nomeando-o como novo capitão-mor do Espírito Santo. O termo de posse 
foi assinado e registrado no Livro de Registros da Câmara, infelizmente desaparecido. As-
sinaram o escrivão da Câmara João Antunes Corrêa, e os vereadores José Bulhões, José da 
Rocha Machado, Sebastião de Bulhões, Inácio de Oliveira, Francisco de Albuquerque Teles e 
Agostinho Ferreira de Aguiar.10 

No entanto, esse capitão-mor empossado pela Câmara ainda viria a criar muitos 
problemas no Espírito Santo, inclusive para a Câmara. No ano seguinte ao de sua posse, por 
exemplo, o Tribunal da Relação da Bahia estranhou uma carta que recebera dele comunican-
do a ocorrência de um quilombo de negros fugitivos “nos limites do Rio Jucu”. Os negros 
estariam fazendo “estragos, nas roças e gados desses moradores e da forma em que se iam 
fortificando”.  O Tribunal estranhou que um fato como esse fosse comunicado a um tribunal 
“que só conhece por apelações e agravos”, sabendo-se que havia “na Bahia um governador-
-geral a quem ocorrências como essa deveriam ser notificadas”. Ele deu a entender que o ca-
pitão-mor havia desconsiderado a autoridade do governador-geral. Mesmo assim, o Tribunal 
ordenou ao capitão que “junto com a Câmara, oficiais de guerra e pessoas mais capazes dessa 
Capitania vejam com toda a ponderação se têm poder bastante para destruir o tal mocambo 
e aprisionar a toda a gente que nele houver, intentando primeiro ver se há modo de se evitar 
as mortes que pode haver de parte a parte, e mais no caso que eles se ponham em defesa e 
que seja preciso levá-los a força de armas se lhe faça toda a guerra possível sem o receio de 
que aos donos dos escravos mortos se lhe hajam de pagar.”11 

Alguns meses depois, o mesmo capitão-mor foi severamente advertido tanto por 
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ter se associado com o aventureiro Pedro Bueno Cacunda, o descobridor das minas de ouro 
de Castelo, quanto por mandar fazer “novamente o descobrimento das minas de ouro que 
dizem haver nos distritos dessa Capitania”, quando já havia a proibição explícita para que 
não se fizesse isso. Para o governador-geral: “É lastimosa coisa que quando Vossa Mercê se 
devia só empregar em solicitar por todos os meios possíveis a defesa dessa praça pela estar 
governando, só procure os meios da sua conveniência, sem atenção a outro algum respeito, 
e não reparando nas danosas consequências que se podem seguir a essa Capitania e a seus 
moradores não só em o dividir com tal descobrimento senão também  os ocupar no que 
intenta fazer de novo caminho para as Minas Gerais, vossa mercê indo-se com Pedro Bueno 
para esse fim.”12 

Sabendo que o capitão-mor Francisco Teles estava doente, o governador se apres-
sou em passar ordem à Câmara de Vitória, em 1711, para que ela desse posse imediatamente 
a Manoel Corrêa de Lemos, evitando-se assim que a Capitania ficasse sem capitão.13  

Naquele mesmo ano de 1711, teve início o processo de reincorporação da Capita-
nia do Espírito Santo à administração direta da Coroa portuguesa que a readquiriu de seus 
antigos donos. Manoel Garcia Pimentel, o donatário sucessor de Francisco Gil de Araújo, 
não demonstrara o mesmo interesse que seu pai pela Capitania que herdara, e isto ajudou 
na sua estagnação. Segundo José Teixeira de Oliveira: “Tudo o que fez, enquanto o Espírito 
Santo lhe pertenceu, foi nomear alguns poucos funcionários, não interferindo, segundo pa-
rece, nem mesmo na escolha dos capitães-mores (…) preferiu continuar administrando suas 
propriedades baianas, sacrificando, com tal atitude, o futuro da Capitania.”14 

E de fato a situação econômica da Capitania parecia não ser nada boa. Em setem-
bro de 1716, nas instruções que passou ao capitão-mor João de Velasco Molina, o governa-
dor-geral escreveu: “Sou informado que antigamente havia engenhos de fazer açúcar naquela 
Capitania, e hoje se não faz nenhum, e assim procurará Vossa Mercê que esta fábrica se não 
extinga, antes que se restabeleça e vá em aumento.”15 

Assim, o governador ordenou: 

A Câmara é obrigada ao pagamento da Infantaria e Artilharia, tem havido muitos sobejos, deve 
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Vossa Mercê examinar isto, e achando-se assim, procurará que estes se satisfaçam por o modo mais 

suave, para que com efeito se paguem e se apliquem ao que for mais do serviço de Sua Majestade e 

benefício comum, e dessa praça, e que para os anos correntes todos os sobejos que houver se me-

tam em cofre, de que tenha uma chave o Vereador mais velho, outra o escrivão da Câmara e outra 

do tesoureiro; e porque os vereadores e ouvidores das Câmaras rara vez costumam ir em correição 

àquela Capitania, e me informaram, que só têm ido dois, por cuja causa se não sabe dos rendimentos 

daquela Câmara, e outrossim que os oficiais dela são os que tomam a conta uns dos outros, se con-

tinuará na mesma condição, porém, que Vossa Mercê como capitão-mor e o provedor da Fazenda 

serão presentes ao tomar destas contas, e ao encerramento delas se fará termo, em que se declare 

foram as ditas contas tomadas presente o capitão-mor e o provedor da Fazenda.16 

  A instrução do governador era clara: o novo capitão-mor deveria controlar 
rigorosamente as contas da Câmara, não permitindo mais que os vereadores tomassem as 
contas “uns aos outros”, e que os “sobejos”, ou seja, as sobras do orçamento, fossem apli-
cadas no “serviço de Sua Majestade”. A Câmara deveria ser “arrochada” em suas finanças, 
controlando-se os seus rendimentos: cabia-lhe fazer o pagamento dos militares, e que o resto 
se metesse “em cofre”. Isto em uma conjuntura de grave decadência econômica da Capitania, 
como admitia o próprio governador.

A aplicação dessa política só poderia gerar descontentamento, e é por isso que o 
protagonismo da Câmara da vila de Vitória não diminuiu com a reincorporação da Capitania 
do Espírito Santo à Coroa, entre 1711 e 1718. 

Pelo contrário, persistiram os conflitos políticos entre a Câmara e os capitães-mores 
nomeados pelo rei e foi essa situação que motivou a criação da Ouvidoria Geral do Espírito 
Santo, um importante órgão do governo metropolitano no Espírito Santo que ajudaria a 
afirmar a sua identidade como uma Capitania independente. É interessante, por essa razão, 
examinar o papel da Câmara neste processo. 

E como a Capitania da Paraíba do Sul foi também incorporada à nova ouvidoria do 
Espírito Santo, não custa lembrar também que o conflito entre as Câmaras das vilas dessa 
Capitania, Campos e São João, e os seus capitães-mores, quase da mesma forma que ocorria 



119

A Câmara no Século  XVIII

no Espírito Santo, também esteve na origem da criação da referida Ouvidoria. 

Os graves conflitos políticos existentes na Paraíba do Sul envolviam a família Sá, 
que desde os primórdios da colonização do Rio de Janeiro constituía a mais prestigiada “oli-
garquia” local e era descendente do fundador Estácio de Sá e do respeitado Salvador Corrêa 
de Sá e Benevides. Esses conflitos colocavam em confronto, de um lado os funcionários 
reais, como o ouvidor e o próprio governador do Rio de Janeiro, e do outro, os donatários 
pertencentes à poderosa família dos Sás, contra as lideranças locais, representadas na Câmara 
da principal vila da Capitania, que era a de São Salvador dos Campos dos Goitacazes. Os 
oficiais camarários, ou seja, os vereadores, os moradores e grande parte dos proprietários da 
região se opunham à concessão da Capitania ao visconde de Asseca e estavam em conflito 
aberto com os seus autoritários prepostos, como o capitão-mor Martim Corrêa de Sá, filho 
e herdeiro do mesmo visconde de Asseca.

Assim, em abril de 1731, o ouvidor do Rio de Janeiro, Manuel da Costa Mimoso, 
depois de ter percorrido em correição as vilas da Paraíba do Sul e as do Espírito Santo, que 
pertenciam à sua jurisdição, escreveu ofício ao vice-rei da Bahia, sugerindo a criação de uma 
nova ouvidoria geral que incluísse em sua jurisdição as vilas de Campos dos Goitacazes e São 
João da Praia, juntamente com as vilas do Espírito Santo.  Isto é, ele sugeriu a criação de uma 
nova Ouvidoria Geral, com jurisdição abrangendo as duas capitanias, a do Espírito Santo e a 
dos Campos dos Goitacazes, então denominada de Paraíba do Sul.

Em sua carta ao vice-rei da Bahia, o conde de Sabugosa, o ouvidor do Rio de Ja-
neiro pediu a sua opinião e o seu apoio a respeito da proposta que ele pretendia fazer ao rei 
no sentido da criação de uma nova ouvidoria geral que abrangesse as capitanias do Espírito 
Santo e da Paraíba do Sul. O teor integral da carta era o seguinte: 

Meu Senhor. Vou aos pés de V. Exª. avisar que já me acho restituído a esta cidade depois de uma 

viagem de mais de cinco meses, para merecer de V. Exª. a repetição de outras ordens. Para acudir as 

inquietações dos moradores da Capitania do Espírito Santo, segundo a experiência que tenho e pelo 

que lá vi durante a minha estada, me parece mais proporcionado representar a V. Maj. a necessidade 

que aqueles povos têm de ministro letrado e entendo por bem acertada a criação de Ouvidor Geral 
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daquela Capitania que também seja corregedor das vilas dos Campos e S. João da Praia, do que a 

de Juiz de Fora, porque assim evita-se ir lá de três em três anos o ouvidor desta Capitania, com 

detrimento das partes e prejuízo dos serviços públicos na sua ausência. Para as residências se pode 

remediar com os sucessores, sem embargo da ordem que há em contrário. Com esta medida será 

administrada a justiça com presteza, e não tomo esta resolução sem V. Exª. dizer se aprova ou não 

este meu alvitre que será bem sucedido se aqueles povos tiverem a fortuna de ser apoiados por V. 

Exª. Guarde Deus etc. Rio de Janeiro, 4 de abril de 1731. Manuel da Costa Mimoso.17

A carta era uma deferência ao vice-rei, já que o ouvidor era administrativamente su-
bordinado a ele e o consultava em primeira mão sobre a conveniência de se adotar a medida 
em apreço. E por isso lhe respondeu incontinenti o mesmo conde de Sabugosa, ainda em 23 
de abril do mesmo ano de 1731. Em sua resposta o visconde teceu algumas considerações 
sobre o assunto, que vale a pena serem conhecidas. Afirmava ele: 

Manuel da Costa Mimoso. Dr. Ouvidor-Geral: 

Com grande gosto recebo a carta de V. Mercê, de 4 do corrente, não só pelo muito que me obriga 

a atenção das suas notícias, como por segurança de haver se recolhido com saúde, de sua longa 

peregrinação.

E suposto que dela se seguissem muitos e vários incômodos, contudo com a providência de V. Mer-

cê deu remédio a tudo que necessitava dele, é certo que fez um grande serviço a S. Maj. Que Deus 

guarde. A Capitania do Espírito Santo se conservou com melhor harmonia sendo de Donatários do 

que da Coroa, e não duvido que V. Mercê encontrasse muitas desordens causadas pela pouca capa-

cidade e má escolha de capitães-mores, que não deixariam de se achar culpados nas residências que 

se se aprovassem as repetidas queixas que me têm feito, desde o governo do capitão-mor Antônio 

Oliveira Madail até o tempo presente.

Aprovo e reputo por grande acerto o parecer de V. Mercê em haver na dita Capitania ouvidor que 

também corrija as vilas dos Campos e São João da Praia, porque, de outra sorte, não é possível 

que o ouvidor geral dessa Capitania faça a sua obrigação, sem prejuízo da saúde da Fazenda e risco 

evidente dela, e já por várias vezes tenho feito presente a S. Maj. quanto se faz necessário ao seu 

serviço e ao bem dos seus vassalos, a criação de dois ouvidores, um para se dividir essa comarca por 
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ser nimiamente extensa e outro para o arraial de Jacobina e o do Rio das Contas, porém, como os 

negócios do Brasil caminham mui lentamente na nossa Corte, todos seguem a mesma natureza.18

Na sequência, em carta de julho do ano de 1731, o mesmo vice-rei escreveu ao rei 
D. João V relatando que:

Senhor: 

O ouvidor-geral da Capitania do Rio de Janeiro me escreveu a carta, cuja cópia ponho inclusa na 

presença de V. Maj., e porque os moradores da Capitania do Espírito Santo padecem muitos distúr-

bios e andam sempre divididos em parcialidades, pelas desordens e paixão com que procedem os 

juízes ordinários e os oficiais de justiça e se me faz preciso representar a V. Maj. que será muito do 

seu Real serviço e utilidade pública, criar-se um ouvidor-geral para aquela Capitania, com jurisdição 

de correger as mais vilas que aponta o ouvidor.19 

O conde de Sabugosa, Vasco Fernandes César de Meneses, foi vice-rei e governou o 
Estado do Brasil, de 1720 a 1735. Quando tomou posse de seu cargo, a Capitania do Espírito 
Santo tinha sido recentemente incorporada à administração direta da Coroa em 1718. Seu 
capitão-mor era João Velasco e Molina, nomeado em 1716, que a governou até 1721. Logo 
após, foi designado para governá-la Antônio de Oliveira Madail, citado na carta-resposta do 
ouvidor do Rio de Janeiro que governou de 1721 a 1724. Madail foi sucedido por Dionísio 
Carvalho Abreu, (1724-1726), e posteriormente por Antônio Pires Forsas, (1726-1731).20 

Esses dados foram lembrados porque eles ajudam a esclarecer a colocação feita 
pelo vice-rei, na mesma carta. De acordo com ela, “desde o governo do capitão-mor Antônio 
Oliveira Madail, até o tempo presente”, o conde de Sabugosa teria recebido “repetidas quei-
xas” da Capitania do Espírito Santo, e estas queixas atestariam as “muitas desordens causadas 
pela pouca capacidade e má escolha de capitães-mores”, segundo o vice-rei.

Torna-se, portanto, importante verificar e esclarecer em que medida eram verdadei-
ras as informações fornecidas no documento assinado pelo vice-rei. É igualmente necessário 
analisar o real sentido político de tais informações, já que elas também ajudam a explicar em 
que circunstâncias políticas e jurisdicionais se decidiu pela criação da Ouvidoria do Espírito 
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Santo. 

Um breve exame da documentação manuscrita referente a essa época – que se 
encontra no Arquivo Histórico Ultramarino, documentação ainda quase inexplorada infeliz-
mente - pode confirmar a informação prestada pelo vice-rei do Brasil a respeito do Espírito 
Santo e de suas “muitas desordens”.

Em 1724, os sucessores provisórios do capitão Antônio de Oliveira Madail infor-
mavam ao rei Dom João V sobre a queixa dos moradores da Capitania do Espírito Santo 
contra o vigário da Freguesia de Nossa Senhora da Vitória, o padre João Trancoso de Lira. 
De acordo com esses sucessores, o padre Lira teria se apossado indevidamente do dinheiro 
destinado à construção de uma nova igreja na Vila.21

Dois anos depois, em 1726, sem que nenhuma providência tivesse sido tomada 
contra o padre Lira, era o próprio bispo da Capitania do Rio de Janeiro, a cujo bispado per-
tencia o Espírito Santo, que informava ao rei das queixas reiteradas dos moradores contra o 
mesmo padre.22 

Novas denúncias contra religiosos atuantes na Capitania foram feitas em 1730. Des-
ta vez contra o padre Bento Lobo Gavião, que cometia uma série de delitos.23  

Ainda referente ao comportamento e às atitudes assumidas pelo clero local, em 
1725 o ouvidor do Rio de Janeiro, Antônio Moura de Abreu Santos, informou ao rei Dom 
João V que os padres da Companhia de Jesus, no Espírito Santo, impediam a passagem em 
dois rios navegáveis, o rio Jucu e o rio Maruípe, não pagavam foro das várias moradias que 
possuíam na Vila de Vitória e com a venda pública de aguardente prejudicavam os interesses 
da Fazenda Real.24   

Todavia, em uma aparente confirmação da informação prestada pelo vice-rei conde 
de Sabugosa, o ouvidor Abreu Santos era contrário à atuação dos capitães-mores, proferindo 
contra eles as mais variadas denúncias. 

As denúncias do ouvidor se referiam, via de regra, a conflitos de jurisdição entre os 
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oficiais da Câmara da Vila de Vitória, representantes do que se pode chamar “poder local”, e 
o capitão-mor da Capitania do Espírito Santo. 

Já em 1717, quando a Capitania ainda não tinha sido definitivamente reincorporada 
à Coroa, o vice-rei marquês de Angeja comunicava ao capitão-mor João de Velasco e Molina 
que ele recebera, por carta, denúncia de moradores da Capitania informando que os oficiais 
e vereadores da Câmara de Vitória haviam proibido a venda às embarcações que iam de Sal-
vador para Vitória de produtos como a farinha, o feijão, o milho e o arroz “de que a mesma 
vila se acha muito abundante”. Contra essa orientação imposta pela Câmara de Vitória, o 
vice-rei argumentou que a “tal proibição redunda não só em prejuízo dos mesmos moradores 
senão também dos desta cidade, pela falta que há dos ditos gêneros, por razão do tempo”. 
E por isso o marquês passou provisão mandando que o capitão-mor Molina impedisse que 
os vereadores da Câmara de Vitória concretizassem a referida proibição. No mesmo docu-
mento, o vice-rei ainda recriminava acintosamente o capitão-mor por suas decisões relativas 
à guarnição do Forte de São João.25 

Contudo, a proibição feita pela Câmara de Vitória precisa ser contextualizada para 
ser realmente bem compreendida. Os vereadores de Vitória estavam fundamentalmente pre-
ocupados com o abastecimento dos moradores de Vitória com gêneros de primeira necessi-
dade. E esse era um problema já crônico em Vitória.

Em 1701, por exemplo, o capitão-mor determinou que qualquer pessoa que fosse 
“às canoas”, no “meio do mar”, comprar peixe ou “atravessá-lo”, seria punida com uma mul-
ta de dois mil réis e vinte dias de cadeia. Anota Basílio Daemon que em 1704 “tendo havido 
muita falta de mantimentos, é proibido por um bando o exportar-se para fora da Capitania 
qualquer gênero, como fosse farinha, feijão, favas, arroz, milho, e que qualquer pessoa que 
o fizesse pagasse vinte cruzeiros para as obras das fortalezas e sofresse a pena de trinta dias 
de cadeia”.  Em 1707, novamente, “tendo havido neste ano grande falta de mantimentos na 
Capitania, principalmente de farinha, é ordenado pelo capitão-mor de toda a Capitania do 
Espírito Santo, Álvaro Lobo de Contreras, em data de 13 de junho, em bandos que mandou 
afixar ele nas praças e ruas, que os lavradores de toda a Capitania dessa data a quinze dias e 
que tivessem mandiocais, viessem em todos os sábados trazer farinha, sob pena de seis mil 
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réis pagos da cadeia, e que seriam aplicados à tropa de Infantaria da guarnição.”26 

Diante disso, concluiu acertadamente a esse respeito o historiador José Teixeira de 
Oliveira, que essa crise permanente no abastecimento da Capitania seria o “reflexo da espan-
tosa crise de alimentação provocada pela corrida às minas e que flagelou, particularmente, as 
zonas auríferas do atual Estado de Minas Gerais”. E neste caso é lícito concluir também que 
a Câmara de Vitória agiu na legítima defesa do interesse dos moradores da Capitania, proi-
bindo que as embarcações de Salvador voltassem carregadas com os produtos do Espírito 
Santo.27 

Em 1723, o vice-rei escreveu ao capitão-mor Antônio Madail comunicando-lhe 
as queixas contra ele, que recebera dos religiosos do Convento de São Francisco. O conde 
de Sabugosa afirmava que não havia ninguém no Espírito Santo que não se queixasse dos 
“excessos” cometidos pelo capitão-mor Madail, e, em função disso, o advertia para que ele 
se abstivesse de cometer esses “excessos”. Lembrava ainda o vice-rei que ao fim do mandato 
como capitão seria realizada uma rigorosa devassa de sua gestão e que Madail poderia ser 
implicado nela.28 

Poucos meses depois, o mesmo vice-rei voltou a admoestar o capitão-mor do Es-
pírito Santo em termos ainda mais enérgicos, desta feita por causa do conflito que o capitão 
estava tendo com a Câmara de Vitória. Disse ele: 

Já tenho advertido a Vossa Mercê se não intrometa na jurisdição dos juízes e Câmaras desta Capita-

nia não embaraçando as execuções e diligências da justiça, porque de qualquer procedimento desta 

têm as partes o recurso ordinário de que devem usar quando se achem agravadas; agora se me queixa 

o juiz e oficiais da Câmara da Vila da Vitória, do excesso com que Vossa Mercê se houve acerca de 

uns barreiros, e como este procedimento é incivil e extraordinário, advirto a Vossa Mercê se abste-

nha destes excessos por serem contra o serviço de Sua Majestade.29 

No entanto, não se pense que o governador-geral era extremamente rigoroso apenas 
com o capitão-mor, tomando o partido da Câmara. Ao contrário, com a Câmara, ele era mais 
autoritário ainda. No mesmo ano de 1723 ele ameaçou explicitamente de prisão os oficiais e 
vereadores da Câmara pelo não pagamento da “finta” ou imposto extraordinário que tinha 
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sido lançado anteriormente contra os moradores do Espírito Santo. Dizia ele: “Recebi três 
cartas dos oficiais da Câmara da Vila da Vitória, de vinte e dois de agosto  e oito de setembro 
deste presente ano, e atendendo à representação que me fazem acerca da impossibilidade 
com que se acham  os moradores daquela Capitania, lhes concedo um ano, somente, de espe-
ra, para a inteira satisfação da finta que lhes foi lançada, e findo ele remeterão, infalivelmente, 
a sua importância, a esta cidade, na forma das ordens que se lhe têm expedido, sob pena de 
mandar proceder contra os ditos oficiais da Câmara, à prisão, cobrando executivamente pelas 
suas fazendas a dita finta.”30

Em 1729, em uma carta ao rei, o provedor da Fazenda Real no Espírito Santo José 
de Barcelos Machado informava do “mau procedimento” do capitão-mor Antônio Pires 
Forsas.31 

E um ano depois foi o próprio vice-rei quem informou ao rei Dom João V dos 
delitos praticados pelo mesmo capitão-mor, confirmando as denúncias feitas anteriormen-
te contra ele. Em sua carta ao rei, o conde de Sabugosa afirmava: “O capitão-mor atual da 
Capitania do Espírito Santo, Antônio Pires Forsas, tem procedido de tal maneira naquele 
emprego que justamente se faz digno de que Sua Majestade lhe mande sucessor, e conhecer 
dos seus delitos e excessos porque se acham os moradores da dita Capitania vexados e per-
seguidos de sua nímia ambição e das violências com que a procura satisfazer, escapando mui 
poucos  de serem por ele presos, enquanto lhe não mandam alguma propina, intrometendo-
-se a fazer pagar dívidas, e na jurisdição dos juízes [da Câmara] embaraçando-lhe a satisfação 
de sua obrigação e da mesma maneira as Câmaras e provedor da Fazenda, e não menos ao 
capitão engenheiro que tenho encarregado da fortificação da dita capitania (…).”32 

A denúncia apresentada pelo vice-rei mostra que o capitão-mor entrara em conflito 
aberto com a maioria dos moradores, exigindo-lhes propinas para tudo e cometendo todo 
tipo de arbitrariedade. A Câmara, correspondendo plenamente ao seu papel, saiu em defesa 
de seus representados. Nesse caso, o acolhimento de suas denúncias resultou mesmo na de-
missão do arbitrário capitão-mor.

Assim, como se vê, uma grande queixa existente na Capitania era contra a atuação 
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dos capitães-mores. Todavia, parece muito conveniente auscultar o que teriam a dizer os 
capitães-mores do Espírito Santo a respeito dessas reclamações de seus superiores hierárqui-
cos, com base em denúncias feitas pelos oficiais camarários e vereadores, os representantes 
do poder local.

Em 12 de julho de 1732, o capitão-mor do Espírito Santo, Silvestre Cirne da Veiga, 
em carta ao rei Dom João V, entre outras coisas, levou à sua consideração o que lhe parecia 
ser a causa das “desordens” apontadas pelo vice-rei conde de Sabugosa. Cirne da Veiga in-
formava que: 

A maior causa que entendo há para as revoluções destes moradores, (ainda que de sua natureza são 

de mau ânimo), é considerarem aos capitães-mores sem ação própria no governo dela, pois com 

qualquer falsa queixa que deles fazem, manda o vice-rei que não tenham procedimento algum, o 

que acho praticado com os meus antecessores, de tal sorte que nem ação tinham para fazerem um 

soldado, nem para mandar fazer uma ronda, que por queixa de qualquer revoltoso lhe não coartasse 

o vice-rei este poder, sem informação do capitão-mor, tendo para si que estão em lugar de tenentes 

como no tempo em que esta Capitania era donataria, de que se tem seguido muitas desordens e 

juntamente a largueza com que escreve aos capitães-mores, de que represento a V. Maj. para que 

seja servido de mandar ao vice-rei que se abstenha do modo com que trata aos capitães-mores. E 

que os deixe governar o comum desta Capitania, nem despachar coisa alguma, sem informação dos 

capitães-mores porque a estes lhe manda tirar residência e do mal que obrarem.33 

O capitão Cirne da Veiga acusava os vice-reis de reduzirem de forma inconveniente 
a autoridade dos capitães-mores, que se sentiam impotentes para tomar qualquer atitude e 
“sem ação própria no governo”. O fato de o vice-rei ouvir exclusivamente as queixas dos 
moradores, e da Câmara, ameaçando os capitães-mores, tornava-os “revoltosos” e desobe-
dientes. E essa seria a causa das “revoluções”, segundo o capitão-mor.

De posse dessa carta-denúncia, o rei oficiou ao mesmo vice-rei, com cópias dela e 
de outra carta do mesmo capitão-mor, para que ele se pronunciasse sobre o assunto. E em 
sua resposta, datada de 15 de março de 1734, o vice-rei afirmou o seguinte:

As duas representações do capitão-mor da Capitania do Espírito Santo, cuja cópia foi V. Maj. servido 
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mandar-me remeter com esta provisão, são da mesma natureza que outra a que também respondo 

agora, e todas mui semelhantes ao gênio e vaidade do dito capitão-mor; e sem embargo de que na-

quela resposta digo a V. Maj. o que basta para se persuadir da retidão deste homem, acrescentarei 

nesta o mais que se me oferece, assim para mostrar que é afetada a sua queixa como para justificar 

o meu procedimento.

Logo que este capitão-mor tomou posse, cuidou em arrogar a si as jurisdições ordinárias dos juízes, 

Câmaras, e provedor da Fazenda, de que o mandei abster, porque me pareceu o devia assim fazer, 

respeitando os distúrbios e desordens que se podiam seguir e principalmente vendo que procedia 

sem causa justa, e mandava pagar dívidas por despachos seus.

Sendo-me depois presente que lhe vexava a todos aqueles moradores, que supunha se me haviam 

queixado dos seus excessos e violações, o adverti novamente, e por hora está a dita Capitania porque 

as revoluções que insinua este capitão-mor não são, nem foram nunca, movidas pelos seus habitado-

res, que são os mais pobres e miseráveis de todos deste Estado, mas sim pelas paixões e interesses 

dos mesmos capitães-mores.

A algumas queixas diferi sem informação do dito capitão-mor, porque mandando-o ouvir, recolhia 

assim as petições e despachos, e não respondendo a eles ameaçava as partes, como me constou por 

documentos, e lhe continuava as mesmas e outras vexações.

Ordenei-lhe que não prendesse pessoa alguma para assentar praça de soldado porque com este 

pretexto satisfazia alguma paixão, e quando fosse necessário matriculasse algum, deviam ser sempre 

isentos os filhos únicos de viúvas e lavradores, proibindo-lhe o dar baixas senão em ato de rotina na 

forma do Regimento.

O modo com que trato este capitão-mor é o mesmo que observo com as demais capitanias e pra-

ticou sempre este governo, porque não costumo alterar estilos, nem ampliar jurisdições e muito 

menos o faria com o capitão-mor de uma Capitania.

O provedor da Fazenda que aí há é isento e independente, sabe o que faz, cuida com zelo na sua 

obrigação, e por encontrar o capitão-mor alguns procedimentos em matérias que pertencem ao seu 

ministério, lhe é oposto, e por essa razão lhe impôs já descaminhos que se desvaneceram com a 
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conta que mandei tomar ao Almoxarife.

Para o registro das Provisões e ordens expedidas para aquela Capitania, é escusado o ofício de se-

cretário, porque se devem registrar todas nos livros da Câmara, donde o capitão-mor as pode ver 

mandando vir assim a sua presença o livro que servir deste registro, assim como é de observar com 

o que se acha lançado o Regimento e instruções.

O Regimento que reformou o governador Antônio Luís Roiz da Câmara é o mesmo que há nas 

mais capitanias, e para a do Espírito Santo deu o marquês de Angeja sendo vice-rei deste Estado, 

uma instrução ao capitão-mor João de Velasco Molina, e eu outra que me pareceu necessária quando 

provi a Dionísio Carvalho e Abreu no posto de capitão-mor daquela Capitania.

Isto é o que me parece e como me oferece dizer acerca das representações do capitão-mor da Ca-

pitania do Espírito Santo, e quanto ao descobrimento de Pedro Bueno em que também fala, tenho 

já proibido a continuá-lo, assim pela sua impossibilidade como por ficar próximo aquelas minas e 

poder ser ocasião de que esta se despovoe e fique exposta a qualquer invasão, quanto mais que a 

experiência me tem mostrado que estes novos descobrimentos são o asilo de criminosos e devedores 

e a porta por donde se facilita a extração do ouro com prejuízo da fazenda de V. Maj.34 

A resposta do vice-rei deixa claro que, sobretudo a partir do momento em que a 
Capitania do Espírito Santo foi reincorporada à Coroa, em 1718, passaram a existir sérios 
conflitos políticos envolvendo, de um lado, os moradores, a Câmara e seus oficiais, e de outro 
lado, os capitães-mores e os vice-reis. Esse conflito jurisdicional demandava uma solução sob 
pena de agravamento das tensões. A criação da Ouvidoria parecia ser essa solução.

Assim, o que essas últimas notas comprovam claramente é que a criação da Ouvi-
doria do Espírito Santo também foi pensada, desde os seus primórdios, como uma forma de 
se contrabalançar a “pouca capacidade e má escolha de capitães-mores”, com a nomeação 
de funcionários letrados, subordinados a uma outra disciplina e com uma outra orientação. 
A criação da Ouvidoria fazia parte de uma possível reorganização administrativa da antiga 
Capitania do Espírito Santo e a atuação destemida da Câmara da vila de Vitória tem tudo a 
ver com essa inovação administrativa de grande porte. Essa mudança política transformou 
o Espírito Santo em um centro administrativo e judiciário, e isso favoreceu a preservação da 
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independência da Capitania, em um contexto em que outras capitanias como as de Ilhéus, 
Porto Seguro e a própria Paraíba do Sul iriam perder a sua autonomia e a sua identidade.

Contudo, a criação da Ouvidoria do Espírito Santo, incorporando ao mesmo tem-
po a jurisdição da Capitania da Paraíba do Sul, também teve muito a ver com os problemas 
decorrentes da jurisdição do ouvidor-geral do Rio de Janeiro, que igualmente enfrentava, 
naquele momento, graves conflitos políticos, aparentemente sem poder dar uma resposta 
satisfatória a eles.  Esses conflitos envolviam a criação e efetivação da Capitania da Paraíba do 
Sul como propriedade particular dos Assecas, que eram contrariados em sua pretensão pela 
tenaz oposição que lhe moviam muitos proprietários e moradores da região, liderados pelas 
câmaras de suas principais vilas. 

E é por essa razão que o documento que, na verdade, expressa com mais precisão 
as necessidades que presidiram à criação da Ouvidoria, trata-se da carta escrita pelo ouvidor 
Manuel da Costa Mimoso, em 25 de maio de 1731, na qual elencou as razões que lhe pare-
ciam explicar esta conveniência. Afirmava Mimoso: 

Senhor: 

Foi V. Maj. servido ordenar-me que fosse em correição às terras do visconde de Asseca para que 

assim se administrasse justiça aos moradores e castigasse os delitos, segundo a sua qualidade, e que 

examinasse com maior exação se o donatário excedia a jurisdição que lhe é dada pela sua doação, e 

do que executasse desse parte a Vossa Maj. 

Por documentos que serão presentes a V. Maj., se mostra a falta de administração da justiça e pouca 

observância da lei que tem havido naquela Capitania, nascida a meu ver, da dificuldade que encon-

tram os ouvidores-gerais desta Capitania, em passarem aquelas terras em correição todos os anos, 

como é preciso, não só por causa da distância, falta de prontos comboios para o seu transporte, 

esterilidades de águas e outros mais inconvenientes, que experimentam nessa jornada, mas porque 

a limitação das terras e utilidades lhes faz infalíveis, ou a perda da sua opinião, ou da sua fazenda.

Dos mesmos documentos se mostram as providências com que acudi, no que me foi possível, as 

perniciosas consequências que haviam resultado da mesma falta, e que o donatário não tem até aqui 
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excedido as forças da sua doação, e porque me pareceu haveria a mesma necessidade de correição 

nas vilas da Capitania do Espírito Santo, distante 160 léguas, apesar dos descômodos que padeci, 

passei a ela, onde achei a mesma falta de justiça e observância da lei e demais, já havia tempo se 

conservavam, naquela Capitania, duas parcialidades, de que resultavam aos seus moradores efeitos 

funestos, de que dei remédio, assentando por tudo na presença de V. Maj. dá-lo mais eficaz.

Antes de fazê-lo, consultei ao vice-rei do Estado, como se vê da cópia do que lhe escrevi e do que 

me respondeu.

Os ouvidores-gerais se fazem precisos nesta cidade, onde são auditores gerais, juízes da Coroa e 

Justificações, provedores de Defuntos, Ausentes, Capelas e Resíduos da Comarca, superintendentes 

e conservadores da Casa da Moeda, e qualquer ausência que façam da cidade, dá ocasião a um grande 

desserviço a V. Maj., e prejuízo das partes e muito mais em semelhante jornada, que não pode ser 

menos de meio ano.

As despesas que se fazem são incríveis; o rendimento das correições limitadíssimos e sempre inferior 

aos emolumentos que o lugar rende nesta cidade, pelo grande número de assinaturas que produzem 

infinitos pleitos e negócios de sua repartição, e não foram pouco os ouvidores se no seu triênio 

corregerem as vilas de Angra dos Reis e Parati, para a parte do sul, e para a parte do norte a vila de 

Santo Antônio de Sá e cidade de Cabo Frio, e por isso me parece preciso a criação do Ouvidor Geral 

da Capitania do Espírito Santo, que seja não só corregedor naquela vila, na da Vitória e Guaraparim 

de que se compõe a dita Capitania, como também das duas de que se formou a Capitania da Paraíba 

do Sul, S. Salvador e S. João da Praia, e mais ainda procurador dos Defuntos e Ausentes e provedor 

da Fazenda Real, por serem ofícios que naquela Capitania se proveem em pessoas particulares, por 

tempo limitado com provisões de V. Maj.; e com ordenado competente, (será justo que se iguale ao 

de Paranaguá), poderão subsistir os ministros no seu triênio e com a sua assistência se acudirá a mui-

tos inconvenientes que experimentam aqueles povos; com a falta de justiça, os capitães-mores serão 

menos absolutos; os moradores ficarão mais civis e as minas que há tempos se esperam para aquela 

parte, chamadas de Pedro Bueno, por ser o que se acha naquele sertão trabalhando naquele descobri-

mento, poderão produzir o seu desejado efeito, porque delas vi ouro na vila da Vitória cuja qualidade 

aumentava as esperanças dos que determinavam passar a elas, as primeiras e mais seguras notícias.35  
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Como se vê por esse documento, emitido pelo ouvidor-geral do Rio de Janeiro Ma-
nuel da Costa Mimoso recomendando ao rei Dom João V a criação da Ouvidoria do Espírito 
Santo, foram essas as razões mais imediatas de sua sugestão:

• a falta de administração da justiça e “pouca observância da lei” na região; 

• a dificuldade em que se encontravam os ouvidores-gerais do Rio de Janeiro 
para irem fazer correições anuais nas capitanias da Paraíba do Sul e do Espírito Santo, em 
virtude das distâncias, das dificuldades de transporte e das despesas; 

• a existência de “parcialidades”, isto é, de disputas políticas opondo grupos de 
interesse locais nas duas capitanias, em suas Câmaras,  entre si e com os capitães-mores; 

• a necessidade premente que tinham os ouvidores do Rio de Janeiro de não se 
ausentarem da cidade em função dos grandes compromissos de trabalho que já tinham;

• a necessidade que havia de controlar o “poder absoluto” dos capitães-mores, 
reduzindo ou pondo fim às suas arbitrariedades;

• a possibilidade de se explorarem na região minas de ouro.

Como resultado de toda a situação anteriormente apresentada e discutida; tendo em 
vista os requerimentos que lhe chegavam de várias partes; ouvidos o Conselho Ultramarino 
e os procuradores da Coroa e Fazenda que foram de parecer favorável, no dia 15 de janeiro 
de 1732, o rei Dom João V assinou uma Resolução Régia em que declarava:

Sendo-me presente que pela grande distância que tem da Capitania do Rio de Janeiro à do Espírito 

Santo resulta prejuízos ao meu serviço e ao requerimento das partes: Hei por bem criar o lugar 

de Ouvidor-Geral na dita Capitania do Espírito Santo que compreenda não só as vilas da Vitória, 

Guaraparim, mas também as vilas de S. Salvador e S. João da Praia de que se compõe a Capitania 

da Paraíba do Sul; e à dita Ouvidoria serão anexos o lugar de provedor da Fazenda de Defuntos e 

Ausentes, e de provedor da Fazenda Real. O Desembargo do Paço o tenha assim entendido e me 

consultará bacharéis para o dito lugar. Lisboa Ocidental, 15 de janeiro de 1732. Rei.36
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A Resolução Régia criando a Ouvidoria Geral do Espírito Santo foi assinada em 15 
de janeiro 1732, mas o primeiro ouvidor só chegou ao Espírito Santo em 1741. E o motivo 
para tanta demora na implementação da provisão parece que já estava esclarecido na mesma 
resolução, quando se disse nela que competia depois disso ao Desembargo do Paço “consul-
tar” bacharéis para ocupar “o dito lugar”.  Ou seja, seria preciso designar um bacharel para 
ocupar o referido cargo, e esse era motivo para grande demora.

O longo hiato existente entre a criação do novo órgão e a posse de seu primeiro 
titular deu margens a muitas hipóteses e equívocos por parte da historiografia. Na verdade, o 
primeiro ouvidor foi de fato o Dr. Pascoal Ferreira de Veras.37  

Lamego fez uma descrição que não poderia exaltar com mais ênfase a gestão do 
primeiro ouvidor, o Dr. Pascoal Ferreira de Veras. De acordo com Lamego: 

O triênio do primeiro ouvidor decorrido na Capitania do Espírito Santo foi cheio de esperanças, 

anelos e alegrias na Terra Goitacá, pois, com firmeza, desinteresse, austeridade e patriotismo, distri-

buiu sempre com retidão a justiça castigando os excessos dos mandatários do visconde de Asseca 

(…). Exumemos do passado a memória do ilustre varão que uma incrível indiferença indígena fez 

esquecer; a posteridade deve reparar a ingratidão dos contemporâneos.38  

Antes mesmo de partir de Portugal, porém, Pascoal Ferreira de Veras solicitou ao 
rei Dom João V que lhe desse Regimento para a nova Ouvidoria que ele estava criando no 
Espírito Santo, assim como se fizera por ocasião da criação das ouvidorias do Rio de Janeiro 
e de Minas Gerais. E o rei respondeu que Veras deveria seguir o Regimento do Ouvidor do 
Rio de Janeiro.39 

O Regimento do Ouvidor-Geral do Rio de Janeiro tinha sido feito com base nas 
Ordenações Filipinas, de 1603. Em seu Livro I, título 58, constam as competências e atri-
buições dos corregedores das comarcas, em Portugal, as mesmas atribuições que pautaram a 
atuação dos ouvidores do Brasil, e que eram basicamente as seguintes:

• ações novas e recursos de decisões dos juízes;
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• receber supervisionar e aplicar a justiça em sua comarca, tanto em nível cível, 
como  criminal, devendo executar correições periódicas na sua comarca;

• propor a nomeação de tabeliães;

• promover as eleições para as Câmaras Municipais, verificando as suas 
rendas e a gestão realizada pelos vereadores; (grifos meus)

• receber as queixas de qualquer súdito real que “venham perante ele os que se 
sentirem agravados dos juízes, procuradores, alcaides, tabeliães ou de poderosos e de outros 
quaisquer.”40 

Por esse regimento se vê que competia aos ouvidores a “supervisão” das Câmaras 
Municipais. Entretanto, como se constata no Registro Geral das Mercês, citado anteriormen-
te, ao ouvidor do Espírito Santo também foi atribuída a função de provedor das Fazendas 
dos Defuntos e Ausentes e a de provedor da Fazenda Real, tendo a seu cargo o cuidado com 
os órfãos, com os hospitais, as irmandades leigas, as legitimações de testamentos e a coleta 
de impostos, cargos muito importantes naquela sociedade. Essas atribuições formais, acresci-
das, na prática, por um amplo leque de responsabilidades no plano administrativo, político e 
militar, tais como as de supervisionar os serviços públicos e fazer com que os decretos reais 
fossem obedecidos, salvando as prerrogativas reais, conferiam aos ouvidores uma grande 
soma de poderes.41

Imbuído da ideologia da  mudança no sentido do paradigma “estatista” que estava 
se processando na organização do Estado português, Pascoal Ferreira de Veras, o primeiro 
ouvidor do Espírito Santo, fez uma gestão muito polêmica e se envolveu em diversos con-
flitos políticos. Todavia, antes mesmo de completar três anos de efetivo exercício à frente da 
Ouvidoria, ele foi substituído pelo Dr. Mateus Nunes José de Macedo (1744-1748).

Não menos polêmica foi a atuação desse novo ouvidor. Para Lamego, que não 
simpatizava em nada com sua atuação e refletia sempre o ponto de vista dos adversários do 
visconde de Asseca: “Infelizmente, é substituído [o Dr. Pascoal Ferreira de Veras] em 1744, 
pelo Dr. Mateus Nunes José de Macedo. Este vai a Campos, saqueia os cofres públicos e 
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nomeia para ouvidor do donatário em Campos a um ‘alfaiate de profissão, homem ébrio e 
de má consciência, com mais inteligência para a tesoura que para a judicatura’, ‘debochado e 
traficante’, que, afinal, é expulso do cargo pelo governador do Rio de Janeiro.”42 

No Espírito Santo, porém, três anos após a chegada do ouvidor Macedo, os oficiais 
da Câmara, os oficiais militares da Capitania, e muitos outros “homens bons” da comarca 
do Espírito Santo, pediram a sua recondução “pelos bons serviços prestados à Capitania do 
Espírito Santo”.43 

Na Capitania do Espírito Santo, cuja vila de Vitória, como se sabe, era a “cabeça da 
comarca” e uma das duas capitanias abrangidas em sua jurisdição, o ouvidor Mateus Nunes 
José de Macedo se deparou, da mesma forma que seu antecessor, com graves problemas 
políticos. 

Persistia o clima de revolta e animosidade em Reritiba, onde ocorreu uma grande 
revolta contra os padres jesuítas, com a formação de um núcleo indígena dissidente na loca-
lidade de Orobó, atual município de Piúma, que não se reportava mais aos padres da Com-
panhia de Jesus, ainda concentrados na antiga aldeia. Com a devassa realizada pelo ouvidor 
João Alves Simões, implicando a revolta do ouvidor anterior, (Pascoal Ferreira de Veras) e a 
punição exemplar de várias lideranças indígenas, deportadas para lugares distantes, em vez de 
se amainarem os ânimos, cresceu a animosidade entre as duas povoações. Na verdade, essa 
situação só viria a ter cobro com a expulsão definitiva dos jesuítas do Espírito Santo e de 
todo o Brasil, entre 1759 e 1760.

Em Vitória, logo depois de retornar da primeira correição que fez na Paraíba do 
Sul, o novo ouvidor Macedo relatou ao rei os resultados de sua diligência, e elencou as medi-
das que achava convenientes serem tomadas para o benefício público. No entanto, Macedo 
encontrou aqui uma situação que em nada favorecia a aplicação da lei e da justiça. Segundo 
ele mesmo: “Aqui não há cadeia, nem Casa da Câmara, por terem caído de todo e não 
cuidarem os meus antecessores na sua reedificação, [grifos meus] em tempo mais suave, 
se bem que a falta de meios seria então a causa, pois a Câmara não tem rendimento algum 
e por este motivo não tem alcaide por não haver dinheiro para se lhe pagar o seu ordenado, 
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como não se paga o escrivão da mesma Câmara.”44 

Por esse motivo, poucos meses depois de sua carta, Macedo informou ao mesmo 
rei que havia retirado quatrocentos mil réis das câmaras das Vilas de São Salvador dos Cam-
pos dos Goitacazes e São João da Barra, que eram segundo ele, mais prósperas do que a de 
Vitória, para a construção da cadeia e Câmara da Vila de Vitória.45 

Reforçando essa reivindicação, e provavelmente influenciado pelo mesmo ouvidor, 
os  oficiais e vereadores da Câmara de Vitória escreveram carta ao rei Dom João V em que 
se queixavam de que não havia cadeia e casa da Câmara apropriadas, na vila, o que favorecia 
as fugas, e obrigava a utilização de uma fortaleza “em cuja prisão se acham brancos com ne-
gros, homens com mulheres, e ainda nela com tão pouca segurança, que nas repetidas fugas, 
além de ludibrio, padecem as partes detrimentos em suas fazendas”. E obrigava também à 
realização das reuniões da Câmara em residências particulares.  Os oficiais camarários co-
municavam ainda que os “réditos” da Câmara não chegavam para pagar os salários dos seus 
oficiais e muito menos para fazer qualquer obra. Contudo, os oficiais camarários e vereadores 
aproveitaram a oportunidade para lembrar ao rei que os ínfimos “réditos” da Capitania se 
deviam ao fato de “não ter outro negócio, que o do pano de algodão, igual na qualidade que 
o do Maranhão, que não é tão importante”. Mas, sobre esse produto estava sendo cobrado 
“10% de dízima”, contestando provisão anterior do mesmo rei em sentido oposto a essa 
cobrança, o que estaria contribuindo mais ainda para o empobrecimento da região.46 

A carência de recursos, motivada pelo baixo rendimento da arrecadação dos impos-
tos, uma das tarefas da Ouvidoria, já que a ela também estava afeta a função da Provedoria 
Real, passou a ser uma das principais preocupações do novo ouvidor.

Para sanar esse grave problema, Macedo sugeriu ao rei a necessidade de se colocar 
guardas para inspecionar o movimento das embarcações no porto de Vitória, o que não 
era feito até então. Alegou que antes dele e de Veras, o “lugar de ouvidor” era ocupado por 
“homens leigos e naturais da terra” que não cuidavam no aumento da arrecadação. Por esse 
motivo, os barcos que faziam a ligação marítima de Vitória com a Bahia e com o Rio de Ja-
neiro entravam e saíam no porto sem “darem parte” e sem nada declararem, razão pela qual 
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a arrecadação dos impostos não progredia.47 

Em resposta, o rei de Portugal escreveu ao vice-rei da Bahia, o conde das Galveias, 
mandando-lhe que apreciasse o pedido do ouvidor do Espírito Santo. Após consultar o 
provedor-mor da Bahia, a mais alta autoridade fiscal da Colônia, o vice-rei opinou que os 
ouvidores do Espírito Santo estavam acostumados a não prestar contas àquela autoridade 
das arrematações que eles mesmos faziam dos “contratos de arrematação dos dízimos reais”, 
e era preciso remediar essa situação. Mas, quanto à sugestão de se colocarem guardas para 
averiguar as embarcações, o vice-rei mostrou-se desfavorável e sugeriu que “se deve observar 
o mesmo que se pratica nesta capital, declarando os mestres das embarcações a carga que tra-
zem sem que experimentem o ônus de lhes introduzirem guardas, nem carecerem daqueles 
para sua descarga.”48

  De qualquer forma, a atuação do ouvidor Mateus Nunes José de Macedo na 
sede de sua Ouvidoria parece não ter sido de molde a gerar contra ele grande animosidade. 
Após três anos no exercício de sua função, a aprovação de sua atuação parecia ser bem razo-
ável, como o mostra a representação que as principais lideranças da Capitania, por meio de 
sua Câmara, fizeram ao rei falando dos “bons serviços” prestados por Macedo, e pedindo a 
sua recondução ao cargo. Essas lideranças afirmaram:

Nós, abaixo assinados, da República, e oficiais militares desta Vila de Nossa Senhora Vitória, Capita-

nia do Espírito Santo, cabeça desta Comarca, não esquecidos da grandeza de Vossa Real Majestade 

com a qual sempre deseja ter em paz e quietação aos seus povos, se nos faz preciso por na real 

presença de V. Majestade a miséria e pobreza em que se acham os moradores desta Capitania, e o 

quanto redunda para o nosso bem e amparo como também para o Real serviço de Sua Majestade a 

conservação, ainda que é merecedor de maior acrescentamento, e ainda sendo este lugar tão tênue 

no rendimento do Corregedor, que atualmente está exercendo o Dr. Mateus Nunes José de Macedo, 

pois esquecido este de conveniências, e atendendo somente ao serviço de Sua Majestade, bem co-

mum, e amparo dos pobres, e de todos os mais moradores desta Comarca, por ser temente a Deus, 

tem conseguido com sua urbanidade e prudência e notável afago às partes, o que nunca conseguiram 

tantos corregedores que vieram a esta Capitania, nem ainda o mesmo que veio criar o lugar desta 

nova Comarca, sendo tais seus procedimentos na administração da justiça, que a todos julga de um 
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teor, sem que o que mais tem possa dela ser favorecido, a fim de que se veja perseguido o pobre, 

sendo estes os mais cortejados, e amparados dele; acudindo às viúvas, tendo provimento para que 

não se desencaminhe a Fazenda dos órfãos. Com atividade na arrecadação do Juiz dos Ausentes; 

incansável no que pertence à Real Fazenda, sem atender aos incômodos de sua pessoa; não faltan-

do a fazer correições; dando provimento nesta Vila, e com todas as mais desta Comarca, para que 

como juízes leigos possam reger e governar; admitindo a todos ativamente. Castigando os maus e 

absolvendo os que se acham sem culpa, pois é certo Senhor que se achava esta vila e as mais desta 

Comarca em miserável estado, sem haver homens que pudessem servir na República porquanto o 

seu antecessor não a livrou e menos castigou aos que o mereciam. A vista do que a V. Majestade te-

mos exposto, lhe suplicamos como seus leais vassalos, que atendendo ao miserável estado e pobreza 

desta Comarca, por sua Real grandeza, e havendo de nós comiseração, como Senhor tão reto, seja 

servido reconduzir neste lugar, inda que seja acrescentando no predicamento deste Ministro, pois 

somente assim poderemos viver em sossego, socorrer as nossas famílias e ter aumento esta Comarca 

com suas direções e desta administração da justiça, que geralmente com todos estão distribuindo, o 

que assim afirmamos e pedimos por V. Majestade e juramos aos Santos Evangelhos e juraremos em 

juízo e fora dele todas as vezes que forem necessárias. Vila da Vitória, 14 de julho de 1747.49 

 O elogio ao ouvidor Mateus Nunes José de Macedo, realizado pelas principais lide-
ranças políticas e sociais da Capitania do Espírito Santo, representadas na Câmara de Vitória, 
realçava o que lhe parecia ter sido a marca de sua gestão: o “esquecimento” das conveniên-
cias pessoais; a atuação a serviço do rei e do bem-comum; o amparo dos pobres e de todos 
os moradores independentemente de sua condição social; a urbanidade e afago às partes; 
os julgamentos com base em um mesmo critério de justiça; o zelo pela fazenda pública, e o 
castigo dos maus e absolvição dos inocentes.

No entanto, esses supostos predicados do ouvidor Macedo foram inesperadamente 
contrapostos, de forma bastante sutil, aos de seu antecessor, Pascoal Ferreira de Veras, o 
qual, segundo a representação dos “homens bons” da vila, não teria sabido interessar de 
forma conveniente o “serviço da República”. Para eles, o antigo ouvidor não teria sabido 
castigar os que mereciam ser castigados. 

De 1748, quando terminou o triênio de Mateus Nunes José de Macedo, até a década 
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final do século XVIII, a Ouvidoria Geral do Espírito Santo teve ainda os seguintes ocupan-
tes: Bernardino Falcão de Gouveia (1749-1753); Francisco de Sales Ribeiro (1754-1764); José 
Ribeiro Guimarães de Ataíde (1765-1775); Manuel Carlos da Silva Gusmão (1776-1782); 
José Antônio Alvarenga Barros Freire (1783-1786) e Joaquim José Coutinho Mascarenhas 
(1786-1790). 

Em 1751, durante o triênio do ouvidor Bernardino Falcão de Gouveia, tomou pos-
se como capitão-mor do Espírito Santo José Gomes de Borges, e, conforme Daemon, foi 
“do tempo de seu governo em diante que foram atraídos grande número de emigrantes das 
capitanias de Minas e São Paulo pela fama das minas de ouro desta Capitania.”50 

E de fato, em 1752, o  novo capitão-mor José Gomes de Borges escreveu carta ao 
rei Dom José I dizendo-lhe  ter sido socorrido pelo vice-rei da Bahia e “ser mui preciso o 
mandar se ponha nesta Capitania o maior cuidado por ser o seu porto e barra um dos me-
lhores de toda esta América e a chave das mais principais terras dela e para sua segurança 
se precisa de uma companhia de artilheiros com seus oficiais pagos e fardados (…)”. Mas o 
capitão também informou que: “O povo desta Capitania, que algum dia foi o mais revoltoso 
se acha reduzido a melhor quietação do que se deve supor que todos os seus desmandos 
procediam da desunião dos ministros com os capitães-mores, os quais para o melhor serviço 
de Sua Majestade, se devem unir para que desta sorte seja o governo a satisfação de todos 
porque do contrário se costumam valer os orgulhosos para os seus absurdos, máxima esta 
que pretendo seguir sempre para poder merecer de Vossa Majestade as mais avultadas hon-
ras. 28 de agosto de 1752.51 

Nesse clima de aparente concórdia política a Câmara de Vitória oficiou ao rei, as-
sumindo a responsabilidade pela realização às suas custas da festa de São Francisco e a de 
Nossa Senhora, mas fazendo-lhe ver também que “para o aumento da real Coroa e também 
desta vila”, que as minas que se chamavam “do Castelo” pudessem ser exploradas livremente 
pelos moradores do Espírito Santo através da abertura de uma estrada para elas. Segundo a 
Câmara, as minas de Castelo “permitem aumento, sendo frequentadas”, mas elas não esta-
riam sendo bem exploradas,  “pelo incômodo do caminho, pois se usa de um rio, que fica na 
costa do mar, entre esta vila e a de São Salvador, cujo rio é caudaloso, e pelo tal tem sucedido 
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haverem prejuízo, além das grandes despesas nas conduções”. A sugestão da Câmara  foi 
a de que “com facilidade se pode abrir caminho que venha a sair as cabeceiras desta vila, e 
nela temos barra suficiente para no futuro aumento haver comércio sem risco, não só assim 
informamos a vossa Real Majestade, mas também pedimos de mercê e esmola, que assim nos 
conceda, cujo peditório do dito caminho a custa de suas fazendas, de cuja graça e das mais 
recebidas rogaremos a Deus pela saúde, paz e conservação de Vossa Majestade fidelíssima. 
Feita em Câmara aos 7 de maio de 1752. Com cinco assinaturas. João Ribeiro, Antônio José 
Pereira, Manoel Lourenço, Leandro Barcelos Vieira e Francisco Luís de Andrade.52 

Em sua resposta o rei ordenou que fosse ouvido tanto o vice-rei quanto o ouvidor, 
e por escrito.

Essa atuação da Câmara mostra que naquela altura os moradores do Espírito Santo, 
através da Câmara de Vitória, não estavam acomodados com a sua situação e estavam bus-
cando alternativas, principalmente no campo econômico.

E é isto  também o que  indica o requerimento que alguns meses depois fizeram os 
moradores da Capitania ao mesmo rei Dom José I pedindo licença para poder navegar com 
suas embarcações e comerciar nos portos da Costa da Mina, Guiné, São Tomé, Cabo Verde 
e Ilha do Príncipe.53 

Parecia prosperar o Espírito Santo, em meados do século XVIII,  apesar de tudo. 
E um dos indicadores dessa prosperidade é o  número razoável de grandes construções que 
foram feitas nesse período. Em 1755, por exemplo, foi erguida no antigo largo da Conceição, 
hoje praça Costa Pereira, a Igreja de Nossa Senhora da Conceição da Prainha, por iniciativa 
de Dionísio Francisco Frade. Ele teve que enfrentar a oposição dos moradores que residiam 
no lugar por querer extinguir um córrego que passava por trás do local em que ele pretendia 
construir a Igreja. Segundo Daemon: “O mar nessa época chegava até quase perto da cape-
la, fazendo uma pequena praia [a Prainha], e introduzia-se pelo canal chamado Reguinho [a 
atual rua Graciano Neves] e mangues que tomavam a rua do Piolho [a atual rua 13 de maio] 
e iam até os Pelames [situado em frente à Capela do Carmo]; as marés batiam então à beira 
da antiga Fortaleza de São Diogo [onde hoje se localiza a escadaria São Diogo], em frente à 
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hoje rua do General Câmara, e por onde entravam barcos que carregavam no trapiche que 
se fez nas casas hoje do senhor Pereira, sendo mais tarde este trapiche no local em que está a 
casa do senhor José Antônio dos Santos, no largo da Conceição. Da mesma época também é 
o término da construção em Vitória das igrejas de São Gonçalo (1766) e de Nossa Senhora 
do Rosário (1767), e a ampliação e conclusão do famoso Convento da Penha, em Vila Velha 
(1765-1774 ). Em 1749 foram reiniciadas as obras da Igreja Matriz de Vitória,  no mesmo 
local onde se localiza atualmente a Catedral de Vitória, que ficaram a cargo do provedor da 
Fazenda e da Câmara de Vitória.”54 

Outra construção também dessa época foi a reforma da Casa da Cadeia e Câmara. 
Como vimos anteriormente, em 1747 os vereadores da Câmara de Vitória escreveram re-
presentação ao rei Dom João V, pedindo a ele de quatro a cinco mil cruzados para as obras 
de reforma e recuperação da Casa da Cadeia e Câmara  da vila. Eles alegavam, entre outras 
coisas, que o edifício existente caiu por ser muito antigo. E no mesmo ano, o ouvidor Mateus 
Nunes José Macedo informou ao rei Dom João V que havia retirado quatrocentos mil réis 
das câmaras das vilas de São Salvador dos Campos dos Goitacazes e São João da Barra, da 
Paraíba do Sul, para a a construção da Cadeia e Câmara de Vitória.   

E de fato, é de 1767 a primeira representação gráfica que conhecemos da Casa da 
Câmara e Cadeia, com seu respectivo pelourinho, no Prospecto da Vila de Vitória elaborado 
pelo engenheiro José Antônio Caldas. O edifício da Câmara se situava então no mesmo local 
onde a Câmara viria a funcionar durante mais de um século e que seria um dos símbolos da 
identidade política e arquitetônica de Vitória. Deve-se acrescentar ainda que, na já citada re-
presentação feita ao rei em 1747, os vereadores informaram que o edifício existente no local 
era muito antigo. E isso permite a conclusão muito importante de que nesse mesmo local - 
onde atualmente funciona o Forum Criminal de Vitória, na rua Pedro Palácios - funcionara 
durante muito tempo a Câmara colonial. 

 Confirmando a existência desta conjuntura positiva, em 1767, ainda,  o mesmo 
engenheiro José Antônio Caldas enviou ofício ao governador-geral da Bahia remetendo-lhe 
várias plantas sobre a Capitania do Espírito Santo e fornecendo também importantes infor-
mações sobre ela. Ele afirmou que: 
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Aqui me ocorre por na presença de V. Exª. que esta vila [de Vitória] é fértil de todos os frutos e le-

gumes que produzem neste Brasil e com tanta abundância que não só a gente da terra (que excede o 

número de oito mil almas sem a resenha dos meninos e pagãos, mas ainda carregam de mantimentos 

muitas embarcações, com que enchem, fornecem e satisfazem, em parte esta cidade e a do Rio de 

Janeiro, sendo uma das vilas que tem grande comércio do Brasil, porque saem de sua barra todos os 

anos para cima de  trezentos mil cruzados, não só nos efeitos de mantimentos senão também em 

açúcares, madeiras e panos de algodão (que este gênero é o principal daquele comércio), os quais 

transportam em vinte sumacas (cujos senhorios são moradores nela) não só para esta Bahia e Rio de 

Janeiro senão para todos os portos do Sul, como Santos, Paranaguá, Iguape, Cananeia,  Itanhaém,  

Ilha Grande e outros, sendo os comerciantes desta vila os que neste continente desfrutam o comér-

cio mais regular dela (…).55 

Os documentos que estamos apresentando, as informações fornecidas por Dae-
mon, acrescidas do relato feito pelo engenheiro Caldas, confirmam a hipótese de que, ao 
contrário do que diz a historiografia tradicional do Espírito Santo, o Espírito Santo progredia 
no século XVIII. E não é por outro motivo que a maior parte das velhas igrejas ainda hoje 
existentes foi construída naquela época. 

E a Câmara de Vitória não estava inativa diante dessas transformações. Pelo contrá-
rio, ela parecia querer tomar a dianteira delas. Tanto assim que ela julgou que tinha cabimento 
apresentar ao rei uma proposta, aparentemente escandalosa para a época, uma vez que ela 
representava quase um grito de independência, e sugeriu achar desnecessária a presença de 
capitães-mores na vila de Vitória. E acrescentou ainda que a Câmara bem se poderia encar-
regar do governo da Capitania. De posse dessa “provocativa” representação dos oficiais da 
Câmara de Vitória, o poderoso Conselho Ultramarino pediu informação ao governador da 
Bahia, que se manifestou contra a pretensão da Câmara de Vitória, obviamente.56 

Essa proposta de substituição dos capitães-mores pela autoridade da própria Câma-
ra baseava-se ainda em grande parte na autoconfiança que a Câmara adquirira desde os tem-
pos mais remotos do início da colonização, ao assumir ela própria, junto com os moradores, 
as responsabilidades pela defesa da Capitania, que era, no fundo, a principal e quase única 
atribuição formal dos capitães. Em um primeiro momento, como vimos, eram os próprios 
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moradores, liderados pela Câmara, que constituíam o grosso da defesa militar da vila e da 
Capitania como um todo. Foram eles, liderados pela Câmara, que resistiram bravamente a 
todas as tentativas de invasão da vila e da Capitania feitas por franceses, ingleses, como Ca-
vendish, e holandeses. Posteriormente, com o estabelecimento de tropas de linha na guarni-
ção das fortalezas, a Câmara também acabou assumindo a responsabilidade pelo sustento e 
pelo pagamento dessas tropas. De fato, a Câmara continuava assumindo a responsabilidade 
de cuidar da defesa da vila.

E, com base na autoridade e na responsablidade que tinha, a Câmara oficiou ao 
governador da Bahia, protestando  contra o recrutamento de soldados na Capitania do Es-
pírito Santo com a finalidade de reforçar os contingentes da Bahia. E alegou que o Espírito 
Santo ficava com isso “desprovido de homens para a sua guarnição e defesa dos ataques dos 
gentios.”57 

No entanto, o governador Manuel da Cunha Menezes tomou esse protesto da Câ-
mara de Vitória como um desaforo e respondeu acintosamente à Câmara em termos muito 
ofensivos. Afirmou ele: “Respondendo à carta que Vossas Mercês me dirigiram datada de 16 
de setembro, devo dizer-lhes que fazendo eu outro conceito da sua honra e considerando-os 
bons vassalos d’el-rei nosso senhor,  a referida conta me fez mudar de conceito, porque não 
tende a mesma, nem tem outro fim mais do que embaraçar as ordens de Sua  Majestade de 
que eu sou executor. São V. Mercês os únicos de todas as capitanias subalternas a este go-
verno que se atreveram a maquinar por caminhos encobertos para embaraçarem a vinda de 
alguns moços para servirem a S. M. no exercício que o mesmo senhor tem pronto para  de-
fesa deste Estado nos territórios do sul. Todas as mais capitanias têm concorrido e têm dado 
moços e mantimentos, porque os habitantes são leais vassalos ao Soberano e conheceram 
e precisam com que o mesmo soberano pedia tão indispensável socorro. Eu não desejava 
remeter à Real presença a carta citada e outros mais papéis que na ocasião recebi desta Capi-
tania, porquanto receio que S. M. faça ver nesta Capitania o seu grande poder, pois todos os 
castigos são poucos…”58 

Com efeito, apesar dessas sérias ameaças por parte do governador, a Câmara de 
Vitória, convencida da justeza de seu protesto, recorreu ao vice-rei do Rio de Janeiro, o fa-
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moso marquês do Lavradio, que, surpreendentemente, concordou com a Câmara de Vitória, 
e desautorizou o governador da Bahia. O vice-rei informou ao governador, em um ofício 
que:  “Ainda que a guerra se não acha até agora declarada, é certo, que por ordem d’el-rei meu 
senhor, se devem guarnecer todos os portos que se acharem no risco de serem acometidos 
e como me consta que por ordem de V. Exª. se estão recrutando os moradores da vila de 
Vitória, da Capitania do Espírito Santo, para serem remetidos para essa cidade, me parece 
devo representar a V. Exª. que aquele porto é um dos mais importantes, donde deve haver 
toda a precisa defensa e a maior cautela, não só pela vizinhança em que se acha das minas do 
Castelo e com a Capitania das Minas Gerais, porque tomado ele, ficam no risco de  perde-
rem-se aquelas Minas, por haver caminho franco da mesma vila para elas e por conseguinte 
todas as outras contíguas àquela Capitania mas também pelos contínuos assaltos que lhe dá o 
gentio bravo dos sertões, com que ela confina, que achando-a desprevenida e falta de gente, 
que lhe haja de resisitir, pode causar-lhe um grande dano e até destruir-lhe tudo o que nela 
houver, por cuja causa tomei a resolução de ordenar ao capitão-mor da mesma vila suspen-
desse por hora as recrutas que nela se estão fazendo, até segunda ordem de V. Exª. a quem 
escrevia sobre este particular, que ponho na presença de V. Exª. para dar as providências que 
lhe parecerem mais justas.”59 

Esse documento dá bem uma conta da situação estratégica do Espírito Santo na-
quela quadra, e como ela era vista e analisada pelos administradores coloniais. E ainda se 
sobressaía a preocupação prioritária com a questão da segurança militar do território das 
minas de ouro, motivo pelo qual a defesa do porto de Vitória se tornava imprescindível. 
Apesar das antigas restrições nesse sentido, o vice-rei admitia existirem em funcionamento 
caminhos  “francos”, isto é, “livres”, da vila de Vitória até às minas. Havia o risco, em caso 
de uma invasão, que esses caminhos pudessem ser utilizados pelos invasores para conquistar 
o território tão cobiçado das minas. Por esse mesmo motivo, era fundamental manter a vila 
de Vitória não só bem povoada como também bem defendida. E foi por causa disso que o 
vice-rei, por concordar com o protesto da Câmara de Vitória, desautorizou o poderoso go-
vernador da Bahia em sua ordem para que o Espírito Santo enviasse soldados para a Bahia. 
Assim, o governador da Bahia reconheceu, logo após receber essa reprimenda do vice-rei, 
em ofício enviado ao marquês de Pombal, que as fortalezas da barra da vila de Vitória “não 
tinham a artilharia necessária para a defesa e que precisavam ser reforçadas pelo menos com 
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vinte peças.”60 

Desse modo, passado algum tempo,  os oficiais e vereadores da Câmara, ao volta-
rem a abordar a questão da constituição das tropas da Capitania, novamente se referiram  à 
atuação do governador Manuel da Cunha Menezes. Eles reivindicaram, diretamente à rainha 
Dona Maria I, que as promoções na tropa paga da Capitania fossem  reservadas exclusiva-
mente para os homens “nascidos na própria companhia”. E argumentaram que: “(…) nas 
respectivas fortalezas há muitos anos se guarnece com uma companhia de cinquenta solda-
dos pagos, capitão, tenente, alferes e mais oficiais inferiores, sendo certo que sempre para 
os mesmos postos foram providos os filhos da mesma companhia por nele haverem com 
dignos merecimentos (…)”. No entanto, para os vereadores, o principal problema foi que 
“isto que sempre assim se observou na companhia desde a criação dela, alterou-se em seu 
tempo Manuel da Cunha, sendo em seu tempo governador da praça da Bahia, capital daquela 
vila, porque por razões particulares havendo-se de prover o posto de tenente por falecimento 
de Balthazar Simões, com total exclusão dos filhos dela, nomeou e proveu a um da praça 
da cidade da Bahia.” A Câmara considerou esse procedimento “bastantemente sensível aos 
soldados daquela praça da Capitania e naturais dela e com razão julgam injusto. Assinado: O 
Juiz Ordinário, os vereadores, o procurador da Câmara e o escrivão”.61 

Essa grave e direta divergência  entre a Câmara de Vitória e o governador da Bahia 
demonstra igualmente que a autoridade dos capitães-mores era frequentemente desconhe-
cida e suplantada pela da Câmara. Com efeito a Câmara não só se colocava como a legítima 
representante dos moradores do Espírito Santo como também  estava bem atenta às possí-
veis arbitrariedades que os capitães viessem a cometer.

Nesse sentido, em 1776 o juiz ordinário da Câmara de Vitória  José Barbosa de 
Magalhães, ao oficiar ao governador, acusou o capitão-mor Anastácio Joaquim Moita Fur-
tado de cometer “abusos e arbitrariedades no exercício de seu cargo”. E igualmente relatou 
diversos fatos para provar seu “irregular procedimento.”62 

Todavia, o documento emitido pelo vice-rei em defesa da Câmara de Vitória e con-
trário à decisão do governador da Bahia de exigir o recrutamento de soldados no Espírito 
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RECEITA 1750 1789
Subsídios dos gêneros exportados 500$330 764$333
Aguardentes 122$000 133$466
Enrolamento do pano de algodão 40$000 93$732
Peso do açougue - 36$333
Ourives - 1$600
Teares 12$340 25$050
Aferições de pesos e medidas 22$480 34$050

TOTAL 697$150 1.091:464

DESPESA 1750 1789
Ajuda da sustentação da tropa 510$280 832$912
Festividade de São Sebastião 37$000 26$000
Corpo de Deus 37$000 42$000
Escrivão da Câmara 6$000 24$000
Alcaide carcereiro 6$000 32$000
Porteiro - 6$000
Aposentadoria do Corregedor - 40$000
Correição anual - 24$000
Sargento-mor de Auxiliares - 86$400
Ajudante - 28$800
Cirurgião - 25$600
Pelouros - 3$460

TOTAL 593$400 1.171$178

Receitas e Despesas da Câmara Municipal de Vitória: 1750-1789

Fontes: Em 1750: OLIVEIRA, José Teixeira de Oliveira. 2008, op. cit,  p. 236. Em 1789: Mapa Geral e Resumo das Rendas e 
Despesas Anuais da Vila de Nossa Senhora da Vitória – Extraídas dos Livros da Câmara. Doc. 13.864. In: Anais da BN, 1912, 
Vol. XXXIV.
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Santo, também chamou a atenção para outro grave problema de defesa. Tratava-se de uma 
questão com a qual se debatia a vila de Vitória, e por isso era uma preocupação constante 
para sua Câmara: o  dos ataques indígenas.  Com muita razão o vice-rei temia igualmente 
essas investidas, uma vez que anteriormente a Câmara já advertira o governador acerca do 
“gentio bravo dos sertões”, por recear que eles  pudessem atacar até mesmo a vila de Vitória, 
e causar-lhe “um grande dano e até destruir-lhe tudo o que nela houver.”63 

E, de fato, poucos anos antes, em 1771, conta Daemon que os índios “puris” não 
só haviam atacado continuamente as povoações das minas do Castelo, como também termi-
naram por destruir o povoado em 1776.64 

E depois de três anos, em 1779, os oficiais da Câmara de Vitória enviaram carta à 
rainha D. Maria I, a “informar das hostilidades praticadas pelo gentio bárbaro conhecido por 
nome de Botocudo.”65 

Contudo, não eram somente as questões políticas e as de segurança que a Câmara 
tratava, embora elas fossem as predominantes. Do mesmo modo, passaram a lhe interessar 
as questões econômicas e as referentes ao “embelezamento” de Vitória. 

Em 1787, os oficiais da Câmara enviaram ofício a “Sua Alteza Real” e pediram “para 
não aumentar os dízimos, conservar ou subdividir o mesmo dinheiro para o embelezamento 
da dita vila, e informando os grandes prejuízos que tem sofrido na exportação do algodão.”66 

Essa reivindicação da Câmara, com o objetivo de que  fosse permitido reservar al-
gum rendimento para o “embelezamento” da vila, se relacionava ao fato de que a maior parte 
de seus rendimentos eram destinados à manutenção das tropas acantonadas em Vitória. E é 
isso o que se pode observar nos mapas de Receita e Despesa da Câmara, referentes aos anos 
de 1750 e 1789.

Esses números mostram que de 1750 a 1789 a receita  e a despesa da Câmara cres-
ceram quase na mesma proporção. Eles demonstram igualmente que a base fundamental da 
receita da Câmara era o chamado “subsídio dos gêneros exportados”, que corresponde mais 
ou menos ao atual ICM. Tratava-se do imposto cobrado das mercadorias produzidas e ven-
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didas  para outras capitanias, quer dizer as mercadorias “exportadas”. Destacam-se ainda no 
ítem “Receita” os impostos cobrados do consumo de aguardente e também o da fabricação 
de panos de algodão. 

Contudo, se verifica igualmente com esses números que a maior parte da despesa da 
Câmara, em uma proporção que se manteve regular entre 1750 e 1789, correspondia à “sus-
tentação da tropa”, de longe o maior dispêndio da Câmara. Além da realização de duas festas 
anuais, a do Corpo de Cristo e e a de São Sebastião, a Câmara ainda remunerava o pequeno 
quadro de servidores, assim formado: carcereiro ou alcaide; escrivão; porteiro; e cirurgião 
ou médico. Do mesmo modo competiam à Câmara as despesas com a Ouvidoria, isto é, os 
gastos com a correição e com a“aposentadoria” do ouvidor. 

A conclusão a que se chega é a de que realmente a Câmara não dispunha de renda 
suficiente para investimentos em obras públicas que pudessem fazer o que os vereadores de 
então chamavam o “embelezamento” da cidade. Mas ela já começava  não só a reivindicar 
verbas nesse sentido como também a se preocupar  com outras questões, como a do ensino. 

Durante toda a era colonial, os padres jesuítas tinham sido os únicos responsáveis 
pela instrução e pela educação no Espírito Santo.  Todavia, com a expulsão deles em 1759, 
a Capitania ficou praticamente desprovida da atividade de ensino. O Alvará Régio de 28 de 
junho de 1759, definindo a expulsão dos jesuítas, determinou ao mesmo tempo a criação em 
todo o Reino de Portugal e suas colônias das chamadas “aulas régias” de Latim, Grego, Filo-
sofia e Retórica, que deveriam ser exercidas de forma autônoma e isoladas umas das outras. 
Mas essa providência legal não teve nenhum efeito no Espírito Santo.

No entanto, o crescimento da população, a intensificação dos contatos do Espírito 
Santo com o “exterior” e o desenvolvimento das atividades ligadas ao comércio, obrigava as 
autoridades civis a tomarem alguma providência a respeito. Assim, e por pressão dos mora-
dores e igualmente da Câmara de Vitória, o rei Dom José I criou em 1771 a primeira cadeira 
de gramática latina na vila de Vitória, que viria a ser a primeira instituição de ensino do Es-
pírito Santo, após a expulsão dos jesuítas. Nomeou-se a Domingos Fernandes Barbosa para 
ocupá-la, mas não se tem notícia de que ele tenha efetivamente exercido a função.67 
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No ano seguinte, 1772, o marquês de Pombal, preocupado com o abandono do en-
sino em toda a colônia, instituiu o subsídio literário, um imposto sobre a carne e a aguarden-
te, que deveria ser cobrado pela Câmara e ser aplicado no financiamento da instrução. Essa 
medida favoreceu a criação efetiva de uma cadeira de ensino de Latim em Vitória, e outra 
de ler e escrever.  A cadeira de Latim e de Filosofia durante várias décadas ficou entregue ao 
padre Marcelino Pinto Ribeiro, uma figura relevante em nossa história cultural, exercendo 
nela grande influência. 

Mesmo assim, o provimento das cadeiras de ensino ficou sendo, a partir de então, 
mais uma preocupação permanente da Câmara de Vitória.  Esse assunto, aliás, foi um dos 
temas abordados pela Câmara na grande representação que ela fez em 1787 à rainha de Por-
tugal, Dona Maria I. Dizia a Câmara: 

Senhora: 

Humildemente expõem a V. Majestade, os Juízes Ordinários e mais Oficiais da Câmara da Vila de 

Nossa Senhora da Vitória, Cabeça da Comarca da Capitania do Espírito Santo, que sendo a mesma 

Vila a mais populosa e dilatada de toda a Marinha, composta de infinitos números de pessoas e capi-

tal de cinco vilas filiais, além de povoações e freguesias, padecem os Republicanos dela o desconsolo 

de não terem merecido os Oficiais da Câmara o indulto do Foral que V. Majestade e por sua Alta 

grandeza tem concedido a outras; assim como de não terem Escrivão proprietário para evitar os 

desacertos dos Escrivães anuais, feitos por Eleição, com [?] das necessárias qualidades, sem a devida 

inteligência de que mais lhes resulta descaminho nos Livros e papéis que a mesma Câmara respeitam.  

Expõem mais, que se fazendo indispensáveis algumas obras públicas, para utilidade do bem comum 

e aformoseamento da mesma Vila, não se podem [?] conseguir por falta de rendimentos, que não 

tem por lhe extrair a Fazenda Real o que lhe resulta dos subsídios para satisfação da Tropa paga, por 

ter esta sido a V. Majestade pedida para defesa da terra, e aquele oferecido para seu pagamento [se] 

entanto não crescessem os dízimos. E porque estes têm chegado a dezesseis contos, e de tal sorte de 

sobejo para todos os pagamentos, que sempre o Cofre Real se acha provido de dinheiro considerá-

vel: rogam a V. Majestade [que] e lhes mande conservar e subsistir o mesmo dinheiro para com ele 

se aformosear a expendida Vila, que fica entre as duas capitais, do Rio de Janeiro e Bahia.  
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Expõem outrossim mais a grande aflição que têm os Povos na falta de pasto espiritual em grande 

prejuízo da salvação das almas, por se compor a predita Vila de muitos distritos, e de uma só Fregue-

sia, que não pode abraçar a grossura de um tão grande Corpo, razão porque requerem a V. Majestade 

que por Serviço de Deus lhes confira outra Freguesia, mandando-lhes dar o Colégio dos expulsos 

Jesuítas para a novamente concedida. 

Também expõem a aflição e prejuízo que recebem os Povos na falta de Mestre, posto por V. Majes-

tade para ensino da mocidade; prejuízo na satisfação dos mestres, como por duas vezes o fizeram 

aos religiosos de Santo Antônio, facultado pelo seu Provincial; e aflição de verem à muita mocidade 

perdida em desserviço de Deus e de Vossa Majestade. 

Finalmente expõem que se mantendo a relatada Vila na manufatura do algodão produzido da terra, 

tem de alguns anos a esta parte experimentado irreparável prejuízo na exportação que dele fazem 

os Comerciantes para os portos da América, de que não só resulta dano grande, e inconsiderável ao 

bem comum senão também àquele contrato dos subsídios e Alfândega do Rio de Janeiro. 

Assim, humildemente expõem a V. Majestade para que haja pela Sua Alta e Poderosa Piedade de 

nos prover de remédio, fazendo-nos felizes na graça dos benefícios que humildemente suplicamos.

A muito Alta e Poderosa Pessoa de V. Majestade q. Deus dê muitos anos. 

Vila de Nossa Senhora da Vitória, Capitania do Espírito Santo, em Câmara de 22 de Dezembro de 

1787. Aa) Abel de Jesus Bulhões, Antônio José da Cunha, João de Almeida Coelho, José Antônio 

dos Reis, José Teixeira, José Roiz Aralaya, Roque Francisco Delgado.”68 

Por conseguinte, essas queixas da Câmara chegaram ao todo poderoso ministro dos 
Negócios Ultramarinos, Dom Rodrigo de Souza Coutinho, o futuro conde de Linhares - que 
dá nome hoje à próspera cidade de “Linhares”. Desse modo, o conde enviou ofício ao capi-
tão-mor Inácio João Monjardim, e solicitou-lhe que se pronunciasse sobre elas.

Em sua resposta, Monjardim, que já governava a Capitania desde 1782, corroborou 
em parte as reivindicações apresentadas pela Câmara. Ele igualmente aproveitou a oportuni-
dade para relatar toda a situação da Capitania que governava, e por isso vale a pena conhecer 
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as informações que forneceu.69 

A principal reivindicação apresentada pela Câmara foi a de ser dispensada da obri-
gação de sustentar a tropa paga da Capitania, que era, como sabemos, a sua maior despesa e 
a que comprometia a maior parte de seus rendimentos. Os vereadores lembraram a esse res-
peito que a Câmara assumira havia muito tempo esse compromisso, com o sacrifício de sua 
renda, contudo, somente enquanto “não crescessem os dízimos”, a principal fonte de receita 
da Fazenda Real. Nesse sentido, a mesma Câmara assegurou que essa arrecadação aumentara 
muito nos últimos anos, e   tinha “chegado a dezesseis contos”, o que dava de sobra “para 
todos os pagamentos. Além do mais, acrescentou-se o argumento de que o “cofre Real” 
sempre se achava “provido de dinheiro considerável”, motivo pelo qual a Câmara de Vitória 
fazia essa reivindicação.70  

O capitão-mor Monjardim abonou a reivindicação da Câmara e corroborou-a com 
a alegação de que a vila de Vitória era “uma das mais fatais da América, em toda a marinha, 
tanto pela sua planta como pela numeração de seus habitantes, sendo capital de cinco vilas 
e cabeça de comarca desta Capitania”. Por essa razão, Monjardim julgava, novamente con-
cordando com a Câmara, que a vila de Vitória era “digna de que S. Majestade a distinguisse, 
com os privilégios de Foral, a fim de que os seus cidadãos firmassem na sua pátria a glória 
da sua nação e os distintivos de reconhecimento e amor para com a Soberana que os soube 
suscitar”. O Foral representaria uma renda permanente para a Câmara, destinando a ela os 
terrenos adjacentes à vila, dos quais ela poderia auferir uma renda.71

E as regalias que o Foral poderia conceder à Câmara, aumentando os seus rendi-
mentos, poderiam favorecer a uma atuação mais eficaz da Câmara para a realização das obras 
que a vila necessitava, isto é, “para utilidade do bem comum e aformoseamento da mesma 
Vila”, como dizia a Câmara. Monjardim igualmente concordou com esse argumento, e afir-
mou a esse respeito que:

Também é certo ter a dita vila necessidade de reparação de calçadas, como de fontes, e não ter para 

estas precisas despesas e réditos; em tal forma que para a construção de uma nova cadeia, que 

inda se acha infinda, lhe foi preciso empenhar-se com as câmaras das vilas filiais, de cujo 
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empenho jamais sairá, nem verá o êxito da dita obra, [grifos meus] se S. M. lhe não conceder 

a contribuição do subsídio, oferecido pelo povo para ajuda da sustentação da tropa paga, enquanto 

os dízimos reais não fizessem maior soma, do que poderia eu dar uma cabal certeza a V. Exª., pelo 

ter visto, senão desencaminhara um caderno que na Câmara havia, onde o povo tinha firmado esta 

convenção; de onde recai o pedir aquela Câmara a S. M. diversa aplicação deste tributo, visto ter a 

Real Fazenda hoje anualmente de dízimos 4:901$666, vindo a deferir o primeiro rendimento a quan-

tia de 4:200$000 de excesso. Não menos justa é a súplica que a S. M. faz a mesma Câmara da Igreja 

dos denominados jesuítas, para uma nova freguesia, pela falta de pasto espiritual que experimenta o 

povo, em razão da sua multiplicidade e distância dos distritos, vindo por isso a ficar de uns anos para 

outros muita gente para se desobrigar da quaresma.”72

Essa informação de Monjardim sobre a “construção de uma nova cadeia, que inda 
se acha infinda” é importante porque ela nos lembra que foi provavelmente em sua gover-
nança, que se estendeu de 1782 a 1798, que se deu a conclusão do edifício que funcionaria 
como casa da Câmara e da Cadeia durante mais de um século. Esse edifício ficava no mesmo 
local onde funcionou anteriormente a mesma Câmara ainda na remota época colonial.73

Monjardim, do mesmo modo, concordou com a reivindicação, que a Câmara fez, 
com vistas a que a antiga Igreja de São Tiago, colada ao Colégio dos jesuítas - atual Palácio do 
Governo -, fosse transformada na sede de uma nova freguesia “pela falta de pasto espiritual 
que experimenta o povo.”74

A Câmara igualmente expôs à rainha as dificuldades no campo do ensino e “a afli-
ção e prejuízo que recebem os povos na falta de Mestre”, por se “verem a muita mocidade 
perdida em desserviço de Deus e de Vossa Majestade”. E quanto a esse ponto, Monjardim 
respondeu que já haviam sido nomeados novos professores e que, por causa disso, segundo 
ele:  “Fica cessando a outra súplica da referida Câmara sobre a falta de mestres para ensino 
da mocidade, por S. M. haver ocorrido a ela pela Mesa da Comissão Geral e Censura dos 
Livros com os professores de ler e escrever e gramática latina, vindo pois a faltar-lhe profes-
sor de filosofia, que se fazia de urgente necessidade, atenta à capacidade e vastidão do povo 
da comarca, de onde têm saído homens para as letras, que enchem o número dos sábios nas 
religiões, nas varas régias e na mesma Universidade de Coimbra.”75
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Todavia, a Câmara de Vitória fez uma reivindicação com a qual o capitão-mor não 
concordava. Ela pediu a rainha que impedisse a “exportação”, ou venda para fora, do algo-
dão produzido no Espírito Santo. A Câmara alegou que esse algodão fazia falta às “fábricas” 
de tecido existentes na Capitania e ocasionava com isso dificuldades para o seu abastecimen-
to com vestuário. Contra essa reivindicação, Monjardim argumentou que era de “nenhuma 
atenção o prejuízo a que se expõe a Real Fazenda, e da falta que experimentam os moradores 
pela exportação que fazem os comerciantes do gênero de algodão”. Isso porque, dizia ele,  
“a experiência me tem mostrado o contrário, pois impedindo eu o embarque dele, vim a co-
nhecer em menos de dois anos, que se perdia a maior parte, por se lhe não poder dar saída 
e que nisto resultava prejuízo à Real Fazenda na Alfândega do Rio de Janeiro, para onde se 
transporta a maior quantidade de que paga a mesma Alfândega todos os direitos como outro 
qualquer gênero exportado de fora, e que, se alguma diminuição se experimenta nos subsí-
dios da terra, em maior avanço se compensa naquela Alfândega, não sofrendo o povo por 
isso falta em panos para o seu preciso vestuário. E desta forma fica satisfeita a informação 
sobre os artigos da referida conta da Câmara.”76 

No entanto, na resposta, Monjardim abordou não apenas os pontos mencionados 
pela Câmara mas fez também um extenso relatório a respeito da Capitania que ele já gover-
nava desde 1782. Vou apresentar e comentar os principais aspectos abordados pelo relatório, 
no que diz respeito a Vitória, já que ele é uma das fontes mais importantes de nossa história, 
naquela quadra, e dá bem um retrato do que era Vitória nos fins do século XVIII. Informou 
Monjardim:

1º. – Vila da Vitória: Esta vila é a mais famosa de toda a comarca e cabeça dela; a sua Câmara não 

tem Foral, nem bens patrimoniais e as pequenas rendas que percebe de contratos e foros são dimi-

nutas para encher as suas necessárias despesas, vindo por isso a ficar alcançada anualmente [com 

dívidas], e para acudir a alguma reparação de fontes e calçadas ou outra obra famosa é preciso fin-

tar-se o povo; além do grande alcance que já sofre, como dito fica, o maior ramo do comércio, por 

meio da cultura que ela tem e de si exporta para fora anualmente, é o algodão descaroçado, o pano 

fabricado do mesmo, o fio do dito, a açúcar, o milho, o arroz, para terem a sua extração na cidade do 

Rio de Janeiro, Bahia e algumas vezes na de Pernambuco.
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A terra é capaz de toda a produção, fazendo-a, mas os seus habitantes frouxos e nada ferrados ao 

interesse. Os seus sertões dilatados e de muitos haveres, mas cultivados três léguas de fundo à frente 

deles, distância a que só chegam os lavradores com receio das hostilidades do gentio bárbaro. Os 

rios que a circulam dão franca condução para as ditas lavouras. Nestes sertões há todas as qualidades 

de madeiras para construção de quaisquer navios e naus, como são [as] perobas, tapinaãs, araribas, 

jacarandás, pau-brasil, vinháticos, sepipira, sobros, cabiunaz, ipês, sapucaias, graúnas, pau-ferro e 

outros muitos, próprios para o mesmo ministério e para tintas, que lhe não sabem dar os nomes, as 

quais madeiras são comuns em todo sertão do continente desta comarca; nela há mais a poalha, a 

teacica, o bálsamo, algum cacau; o ouro que tem sido visível a alguns nas margens dos rios, de que 

se teriam utilizado se as leis de S. A. lhes não servisse de barreira às suas ambições, e as vigilâncias 

que sobre elas me tem sido necessário pôr, criando destacamentos nos lugares de receio; e mais, se 

têm visto, em alguns assaltos dados contra os gentios pelos capitães de entradas, pedras preciosas 

nos mesmos sertões, como são águas-marinhas e outras vermelhas como rubis, topázios brancos e 

mais de que eles não têm conhecimento.

Esta terra foi em outro tempo de donatário, e este a vendeu a S. M. para quem passou o senhorio 

dela, e de que os povos se acham desfrutando sem que delas paguem foro algum, de onde nascem 

fortes pleitos e desordens, por todos trabalharem nelas, pro indiviso, sem se poderem conter em 

limites certos. Sobre o que me parecia justo tanto a benefício dos povos, como de interesse à Real 

Coroa, que S. M. as mandasse demarcar e que pagasse cada um, à proporção, o seu foro, ainda que 

módico; e que este rendimento, em lugar de rendas dos subsídios e contratos de aguardentes da 

terra, que a Câmara pede se lhe desse para patrimônio, a fim de se poder desempenhar e continuar 

com as obras públicas em que está, e outras que lhe forem precisas. A exceção de algumas fazendas 

que já estão demarcadas, como são as que foram dos extintos jesuítas, e outras, em pequeno núme-

ro, que têm suas sesmarias, que tudo o mais geralmente se acham possuindo por doações de pais 

a filhos, e destes a herdeiros, em tal forma, que praticam tanto trabalhar nelas os que têm cem mil 

réis, como o que possui mil réis, por serem, como dito fica, pro indiviso. Disto mesmo nasce o não 

haver abundância de criação de gado vacum e cavalar em abundância, pelos cortarem os vizinhos; 

vindo este prejuízo à renda das coletas das carnes, que se aplica aos mestres régios pela Mesa da Real 

Fazenda dessa cidade. 

A quantidade dos gêneros que se exportam desta vila anualmente são: em varas de pano de algodão 
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276:800, a 80 réis a vara soma a quantia de 22:144$240 réis; em algodão aberto 5100 arrobas, que a 

3$000 soma 15:300$000 réis; de açúcar 4877 arrobas a 1000 réis soma 4:870$000 [sic]; em fio 202 

arrobas a 5120 réis, soma 1:034$240 réis; de milho 8000 alqueires a 200 réis soma 1:600$000, [e] 

de arroz 3000 alqueires a 240 réis soma 720$000 réis; que ao todo faz a quantia de 45:648$480 réis. 

Os gêneros gastáveis nela, que vêm de fora, são: 1813 alqueires de sal a 640 réis soma 1:160$320 réis; 

de vinho 16 pipas a 76$800 réis soma 998$400; de azeite doce 6 pipas a 80$000 soma 480$000 réis; 

de vinagre 5 pipas a 32$000 soma 160$000 réis; de azeite de peixe 92 pipas a 25$600 soma 355$200; 

em fazendas secas de várias qualidades, panos, durguetes, baetas, bretanhas de França e Hamburgo, 

pano de linho, cambraias, sedas e outros, anualmente soma a quantia de 18:113$920 réis. E julgo ser 

tanto útil à terra, como conveniente à praça de Lisboa, que viesse em direitura um navio anualmente, 

carregado das ditas fazendas, para conduzir desta vila os efeitos dela, o que se praticou nos tempos 

passados quando esta terra era de donatário, que houve alfândega de que ainda hoje serve o ouvidor 

de provedor dela, e o escrivão da Fazenda, recebem propinas, e se paga ordenado ao porteiro, que 

é o meirinho geral.   

De não menos necessidade é S. M. acudir à relaxação em que está a Provedoria, por falta de haver 

nela um contador ou oficial de Fazenda para arrumar as contas da mesma, porque o escrivão, sendo 

aliás bastante fiscal, e com sua inteligência não pode abarcar tudo porque ele serve de escrivão da 

Fazenda, do almoxarifado, da Vedoria, e ultimamente dos Defuntos e Ausentes, e de presente está 

servindo, pela vaga do ouvidor da Comarca, o provedor da mesma Fazenda. Por isso se não pode 

completar uma completa conta dos rendimentos e despesas da mesma Real Fazenda, e o dinheiro, 

que de fundo existe no cofre, porque se não tem tomado conta a muitos almoxarifes, sofrendo por 

isso os povos um contínuo embaraço com hipotecas nos seus bens, sem poderem fazer divisões 

entre os herdeiros.”77  

O relatório do capitão-mor Monjardim, e as preocupações que ele revelou nele, 
mostra que na altura em que ele atuava, ou seja, nos fins do século XVIII, a função de ca-
pitão-mor e de governador da antiga Capitania já não se restringia exclusivamente aos cui-
dados com os assuntos de natureza militar. Na realidade, estendia-se agora a preocupações 
que diziam respeito mais diretamente ao aproveitamento econômico do território sob a sua 
jurisdição. 
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Essa ampliação do raio de “atuação” dos capitães-mores também se refletiu nas 
perspectivas de desempenho da própria Câmara de Vitória, que viu crescerem igualmente as 
suas chances de protagonismo.

Uma vez que a vila de Vitória era a “cabeça” da Capitania, a sua Câmara desde há 
muito tempo procurava firmar-se como uma instituição decisiva na administração não só da 
vila como também no governo de toda a Capitania. E a ampliação do raio de atuação dos 
capitães-mores aparentemente fortaleceu a Câmara.

E talvez não seja indiferente a essa alteração o surgimento da função de “juiz pre-
sidente da Câmara”, ocorrida nessa época, uma função da qual até então não se falava, e que 
anunciava o surgimento do atual cargo de “presidente” da Câmara.  Com efeito, ficamos sa-
bendo que em 1788, o “juiz presidente” da Câmara juntamente com os demais “oficiais” dela 
emitiram uma declaração, confirmando um atestado do ouvidor, sobre um certo Antônio 
Pereira de Barros, que, pelos seus “serviços, honestidade, e zelo” era pessoa “competente” e 
possuía “capacidade para advogar” em Vitória.78 

A autoridade da Câmara se afirmava, mas, como vimos anteriormente, ao lado da 
autoridade dos capitães-mores e da Câmara, também era muito pronunciada naquela altura 
a autoridade atribuída aos ocupantes da Ouvidoria Geral do Espírito Santo. Além de cuidar 
e responder pelo aspecto judicial das capitanias do Espírito Santo e da Paraíba do Sul, os 
ouvidores se envolviam com muitas outras questões, que iam desde a “questão indígena”, 
passavam pela questão da propriedade das terras, até a aspectos administrativos como a 
construção de estradas e outros. E a Câmara também estava atenta e muito relacionada a essa 
atuação dos ouvidores. 

Em 1789, o governador da Bahia, Dom Fernando José de Portugal, oficiou ao 
ministro Martinho de Melo Castro, informando da representação que a Câmara da Vila de 
Vitória dirigira à rainha contra o ouvidor Joaquim José Coutinho de Mascarenhas.79

E de fato, em julho de 1788, a Câmara havia oficiado uma representação à rainha 
Dona Maria I acusando o referido ouvidor “de ter praticado graves irregularidades e abusos 
de seu cargo e de se embriagar frequentemente.”80 
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Como consequência dessas denúncias, ordenou-se ao governador da Bahia que, 
além de suspender o ouvidor Mascarenhas, também enviasse o ouvidor de Porto Seguro a 
Vitória a fim de proceder à “devassa sobre os fatos de que era acusado.”81 

Cumprindo essa ordem, o ouvidor de Porto Seguro, Bento José de Campos e Sou-
za, dirigiu-se a Vitória, onde inquiriu várias testemunhas e colheu informações sobre a atua-
ção de seu colega no Espírito Santo.82 

Os fatos relativos à trajetória do ouvidor Joaquim José Coutinho de Mascarenhas, 
denunciados pela Câmara de Vitória, ficaram bastante conhecidos em todo o Espírito Santo 
e ainda eram lembrados muito tempo depois. Conta a respeito dele Basílio Daemon que: 
“Este ouvidor, no ano seguinte, contratando casamento com D. Maria da Penha, realizou-o 
sem licença de el-rei, pelo que foi por ordem régia preso no ano seguinte de 1788 e enviado 
para Portugal, onde esteve dois anos até livrar-se desse grande crime, mas voltando para aqui, 
onde tinha deixado sua mulher e possuía avultados cabedais, abandonou a magistratura por 
uma vez. Formou grande família, cujos descendentes ainda existem hoje representados em 
ramo direto por seus netos, o coronel Manoel Ribeiro Coutinho Mascarenhas e seus filhos.”83  

Todavia, antes de terminar o século XVIII um outro ouvidor do Espírito Santo se 
envolveu com um assunto muito grave que teve também a participação da Câmara da Vila de 
Vitória.  Vou resumi-lo, a seguir.

O ouvidor José Pinto Ribeiro foi, de todos os ouvidores do Espírito Santo, o único 
nascido no próprio Espírito Santo. Ele pertencia a uma das linhagens familiares mais impor-
tantes da Capitania, a família Pinto Ribeiro, que logo depois se aliaria a outra família também 
de origem portuguesa, a família Monjardim, descendente do já mencionado capitão-mor 
Inácio João Monjardim, o primeiro português dessa linhagem a se radicar no Espírito Santo. 

José Pinto Ribeiro assumiu a Ouvidoria do Espírito Santo, que incluía a Capitania 
da Paraíba do Sul, em 1791, prolongando o seu mandato até 1801, quando foi nomeado de-
sembargador do Tribunal da Bahia. Nesse período, ele atuou de forma muito polêmica, ge-
rando contra ele diversas acusações, principalmente na região de Campos, onde o historiador 
Alberto Lamego, autor de uma obra clássica sobre a história de sua região, o classificou como 
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o “flagelo dos campistas” e denunciou que: “Tinha ele na Vila de São Salvador um cunhado 
– Antônio Salgado dos Santos - que se tornou logo o seu confidente e sócio, pondo-o ao 
corrente dos mais lucrativos negócios.”84 

Segundo Lamego, o ato inicial de José Pinto Ribeiro, quando chegou a Campos em 
correição pela primeira vez, teria sido o de nomear como procurador da Câmara a um certo 
Custódio Valentim Codeço, “homem de maus costumes e que até então já com a idade de 
sessenta anos, nunca conseguira emprego algum, não obstante ser muito rico”, e como “paga 
deste serviço” o ouvidor teria recebido do mesmo indivíduo “1.500 cruzados”. “Converteu-
-se depois em seu amigo íntimo, fazendo elegê-lo Juiz Ordinário e para mais cimentar a ami-
zade, mandou vir da Vitória uma sobrinha, que lhe ofereceu para esposa, sendo o casamento 
celebrado com grande pompa.”85 

O ouvidor Pinto Ribeiro teria feito nomear o seu cunhado como Juiz de Órfãos, e 
este logo após passou a fazer “as maiores extorsões e, de acordo com o parente, procurava 
tirar do lugar que ocupava, o maior lucro possível, sacrificando o interesse dos pobres ór-
fãos.”86 

Lamego também afirmou que o ouvidor “era sócio nestas negociatas e não foram 
poucos os barcos que por conta de ambos, seguiam para a Bahia, carregados de escravos, 
milho e feijão. Para Vitória eram despachadas sumacas atulhadas de açúcar, tratando do em-
barque o meirinho Francisco Antônio da Fonseca que não era peco.”87

O historiador campista igualmente denunciou que nos pleitos judiciais as sentenças 
eram dadas pelo ouvidor mediante interesse “sendo o seu cunhado Salgado o intermediário 
nas indecorosas transações com a justiça”, e que “não poucas foram as pessoas que, conhe-
cendo a venalidade do ouvidor, recorreram a valiosas dádivas, dinheiro, animais, açúcar etc. 
para obter sentenças favoráveis.”88

Lamego concluiu as denúncias afirmando que: “Em suma, enquanto foi corregedor 
o Dr. José Pinto Ribeiro, tiveram os moradores da comarca de se sujeitar aos seus irritantes 
haustos de mando; a lei só existia na imobilidade fria da letra, e por toda a parte campeava o 
despotismo, respirando-se uma atmosfera de terror.”89 



159

A Câmara no Século  XVIII

Contudo, Lamego fez referências também às muitas queixas que foram feitas contra 
o ouvidor José Pinto Ribeiro, no próprio Espírito Santo, cujos documentos comprobatórios 
ele teria compulsado no atual Arquivo Histórico Ultramarino em Lisboa. Vou noticiar uma 
dessas queixas, a partir de um desses conjuntos documentais existentes no mesmo arquivo 
porque ela incluiu também a Câmara de Vitória, cujo Juiz ordinário teria se envolvido pro-
fundamente no episódio.

Trata-se do processo, formado por um conjunto de cinco documentos, que Alexan-
dre Inácio da Silveira moveu contra a Justiça do Espírito Santo. A queixa de Alexandre da 
Silveira, principalmente contra o ouvidor, foi a de que: 

(...) aportando na Vila de Vitória, em março de 1796, com sua sumaca carregada de farinha de 

mandioca, o Juiz, [membro da Câmara] que então era o capitão João dos Santos Braga, com consen-

timento do suplicante [José Pinto Ribeiro] tomara as farinhas a título de precisão para o Povo, e a 

embarcara para Pernambuco; e lhe não satisfazendo a que tomara e embarcara, nem a que se vendera 

na Vila, e que o suplicante o mandara prender por causa da farinha, pedindo um alto preço, pois que 

o dito Juiz Ordinário, dito Braga, mandara vender a farinha a razão de 640 réis o alqueire, e que em 

Pernambuco se venderia por alto preço, pedindo aquele preço.90

 Em resposta a essa queixa - a de que uma embarcação carregada de farinha 
de mandioca fora “sequestrada” por um membro da Câmara, o Juiz Ordinário, com o argu-
mento de que o povo da Capitania estaria “precisando” dela -, uma carta do vice-rei, de 2 de 
maio de 1798, informou que havia despachado o ouvidor José António Valente para Vitória, 
e que este:

(…) tendo devassado do mesmo fato, fez sequestro nos bens do ouvidor do Espírito Santo, José 

Pinto Ribeiro, do Juiz Ordinário João dos Santos Braga e do Almotacé, que então serviu, Manoel 

Francisco Atalaia, em cumprimento dos Avisos que a esse respeito me foram expedidos desta Se-

cretaria (...). Dos Autos da Diligência, e da Informação junta, que me dirigiu o sobredito ouvidor, se 

deduz a culpa que cometeu aquele Juiz Ordinário, praticando com escândalo e injúria do Emprego 

que servia, excessos dignos da mais severa correção. Também se mostra que o ouvidor da Capitania, 

achando-se presente e sendo sabedor do violento e injusto procedimento com que se houve o Juiz 
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Ordinário, nenhuma providência deu a benefício do queixoso; e posto que não conte que este inter-

pusesse perante o mesmo ouvidor agravo, nem requerimento algum, não é poderosa esta circunstân-

cia para desfazer a suspeita de que ele ouvidor concorreu passivamente a perpetrar-se uma violência 

pública e odiosa. A bondade de ânimo e rusticidade que se atribuíram ao almotacé Manoel Francisco 

Atalaia, o qual foi um simples executor da Ordem que se lhe deu, o fazem menos culpado. A vista 

do que, e do mais que consta dos mesmos autos, sou de parecer, que depois de liquidada a conta, 

que apresenta o queixoso, seja indenizado pelos bens do Juiz Ordinário, até onde estes cobrirem os 

alcances em que estiver; e quando estes não cheguem para a satisfação da dívida se faça reembolso 

à custa dos bens do ouvidor da Capitania, e consecutivamente do sobredito almotacé, ficando além 

disso todos eles sujeitos àquelas penas que Sua Majestade for servido impor-lhes segundo a gravi-

dade dos seus delitos.91

Essa informação do vice-rei se baseou no parecer do ouvidor José António Valente, 
de 14 de abril de 1798, em que ele afirmava que efetuou o sequestro de bens dos suspeitos, o 
Juiz Ordinário da Câmara e o ouvidor, e avaliou o sumário das testemunhas, concluindo que: 

Mas o certo é, e concordam todas as testemunhas, de notoriamente ter entrado naquele porto da 

Capitania com as suas embarcações o recorrente, vindo do pequeno porto das Caravelas, comarca 

de Porto Seguro com destino de seguir viagem para Pernambuco, e que a carga, totalmente ou par-

cialmente de cada uma das duas embarcações se compunha de farinha da terra, compradas naquele 

porto das Caravelas e que embargadas pelo Juiz Ordinário da Vila da Vitória, João dos Santos Braga, 

foi por ele constrangido a vender a sua farinha, e pelo preço de seiscentos e quarenta réis o alqueire. 

É certo da mesma sorte que a esta violência se opôs o recorrente, com seus requerimentos, de ter 

arribado ali por causa inculpável perante ele Juiz Ordinário, que seu destino era navegar para Per-

nambuco, e que as farinhas da sua carga foram compradas fora do distrito da sua Vila e Comarca 

por um preço superior ao da taxa que lhe punha (...). O Ouvidor da Comarca parece ter sustentado 

o constrangimento da venda pela taxa da Câmara (...) e não socorreu ao recorrente no seu alegado 

prejuízo, mas também não consta que o recorrente tivesse interposto um agravo do violento proce-

dimento do juiz ordinário.92 

José Pinto Ribeiro elencou em sua defesa várias considerações, entre elas a de que: 
desde que tomou posse do cargo de ouvidor, em maio de 1792, passou a cuidar com zelo da 
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arrecadação da Real Fazenda; realmente tomava conta do Almoxarifado, acusando os seus 
antecessores de negligência neste ponto; “sequestrou” umas fazendas de engenho de açúcar 
com grande escravatura para a Real Fazenda em Guarapari; avisou, em 1796, ao vice-rei so-
bre a tentativa de invasão de pirata francês na barra da vila de Vitória; e remeteu ao mesmo 
vice-rei os marinheiros da lancha que fora apresada dos franceses. 

O ouvidor-geral afirmou que realizava o “tombo” da extinta Aldeia dos Guarulhos 
dos Campos dos Goitacazes, quando soube, em 1797, pelo ouvidor do Rio de Janeiro, Dr. 
José António Valente, sobre a diligência de que este fora incumbido no Espírito Santo, ou 
seja, a de verificar a atuação da Justiça do Espírito Santo no caso de Alexandre Inácio da 
Silveira.

Respondendo diretamente às acusações contra ele, José Pinto Ribeiro alegou ainda 
que: 

• estava na Vila de São Salvador de Campos, quando a sumaca aportou em 
Vitória;

• a queixa era contra o juiz Braga, componente da Câmara, e não o citava; 

• Alexandre Inácio da Silveira pedira um valor muito alto para a venda da fari-
nha sem interferência dele, ouvidor; 

• fora o dito juiz Braga que embarcara a farinha para Pernambuco; 

• Alexandre Inácio da Silveira recebera o dinheiro da farinha vendida do juiz 
Braga; 

• não houve assento de prisão nem alvará de soltura de Alexandre Inácio da 
Silveira; 

• se houve prisão, ela foi feita pelo juiz Braga, que tinha feito a apreensão da 
sumaca de Alexandre Inácio da Silveira; 
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• o preço do alqueire de mandioca fora sempre o de “640 réis e que este era um 
costume imemorial”; 

• não se intrometeu na venda da dita farinha porque estava em Campos;

• declarava-se inocente no processo, e para isso anexou várias certidões.93  

Veio em reforço a essa defesa uma petição do irmão do ouvidor, o professor Mar-
celino Pinto Ribeiro Pereira de Sampaio, redigida em Coimbra, onde era professor de sua 
famosa Universidade, para o ministro Dom Rodrigo de Souza Coutinho - que era seu amigo 
e protetor -, em que afirmava, entre outras coisas, que conhecia bem a índole de seu irmão: 

(...) porque o eduquei na Universidade, e o observei atentamente. Persuado-me que 
ele serve a Sua Majestade com zelo, inteireza, e desinteresse, porque sendo Juiz de Fora de 
Portela e de Belmonte, cinco anos, deu bastantes provas destas qualidades, e por isso o povo 
daquela Vila e termo, o qual ainda hoje conserva saudades por ele, o canonizou na devassa da 
sua residência, e serve atualmente a Sua Majestade no lugar de ouvidor da dita Capitania do 
Espírito Santo há 6 anos sem que até agora houvesse queixoso algum, e sempre com desem-
bolso do seu patrimônio, por cujas razões parece-me que posso dar inteiro crédito ao que ele 
me diz agora, para protestar a V. Exª. pela sua inocência, e para pedir a V. Exª., que me faça a 
graça de suspender o seu juízo e a sentença acerca da dita queixa se a devassa não declarar ao 
dito meu irmão inocente inteiramente, até que eu receba as ditas certidões e atestações para 
as levar deste modo à presença de V. Majestade.94 

José Pinto Ribeiro não só foi absolvido da acusação mas também foi promovido a 
Desembargador da Relação da Bahia, onde estava em 1803. 
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Vitória no fim da Era Colonial

Em 1817, Aires de Casal, em sua Corografia Brasílica fez uma avaliação muito po-
sitiva da então vila de Nossa Senhora da Vitória. Ele a descreveu como “uma vila grande, 
abastada, bem provida de águas, com bons edifícios, ruas calçadas, ornada com uma igreja 
matriz, que será magnífica depois de completa; Casa de Misericórdia, um Convento de Fran-
ciscanos, outro de Carmelitas Calçados, duas Ordens Terceiras relativas àquelas corporações; 
uma Capela de Santa Luzia, três de Nossa Senhora com as invocações de Boa Morte, Con-
ceição e Rosário. O colégio ex-jesuítico é magnífico e serve de palácio aos governadores. É 
onde o ouvidor da comarca faz sua residência ordinária, e tem professor régio de Latim, e 
uma Junta da Real Fazenda.” 01 

Iniciadas também em 1817, ou antes disso, e concluídas, talvez, em 1818, foram as 
Memórias para servir à história até o ano de 1817 e Breve Notícia Estatística da Capitania do Espírito 
Santo (porção integrante do Reino do Brasil escritas em 1818 e publicadas em 1840 por um capixaba), cuja 
autoria é atribuída ao governador Francisco Alberto Rubim, o mesmo que dá nome ainda 
hoje à nossa “Vila Rubim”.02

E a descrição mais extensa que Rubim fez da vila de Vitória coincide em grande 
parte com a de Aires de Casal. Para ele: 

A vila da Vitória, capital deste governo, terá de longitude quatrocentas braças, e de latitude duzentas 

para trezentas, está situada em uma ilha de mais de quatro léguas de circunferência, numa ponte do 

Monte Vigia à margem  do norte do rio  Espírito Santo, o qual, cercando a mesma ilha, faz barra em 

distância de uma légua no grande oceano, e admite nela galeras e bergantins, oferecendo em toda 

esta distância, que está povoada de ilhas capazes para grandes fortalezas, excelente ancoradouro para 

muitas embarcações, abrigado de todos os ventos à exceção somente do Este que raras vezes apa-

rece. Em toda a vila se aporta em canoas e escaleres com a maior facilidade, porém, seus principais 

desembarques são o Cais novo das Colunas, que fica abaixo da casa do governo, o do Azambuja, 

o Cais-Grande, onde até atracam sumacas, o do Santíssimo, o do Batalha e o dos extintos jesuítas, 

vulgarmente chamado Porto-dos-Padres.
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Tem esta vila uma Freguesia do orago de Nossa Senhora da Vitória que lhe dá o nome, a Igreja do 

extinto colégio dos jesuítas contígua à casa do governo e defronte desta a da Santa Casa de Mise-

ricórdia; tem dois conventos: São Francisco e Nossa Senhora do Carmo e 6 igrejas mais, inclusive 

as duas capelas das ordens terceiras dos ditos conventos; tem uma Junta de Administração da Real 

Fazenda; duas Fortalezas, Carmo e São João e esta três baterias (...); tem um hospital real militar para 

a tropa de linha; tem um professor régio de gramática latina e outro de primeiras letras, e além destes, 

três mestres mais que as ensinam; têm três fontes de excelentes águas, a da Capixaba e a da Lapa nas 

extremidades da vila, e a Fonte Grande quase no centro; tem 945 fogos e 4245 almas.

Ainda que não rica, é, contudo, assento do governo e cabeça da comarca; sua perspectiva bastante-

mente elegante, suas casas pela maior parte são de sobrado, e reformadas todas por um só gosto à 

moderna, e seus habitantes, os homens, se ocupam no comércio, para o qual possuem embarcações 

costeiras, e nos diferentes ofícios, e as mulheres em cozer e fiar.03

Da mesma época de Rubim - que governou o Espírito Santo entre 1812 e 1819 - 
ainda dispomos de outras descrições da vila da Vitória.

Igualmente elaborada por volta de 1817, ou um pouco antes, é a memória do prín-
cipe Maximiliano de Wied-Neuwied que percorreu todo o litoral do Espírito Santo descre-
vendo-o com muitas minúcias, e cuja redação é posterior a 1822. 

Logo após afirmar que Vila Velha era “formada de baixos casebres de barro” e que 
ela decaía “a olhos vistos”, ele afirmou quanto a Vitória que: 

Esta é um lugarejo gracioso, e foi elevada à categoria de cidade depois de minha partida. Espírito 

Santo fora outrora um governo subordinado, mas posteriormente fora elevado a Capitania. A cidade 

de Nossa Senhora da Vitória é um lugar limpo e bonito, com bons edifícios construídos no velho 

estilo português, com balcões e rótulas de madeira, ruas calçadas, uma Câmara municipal razoavel-

mente grande [grifos meus], e o convento dos jesuítas, ocupado pelo governador, que tem, à sua 

disposição, uma companhia de tropa regular.

Além de vários conventos, há uma igreja, quatro capelas e um hospital. A cidade é, entretanto, um 

tanto morta, e os visitantes, sendo raros, são objeto de grande curiosidade. O comércio marítimo 
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não é desprezível; por isso, diversas embarcações estão sempre aí ancoradas, e fragatas podem apor-

tar à cidade. As fazendas vizinhas produzem muito açúcar, farinha de mandioca, arroz, bananas e 

outros artigos, que são exportados ao longo da costa. Vários fortes protegem a entrada do belo 

rio Espírito Santo: um, logo na foz; o segundo, construído de pedra, um pouco acima, com oito 

canhões de ferro; e ainda um pouco mais acima, numa colina entre o último e a cidade, um terceiro 

forte com dezessete a dezoito canhões, alguns dos quais de bronze. A cidade está edificada, um 

tanto desigualmente, sobre colinas aprazíveis, e o rio, que lhe passa atrás, corre entre altas encostas, 

em parte rochosas e em muitos lugares nuas e cobertas de líquens. A bela superfície do grande rio é 

semeada de numerosas ilhas verdejantes, e a vista, aonde quer que lhe siga o curso através da região, 

encontra sempre um pouso ameno em altaneiras e fragrantes montanhas vestidas pela mataria.”04 

Outra descrição de Vitória foi feita pelo viajante e botânico francês Auguste de 
Saint-Hilaire, que percorreu várias capitanias brasileiras entre 1816 e 1822 e deixou um exten-
so relato do Espírito Santo, que foi traduzido e publicado como um volume à parte de suas 
anotações. Provavelmente ele deve ter visitado o Espírito Santo, mais ou menos no mesmo 
ano em que Rubim redigia a sua memória, ou seja, em 1818.05 

Para Saint-Hilaire:

As ruas de Vitória são calçadas, porém mal; têm pouca largura, não apresentando qualquer regula-

ridade.

Aqui, entretanto, não se veem casas abandonadas ou semiabandonadas, como na maioria das ci-

dades de Minas Gerais. Dedicados à agricultura, ou a um comércio regularmente estabelecido, os 

habitantes da Vila da Vitória não estão sujeitos aos mesmos reveses dos cavadores de ouro, e não 

têm motivo para abandonar sua terra natal. Cuidam bem de preparar e embelezar suas casas. Consi-

derável número delas tem um ou dois andares. Algumas têm janelas com vidraças e lindas varandas 

trabalhadas na Europa. A Vila da Vitória não tem cais; ora as casas se estendem até a baía, ora se vê, 

na praia, terreno sem construção, que tem sido reservado para embarque de mercadorias. A cidade 

também é privada de outro tipo de ornato: não possui, por assim dizer, qualquer praça pública, pois a 

existente diante do palácio é muito pequena, e com muita condescendência é que se chama de praça 

a encruzilhada enlameada que se prolonga da Igreja de Nossa Senhora da Conceição da Praia até a 
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praia. Há, na Vila da Vitória, algumas fontes públicas, que também não concorrem para embelezar a 

cidade, mas, pelo menos, fornecem aos habitantes água de excelente qualidade. 

Contam-se, na capital do Espírito Santo, nove igrejas, incluindo-se a dos mosteiros. A igreja pa-

roquial é muito grande, muito limpa e nada apresenta que desperte curiosidade. Desde a expulsão 

dos jesuítas, os conventos são apenas em número de dois, o das Carmelitas e o de São Francisco, 

edificados fora ou quase fora da cidade. O Convento de São Francisco, que abrange o panorama de 

uma parte da baía e as campinas vizinhas, nada tem de notável, salvo sua localização. Quando de mi-

nha viagem, havia nele dois religiosos; contudo, embora pequeno, o edifício poderia receber maior 

número deles; aliás, as receitas dessa casa são pouco ponderáveis.

O Convento do Carmo pareceu-me igual ao dos franciscanos; mas a administração ocupou o pavi-

mento térreo para fazer o quartel dos soldados pedestres. A igreja desse convento é muito limpa e 

bastante clara, tal como todas do Brasil; é de contristar que a tenham enfeado, colocando em seus 

altares as imagens mais feias que já vi. Da comunidade do Carmo depende uma belíssima fazenda; 

mas essa propriedade, disseram-me, é desde longo tempo muito mal administrada; os monges, ani-

mados do mesmo espírito da maioria dos brasileiros, só pensam em fazer dinheiro de tudo, destroem 

as matas e apenas deixarão a seus sucessores terras inúteis. 

Na Vila da Vitória há um hospital militar e um pequeno hospital civil. Quando de minha viagem, 

planejara-se reuni-los, desejando-se instalá-los sobre o morro que se eleva a pequena distância da 

cidade, bem no extremo ocidental da ilha. Seria impossível escolher posição mais favorável, pois 

os ventos de nordeste desta região é que afastarão, precisamente, da cidade as emanações nocivas. 

Em 1818, os edifícios do projetado hospital já se erguiam a alguns pés do chão, parecendo que ser 

dignos de nota.

O mais belo adorno da capital do Espírito Santo é, sem contestação, o antigo convento dos jesuítas, 

hoje Palácio do Governador, situado no extremo da cidade. Edifício de um andar, é quase quadrado, 

tendo num dos lados vista para o mar, e a fachada voltada para a cidade, dando sobre pequena praça, 

em frente a uma igreja, a da Misericórdia; essa fachada tem cerca de cinquenta pés de comprimento, 

e cada um dos dois lados perto de sessenta. Diante da parte que dá para o mar, há uma espécie de 

terraço coberto de grama ao qual se chegava, vindo da baía, por uma escadaria ladeada por duas filas 
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de palmeiras.

Um Artocarpus [gênero de planta à qual pertence a jaqueira] e uma Manjifera [mangueira], plantados 

à direita da escadaria e bem entrelaçados, contrastam com a simplicidade elegante das palmeiras, por 

sua espessa folhagem e por seus numerosos ramos. A igreja do palácio, ou dos jesuítas, tem a fachada 

compreendida na do próprio palácio. Essa igreja é grande, mas nada mostra de notável. 

Nela foi sepultado José de Anchieta, o benfeitor mais ardente e generoso dos índios do Brasil; mor-

reu em 9 de junho de 1597, na Aldeia de Reritiba [atual Anchieta].

A Vila da Vitória é cabeça de comarca de uma paróquia muito considerável e o centro da jurisdição 

do ouvidor encarregado de distribuir justiça em toda a província. Quanto ao termo da Vila da Vi-

tória, em particular, é submetido à autoridade de dois juízes ordinários; esses magistrados, como de 

costume, são escolhidos entre os habitantes da região; mas a dependência em que os governadores 

têm por hábito mantê-los impede que os homens mais notáveis aceitem o cargo. Aqui, como em 

outras partes, a duração das funções de juízes ordinários não vai além de um ano; as eleições, na 

verdade, só se processam de três em três anos, mas elegem-se seis juízes ao mesmo tempo. Além 

dos juízes ordinários, é eleito, na Vila da Vitória, um juiz dos órfãos, que permanece em exercício 

durante os três anos. 

A população de Vitória subia, em 1818, a 4245 habitantes, dos quais cerca de 1/3 de escravos e 

pouco mais de ¼ de brancos.

Um quadro estatístico no meu Viagem às nascentes do rio São Francisco mostrará com detalhes 

qual é aqui a proporção das diferentes raças entre si, e qual é, nas diversas raças, a proporção dos 

indivíduos por diferentes idades. Tudo que foi dito até agora prova que a Vila da Vitória é situada 

vantajosamente para o comércio; todavia, os negociantes desta vila apenas imperfeitamente tiram 

vantagens de sua favorável posição. Fragatas com pequena carga podem entrar na Baía do Espírito 

Santo; mas nunca se veem embarcações mais notáveis que lanchas e sumacas.

Se, de resto, os moradores desta região se limitam à mais insignificante cabotagem, deve-se isto em 

parte, pode-se dizer, ao insucesso da única expedição que fizeram nestes últimos tempos.  O gover-

nador Tovar, usando seu tirânico poder, forçara os principais proprietários a consignarem açúcar a 
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uma firma de Lisboa, de que se suspeitou fosse ele sócio. Nada se recebeu do que se mandou, e a 

lembrança desse infausto negócio ainda está presente no espírito dos comerciantes pouco esclareci-

dos da Vila da Vitória, contribuindo para impedir que saiam da rotina.

Por menos que tenham possibilidade, fazem anualmente viagem à Bahia ou ao Rio de Janeiro; abas-

tecem-se e procuram sortir bem suas lojas. Não se estendem além disso suas ideias. Há, em geral, 

uma diferença de 30 a 50% entre os preços do Rio de Janeiro e os da Vila da Vitória.

Ferro em barra e instrumentos agrícolas são os artigos que encontram aqui mais fácil consumo. O 

que esta região fornece à Bahia é milho, arroz e feijão; remetem-se os mesmos gêneros ao Rio de 

Janeiro, além de açúcar, madeira e algodão. Logo que isto se tenha efetuado em outros postos pe-

quenos, os proprietários ricos despacham seus gêneros por conta própria para o Rio de Janeiro ou 

para a Bahia, transportando-os mesmo alguns em embarcações que lhes pertencem; mas os colonos 

menos abastados vendem o produto da sua colheita aos negociantes da região.

Tais vendas se fazem a dinheiro, ou como em Campos: o agricultor toma a crédito, na casa do co-

merciante, as mercadorias de que necessita, e, após, dá quitação com o produto de suas colheitas. É 

muito raro virem à Vila da Vitória negociantes de fora. Pouco antes da minha viagem, entrou na baía 

desta vila um navio de Lisboa, o que foi considerado acontecimento extraordinário. O proprietário 

desse navio tinha vendido no Rio de Janeiro uma partida de suas mercadorias, pelo que empreendeu 

a marcha de volta, vindo em seguida à Vila da Vitória; depois de se haver desfeito do restante de sua 

carga, que constava principalmente de enxadas, machadinhas e outros instrumentos de ferro, com-

pletou seu lastro com açúcar e algodão. É fácil observar que a população da Província do Espírito 

Santo é fraca porque tais operações são extremamente morosas.

Não há na Vila da Vitória qualquer negócio público.

O estorvo de atravessar a água faz com que, dos arredores, se tragam à vila poucos legumes e outras 

provisões; também as pessoas que nada têm se não choças, cuidam apenas dos alimentos indispen-

sáveis à vida.

Em verdade, abatem-se bovinos duas vezes por semana na Vila da Vitória, mas isto não se faz em 

maior número por ser desnecessário ao consumo dos moradores.06 
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O bispo Dom José Caetano da Silva Coutinho, do Rio de Janeiro, cuja jurisdição 
eclesiástica se estendia ao Espírito Santo, parte de sua diocese, foi outro visitante de Vitória, 
em duas ocasiões, isto é, em 1812 e em 1819. 

Na primeira de suas visitas, a de 1812, o bispo Dom José disse o seguinte: 

Esta vila [de Vitória] tem um certo ar de tristeza, como Óbidos e Alenquer, com as quais se parece, 

posto que maior que qualquer delas. Dista pouco mais de uma légua do oceano, que entra encostado 

ao Moreno, e vai fazer uma vasta enseada semeada de ilhas mais ou menos pedregosas e montuosas, 

sendo a maior aquela em que está fundada a vila por modo de anfiteatro entre a praia e o flanco das 

montanhas, mostrando muitas casas nobres de dois e três andares, igrejas, torres, e sobretudo o mag-

nífico colégio dos jesuítas; destacando por trás de tudo isto os montes, os rochedos, os arvoredos, 

que fazem um grupo bastantemente pitoresco, e ao longe da outra banda do canal uma perspectiva 

arrogante e impostora. Mas o interior não corresponde, porque as ruas são tortas e estreitas, as casas 

velhas, e os capixabas pobres, feios, e poucos absque eo, quam intrinsecus latet. Chamam-se estes 

homens capixabas, das pequenas hortinhas que cultivam, e que na língua brasílica têm este nome; 

ou de uma das suas três fontes, que tem este nome, e é a que fica na extremidade oriental; a segunda 

fonte é chamada Grande, e fica no meio da vila; e a terceira, chamada da Lapa, fica no Campinho, 

na extremidade ocidental; e todas têm excelentes águas. Os ares também são mui puros e ventila-

dos; outras mais coisas me agradaram nesta terra; e se a comunicação com a Vila Rica, que está no 

mesmo paralelo de 20 graus, a restaurar da decadência que tem tido, eu a preferiria a Campos para 

viver nela, apesar do maior número e riqueza dos rústicos campistas. Campos respira visivelmente 

mais indústria e opulência; a vila da Vitória não tem mais de quatro mil almas, posto que a freguesia 

passe de 10.000; no seu porto não vi mais de uma dúzia de sumacas, e poucas canoas e barcos em 

movimento; mas tem mais ar de antiguidade e nobreza; decida cada um como quiser, entre os rivais 

e partidistas de uma e outra.07 

Essas descrições dão bem um quadro de como era Vitória no finalzinho da era co-
lonial e no alvorecer da fase independente de nossa história. 

Os relatos são todos positivos e nos falam de uma povoação não muito grande, para 
os padrões de hoje, com pouco mais de quatro mil habitantes. A Vila de Vitória tinha uma 
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extensão que ia mais ou menos de onde ainda hoje está a Fonte da Capixaba, na rua Barão de 
Monjardim, que era a sua extremidade norte, até a antiga Fonte da Lapa situada nos arredores 
do que é hoje o Parque Moscoso - que ainda não existia - e era a extremidade sul da cidade, 
ainda ocupada pelo famoso “Manguezal do Campinho”. 

Nesse espaço, em ruelas estreitas e tortuosas, mas ainda com muitos terrenos bal-
dios, existiam cerca de 945 casas ou “fogos”, em que viviam aproximadamente 4245 “almas”.

Esse núcleo urbano coincide hoje com o que nós chamamos o “centro da cidade” 
e corresponde mais ou menos à “cidade histórica”. À época, porém, as extremidades norte 
e sul desse núcleo formavam o que se poderia denominar “arrabalde” da vila, ou seja, a sua 
“periferia”. 

No centro desse núcleo - e as descrições citadas são inequívocas a esse respeito 
- estavam as construções que formavam um triângulo situado entre a antiga e imponente 
residência dos jesuítas, com sua igreja, na época já transformada em Palácio do Governo; a 
igreja matriz, no mesmo local onde hoje está a catedral; e a Igreja de Santa Luzia. Dessa ca-
pela partiam as duas principais artérias da vila: a que ligava a igrejinha à praça do Palácio do 
Governo, a atual rua Muniz Freire, antiga rua da Assembleia, e a que vai até à Igreja matriz, 
atual catedral, a famosa rua Grande, atual rua José Marcelino. Defronte ao Palácio, no lado 
oposto da pracinha, mais ou menos onde se situava a antiga Assembleia Legislativa, o atual 
Palácio Domingos Martins, ficava a Igreja da Misericórdia. Dessa Igreja partia a artéria, que 
ainda hoje leva à Igreja matriz, o antigo Boulevard Pedro Palácios - que não tinha esse nome 
na época. No final desse boulevard se situava a imponente Casa da Câmara e da Cadeia e o 
Pelourinho, em frente à antiga ladeira do Pelourinho, hoje escadaria Maria Ortiz, citados pelo 
príncipe Maximiliano de Wied-Neuwied.

 Situada ao pé de uma suave colina, a vila colonial já possuía o aspecto de uma “ci-
dade presépio” - denominação que só lhe seria atribuída quase um século depois -, espremida 
“entre o mar e a montanha”, como se dizia. Em sua extremidade oeste situavam-se, já “quase 
fora da cidade”, os conventos de São Francisco e do Carmo, parte deles ainda existentes. 

Do centro desse núcleo partiam pequenas e irregulares artérias ligando a parte 
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“alta” da vila à sua parte “baixa”, banhada diretamente pelo mar. Um casario irregular de um 
ou dois andares, normalmente com “os fundos dando para o mar” e em “estilo português”, 
era o tipo de construção “civil” predominante. Mas as construções que mais chamavam a 
atenção eram, obviamente, as igrejas, a começar pela que ladeava o “imponente” Palácio do 
Governo, a antiga Igreja de São Tiago, hoje extinta. Bem próximas a ela, a já citada Igreja 
da Misericórdia, e a da Boa Morte, hoje São Gonçalo. No vértice do triângulo, outras duas 
igrejas: a da matriz, ainda inconclusa naquela época, e a Igrejinha de Santa Luzia construída 
ainda por Duarte de Lemos, como vimos em outro capítulo. 

Na parte baixa, no local onde hoje está a praça Costa Pereira e ao pé da hoje esca-
daria São Diogo, situava-se a Igreja de Nossa Senhora da Conceição, já extinta. E em uma 
colina situada ao noroeste da mesma praça ficava a Igreja do Rosário, construída pelos escra-
vos ainda no século XVIII.

Edifício que foi Casa da Cadeia e Câmara de Vitória, de meados do séc.XVIII até os fins do séc. XIX. 
Depois disso, reformado por Muniz Freire, foi a sede do Tribunal de Justiça e da Imprensa Oficial, até 
ser demolido já nos anos 60. Neste local funciona hoje o Forum Criminal de Vitória   
    Fonte: OLIVEIRA, J. T, op. cit., p. 348. 
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Entre a Igreja do Rosário e a Fonte da Capixaba se estendia um casario igualmente 
irregular que, com o tempo, formaria as pequenas artérias que deram origem à atual rua do 
Rosário e outras pequenas ruas que hoje já não existem mais. 

Essa era a Vitória “física” da época da independência. 

No entanto, a Vitória “social” também ficou igualmente delineada nos relatos que 
estamos mencionando. Chama a atenção a informação fornecida por Saint-Hilaire de que 
apenas pouco mais de um quarto da população de cerca de 4250 habitantes, era composta 
por brancos. Isto quer dizer que em sua maioria Vitória era uma “cidade negra”, no sentido 
de que a população era em grande parte formada por negros e mestiços, sendo um terço dela 
formada por escravos. 

Esses escravos distribuíam-se, como é fácil imaginar, entre os que trabalhavam nas 
fazendas, sítios e engenhos das redondezas da cidade e os chamados “escravos domésticos”. 
Os denominados “escravos domésticos” não só eram empregados em diversos serviços, nas 
casas de seus senhores, mas também em múltiplos serviços “urbanos” ou em atividades liga-
das ao transporte terrestre e marítimo.

Vitória era também a residência de proprietários agrícolas que preferiam o ambiente 
“urbano” a viver permanentemente no campo. Ela era habitada igualmente por comercian-
tes - grandes, médios e pequenos, - por autoridades civis e funcionários públicos, muitos 
militares, e muitos religiosos.  Artesãos, homens e mulheres, de várias especialidades mas 
principalmente pescadores, e trabalhadores “do mar”, também formavam  parte de seu con-
tingente populacional.

Saliente-se que como centro político, administrativo, comercial, religioso e cultural 
da Capitania do Espírito Santo, a antiga vila colonial de Vitória não conhecera nenhum pe-
ríodo de grande fastígio e esplendor, mas não apresentava ao fim do período aquele aspecto 
de “decadência” que o próprio Saint-Hilaire pôde observar em Minas Gerais. Pelo contrário, 
como já ressaltamos, seus visitantes tiveram dela uma boa impressão, descrevendo-a como 
uma povoação “abastada”, relativamente bem cuidada, “graciosa”, mas um tanto “morta”, 
como disse o príncipe que a visitou, ou com um certo “ar de antiguidade e nobreza”, como 
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afirmou o bispo do Rio de Janeiro. 

Enfim, Vitória era uma vila litorânea que se relacionava com o resto do Brasil, prin-
cipalmente com a Bahia e com o Rio de Janeiro, essencialmente através do mar e da navega-
ção de cabotagem. E Vitória estabelecia com essas cidades o principal de seu comércio, uma 
vez que o comércio direto com o exterior havia sido praticamente extinto há muito tempo.
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Os viajantes do fim da era colonial deixaram não só um relato precioso de como 
era a cidade de Vitória naquela época, como eles também forneceram em seus relatos muitas 
pistas sobre a Câmara de Vitória e seu funcionamento. O Príncipe Maximiliano, por exemplo, 
mencionou a existência de “uma Câmara municipal razoavelmente grande”, sem designar, 
infelizmente, o local em que ela funcionava.   

Já o bispo Dom José Coutinho, em sua segunda viagem, a de 1819, mencionou um 
fato curioso que vale a pena ser lembrado aqui. O bispo informou que estava levando, em 
sua volta do Espírito Santo, uma amostra da seda do Brasil juntamente com uma memória 

Prospecto da Vila de Vitória em 1805, de J. Pantaleão Pereira da Silva, em que é assinalado o edifício 
que funcionava como Casa da Câmara e  Cadeia.        
      Fonte: OLIVEIRA, J. T., op. cit., p. 268.
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escrita por seu descobridor - o Vereador Antônio José Vieira da Vitória, tido até hoje como 
o “descobridor” do bicho-da-seda, cujo feito o bispo relatou.01 

Sobre esse Vereador, em seu importante Dicionário Bibliográfico Brasileiro, Sacramento 
Blake afirmou que:

Antônio José Vieira da Vitória nasceu na província do Espírito Santo no último quartel do século 

XVIII e faleceu pelo ano de 1830. Era estudante de preparatórios e muito protegido do governador 

Francisco Alberto Rubim, quando, passeando casualmente com um seu companheiro pelo bosque 

do Convento da Penha em 1815, descobriu junto a certas frutas silvestres alguns casulos que lhe 

excitaram a curiosidade, os recolheu, tratou-os e, vindo depois ao conhecimento que descobrira o 

bicho-da-seda, principiou a fazer estudos sobre esse inseto, nos quais foi animado pelo governador, 

a quem transmitiu a notícia do descobrimento, abonando este uma pensão de 300 ou 400$000 anu-

ais. Em 1822, depois de ter estado no Rio de Janeiro, aperfeiçoando seus estudos, acoroçoada pela 

má vontade do novo governador Baltasar de Souza Botelho de Vasconcelos, destruiu numa noite 

o trabalho a que se dera por tantos anos. Roubaram-lhe ou mataram todos os insetos, e estragaram 

tudo quanto lhe servia em seus estudos, já bastante adiantados, como disse Manoel José Pires da 

Silva Pontes numa exposição do fato dirigida da cidade de Vitória a 21 de dezembro de 1834 à So-

ciedade Auxiliadora da Indústria Nacional. Escreveu: Memória sobre o bicho-da-seda e sua cultura. 

Esta memória foi escrita por seu autor em 1822 e enviada em manuscrito à referida sociedade por 

Manoel Antônio Ribeiro de Castro.02

Achei interessante a história do Vereador de Vitória que descobriu o “bicho-da-se-
da”, um fato mencionado pelo bispo que visitou Vitória em 1819.

 Contudo, foi Saint-Hilaire quem forneceu a informação mais percuciente sobre a 
atuação da Câmara municipal, descrevendo-a, indiretamente, como a principal autoridade da 
vila, depois do governador. O viajante francês se referiu na verdade aos juízes ordinários, que 
eram, como se sabe, os principais vereadores da Câmara e que além de funções executivas e 
legislativas também exerciam funções judiciárias. Esses juízes, assim como os demais verea-
dores, quando eles existiam, eram eleitos pela população e exerciam a função por um man-
dato de um ano. Mas Saint-Hilaire se referiu igualmente a uma especificidade na condição 
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política da Câmara de Vitória, que já havíamos observado na história anterior do período: a 
autoridade da Câmara e de seus oficiais dependia em grande parte da autoridade do governa-
dor em virtude de ser a vila a sede do governo regional. 

A “interferência” dos capitães-mores e dos novos governadores da Capitania no 
âmbito de atuação da Câmara limitava a sua autoridade e criava um conflito de jurisdição que 
nem sempre era bem resolvido, e quando o era, apenas favorecia a autoridade do governador, 
que se sobrepunha à da Câmara. Saint-Hilaire observou com muita argúcia, a esse respeito, 
que, em virtude da supremacia do governador, os “homens mais notáveis” recusavam-se a 
ocupar os cargos camarários, evitando assim ver o seu prestígio social abalado por autorida-
des “prepotentes” que, na maioria das vezes, vinham “de fora” e governavam de forma mais 
ou menos “despótica”. 

Da mesma maneira não era muito animadora a renda que a Câmara auferia, ten-
do em vista as despesas que ficavam por sua conta, que, aliás, também não eram grandes. 
Anotou Basílio Daemon, a esse respeito, que em 1818 o produto líquido dos contratos do 
vinho, da aguardente e do mel rendiam a quantia de $ 2:179 (dois contos e cento e setenta e 
nove mil réis), mas a despesa com a Companhia de Linha, a tropa paga, que devia ser feita 
com aqueles rendimentos chegava a $ 4:565 (quatro contos e quinhentos e sessenta e cinco 
mil réis), motivo pelo qual o governador Rubim pediu providências ao rei no sentido de que 
ele “acudisse”  ao “excesso de despesa”, já que a Câmara “só tinha, dos contratos, para as 
despesas das duas festas que fazia, a de Corpus Christi e São Sebastião, a quantia de 120$000 
(cento e vinte mil réis) por ano.”03 

E foi o mesmo governador Rubim quem, no mesmo ano de 1818, comunicou ao rei 
Dom João VI “ter corrido e revistado os livros da Câmara Municipal desta então vila, con-
forme lhe fora recomendado”.  Nesses livros, infelizmente desaparecidos,  Rubim teria en-
contrado escriturado logo no começo de cada ano, a cópia do edital convocando os foreiros 
de terras da Câmara para pagarem os foros desses patrimônios que haviam sido adquiridos 
por determinação régia ou por doação dos antigos donatários “tanto na rua do Egito, como 
no centro da vila e na Capixaba, terrenos esses que eram ocupados por mais de quarenta 
prédios que estavam a cargo dos foreiros herdeiros de Manoel Nunes Pereira, que os haviam 
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aforado, não contando parte dos terrenos nesta capital, doados pela Câmara aos  religiosos 
de Santo Antônio da província da Conceição, onde existe o Convento de São Francisco”, 
segundo Daemon.04 

Essa informação é importante pois ela nos lembra que a Câmara ainda era a pro-
prietária legal de muitos terrenos situados no perímetro urbano da vila - uma faculdade que 
era concedida às Câmaras das vilas para seu rendimento. Esses terrenos haviam sido cedidos 
a foreiros mediante o pagamento de uma renda anual - os foros –, e essa seria outra fonte 
de renda da Câmara, além da parte dos contratos de produtos como o vinho e a aguardente, 
com a qual ela se encarregava de realizar as solenidades religiosas mencionadas por Rubim.

Outra informação importante sobre a Câmara, também da época de Rubim, é a de 
que o governador Rubim teria sugerido ao rei, em 1818, a criação do cargo de Juiz de Fora, 
um juiz “profissional” e letrado, em substituição aos juízes ordinários. Rubim ponderou que 
os juízes ordinários, que eram membros da Câmara, e exerciam a judicatura de primeira ins-
tância, ocasionavam as “delongas dos processos”. Para evitar essas delongas, então, Rubim 
sugeria que os juízes ordinários e a Câmara, perdessem, portanto, a prerrogativa de exercer 
o poder judiciário de primeira instância. Mais tarde, como veremos a seguir, foi a própria 
Câmara quem fez a mesma sugestão ao Imperador.

Nessa mesma época, a Câmara, juntamente com o governador Rubim, também 
“intermediou” e incentivou a criação do Hospital da Santa Casa de Misericórdia, em 1817, 
apoiando a iniciativa dos lavradores e negociantes de Vitória. Liderados por Luiz Antônio 
da Silva, o primeiro grande benemérito da Santa Casa, os principais moradores de Vitória 
se dirigiram ao rei Dom João VI, suplicando-lhe que aceitasse a contribuição que estavam 
oferecendo no sentido de que fosse criado o hospital que viria a ser a mais antiga instituição 
de saúde do Espírito Santo, e funciona até hoje. Na conclusão de seu ofício, os moradores 
de Vitória argumentaram que “o governador e a Câmara são também autênticos e oculares 
testemunhas das lágrimas, que se derramaram por falta dele [hospital] e do sem número de 
misérias e mortes que depois de concluído, pode obviar.”05 

Anotou Mário Aristides Freire a respeito da criação do hospital da Santa Casa, que a 
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Câmara de Vitória “doou o mangal próximo, para a Santa Casa aterrar e construir casas, das 
quais auferisse renda; e o provedor, em nome da irmandade, intimou os moradores confinan-
tes com as referidas marinhas a tomarem ciência da doação”. O mangal, dizia Freire, “medeia 
entre o monte onde se fundou o hospital e o monte da fundação desta vila”; “era a tradição, 
confirmando assim, em 1819, isto é, há mais de um século, que Vitória fora fundada na colina 
onde os jesuítas haviam erigido a residência, o atual palácio do governo. Anos depois, como 
a Santa Casa se opusesse à arrematação de uns terrenos de marinha, nesse local, o Tribunal 
do Tesouro mandou aforá-los, de preferência a quem estivesse na posse deles.”06          

Em 1819 o governador Rubim deixou o Espírito Santo, e foi substituído em março 
de 1820 por Baltasar de Souza Botelho de Vasconcelos, o governante sob o qual o Espírito 
Santo iria viver os tormentosos “Dias da Independência” do país.

Naquela altura, sobretudo após a famosa “Revolução Pernambucana de 1817”, li-
derada pelo capixaba Domingos Martins – reverenciado depois pelos capixabas como um 
dos heróis do movimento –, o clima político em todo o país era de grande apreensão e ex-
pectativa. 

A longa permanência de Dom João VI no Brasil, desde 1808, e a elevação da antiga 
colônia à condição de “Reino Unido ao de Portugal e Algarves”, em 1815, deixavam entrever 
que o Brasil jamais voltaria a ter o status de uma simples colônia de Portugal. Isso, mesmo 
com a imprevisível volta do rei para Portugal.

Em 1820, porém, explodiu a chamada “Revolução do Porto”, em Portugal, que iria 
alterar toda a situação política do Império português criando condições para que o Brasil 
ficasse independente, mas sob a tutela de Dom Pedro, filho e herdeiro político do rei de 
Portugal. 

O processo político desencadeado pela revolução portuguesa, que também atingiu 
o Brasil, abriu espaço para a atuação das antigas capitanias e de suas principais vilas, repre-
sentadas por suas Câmaras, cujo apoio foi fundamental para que o príncipe herdeiro tomasse 
o rumo que tomou, promovendo a ruptura com a antiga metrópole. 
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A Câmara de Vitória teve um papel de primeiro plano nesse processo, uma vez que 
ela era a única representação política da principal vila da capitania.  E essa participação polí-
tica da Câmara de Vitória foi mais importante ainda devido ao fato de que a Independência 
não ocorreu de forma assim tão tranquila como comumente se pensa, e tem sido afirmado 
por parte da historiografia. 

Na verdade, deve-se ressaltar o caráter extremamente complexo da conjuntura po-
lítica da Independência, uma conjuntura com elevado potencial de ruptura, em virtude dos 
conflitos que opuseram setores importantes da elite social do novo país, entre si, e com o 
próprio príncipe, o que praticamente obrigou a uma repactuação do poder político e a um 
esforço de construção institucional. 

Essa repactuação implicou necessariamente a ampliação e a adoção do princípio 
representativo e a constitucionalização do novo regime.  Na verdade,  a fundação no Brasil 
de um Estado Nacional, instituindo-se aqui uma nova ordem política, defrontou-se com três 
alternativas: primeira, a de se manter a antiga unidade territorial, o absolutismo e o centra-
lismo muito particular que tinha vigorado na etapa colonial, preservando-se inclusive algum 
vínculo com Portugal; segunda, a constitucionalização e a descentralização radical da nova 
ordem política, com a possível fragmentação da antiga colônia, como aconteceu com as colô-
nias espanholas; e, por último, a terceira, um meio termo entre as duas alternativas anteriores 
que implicasse ao mesmo tempo: a preservação de aspectos importantes do antigo absolu-
tismo e de práticas clientelistas que lhe eram afins; a unidade territorial e a incorporação e/
ou a cooptação política, através dos mecanismos de representação, de setores importantes da 
elite social do novo país, admitindo-se na prática alguma descentralização. E foi esta última 
a alternativa que acabou prevalecendo de fato depois de mais de duas décadas de forte insta-
bilidade e de incerteza política.07   

Em síntese, a crise política do império português, iniciada com a transferência da 
Corte para o Brasil em 1807, implicou a superação, apenas parcial, da antiga ordem política, 
que era marcada por relativa heteronomia, introduzindo nela novos mecanismos de repre-
sentação e cooptação. 
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No caso do Espírito Santo, a antiga ordem política havia favorecido a expansão dos 
interesses dos indivíduos e famílias mais importantes de sua sociedade. Por causa disso, esses 
interesses dos notáveis locais, de suas famílias e de suas parentelas, representados parcial-
mente na Câmara de Vitória, teriam se tornado proeminentes e eram a base da competição 
por status entre eles.  Mas sua lealdade ao rei e o papel ativo que a própria monarquia acabou 
tendo na montagem desse quadro social, sendo representada por esses grupos de indivíduos 
como fonte de unidade, impediam que eles adquirissem consciência de seus interesses mú-
tuos e de sua identidade. 

A ausência de uma visão comum e de solidariedade entre os indivíduos e famílias 
proeminentes impediu o surgimento de corpos políticos intermediários, para além das Câma-
ras Municipais, a partir dos quais se pudesse questionar, de forma coletiva e organizada, a an-
tiga ordem.  E é por isso que a Câmara Municipal de Vitória terá tanto relevo na conjuntura.

Nesse contexto, a construção de um novo estado-nação, da forma como ela se 
deu, apesar de revelar um enfraquecimento ou até mesmo a dissolução das antigas formas 
de identidade e de lealdade anteriormente prevalecentes, abalando-as, mas não as destruindo 
completamente, criou uma excelente oportunidade para aqueles indivíduos e grupos que 
esperavam ampliar seu status político e social e atingir o poder de forma mais desinibida do 
que antes. O novo Estado serviu como veículo para a expansão e afirmação desses interes-
ses, não apenas no plano nacional mas também no plano regional e local. A precedência da 
região do Rio de Janeiro e de sua hinterlândia, no novo Estado, não eliminou a necessidade 
de se construir um espaço de representação das regiões mais afastadas, que participam do 
processo de construção do novo Estado de forma ativa, principalmente através das câmaras 
municipais, encontrando nele, de uma forma ou de outra, seu espaço. E o Espírito Santo 
também participou desse processo.08

Essa configuração impede que se possa continuar a analisar o processo da Indepen-
dência simplesmente como um “desenlace amigável”, pacífico e inconsequente, ou, oposta-
mente, como um processo de ruptura que opôs a colônia contra sua metrópole, como tem 
feito até aqui a maior parte da historiografia brasileira, principalmente a de filiação marxista. 
Mesmo a tradicional concepção nacionalista e “patriótica” que pensava esse processo sim-
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plesmente opondo nacionais brasileiros a portugueses perde sua eficácia. Mas é essa concep-
ção que tem prevalecido até aqui, no próprio Espírito Santo, como veremos.

Essa interpretação global do processo de construção da nova ordem política no 
Brasil nas primeiras décadas do século XIX, afirma a necessidade lógica, a pertinência e a 
relevância da adoção da fórmula representativa moderna em nosso país e de todo o ideário 
liberal que lhe deu suporte. E as câmaras municipais foram o embrião sobre o qual se cons-
truiu a nova ordem representativa no país. Como afirmou Artur César Ferreira Reis: “Muito 
do que explica o Brasil, na extensão geográfica que possui, na sua caracterização sociopolíti-
ca, foi consequência de decisões, de pronunciamentos de câmaras, que se antecipavam a atos 
de autoridades de maior competência e promoveram providências fundamentais.”09 

Essa compreensão contrasta vivamente com a visão tradicional, explicitada, por 
exemplo, em Oliveira Viana, segundo a qual a adoção do regime constitucional, representati-
vo e eleitoral, que vai permitir de fato a incorporação em novas bases sobretudo dos grupos 
e indivíduos mais proeminentes, era uma “ideologia, aliás, de longes terras, de estranhas 
terras, que nada tinham conosco e que desconheciam a nossa formação social”. Nessa visão 
convencional, a implantação precoce e precipitada de instituições políticas “alienígenas”, que 
supostamente não se coadunavam com a realidade social, econômica, política e cultural do 
país, seria a responsável pelo seu atrofiamento e irrealidade prática, tornando-se assim meras 
“ideias fora do lugar”, que teriam transformado a nascente vida política nacional em algo 
fantasmagórico, em um processo intrinsecamente irreal, que, por causa disso, não se adensa, 
nem se enriquece.10 

Contra essa tese, deve-se afirmar que apenas com a introdução de mecanismos de 
representação pela via eleitoral, mesmo com todas as limitações e imperfeições que, à época, 
impôs essa inovação, que na verdade não era assim tão estranha à experiência brasileira, haja 
vista a experiência das câmaras municipais eletivas, é que se pôde conseguir um mínimo de 
estabilidade para o novo país, que é uma condição fundamental para a montagem de qualquer 
ordenamento político duradouro. Nessa visão, por maior que fosse o controle do eleitorado 
com base em relações de subordinação econômica, na fraude ou na violência pura e simples, 
sem esse mecanismo eleitoral e sem câmaras eletivas em todos os graus, de acordo com 
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Bolivar Lamounier, “o poder central ver-se-ia forçado a recorrer a nomeações, de forma in-
discriminada, e a assumir sozinho a responsabilidade pela entrega do controle de localidades 
e regiões a indivíduos ou facções especificamente designados. Tal delegação de poder, prati-
cada com demasiada frequência, estimularia pequenas guerras civis e frustraria precisamente 
o objetivo principal: evitar a beligerância generalizada.”11

Assim, pode-se concluir que um dos efeitos mais notáveis da Independência polí-
tica do Brasil em 1822 sobre as antigas capitanias, agora chamadas de províncias, consistiu 
na criação de um novo e inusitado espaço de atuação política para os indivíduos e grupos 
familiares locais, inicialmente arregimentados nas câmaras municipais. 

Lançados daí em diante, pelo menos parcialmente, em competição pelo poder po-
lítico local e pela representação em nível regional e nacional, eles tiveram inclusive que mo-
dificar sua forma de atuação. Antes, as alianças familiares tinham um escopo quase exclusi-
vamente social e econômico. A organização e a participação política ficavam restrita, como 
vimos nos capítulos anteriores, às câmaras municipais. Com a Independência e a criação de 
um novo espaço de atuação política, porém, essas alianças vão lentamente adquirindo tam-
bém um caráter político mais organizado.

E para compreendermos o que se passou no Espírito Santo, o papel que este repre-
sentou no processo da Independência brasileira, e o papel de sua principal Câmara, que era 
a de Vitória, é necessário que se faça pelo menos uma breve incursão no plano mais global 
de todo o processo, enfatizando por esse meio, mesmo que de forma breve e sucinta, seus 
aspectos decisivos.

Como vimos, a crise terminal do antigo regime absolutista em Portugal iniciou-se 
tardiamente em 1807, com a invasão de seu território pelas tropas napoleônicas, numa ação 
que praticamente obrigou a família real a fugir para o Brasil, e colocou o velho Portugal à 
mercê de exércitos estrangeiros. 

Os danos provocados pela quase prolongada guerra contra as tropas francesas no 
próprio território português, a longa permanência do rei e de parte de sua Corte no Brasil, a 
perda do exclusivo do comércio brasileiro em virtude da decretação da “abertura dos portos” 
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por Dom João ainda em 1808 (uma medida que impactou fortemente o comércio luso-bra-
sileiro, em detrimento de Portugal), a persistente crise financeira e a bancarrota do governo 
regencial instalado em Lisboa, inclusive com frequentes atrasos nos pagamentos dos soldos 
militares, e mais a influência da revolução liberal ocorrida na Espanha em março de 1820, 
entre outros fatores, agravaram enormemente a situação social, econômica, militar e política 
de Portugal, e criaram as condições que explicam a explosão da famosa “Revolução do Por-
to”.  Iniciada nessa cidade do norte de Portugal em agosto de 1820 - com forte participação 
dos militares, e também com muito apoio entre os proprietários de terras, os comerciantes, 
os magistrados e as classes médias -, essa revolução política logo se alastrou por todo o país. 

Vitorioso no território português, sendo de caráter liberal e constitucionalista, o 
movimento revolucionário logo se constituiu em Cortes Revolucionárias (janeiro de 1821), 
ou seja, numa Assembleia Constituinte que tinha como tarefa precípua dar uma nova or-
ganização política ao Estado português mediante a elaboração de uma constituição escrita 
à qual estivessem submetidos e regularizados todos os poderes da nação. E essa pretensão 
questionava de forma mais ou menos profunda a condição absolutista do regime político até 
então vigente em Portugal.

A princípio, porém, receando o isolamento internacional do movimento e uma pos-
sível intervenção estrangeira, especialmente por parte da Inglaterra, que era antiga aliada do 
rei Dom João VI, e não desejando a perda pura e simples do Brasil, os líderes do movimen-
to buscaram apresentar-se como possíveis aliados do próprio rei, visando à sua adesão ao 
movimento, inclusive com a expectativa de que essa adesão pudesse viabilizar uma possível 
reordenação favorável a Portugal das relações econômicas no interior do império português,  
sobretudo com o Brasil.

Tanto que, numa das proclamações feitas ainda no primeiro dia da revolução, em 
24 de agosto de 1820, o coronel Cabreira, um dos líderes militares da revolução, exprimiu a 
esperança de que Dom João VI “como bom, como benigno e como amante de um povo que 
o idolatra”, não deixaria de abençoar o movimento que se iniciava.12 

Mesmo assim, quando as primeiras notícias da revolução chegaram ao Brasil, a 17 
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de outubro de 1820, dando conta da situação vigente em Portugal, até 10 de setembro - quan-
do a revolução ainda não havia atingido a cidade de Lisboa -, a primeira reação do rei e de 
seus principais ministros foi no sentido de subestimar sua importância e, sobretudo, supor 
que ela não teria grande repercussão no Brasil. 

O rei acreditava que o Brasil se manteria decisivamente infenso a qualquer adesão à 
revolução com base na pressuposição de que os brasileiros lhe eram completamente “fiéis” e 
agradecidos pelos supostos benefícios que ele próprio teria trazido ao Brasil desde 1808. Mas 
essa avaliação era claramente contrariada por fatos acontecidos poucos anos antes no Brasil, 
como os ocorridos em Pernambuco, por exemplo, onde, como se sabe, explodiu uma revo-
lução em 1817 justamente contra o governo do Rio de Janeiro, revolução essa, aliás, como 
já afirmei, liderada pelo capixaba Domingos Martins. Sem contar os movimentos políticos 
mais antigos como as inconfidências mineira, carioca, baiana e pernambucana, que ocorre-
ram, como se sabe, antes da chegada da Corte em 1808, mas que já indicavam o potencial de 
insatisfação política reinante em várias capitanias e quiçá em toda a colônia.

Na verdade - e esse ponto é crucial para o entendimento de todo o processo pos-
terior que levou à Independência brasileira -, diante da revolução que instauraria um novo 
poder em Portugal, já nesse primeiro momento, existia uma corrente de opinião na Corte do 
Rio de Janeiro, muito bem representada pelo influente intelectual e burocrata Silvestre Pi-
nheiro Ferreira - que logo depois seria nomeado um dos principais ministros do rei ainda no 
Brasil -, de acordo com a qual se deveria simplesmente abandonar a antiga metrópole à sua 
própria sorte, mantendo-se a monarquia legítima no Brasil. Ele seria preservado, com isso, 
do “contágio revolucionário”, e se criaria um “poderoso Império”, que, acreditava-se, no 
futuro ainda poderia desempenhar um relevante papel na História. Mas uma outra corrente, 
igualmente composta por pessoas muito próximas do rei, ainda acreditava que seria possível, 
de alguma forma, reestabelecer a ordem e a obediência das tropas portuguesas ao rei, e quem 
melhor expressou essa posição foi o mais importante auxiliar de Dom João VI no Brasil, o 
todo-poderoso ministro Tomás Antônio de Villanova Portugal, cuja posição de intransigên-
cia diante da revolução exerceria muita influência sobre o rei e acabaria prevalecendo num 
primeiro momento.13 
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O posicionamento do ministro Villanova Portugal, expresso num momento em que 
ainda não se cogitava que a revolução pudesse atingir o Brasil, demonstra claramente que, já 
naquele primeiro momento, o rei e seus principais conselheiros consideravam que o Brasil 
era “o penhor que (o rei) tem em seu poder”, que este não poderia ser perdido de maneira 
nenhuma pela monarquia e que, se preciso fosse, deveria ser “mobilizado” contra as Cortes 
e suas pretensões, já se antevendo inclusive a consulta às capitanias como forma de contra-
balançar uma possível tentativa “recolonizadora” por parte das Cortes portuguesas. Ou seja, 
intuía-se já naquele primeiro momento que as antigas capitanias, individualmente, jogariam 
um papel político extremamente relevante no possível desfecho daquela situação política 
ameaçadora, e que seria preciso contar com a adesão delas à autoridade do rei, que para isso 
de preferência deveria permanecer no Brasil.14 

Todavia essa expectativa e confiança do rei de que a revolução não encontraria ade-
são espontânea no Brasil logo se frustraram com a notícia de que o Pará (janeiro de 1821) e 
logo em seguida a Bahia (fevereiro de 1821) haviam aderido à revolução, especialmente em 
virtude da forte presença nessas regiões de tropas portuguesas que contavam com o apoio 
de grupos civis locais, de origem portuguesa ou não.

E foi justamente o elemento militar o que mais pressionou o rei aqui no Brasil, 
sobretudo no Rio de Janeiro, no sentido de sua obediência aos ditames da revolução. Nas 
demais províncias, da mesma forma, os militares também tiveram forte participação nos 
eventos aí ocorridos em decorrência da revolução.  Não que os militares portugueses fossem 
os únicos apoiadores da revolução no Brasil. Comerciantes portugueses, aqui radicados, que 
antes se beneficiavam do virtual monopólio exercido sobre o comércio brasileiro, esperavam 
que uma vitória da revolução pudesse implicar, por exemplo, o restabelecimento dos antigos 
vínculos de supremacia de Portugal sobre o Brasil, vínculos esses que teriam sido desfeitos 
com a fixação da Corte no Rio de Janeiro em 1808. 

Nesse contexto, outros, especialmente os brasileiros de tendência política mais li-
beral e radical, viram na revolução a oportunidade para se contraporem também às práticas 
absolutistas de uma monarquia centralista que sacrificava as províncias em benefício da Corte 
e teimava em atuar segundo o antigo modelo dos governos autoritários e paternalistas e, por 
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consequência, também passaram a apoiá-la, especialmente no primeiro momento, quando as 
tendências supostamente recolonizadoras da revolução portuguesa não estavam ainda muito 
claras. 

Militares de origem brasileira, desgostosos com os privilégios que eram concedidos 
aos militares portugueses e com as restrições que dificultavam sua ascensão na carreira e a 
ocupação dos postos militares elevados, também viram na revolução a oportunidade de se 
manifestarem contra essa situação, especialmente nas províncias.15

Num primeiro momento, porém, foi a pressão militar a que mais intensamente se 
fez sentir sobre o monarca, especialmente no Rio de Janeiro, e também nas províncias.

Diante disso, o rei, desprevenido, pegado de surpresa e sem forças para reagir de 
imediato, não se sentindo em condições de dissolver pela força as Cortes revolucionárias 
de Lisboa, mas obviamente desejoso de se contrapor a elas, optou pela adoção de medidas 
protelatórias, mas que fossem capazes de amainar os ânimos dos mais exaltados. Com esse 
objetivo, Dom João VI assinou, no dia 21 de fevereiro de 1821, mas com data de 18 do 
mesmo mês, um decreto em que se decidia a partida do príncipe Dom Pedro para Portugal, 
alegadamente com a missão de promover uma reorganização do poder, com base em uma 
Constituição, mas sem aderir às Cortes.16 

Ao mesmo tempo, outro decreto determinou que uma Constituição deveria ser 
elaborada para todo o reino português. No entanto, não sendo ela igualmente aplicável “em 
todos os artigos e pontos essenciais à povoação, localidade e mais circunstâncias tão ponde-
rosas como atendíveis deste reino do Brasil, ela não se aplicaria integralmente ao Brasil”, mas 
apenas determinados artigos, e para isso estabeleceu que, em mais uma tentativa de esvaziar o 
papel das Cortes revolucionárias de Portugal, fosse realizada uma consulta a todas as Câma-
ras e Vilas do império português, incumbindo, ao mesmo tempo, a uma comissão de juristas 
por ele nomeados a tarefa de redigir a tal Constituição.17

Contudo a reação das tropas portuguesas, apoiadas por outros elementos políticos, 
inclusive brasileiros, foi totalmente contrária a essa manobra política do rei e passou a exigir 
o imediato juramento da constituição a ser elaborada pelas Cortes sob o lema: “Constituição 
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de Portugal ou a Morte”. E foi assim que no dia 26 de fevereiro de 1821 o rei Dom João VI, 
por intermédio de seu filho Dom Pedro, que praticamente fez nesse momento a sua “estreia 
na política”, jurou solenemente perante a “tropa e povo”, no antigo largo do Rossio, atual 
praça Tiradentes, no Rio de Janeiro, obediência à Constituição que ainda estava para ser feita 
em Portugal, autorizando também que o mesmo juramento fosse feito  nas “províncias”, 
agora chamadas assim por determinação de um decreto também assinado por aqueles dias 
pelas Cortes portuguesas.18

Assim, na visão do grande historiador da Independência, que foi o monarquista 
Oliveira Lima, a antecipada aprovação de uma Constituição que ainda estava para ser elabo-
rada, “foi imposta a Dom João VI por agitadores de quartel e de rua que para tanto amoti-
naram tropa e populaça.”19

Esse primeiro recuo do rei diante da revolução, foi uma decisão que ajudou a de-
sorganizar as bases de seu poder no Brasil, e que iria condicionar em grande parte os acon-
tecimentos posteriores, tanto na Corte do Rio de Janeiro, quanto nas demais províncias, das 
quais passava a depender a sorte da própria monarquia, uma vez que, sem esse apoio, o rei 
perderia completamente sua legitimidade.

Como vimos, em algumas províncias a revolução já se instalara prontamente, a 
exemplo do que acontecera na Bahia e no Pará, onde um movimento de rebeldia destituiu o 
governador em exercício, proclamou, à semelhança do que ocorrera em Portugal, o governo 
de uma Junta Provisória de Governo e jurou obediência às Cortes portuguesas, praticamente 
em dissídio quase completo com o governo do Rio de Janeiro.20

O recuo do monarca no Rio de Janeiro e a autorização para que a futura Constitui-
ção fosse jurada também nas outras províncias, ainda não abertamente rebeladas, abriram es-
paço para manifestações políticas nessas províncias, de acordo com a situação política local. 
Ou seja, podendo elas atribuir-se a si mesmas, maior ou menor grau de autonomia política, 
com relação ao antigo governo ainda estabelecido no Rio de Janeiro, ou às Cortes, mas ten-
do como referência o que tinha sucedido na Bahia e no Pará. De acordo com o historiador 
Pedro Otávio Carneiro da Cunha: “Ainda longe de tornar-se efetivo, e sobretudo uniforme, 
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o novo regime tornou-se oficial para todo o Brasil, a partir do juramento à Constituição pelo 
rei. Estimulados pelo exemplo, mesmo os mais tímidos brasileiros e portugueses foram pro-
cedendo àquela cerimônia nas capitanias que se transformaram em ‘províncias’ (de Portugal), 
e onde se constituíam Juntas, provisórias e por aclamação a princípio, mais tarde por eleição 
regular conforme instruções de Lisboa. Os sucessos naturalmente variavam de acordo com 
as circunstâncias locais. Havia inclusive resistência e ‘morras’ à Constituição; esboçavam-se 
partidos avançados e retrógrados, ‘brasileiros’ e ‘portugueses’; moldava-se uma opinião polí-
tica ou encontrava desafogo a que já se fermentara no regime absoluto.”21  

E um dos órgãos que melhor perceberam o inusitado dessa nova situação política, 
que foi por ele muito bem diagnosticada, foi um jornal português da época, O Padre Amaro, 
um jornal afinado com as posições do famoso Conde de Palmella, o qual, em um número 
publicado em novembro de 1821, dizia: 

Tornando a falar do Brasil, diremos que as desordens que ali se vão reproduzindo têm a sua origem 

no mesmo método de Regeneração, que se adotou em todas as Províncias. Isto é, levantarem-se 

todas, renunciarem às formas, usos e costumes, e até às leis que a regiam, e ficarem-se regendo por 

uma constituição que se há de fazer em Lisboa! Desta bizarra e extravagante concepção resultou ne-

cessariamente uma anarquia perfeita; porque, ficando de fato paralisada a força das antigas leis, e não 

havendo lei nova que indicasse a ordem social, e dirigisse a sua marcha, cada um era livre de obrar 

como quisesse, ou sendo constrangido, não podia sê-lo senão em virtude de um poder arbitrário.”22 

Ou seja, no jornal, Palmella constatava que a situação política prevalecente no Brasil 
era uma em que tomava corpo uma dualidade de poderes (Cortes/Rei) que era a responsável 
pela implantação de um clima de verdadeira “anarquia” política no país, tornando absoluta-
mente imprevisível o seu desfecho. Nessas condições, o jornal de Palmella, que era o ministro 
das relações exteriores de Dom João VI, advogava, coerentemente com as posições liberais 
que Palmella defendera desde a sua chegada ao Rio de Janeiro em dezembro de 1820, contra-
riando a opinião mais conservadora e intransigente de Villanova Portugal, que o rei deveria 
transigir, “acudindo ao Brasil” com medidas eficazes que evitassem a sua separação. “Sendo 
a primeira a Constituição, leis ou regulamentos próprios à localidade e circunstâncias de cada 
Província, que assegurem a liberdade e os direitos de cada cidadão: e uma força suficiente 
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para proteger os europeus, e os mesmos brasileiros contra os projetos ambiciosos de qual-
quer magnata do país envolto em alguma nuvem negra.”23

Enquanto isso, no Rio de Janeiro a situação política continuou se agravando e, antes 
que a notícia do decreto de 26 de fevereiro chegasse a algumas províncias, um outro decreto, 
de 7 de março de 1821, anunciava bombasticamente o regresso do rei a Portugal, a perma-
nência do príncipe Dom Pedro no Brasil, o juramento constitucional e a necessidade da elei-
ção dos deputados do Brasil às Cortes.  Esse decreto representou um novo e mais profundo 
recuo do rei, instabilizando definitivamente as províncias, onde se ameaçou a autoridade dos 
antigos governadores em nível regional, além disso retirou definitivamente as províncias da 
letargia “colonial” em que algumas delas se encontravam, sobretudo no plano político.24

E o detalhe importante é que, no início, não se sabia exatamente o sentido político 
que essa reorganização do poder político em nível regional teria. Ou seja, não se sabia exata-
mente como se posicionariam as províncias e se elas exerceriam maior ou menor autonomia 
com relação à enfraquecida autoridade do príncipe, ou à nova e cada vez mais concorrente 
autoridade das Cortes, ensejando-se dessa forma a oportunidade para que as relações entre o 
governo local e o poder central fossem decididas e abertamente questionadas: surgia assim, 
como disse a historiadora Iara Lis Carvalho Souza, “um debate sobre as novas relações de 
poder entre o governo local e o governo central.”25  

Deste modo, criava-se um inusitado espaço de atuação política para os grupos re-
gionais que ia muito além da antiga organização em câmaras municipais, cujo poder tinha um 
âmbito puramente local e não sugeria a formação de corpos políticos intermediários entre as 
vilas e o poder central. Nascia uma incipiente vida política “organizada” no âmbito das pro-
víncias, a qual propiciaria, segundo o historiador americano R. Barman, citado pela mesma 
Iara Lis Carvalho Souza, o nascimento de um “governo de pequenas pátrias”, que estaria na 
origem da influência local na administração central e que marcaria de alguma forma a orga-
nização do novo Estado nacional que estava surgindo.26

Assim, com o retorno de Dom João VI a Portugal, em abril de 1821, a autoridade 
de Dom Pedro, que ficou no Brasil, passava a depender em grande parte de sua manobra e 
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articulação no sentido de obter a adesão das províncias - agora mobilizadas pelos últimos 
acontecimentos políticos -, especialmente das mais estratégicas, como Rio de Janeiro, São 
Paulo e Minas Gerais ao seu projeto, que certamente conflitava com aquele das Cortes re-
volucionárias, impedindo-se de qualquer forma que as principais províncias caíssem inteira-
mente sob a autoridade das Cortes, em detrimento da sua, como ocorrera, por exemplo, na 
Bahia. 

Num momento em que a questão da Independência ou a da unidade política da 
antiga colônia ainda não estava claramente em pauta, prevaleceu muito mais a questão da 
autoridade política e de sua abrangência do que a questão da “unidade política brasileira” e 
sua “integridade territorial” ou a da própria independência, da qual não se falava abertamen-
te até então, embora pudesse já estar no horizonte de algum ator político do momento. Por 
essa razão, parece correto mas um tanto quanto equívoco o entendimento que o historiador 
José Honório Rodrigues deu dessa conjuntura política, quando disse: “Com a saída do rei, o 
problema consistiu em assegurar a obediência ao Príncipe Regente e, deste modo, garantir a 
unidade política e a integridade territorial. Esta foi a questão fundamental da política brasilei-
ra e das províncias; sem o apoio destas, ou de parte destas, o isolamento político do Rio de 
Janeiro representaria o desmembramento do Brasil.”27

E a condição política do príncipe-regente no Rio de Janeiro agravava-se a cada dia. 
Em fins de maio de 1821, chegou o documento contendo as chamadas “bases da constitui-
ção”, elaboradas em março pelas Cortes de Lisboa. Em que pese o juramento que havia sido 
feito em 26 de fevereiro do mesmo ano, como vimos, passou-se à discussão, sob pressão das 
tropas portuguesas, sobre se seria ou não necessário que se procedesse a um novo juramento 
dessas “bases”. Como consequência dessa polêmica, no dia 5 de junho amotinaram-se no 
Rio de Janeiro a “tropa e povo”, exigindo-se o novo juramento das “bases”, a demissão do 
ministro Conde dos Arcos (o principal ministro de Dom Pedro, já então acusado de estar 
tramando uma conspiração para proclamar a Independência do Brasil) e a organização de 
um “governo provisório”.28

O resultado não poderia ter sido mais humilhante para Dom Pedro: decretou-se a 
prisão do conde dos Arcos, foram novamente juradas as bases da constituição, e, mais grave 
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ainda, decidiu-se pela criação de uma Junta Provisória de governo, no Rio de Janeiro, que 
fosse “responsável perante as Cortes de Lisboa, sem cuja aprovação nenhuma lei se pro-
mulgasse”. Essa Junta seria formada em sua maior parte por portugueses, adeptos da estrita 
obediência às Cortes, e ali mesmo na praça indicados.29

Logo depois disso, chegavam ao Brasil novas determinações provenientes das Cor-
tes. Pela lei de 24 de abril de 1821, as Cortes declararam que todos os governos provinciais 
seriam independentes do Rio de Janeiro e sujeitos unicamente aos tribunais de Portugal, ou 
seja, às Cortes.30

E foi em função dessas últimas determinações que os liberais do Rio de Janeiro, de 
todos os matizes, passaram a atuar também no sentido da mobilização política de todas as 
províncias. Referindo-se a Minas Gerais, por exemplo, anotou Felício dos Santos que os libe-
rais do Rio de Janeiro “não cessavam de escrever cartas e de enviar proclamações impressas 
aos habitantes de Minas, animando-os e exortando-os a saírem da indolência, a imitarem seu 
exemplo e a sacudirem o jugo dos baxás governadores, como os denominavam.”31

Como se vê, já então o objetivo das Cortes era, claramente, o de isolar politicamente 
o príncipe-regente no Brasil, quebrando os vínculos do Rio de Janeiro com as províncias e 
tornando-as dependentes exclusivamente das Cortes, só restando ao príncipe, por conse-
quência, a mobilização de todos os recursos políticos disponíveis no sentido de evitar que 
isso acontecesse, pois seria a sua ruína política definitiva. A questão política se decidiria nas 
províncias. Mas as reações provinciais aos últimos acontecimentos políticos envolvendo o 
eixo Lisboa-Rio de Janeiro estavam longe de qualquer unanimidade e dependiam da própria 
situação local.

E foi exatamente nesse contexto que o Espírito Santo, uma Capitania até então 
aparentemente alheia a essas questões, se viu praticamente obrigado a se movimentar e a 
manifestar sua posição como um poder regional em vias de constituir-se, pela primeira vez 
em sua história, diga-se de passagem.

A modesta ou quase nula importância atribuída ao Espírito Santo no processo da 
Independência brasileira por parte da historiografia nacional não nos pode continuar impe-
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dindo de lembrar que ele fez parte do grupo de capitanias da atual região Sudeste, ao lado 
do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, que apoiou e sustentou de forma consistente a 
opção política capitaneada pelo príncipe Dom Pedro, a partir do Rio de Janeiro. E a Câmara 
Municipal de Vitória teve um papel decisivo nesse processo. Foi ela, como veremos a seguir, 
que assumiu destemidamente, desde o início, o apoio ao príncipe Dom Pedro e à sua política.

Todavia, esse apoio não se deu assim de forma tão incontestada e não conflituosa 
como se poderia imaginar à primeira vista. Embora não se possa falar que tenha havido uma 
“beligerância generalizada” na região, pode-se afirmar com segurança que, da mesma forma 
que nas outras capitanias, conflitos políticos pessoais e grupais mais ou menos graves se su-
cederam naqueles anos turbulentos.

A primeira notícia oficial da revolução deflagrada em Portugal chegou ao Espírito 
Santo junto com as ordens emanadas do Rio de Janeiro no dia 26 de fevereiro de 1821. Como 
se viu, nesse dia, o rei Dom João VI, instigado por seu filho Dom Pedro jurou solenemente 
obediência à Constituição que ainda estava para ser feita em Portugal, autorizando que o 
mesmo juramento fosse feito também nas províncias. 

E essa situação iria gerar grande comoção política na antiga vila de Vitória, que, 
bem antes disso, em 1820, algum tempo depois da posse do governador Baltasar de Souza 
Botelho de Vasconcelos, já vivera momentos de forte instabilidade em virtude de um levan-
tamento da tropa de linha estacionada nela. A insubordinação dessa tropa não foi comple-
tamente contida pelo governador, e, segundo Basílio Daemon, que não esclareceu comple-
tamente sua informação, “os soldados e o povo achavam-se desinteligidos por questões de 
nacionalidade”.32 

Essa agitação prévia liderada pela tropa ajudou a predispô-la contra a autoridade 
do governador, e por isso a divulgação da notícia da revolução em Portugal e da ordem de 
juramento enviada do Rio de Janeiro produziu novas manifestações de rebeldia por parte 
dela. Em ofício do governador datado de 3 de abril de 1821 e dirigido ao conde dos Arcos, 
secretário dos Negócios do Reino, o governador Botelho de Vasconcelos acusava o padre 
Francisco Ribeiro Pinto, capelão da tropa e irmão do capitão-mor da vila do Espírito Santo 
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José Pinto Ribeiro, de ser um dos cabeças das “liberdades”. O governador, mais uma vez, 
sentiu-se impotente para punir os responsáveis pelos tumultos novamente ocorridos na vila, 
apenas comunicando sua ocorrência ao governo do Rio de Janeiro.33 

Lembra Daemon a esse respeito, com base no ofício de 3 de abril: “Revolta-se o 
povo da Vitória no mês de março, e a 1º e 2 de abril contra o governador Baltazar de Souza 
Botelho de Vasconcelos, por não querer adiar as suas ordens e as das autoridades, vociferan-
do, desobedecendo e publicando-se pasquins contra o mesmo governador, e não fechando 
as portas ao toque de recolher, pelo que o governador, pediu ao governo-geral providências 
em ofício de 3 de abril do mesmo ano.” Na ênfase de Daemon, tratou-se de uma revolta do 
“povo de Vitória” contra a postura adotada pelo governador, que estaria adiando o cumpri-
mento das ordens emanadas do Rio de Janeiro.34

Essa postura aparentemente “absolutista” do governador, poderia dar margem à 
dúvida a respeito do acatamento às ordens do príncipe Dom Pedro e do respeito à sua autori-
dade. E foi provavelmente para evitar isso que a Câmara de Vitória enviou ofício ao príncipe 
Dom Pedro, datado de 9 de maio de 1821, no qual ela se congratulava com Dom Pedro por 
ter ficado no Brasil, substituindo a Dom João VI, que retornara para Portugal. Com esse ofí-
cio, a Câmara realiza a primeira manifestação política concreta do Espírito Santo no sentido 
da aliança com o príncipe. Dizia o ofício: 

Senhor: 

O Juiz Presidente, e mais Oficiais da Câmara desta Vila da Vitória cheios de júbilos, submissos, e re-

verentes damos contínuos e recíprocos parabéns a Vossa Alteza Real da Providência Divina permitir 

ficasse governando, e dominando o seu Reino do Brasil: pois que a Magnanimidade e beneficência 

de Sua Alteza Real nos assegura uma paz tranquila pela sábia providência, que dessa Régia Pessoa 

esperamos por termos a felicidade de sermos dirigidos, e imperados por um Príncipe Soberano, 

ilustrado das brilhantes, e sábias virtudes, que firmam o ornamento da nossa felicidade, com cujas 

iluminadas determinações fará desterrar a calúnia, o erro, e orgulho dos que perturbam a paz e 

sossego público dos cidadãos, e fiéis vassalos: gozemos, pois, de tão grande felicidade, porquanto é 

chegada a feliz época tão esperada dos povos deste Reino do Brasil, não deixando porém de ficar-



201

A Câmara e a Independência do Brasil

mos penalizados, e saudosos do nosso Amável e Augusto Monarca e Pai dos povos, deixando-nos, 

porém, para nossa consolação o Nosso Príncipe Soberano. 

Deus Guarde a Vossa Alteza Real. Em Câmara da Vila da Vitória aos 9 de maio de 1821.

João Pinto Ribeiro de Seixas; Manuel de Morais Coutinho; João Francisco da Silva; Francisco dos 

Santos Machado; José Joaquim de Abreu.

 Despacho: Guarde-se.35

Mesmo assim, e talvez por causa disso mesmo, o governador procrastinou o quanto 
pôde a realização do juramento da Constituição, só se decidindo a fazê-lo em 14 de julho de 
1821, quando a situação política de todo o reino português e sobretudo a do Brasil como um 
todo já havia evoluído de forma muito pronunciada, uma vez que novas determinações já 
tinham feito avançar de maneira irreversível a decomposição da antiga estrutura de governo. 

Essa postura inicial do governador da Capitania do Espírito Santo foi uma atitude 
de cunho autoritário, absolutista e contrária às mudanças liberalizantes que a conjuntura 
exigia. Mas, o governador - um homem descrito como enérgico, pertinaz e teimoso e acos-
tumado ao mando absoluto - não dispunha de um controle absoluto das tropas de linha, 
“cujos sentimentos não eram conhecidos”. Pelo contrário, como vimos, elas já haviam em 
mais de um momento manifestado sua indisposição contra ele e, mesmo assim, ele continu-
ava adotando uma postura aparentemente retrógrada e francamente imprudente diante dos 
acontecimentos. 

A intransigência do governador do Espírito Santo em aceitar qualquer alteração na 
forma e na orientação de governo, conservando as prerrogativas tradicionais de mando, era 
compatível com seu interesse pessoal e com o dos que o apoiavam, mas podia não estar mais 
em consonância com aquilo que a própria conjuntura política requeria em termos do apoio 
que pretendia dar ao próprio príncipe-regente e ao governo do Rio de Janeiro. Em São Paulo, 
por exemplo, onde se localizavam os apoiadores mais consequentes e atualizados do prínci-
pe, os Andradas, já em junho de 1821 havia sido proclamado o novo governo de uma Junta 
governativa à frente da qual se colocara o antigo governador, tendo José Bonifácio como 
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vice.  Em Minas, onde o governador adotara uma postura semelhante à do Espírito Santo, 
teve que partir do mesmo príncipe a ordem para que fosse executada a mudança da forma de 
governo, então já como uma determinação feita pelas Cortes portuguesas. 

E no Espírito Santo? Aqui, a postura de cunho “absolutista” do governador e a sua 
intransigência em aceitar a mudança exasperavam os que eram favoráveis a ela e não se satis-
faziam com a preservação do statu quo.  E a consequência disso não se fez esperar.  

A 14 de julho de 1821, quase cinco meses depois da chegada da ordem para que se 
executasse o que lhe fora determinado, o governador Botelho de Vasconcelos, finalmente, 
resolveu, segundo ofício, prestar “solene juramento de guardar e cumprir a Constituição 
portuguesa, tal qual foi deliberada, feita e acordada pelas Cortes nacionais convocadas em 
Lisboa”.36

O ato de juramento, que estava previsto para ser uma solenidade apenas formal, 
reunindo “o governador, clero, nobreza, povo e tropa”, à maneira tradicional, rapidamen-
te se converteu em mais uma oportunidade para a manifestação de insatisfações contra a 
forma como o governador estava conduzindo o Espírito Santo naquele momento de crise.  
A tropa de linha amotinou-se exigindo que fosse substituído o seu comandante efetivo, o 
sargento-mor Francisco Bernardo de Assis e Castro, por José Marcelino de Vasconcelos, 
sargento-mor de artilharia, um militar que já atuava no Espírito Santo desde os tempos do 
governador Rubim (1812-1819). Segundo Daemon: “Insubordina-se e levanta-se neste ano a 
14 de julho a tropa militar desta Província por motivos tendentes ao juramento da Constitui-
ção Portuguesa e desavenças havidas entre o coronel Julião Fernandes Leão e o sargento-mor 
Francisco Bernardes de Assis de quem se pedia a destituição e nomeação do sargento-mor 
de artilharia José Marcelino de Vasconcelos, dando-se outras questões de nacionalidade e fa-
zendo a tropa junção com alguns paisanos contra a oficialidade portuguesa, tendo percorrido 
as ruas da capital disparando tiros, atacando as casas de negócio, de que resultaram alguns 
ferimentos.”37 

Sem forças para se opor à reivindicação dos amotinados, o governador acabou ce-
dendo, aparentemente, e entregando o comando da tropa ao sargento-mor José Marcelino, 
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mas ele não anuiu de maneira nenhuma a uma outra reivindicação que lhe foi apresentada na 
mesma ocasião: a de que se instalasse na província uma junta de governo provisório, de con-
formidade com o que já estava acontecendo em outras províncias. À semelhança de seu cole-
ga mineiro, Botelho de Vasconcellos era intransigente em suas posições de cunho absolutista 
e para isso contava com o apoio de elementos muito influentes da elite política e social local.

No relato que ele mesmo fez desses acontecimentos, em ofício ao governo do Rio 
de Janeiro, Botelho de Vasconcelos subestimou de forma propositada a gravidade da situação 
política do Espírito Santo, e da oposição liberal contra ele, sugerindo inclusive que a Câmara 
de Vitória lhe dava total apoio. 

Segundo o governador, na ocasião do juramento, apenas “um taberneiro, um bo-
ticário e mais três ou quatro homens em tudo semelhante a estes que queriam se instalasse 
governo provisório”.  E, ao contrário deles, “as corporações que ali se achavam, quais a Câ-
mara, e todas as pessoas principais do país, e pelas mesmas corporações, e mais povo, que es-
tava presente foi nominalmente decidido que o governo se conservasse da mesma forma em 
que se achava estabelecido, até que as Cortes Nacionais, ou S. A. R. determinasse o contrário, 
de que se lavrou um termo no livro da Câmara”. Mas apesar de achar que lhe eram muito fa-
voráveis e suficientes os apoios de que dispunha, que incluía, como se viu, o de membros da 
Câmara e “todas as pessoas principais do país”, ele reiterou o pedido que já havia feito antes 
ao príncipe para que este lhe concedesse “licença para retirar-me, pois as minhas moléstias 
e meu espírito cansado não permitirão que viva muito tempo”, numa clara demonstração de 
que ele continuava não dispondo de meios efetivos para controlar a situação.38 

No Rio de Janeiro, com todas as suas hesitações, Dom Pedro manejava para não 
perder de vez o controle da situação brasileira, sem precisar romper radicalmente com as 
Cortes, que continuavam em sua política de reduzir e desorganizar sua autoridade. No se-
gundo semestre de 1821, mais precisamente em 21 de setembro de 1821, funda-se ali o jornal 
Revérbero Constitucional Fluminense, redigido pelos liberais brasileiros e maçons Joaquim 
Gonçalves Ledo, Januário da Cunha Barbosa, Luís Pereira da Nóbrega, e de José Clemente 
Pereira, cuja atuação passou a ser cada vez mais forte no sentido de forçar um rompimento 
do príncipe com as Cortes promovendo sua adesão à causa de um Brasil constitucionalizado, 
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mas provavelmente independente de Portugal. Até àquela altura o grupo político de Ledo e 
de Nóbrega, atuante a partir do Rio de Janeiro, tinha adotado uma postura mais radical, mas 
ainda não nacionalista, que aparentemente apoiava as Cortes na tentativa de pressionar Dom 
Pedro a assumir uma postura mais radical. 

Esses liberais eram partidários da ideia, já esposada pelo príncipe e por José Boni-
fácio, de que era preciso tomar a dianteira no processo de mobilização do Brasil e que para 
isso era preciso promover mudanças nos governos provinciais com a formação de Juntas de 
Governo, como tinha sido feito em São Paulo em junho de 1821, mas sob a direção política 
do príncipe. Foi através dessa articulação política que se determinou a formação de uma Jun-
ta em Minas Gerais, contrariando em parte seu relutante governador.

A pretexto de se apurar o que tinha ocorrido no Espírito Santo por ocasião dos 
acontecimentos de 14 de julho anteriormente relatados, determinou-se o envio a ele do co-
ronel Luís Pereira da Nóbrega de Souza Coutinho, mais conhecido como “Nóbrega”, com 
a finalidade explícita de realizar inquérito sobre os acontecimentos de 14 de julho de 1821, 
mas, na verdade, segundo deduziu corretamente o historiador José Teixeira de Oliveira, ele 
teria vindo a Vitória com “finalidade especificamente política”, uma vez que o inquérito teria 
sido “mero pretexto para uma excursão de propaganda”. No Espírito Santo, Nóbrega não 
apenas apoiou a postura dos elementos mais radicais mas também condenou os apoiadores 
de uma solução mais moderada de apoio ao príncipe, censurando-os como “corcundas”, 
uma expressão que os membros de seu grupo utilizavam para se referir não apenas aos que 
apoiavam incondicionalmente a monarquia mas também àqueles que, como José Bonifácio, 
lhe davam apoio ostensivo, porém aceitavam as mudanças na forma de governo.39

Conspícuo participante do grupo liberal fluminense liderado por Ledo e antigo mi-
litante da maçonaria, Nóbrega era membro da “Loja Distintiva” de Niterói, a qual, no dizer 
de Oliveira Lima “era antes republicana e revolucionária do que simplesmente liberal”, e logo 
depois ocuparia posição de primeiro plano no governo de Dom Pedro, o mesmo governo 
sob o qual seria proclamada a Independência em 7 de setembro, como recompensa por sua 
atuação à frente do grupo dos liberais fluminenses.40 
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Percebendo no Espírito Santo que era supostamente retrógrado o caráter do go-
verno de Botelho de Vasconcelos e que ele já não convinha à nova política que Dom Pedro 
estava perseguindo com o apoio de liberais como os de seu grupo, Nóbrega teria manifesta-
do publicamente no Espírito Santo seu desacordo com o governador, aprovando inclusive a 
atitude dos “facciosos de 14 de julho”, motivo pelo qual o sargento-mor José Marcelino seria 
absolvido das acusações que contra ele foram feitas: as de ser o chefe da rebelião acontecida 
naquele dia.   

No entanto, contra o grupo de Ledo, Januário, Nóbrega e José Clemente Pereira 
militava o grupo paulista de José Bonifácio. Durante algum tempo, o príncipe conseguiu 
manter o apoio simultâneo dos dois grupos até que se chegou à Independência do país no 
7 de setembro. Depois disso, porém, foi aberta uma sindicância de perseguição ao grupo 
dos liberais fluminenses a mando de José Bonifácio. Nessa sindicância, foram ouvidas várias 
testemunhas do Espírito Santo, cujos depoimentos dão o melhor informe do que tinha ocor-
rido no Espírito Santo no segundo semestre de 1821, e é a eles que vamos recorrer aqui para 
contar essa história.

Um desses depoimentos foi o do padre Marcelino Pinto Ribeiro Duarte. Além de 
ter sido o autor de uma pioneira manifestação de insatisfação com a política seguida por um 
dos últimos governadores da era colonial, o eficiente mas autoritário Francisco Alberto Ru-
bim (1812-1819), o padre Marcelino Duarte foi também, segundo outro pioneiro na história 
intelectual e política do Espírito Santo, o ínclito Afonso Cláudio, o “primeiro poeta capixaba, 
o primeiro e mais notável dos poetas espírito-santenses”, em cuja poesia teria brotado pela 
primeira vez um forte “lirismo nativista”, carregado de versos onde despontava “uma nota 
toda especial com referência às coisas do torrão natal”.41

E não foi por outro motivo que, em seu depoimento à mencionada comissão de 
inquérito contra os liberais fluminenses, o padre Marcelino declarou abertamente que Bote-
lho de Vasconcelos fora, dentre todos os governadores do Espírito Santo, “o que melhor ali 
apareceu”.42 

Em seu depoimento, o padre Marcelino disse ainda que, depois da atuação de Nó-
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brega contra o governador, seu amigo, ele se mudara para o Rio de Janeiro descontente com 
o que estava acontecendo em sua terra e que, para sua surpresa, ali percebera que o mesmo 
Nóbrega era, nada mais, nada menos, do que um dos principais conselheiros e ministro do 
príncipe, agora rei e imperador. Contudo, no Espírito Santo poucos meses antes Nóbrega 
agira de uma forma que induziu o padre Marcelino a pensar que ele, que tinha sido mandado 
à Capitania “conhecer de uma facção ali sucedida e fazer lançar fora os perturbadores do sos-
sego público, combinando-se com o governador Baltasar de Sousa Botelho”, ao invés disso, 
“se mostrou todo partidarista dos facciosos, maltratando o dito governador e a melhor parte 
do bom povo daquela província”. Marcelino repetiu a informação, prestada pelo governador, 
de que a sugestão para a formação de um governo provisório tinha partido de uns poucos 
“gatos pingados e que todo o mais povo, clero e nobreza clamou que não”. Ele acrescentou 
mais ainda: que, no momento em que apareceu essa sugestão, ele mesmo teria “recitado uma 
oração  na qual claramente mostrava que o governo provisório, pedido tumultuariamente 
não convinha àquela província”, e que por causa disso ele teria sido “maltratado”, principal-
mente depois que ali chegara o mesmo Nóbrega, “que fez espalhar pelo povo que todos os 
que assim pensavam e que se mostravam afetos à casa real eram chamados de corcundas e 
anticonstitucionais, o que o obrigou, testemunha, a se retirar daquela província com licença”. 
E disse mais Marcelino: que o dito Nóbrega dizia publicamente que “o governo provisório 
deveria ter-se instalado logo que se ouviram aquelas vozes”, a exemplo do que tinha acon-
tecido em outras províncias que tinham feito o mesmo “porque os povos estavam cansados 
de sofrer despotismos.”43

Outra testemunha ouvida no inquérito foi o padre Manuel de Freitas Magalhães, 
amigo de Marcelino, que confirmou inteiramente o que este iria dizer. Para ele, o coronel 
Nóbrega “não era afeto à família real de Bragança”. E, para justificar essa acusação, ele con-
fessou que, na conversa que tivera com o mesmo Nóbrega, lhe havia contado o episódio 
de 14 de julho em termos idênticos à versão dada anteriormente pelo governador, a de que 
“dois homens na ocasião de jurarem a Constituição requereram um governo provisório, e 
que todo o resto do povo se opôs a isso”, ao que ele Nóbrega lhe teria respondido que o 
governador e esses que o apoiaram, entre os quais se incluía o padre, “não tinham feito bem, 
pois que se devia instalar o governo provisório a exemplo das demais províncias, visto que 
essa era a vontade do povo”; e porque ele, testemunha, lhe replicasse que dois homens so-



207

A Câmara e a Independência do Brasil

mente não constituíam o povo, tornou ele: “Não importa; esses mesmos se deviam atender, 
porque assim tem acontecido nas mais províncias e, demais, o povo já está muito farto de 
sofrer despotismos…”. Nóbrega lhe dissera algo mais importante ainda: que o governador 
“admite em sua casa, da meia-noite para o meio-dia, certos realistas e corcundas, que lhe vêm 
dar conselhos para o mal.”44 

O depoimento do padre Marcelino, corroborado pelo do padre Magalhães, contém 
informações que complementam, e até mesmo contrariam, em parte, o relato do governador, 
e por isso convém salientá-las aqui. 

Em primeiro lugar, ele informa que no dia 14 de julho de 1821, antes da realização 
do ato religioso na igreja matriz, se fez a ata na Câmara, um procedimento importante que 
teria sido omitido no relato do governador. Ora, salientar esse fato é importante, porque 
ele mostra que, antes de mais nada, o governador  teve que se haver com os representantes 
tradicionais do poder político e social local, representados na Câmara da vila de Vitória, com 
os quais o governador  teve certamente que entabular negociações políticas, auferindo suas 
posições e legitimando-as, tendo em vista a emergência de um novo quadro político onde 
esses grupos locais passariam a desempenhar papel relevante, e dos quais o próprio gover-
nador passava agora a depender. Mas não é improvável, também, que a ostensiva posição do 
governador, contrária a qualquer mudança na forma de governo, por interesse próprio, tenha 
influenciado essa elite no sentido de aquiescer à sua postura.

E não teria sido por outro motivo que no ato seguinte àquele transcorrido na Matriz 
– de acordo com o depoimento do padre, durante o Te Deum, em que “apareceu um grito 
pedindo governo provisório”, supostamente formulado por elementos de oposição àquele 
pacto, que estava sendo formulado entre o governador e a “melhor parte do bom povo 
daquela Província”, no dizer do próprio padre Marcelino -, a decisão tomada pelo mesmo 
governador de constranger os “amotinadores” solicitando sua assinatura, teria sido respalda-
da justamente por aqueles elementos da “nobreza e clero” locais, representados na mesma 
Câmara e, naquele momento, aparentemente liderados pelo próprio padre Marcelino que, no 
episódio, teria tomado, ele mesmo, a iniciativa providencial de fazer um discurso defendendo 
a ideia de que um governo provisório não era conveniente para a Província. 
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Como autoridade máxima da antiga Capitania, o governador detinha amplos po-
deres e prerrogativas e estava acostumado a governar de forma mais ou menos despótica, 
apenas tentando compatibilizar suas ações com a opinião dos membros mais influentes de 
um agrupamento social profundamente habituado à prática dos vínculos clientelísticos e 
fisiológicos de cunho patrimonialista. Por causa disso, a atitude voluntarista e intransigente 
que adotou numa conjuntura de crise política grave foi secundada e apoiada justamente por 
aqueles indivíduos e grupos familiares que faziam parte do círculo mais próximo de poder, 
entre os quais a família Pinto Ribeiro que era proeminente, uma vez que era a nata da nobreza 
civil, eclesiástica e militar local, representadas aparentemente na Câmara de Vitória.

Mas essa condução dos negócios políticos a partir do alto e de forma autoritária 
não podia deixar de levantar oposição a ela, especialmente num contexto de forte crise po-
lítica e quebra de autoridade, quando se aguçavam e se exacerbavam as reivindicações e as 
pretensões de toda ordem. As convulsões que atingiram a antiga colônia portuguesa, como 
um todo, não podiam deixar de atingir a modesta e relativamente “esquecida” Capitania do 
Espírito Santo. E é exatamente isso o que esses depoimentos confirmam. Se não houve nela 
uma oposição de cunho liberal organizada, como aquela que logo se apresentou em Minas 
Gerais contra outro governador autoritário, dada a fraqueza numérica de seus componentes 
e a força da coalizão de poder capitaneada pelo governador, não se pode dizer por causa 
disso que ela não existiu, ou simplesmente subestimar sua importância, como fez o mesmo 
governador à época.  

O aparecimento e a manifestação de uma oposição, mesmo que difusa e desorgani-
zada, foi suficiente para realçar a importância das principais famílias e da Câmara municipal 
de Vitória.

Em síntese, o desfecho deste primeiro episódio do processo da Independência no 
Espírito Santo mostra que ele adotou claramente uma postura de certa forma alinhada com 
as posturas pró-príncipe Dom Pedro, adotadas por São Paulo e Minas Gerais, com uma espe-
cificidade, porém. Enquanto São Paulo jurou imediatamente a futura Constituição e aclamou 
uma Junta Provisória de governo, mantendo à sua frente, porém, o antigo governador, mas 
apoiando o príncipe e ajudando a fortalecer sua posição, Minas inicialmente recusou o jura-
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mento da Constituição, igualmente recusou a formação de uma Junta de governo e, mesmo 
assim, acabou apoiando e fortalecendo a posição do príncipe, apesar da forte oposição e das 
divergências quanto a isso. 

O Espírito Santo, em contrapartida, jurou tardiamente a Constituição, manteve o 
antigo governador, e recusou-se, inicialmente, à formação de uma Junta de governo, apesar 
dos protestos que teria havido contra isso. O que demonstra que havia uma posição mais 
à esquerda propugnando por um posicionamento mais radical, que não conseguiu evitar o 
apoio decidido à posição do príncipe. Ou seja, o posicionamento inicial do Espírito Santo, 
capitaneado por seu governador colonial, afinou-se inicialmente com uma postura de cunho 
“absolutista”, como o teria feito Minas, só tardiamente aderindo a uma postura “constitucio-
nalista” que não implicava adesão às Cortes mas ao príncipe Dom Pedro e à sua autoridade, 
motivo pelo qual este teria ficado muito “agradecido” com esse posicionamento moderado, 
que se coadunava com a política aparentemente perseguida por ele mesmo. Uma política que 
já apontava na direção do fortalecimento de sua autoridade no Brasil, com base em sua legi-
timação constitucional, a ser conferida por uma mobilização mais ou menos espontânea da 
sociedade, e isso porque se via que só com base nesse novo tipo de apoio se poderia barrar e 
interceptar o apoio das províncias às Cortes de Lisboa.

Desse ponto de vista, convém salientar a classificação feita por Nóbrega, e depois 
endossada por historiadores como Mello Moraes, como vimos, do posicionamento da “eli-
te” política capixaba e do próprio governador, como uma posição meramente “corcunda e 
realista”.

Mário Freire, o historiador capixaba, porém, baseado na análise desses mesmos 
depoimentos, foi da opinião de que, no processo da Independência, “duas facções trabalha-
vam, no Brasil, por esse nobre ideal: uma, chefiada por Gonçalves Ledo e Cunha Barbosa, 
procurava entusiasticamente precipitar os acontecimentos; orientada por José Bonifácio, a 
outra desejava desenvolver um plano sem precipitação. Filiaram-se a este último grupo, no 
Espírito Santo, além de Duarte Carneiro, os padres Manoel de Freitas Magalhães e Marcelino 
Duarte.”45 
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Mário Freire parecia supor, equivocadamente a meu ver, que, já naquele primeiro 
momento (julho de 1821), a Independência do Brasil estivesse na ordem do dia e no hori-
zonte dos diversos elementos políticos mobilizados no processo político aberto pela revolu-
ção iniciada em Portugal, o que é improvável e difícil de ser comprovado. Grupos políticos 
diferenciados e com ideologias próprias, as “facções”, como queria Freire, a exemplo dos 
mencionados grupos de Ledo e Bonifácio, certamente já estavam atuando naquele momen-
to. Mas eles não possuíam, no entanto, o objetivo claro de chegar à Independência do país, 
por este ou por aquele meio, com maior ou menor precipitação. E não resta dúvida de que 
esses grupos evoluíram posteriormente para uma posição favorável à Independência com 
a liderança do príncipe-regente, mantendo, entretanto, posições diferenciadas no processo, 
mas isso não justifica a sua classificação como favoráveis à independência em um momento 
anterior, como o fez Mário Freire, como se eles já estivessem, nesse momento, perseguindo 
esse objetivo.

Não resta dúvida, no entanto, de que o pronunciamento político do Espírito Santo 
em torno do juramento da constituição, organizado pelo governador, mas com apoio da pe-
quena elite política e social local, ou, melhor dizendo, de indivíduos e famílias proeminentes, 
representadas na Câmara Municipal, incluiu também uma clara adesão, aparentemente incon-
dicional, ao príncipe-regente Dom Pedro, que teria ficado muito satisfeito com isso, como 
vimos também, motivo pelo qual “radicais” como Nóbrega teriam chamado de “corcundas” 
e de “realistas” os grupos e indivíduos que, como Marcelino Duarte e outros, teriam assumi-
do essa postura no Espírito Santo.

Na sequência, no dia 20 de setembro de 1821, concluiu-se no Espírito Santo aquela 
que teria sido a “primeira eleição realizada no Brasil moderno”: a que elegeu o representante 
da província (e seu vice), nas Cortes de Lisboa. Foi eleito deputado, “com o maior sossego, 
contentamento, e satisfação geral do povo”, segundo um ofício do governador, o Doutor 
João Fortunato dos Santos Ramos, natural de Vitória mas residente em Portugal onde era 
“lente da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra”, e seu vice o bacharel José Ber-
nardino P. de A. Batista, juiz de fora da vila de Macacu e natural de Campos dos Goitacazes.46 

Naquela altura, ou seja, já no segundo semestre de 1821, a polarização Cortes/Dom 
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Pedro continuava se agravando de forma irreversível. Num momento em que a totalidade 
dos deputados brasileiros ainda não havia chegado a Portugal, as Cortes de Lisboa persistiam 
e aprofundavam sua política visando ao isolamento do príncipe no Rio de Janeiro. Além 
disso, no embalo das imponderáveis mudanças políticas que estavam ocorrendo em todas 
as províncias brasileiras, em virtude da própria revolução iniciada por elas em Portugal, as 
Cortes resolveram transformar as Juntas de Governo - a forma política assumida pelos novos 
governos nas províncias “rebeladas” como a Bahia, Pará e Pernambuco, e também naquelas 
que haviam se solidarizado com o príncipe, como São Paulo - em uma parte importante de 
seu projeto de reformulação  do poder político-institucional.47  

Nesse sentido, um parecer da Comissão de Constituição, apresentado às Cortes em 
21 de agosto de 1821, se propôs à difícil tarefa de definir o regime geral das relações que de-
veriam ser estabelecidas com o Brasil, no mesmo espírito do decreto de 18 de abril de 1821, o 
qual legitimara os novos governos estabelecidos, ou a estabelecer no ultramar, por abraçarem 
“a causa da regeneração política da nação portuguesa”.48  

O parecer transformava as antigas capitanias-gerais brasileiras em províncias, con-
firmava e legitimava o governo de cada uma delas pelas Juntas de Governo, já formadas ou a 
serem constituídas, atribuindo-lhes “toda a autoridade, e jurisdição na parte civil, econômica, 
administrativa, e de polícia”, autorizando-as também a suspender qualquer magistrado e con-
ferindo ao seu presidente as atribuições antigamente exercidas pelos governadores. Mas esse 
poder atribuído às Juntas pelas Cortes, por causa disso mesmo, não seria irrestrito, como se 
elas fossem originárias de um poder revolucionário. Por um lado, elas seriam responsáveis e 
responderiam perante o governo do Reino e as Cortes, e por outro, ficavam separadas delas 
a autoridade e a jurisdição na parte militar, delas incumbidas daí por diante, e separadamente, 
os governadores das Armas da província, nomeados pelo governo do Reino e pelas Cortes, 
passando esses governadores militares a atuar uns independentes dos outros. 

Essa tentativa de promover a divisão e a separação entre o poder civil e o militar 
imposta pelas Cortes, algo inédito até então, além de posicionar a força militar como subordi-
nada exclusivamente ao poder central localizado em Portugal, ou seja, nas Cortes, numa clara 
tentativa de limitar o poder das Juntas civis escolhidas localmente,  seria a fonte de inúmeros 
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conflitos e  agravaria mais ainda o quadro geral de insubordinação militar, tornando-se uma 
das marcas daquela conjuntura política, com fortes reflexos, inclusive, na situação política do 
Espírito Santo, como veremos logo a seguir.

De acordo com o historiador português Valentim Alexandre, “A regulamentação 
assim proposta correspondia a um compromisso entre o desejo dos liberais portugueses de 
afirmarem o seu controle político e administrativo sobre o território brasileiro e as institui-
ções nascidas dos movimentos locais: daí que se reconheçam as juntas, mas dando-lhe como 
contrapoderes os governos militares, através dos quais a metrópole poderia tentar impor a 
sua vontade.”49

Politicamente a situação era a seguinte: uma vez que as antigas circunscrições ad-
ministrativas e políticas (as antigas capitanias) haviam se transtornado quase completamente 
em virtude da revolução e da nova condição de poder por ela criada, mobilizando-se e agi-
tando-se política e socialmente de forma inédita - cada uma à sua maneira, como é óbvio -, 
competia às forças concorrentes, no caso, à polaridade Cortes/Príncipe- Regente, esforçar-se 
por garantir para si o apoio desse poder emergente em nível regional, e, para se conseguir 
isso, era necessário, no mínimo, o reconhecimento formal desse novo poder. E foi por essa 
razão que, além das Cortes, o próprio príncipe Dom Pedro reconheceu prontamente a neces-
sidade de os novos governos se constituírem sob essa forma de Junta, ali onde isso ainda não 
havia acontecido, como tinha sido o caso das províncias do Espírito Santo e de Minas Gerais, 
as quais foram, por essa razão, imediatamente autorizadas a constituir as referidas Juntas, na 
expectativa, por parte do mesmo príncipe de que esses novos governos viessem a respaldar 
sua autoridade e posição política, o que representaria uma espécie de subversão da pretensão 
política embutida na formalização das mesmas Juntas pelas Cortes, que era justamente a de 
abalar mais ainda a autoridade do príncipe.

Paradoxalmente, para o príncipe Dom Pedro, posicionar-se a favor da mudança de 
governo nas províncias, agora determinada pelas Cortes, era a única alternativa ao esvazia-
mento total de sua autoridade, pretendida justamente pelo ato das mesmas Cortes, e só com 
essa decisão ele poderia furtar-se à conclusão feita pelo antigo historiador português Rebelo 
da Silva (citado por Valentim Alexandre), conforme a qual o estabelecimento das Juntas 
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provinciais retirava toda a autoridade do príncipe e tornava sua posição no Brasil simples-
mente insustentável, não podendo sequer continuar no Brasil, seja “como chefe” ou “como 
particular”.50 

Tendo recebido algum tempo depois disso o decreto lei de 1º. de outubro de 1821, 
que determinava a eleição da Junta de Governo, o Espírito Santo, coerentemente com a 
postura intransigente e continuísta que seu governador havia adotado anteriormente, só pro-
cederia a essa eleição, no entanto, em março do ano seguinte (1822), num momento político 
em que as posições políticas no plano nacional já estavam muito mais bem definidas, embora 
ainda não o fizessem, em termos claros, no sentido da Independência nacional, como pen-
sam alguns. 

É que, antes da eleição da Junta de Governo do Espírito Santo, em 9 de janeiro de 
1822, depois de ter recebido os decretos das Cortes determinando unilateralmente sua volta 
a Portugal, remetidas em dezembro de 1821, o príncipe Dom Pedro proclamou o famoso 
“Grito do Fico”, rebelando-se agora abertamente contra as decisões emanadas de Portugal. 
E, em resposta a essa decisão, poucos dias antes da postergada eleição da Junta, a Câmara 
da Vila de Vitória enviou ofício ao príncipe, datado de 23 de fevereiro de 1822, no qual os 
representantes da vila expressavam sua satisfação pelo ocorrido. Dizia o ofício:

Senhor: 

De que prazer e glória não ungem o espírito da Nação Portuguesa por todo o vasto Brasil as deci-

sivas, prontas, e paternais palavras, que Vossa Alteza Real acaba de proferir em um êxtase todo de 

amor no dia nono de janeiro do presente ano, ante o círculo dos Cidadãos amantes da Pátria, da 

União, e sossego público! Elas são estas mesmas, que os Correios Literais fazem retumbar seu som 

até as nossas moradas. Elas nos convidam a nos congratularmos, e a vermos desvanecidas as causas 

do fermento da dor, da mágoa, e de qualquer receio. Não vou (...) fico para a felicidade de todos: 

que expressão! Ela é a mais possível consolante; pois que abrange a feliz sorte de uma Nação inteira 

(e Nação Portuguesa) que à face do Universo tem sido sempre o exemplo da obediência, fidelidade, 

respeito, e amor desde a primeira carreira de seus Augustos Soberanos. 

Com efeito, brilharam sem eclipse por todo o terreno Brasílico, e seus habitadores conheceram que 
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esta voz paterna dissipa a tempestuosa tormenta, que ameaça, que assusta, e que aterroriza, por mais 

que se acumulem sobre sua zona melancólica, e sombrias nuvens ameaçadoras de sua final ruína: 

porque a bela ordem, e segura carreira que Vossa Alteza Real acaba de manejar, os arranca da borda 

do precipício, em que tendo caído, jamais nunca olhariam para suas Pátrias, e para seus patrícios, se 

não tristes, e banhados de lágrimas. Este triste lance suspende a benignidade de Vossa Alteza Real, 

abrindo um seguro plano para nossa felicidade, uma vez que entre nós fica até a decisão do Soberano 

Congresso. 

Nós conhecemos a obrigação em que estamos, a Vossa Alteza Real, e a confessamos, religando com 

mais força os mesmos vínculos de amor, e sujeição, que sempre consagramos à Augusta, e Soberana 

Casa de Bragança; seguros na nossa felicidade com a posse da Sagrada Pessoa de Vossa Alteza Real, 

que providencialmente olha, ama, e quer que os três Reinos Unidos de Portugal, Brasil, e Algarves, 

um sustente o Trono, outro, a Coroa, e outro o Cetro com relações inseparáveis. 

Esta igualdade do Coração de Vossa Alteza Real lançou de uma vez por terra o ameaçador edifício 

de ruínas e intrigas, projetadas por sinistros estros, e aplainou a crítica situação em que estávamos 

fazendo estender-se a paz, e tranquilidade sobre todo o Brasil, que com risonha face saúda em Nome 

de Vossa Alteza Real a todos seus habitantes, e circula horizontada, indicando novos dias de glória, 

novos dias de prazer. 

Vossa Alteza Real é duas vezes Senhor deste vasto Brasil, uma por ser herança do Principado de 

Portugal, e outra por ter vencido o fiel coração de seus habitantes na presente circunstância; triunfo 

de heroísmo nunca lido por ser verdadeiramente, o único, e primeiro nas histórias, conseguido sem 

armas, mas absolutamente só de amor. 

Eis aqui por que nós, gratos a tanta beneficência, banhados de prazer recebendo os votos deste 

pequeno número de súditos de Vossa Alteza Real mas fidelíssimo, vimos no possível modo Gradar 

a Vossa Alteza Real o amor com que nos escolhe, os desejos que sobre nós derrama, e a união que 

nos quer conservar fazendo que um só espírito anime toda a corporação mística dos três Reinos 

Unidos, sempre em paz, sempre em tranquilidade, e sempre em uma circulação recíproca; o que nós 

mesmos desejamos. 

Deus Guarde a Vossa Alteza Real. Vila da Vitória em Câmara de 23 de fevereiro de 1822. 
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Luís da Fraga Loureiro — Inácio Pereira de Amorim — João Trancoso Lyrio — João Pedro da 

Fonseca Portugal — Francisco Caetano Simões.51

Assim, enquanto o Espírito Santo como um todo hesitava e postergava a eleição 
da Junta de Governo, o que poderia indicar indecisão no apoio ao príncipe Dom Pedro, a 
Câmara Municipal de Vitória antecipou-se mais uma vez e enviou esse ofício ao príncipe, 
hipotecando a ele sua solidariedade.  

A eleição da Junta deu-se no dia primeiro de março de 1822, quando os poucos 
eleitores da paróquia da Capitania compareceram à Igreja matriz da vila de Vitória. O padre 
Pires obteve 7 votos; Azambuja Suzano, 11 votos; José Ribeiro Pinto, 8 votos; Sebastião 
Vieira Machado, 5 votos; e José Francisco de Andrade Monjardim, também 5 votos. Este foi 
o único eleito que não compareceu à eleição. Não precisava. Para isso, ali estava seu sogro, 
Francisco Pinto Homem de Azevedo, que foi um dos eleitores e propositores de seu nome.52

A Junta foi composta pelo presidente, o padre José Nunes da Silva Pires, vigário da 
vila de Guarapari, o secretário Luís da Silva Alves de Azambuja Suzano (escriturário da Junta 
da Fazenda) e os vogais: José Ribeiro Pinto (capitão-mor das ordenanças da Vila do Espírito 
Santo), Sebastião Vieira Machado (fazendeiro e capitão de milícias) e José Francisco de An-
drade e Almeida Monjardim (capitão de infantaria da primeira linha). 

Como se observa, estavam representados na Junta alguns dos principais corpos 
sociais e atores políticos relevantes na sociedade capixaba daquela época: as vilas de Vitória, 
Espírito Santo, atual Vila Velha, e Guarapari, as três principais vilas da província, ou seja, o 
clero, as milícias, as ordenanças, a tropa de linha, a “nobreza da terra”.

Com a ascensão da Junta e o afastamento formal do antigo governador, as posições 
políticas do Espírito Santo no contexto da crise do império luso-brasileiro se tornaram mais 
claras, como expressão que ela era dos grupos e famílias dominantes localmente. Ela se mani-
festa desde o início favorável à posição do príncipe Dom Pedro e procura, ao mesmo tempo, 
num tom conciliatório, desvencilhar-se das intrigas e oposições que haviam sido criadas pelo 
antigo governador com sua postura intransigente. 
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Assim, não foi nenhuma surpresa o conteúdo do ofício de 3 de março de 1822, di-
rigido ao príncipe real, no qual a Junta Provisória do Governo do Espírito Santo comunicava 
a sua instalação no dia primeiro do mesmo mês, e certificava ao príncipe que “esta Junta tem 
a maior adesão à causa pública, e à pessoa de Vossa Alteza real; e que pelo conhecimento, 
que tem da opinião pública, ela é do mesmo sentimento e bem digno de merecer a paternal 
proteção de Vossa Alteza Real”. E em outro ofício do mesmo dia, dirigido a José Bonifácio 
de Andrada e Silva, a mesma Junta dizia esperar que “as nossas Cortes tomem melhor acordo 
sobre a sorte do Brasil”.53 

Mas esse posicionamento da Junta de Governo em apoio ao príncipe foi reforçado 
pelo posicionamento da Câmara de Vitória, que em 30 de março de 1822 enviou ao Rio de 
Janeiro, para ser encaminhado ao príncipe Dom Pedro, um outro ofício em que a Câmara 
jurava “fidelidade, amor e obediência” ao príncipe. Ao mesmo tempo asseverava que “todos 
nós estamos prontos a derramar todo o nosso sangue pela conservação da sua Augusta Pre-
sença neste Reino do Brasil (...)”. Dizia o ofício:

Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor. 

Em 21 do corrente mês recebemos o oficio de Vossa Excelência datado de 20 de fevereiro do 

presente ano, e incluso o Decreto de data de 16 do mesmo mês e ano, e ao seu conteúdo daremos 

pronta execução. Nós rogamos muito a Vossa Excelência queira levar à presença de Sua Alteza 

Real os nossos sinceros sentimentos, e de toda esta Província, e que humildemente prostrados aos 

seus Reais Pés lhe protestamos toda a nossa fidelidade amor e obediência, asseverando ao mesmo 

Augusto Senhor que todos nós estamos prontos a derramar todo o nosso sangue pela conservação 

da sua Augusta Presença neste Reino do Brasil de cuja conservação depende toda a nossa felicidade. 

Deus Guarde a ilustre Pessoa de Vossa Excelência por dilatados anos. 

Vila da Vitória da Província do Espírito Santo, em Câmara de 30 de março de 1822. 

O Juiz Presidente — João António Pientzenauer; Antônio Francisco Viana; João Pedro da Fonseca 

Portugal; José Alves Viana; José Joaquim de Abreu.54 
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Ao assumir o governo da província, a Junta também adotou uma postura crítica 
com relação ao antigo governador, condenando explicitamente o papel que ele tinha exercido 
e muitos dos atos praticados por ele. No dia 30 de abril de 1822, por exemplo, ela relatou 
o lastimável estado em que se encontrava o erário e a Fazenda pública, atribuindo-a ao fato 
de ele ter estado “sempre à disposição unicamente do escrivão e do tesoureiro e da muita 
arbitrariedade do ex-governador, que tendo-se feito absoluto disponente dela, a fez perder 
inteiramente o crédito (…).” 55

Contudo, não foi apenas no campo administrativo e financeiro que a Junta consi-
derava desastrosa a gestão do antigo governador, mas principalmente no campo político, em 
que as intrigas e rivalidades criadas por ele persistiam, para desagrado da Junta que queria 
desvencilhar-se dessa herança.  Por esse motivo, a eleição da Junta e a sua posse em 2 de mar-
ço de 1822 parece não ter trazido, de imediato, a tranquilidade absoluta na província.

Com a saída do antigo governador, que ainda acumulava, à maneira antiga, a função 
de comandante militar da Capitania, ficava por indicar-se o seu sucessor nesse posto decisivo. 
A competência para isso era do governo geral, pois, como vimos, as Cortes haviam decretado 
que competia também a elas essa designação. Mas quem tomou naquele momento a iniciativa 
de nomear um sucessor imediato e interino para o cargo, sem que a Junta pudesse objetá-lo, 
foi o próprio governador  anterior, o qual, em ofício do mesmo dia 2 de março de 1822 a José 
Bonifácio, informou: “conforme o Decreto das Cortes de 29 de setembro do ano passado 
transcrito na Carta de Lei nº 124 de primeiro de outubro do dito ano; havendo se dado a 
eleição da Junta Governativa, passando o comando ao tenente-coronel Inácio Pereira Duarte 
por ser o oficial de Linha de maior patente, que há na Província, e consequentemente o mais 
antigo; havendo sim um coronel, mas é de milícias, e por isso julgo que não lhe compete tal 
Cargo.”56 

Essa decisão intempestiva do antigo governador, nomeando para o importante co-
mando das armas um oficial que anteriormente tinha tomado partido ao seu lado e contra 
os facciosos iria envolver a província mais uma vez em sério conflito a chamada “Julianada”. 

Os episódios da “Julianada” ocorreram no Espírito Santo entre junho e julho de 
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1822, mas, um pouco antes disso, em maio de 1822, ao retornar Dom Pedro de Minas Gerais, 
em meio ao agravamento das relações entre o príncipe e as Cortes de Portugal, foi-lhe su-
gerida a convocação de uma assembleia constituinte brasileira. Mas antes disso foi proposto 
pela Câmara municipal do Rio de Janeiro que o príncipe fosse declarado Defensor Perpétuo 
do Brasil. Dom Pedro, identificando-se cada vez mais com o Brasil, aceitou a ideia de ser 
aclamado justamente no dia do aniversário de seu pai, 21 de maio de 1822. Ele aceitou não 
só a sugestão dos liberais do Rio de Janeiro, como ainda contou e se justificou perante ao seu 
pai, dizendo: “Defenderei o Brasil que tanto me honrou, como a V. M., porque tal é o meu 
dever como brasileiro e como príncipe. Um príncipe deve ser sempre o primeiro a morrer 
pela pátria; deve trabalhar mais que ninguém pela felicidade dela, porque os príncipes são 
os que mais gozam da felicidade da nação, e é por isso que eles devem esforçar-se por bem 
merecer as riquezas que consomem e as homenagens que recebem dos outros cidadãos.”57

A cidade do Rio de Janeiro recebeu muito bem a ideia, que havia surgido em sua 
Câmara, contudo muitos acharam a ideia “imprudente” e “desafiadora” das Cortes de Lis-
boa. A Câmara de Vitória, porém, preferiu seguir a do Rio de Janeiro e enviou ao Príncipe 
um representante com o seguinte ofício:

Senhor: 

A Vossa Alteza Real se há, de apresentar com esta Luís da Silva Alves de Azambuja Susano, secretá-

rio deste Governo para em nosso nome e dos Povos desta Província ter a honra de render a Vossa 

Alteza Real as devidas homenagens, reconhecimento, e veneração que solenemente acabamos de 

consagrar a Vossa Alteza Real pela Alta Bondade com que Vossa Alteza Real se dignou subscrever e 

guardar para sempre o Título de Príncipe Regente Constitucional e Defensor Perpétuo deste Reino 

do Brasil.

A Câmara envia a Vossa Alteza Real por meio do procurador Geral da Província a depositar nas Re-

ais Mãos de Vossa Alteza Real o Ato de Vereança celebrado nesta Vila no dia dezesseis do corrente 

em adição ao que o ilustre povo desta cidade ofereceu a Vossa Alteza Real no glorioso dia treze de 

maio próxima passado. Temos a honra de rogar a Vossa Alteza Real se digne aceitar mais este sinal 

de amor, reverência e obediência, que todos nós honramos, e nos honraremos sempre de prestar a 
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Vossa Alteza Real na saudosa ausência de el-rei. Deus Guarde a Vossa Alteza Real por muitos anos 

como havemos mister. 

Vitória, 22 de junho de 1822. José Nunes da Silva Pires, Sebastião Vieira Machado, José Francisco 

de Andrade e Almeida Monjardim.58 

Naquela altura, eram muito ativos no Rio de Janeiro, Gonçalves Ledo, Januário da 
Cunha Barbosa e José Clemente Pereira, ou seja, o grupo dos liberais fluminenses, que teriam 
sido os autores da sugestão de convocação de uma assembleia constituinte brasileira. Em seu 
discurso de apresentação da representação que fez ao príncipe, José Clemente Pereira dizia, 
de acordo com Oliveira Lima, que a assembleia era necessária para “emprestar direção, con-
fiança e garantia à união das províncias” e que estaria “escrito no livro das Leis Eternas que 
o Brasil devia passar naquele dia à lista das nações livres.”59

E, de fato, a 3 de junho saiu o decreto convocando a Constituinte Brasileira, cujas 
instruções para as eleições foram dadas a 19 de junho do mesmo ano.60 

  Saiu vencedor nessas eleições, pelo Espírito Santo, justamente o desembar-
gador Manoel Pinto Ribeiro Pereira Sampaio, filho do capitão-mor da vila do Espírito Santo, 
atual Vila Velha, José Ribeiro Pinto, que foi comendador da Ordem de Cristo e contador da 
Fazenda Pública. Dos filhos de seu casamento, destacou-se especialmente a figura do desem-
bargador Manuel Pinto Ribeiro Pereira Sampaio, nascido em 1780 em Vila Velha. Manuel 
Pinto Ribeiro, que era homônimo do seu bisavô, bacharelou-se pela Universidade de Coim-
bra, onde tinha se matriculado em 1804. Depois disso, fez uma promissora carreira em Por-
tugal e no Brasil. Foi nomeado para a Casa de Suplicação de Lisboa e exerceu vários cargos 
de magistratura nas colônias da África e no Brasil. Foi juiz de fora em Angola em 1810. Dois 
anos depois, foi agraciado com o hábito da Ordem de Cristo. Em 1816, foi nomeado juiz de 
fora de São Pedro do Rio Grande, hoje Rio Grande do Sul. Em 1819 tornou-se ouvidor da 
comarca de Sergipe D´El Rey e, em 1824, pouco tempo depois de sua eleição como deputa-
do constituinte pelo Espírito Santo, foi nomeado desembargador da Relação da Bahia. Em 
1842, tornou-se ministro do Supremo Tribunal de Justiça - STJ- e seu presidente em 1856. 
Ou seja, foi ele o capixaba que ocupou, pela primeira vez, o mais alto posto na magistratura 
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brasileira, o que não é dizer pouco dele.61

O futuro desembargador capixaba, ainda ouvidor, era também companheiro de 
maçonaria do grupo de liberais fluminenses liderados por Ledo, Januário e Nóbrega, e com 
eles afinado politicamente. Inclusive, casara-se com uma enteada de José Clemente Pereira, 
um dos líderes e componente do grupo.

O ofício que a Junta Governativa do Espírito Santo, da qual o pai de Manuel Pinto 
Ribeiro fazia parte, dirigiu a José Bonifácio em 2 de setembro de 1822 dizia: “A voz pública 
afiança o caráter, e patriotismo deste deputado, que desempenhará os desejos destes povos, 
em que se conservem e promova a amizade com Portugal sem ofensa dos Direitos do Brasil”. 
E talvez por causa desse ofício ainda obscuro no que dizia respeito ao posicionamento polí-
tico do Espírito Santo, relativamente à questão, agora colocada abertamente, da Independên-
cia do Brasil, foi enviado ao Espírito Santo o mesmo ouvidor Manuel Pinto Ribeiro, “com 
o fito de fazer abraçar a opinião da Independência do Brasil e propagar aos povos a ideia de 
tão gloriosa obra de nossa emancipação política; tendo aqui chegado, tratou imediatamente 
com alguns membros da Junta Provisória e pessoas influentes desta já então Província e que 
mais ou menos se achavam preparados para esse fim, não tendo encontrado obstáculos.”62  

Mas um dos primeiros manifestos emitidos no Espírito Santo já depois do 7 de se-
tembro, que ainda não era considerado o dia da Independência, foi o remetido pela Câmara 
de Vitória em 27 de setembro de 1822. Dizia ele: 

Ilustríssimos Senhores 

As circunstâncias atuais deste Reino do Brasil fizeram com que o Senado da Câmara do Rio de 

Janeiro nos escrevesse participando-nos que é voto geral dos seus cidadãos, que o Senhor Dom 

Pedro, Príncipe Regente Constitucional, e Defensor Perpétuo deste Reino, se revista quanto antes 

das atribuições, e categoria do poder Executivo independente nele a fim de poder melhor defender 

os nossos direitos, e auxiliar a nossa causa contratando com as outras potências estrangeiras sobre 

os interesses do Brasil. Esta opinião é geral, exceto nas tropas do Madeira que a não adotam por 

capricho, e não porque deixem de conhecer que não há outro meio de consolidar o sossego público. 

Portanto, acham-se todas as províncias dispostas a aclamarem a Independência do Brasil no dia doze 
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do corrente de outubro. Parece-nos comunicar-vos isto, senhores, para que achando-nos do mesmo 

acordo marchemos todos unidos, e firmes nesta opinião possamos evitar  duas guerras que nos esta-

rão iminentes: uma a interna (que é a mais perigosa) pela dissidência de opiniões, que produziria logo 

o choque de umas com outras províncias, como ia acontecendo no princípio, e como por desgraça 

ainda acontece na Bahia: outra a guerra externa, que nos prepara o egoísmo de Portugal, sem outro 

direito mais que o seu orgulho, e que a nossa união, e independência fará frustrar. O príncipe Dom 

Pedro é o herdeiro do trono: não se faz do que adiantar aquilo que lhe pertence, e isto pelas circuns-

tâncias que é a Lei Suprema das Nações. Todos somos obrigados pela Suprema Luz Natural a buscar 

o nosso maior bem, ou nosso menor mal. Ainda quando o sistema atual europeu fosse vantajoso 

ao Brasil; é sem controvérsia muito mais vantajoso ao mesmo Brasil o ter em si os recursos da so-

berania, e do poder executivo que aplaque com prontidão os tumultos populares, reúna os partidos, 

proveja aos interesses particulares, e públicos, em uma palavra sirva de foco fixo donde dimanem 

os raios da ordem social. Por outro lado, se isto é um mal para o Brasil, é sem controvérsia muito 

menor do que aquele que reduz todos os habitantes deste vasto Império a meros colonos privados 

das ordens mais brilhantes da sociedade, sem representação entre os outros homens, e por maior 

desgraça abatido ao jugo das baionetas europeias. Nós estamos convencidos destes princípios, e mui 

honrados de habitarmos o Brasil estamos dispostos a aclamar a sua Independência, e monarquia. 

Parece-nos participar-vos isto, porque sabemos, que vós não desejais menos que os outros habitan-

tes deste grande Império o nome de beneméritos, e de brasileiros, que vai entrar em seguimento do 

Nosso Ilustre, Magnânimo, e Poderoso Monarca o Senhor Dom Pedro na Lista das Nações livres 

independentes. Todos somos irmãos: e nós temos demais a satisfação de ser, De Vossas Senhorias 

concidadãos Amantes.  

Assinados: o Presidente e Oficiais da Câmara. Vila da Vitória em Câmara de vinte e sete de setembro 

de mil oitocentos e vinte dois. 

Está conforme 

Luís da Silva Alves de Azambuja Susano.63

E no dia 2 de outubro de 1822, a Câmara reforçou sua adesão ao Brasil com este 
ofício:
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Senhor: 

A Salvação da Pátria exige que Vossa Alteza Real se revista quanto antes do Manto Real reassumindo 

a si todas as atribuições do Poder Executivo Constitucional deste Reino do Brasil. Isto não é faltar 

à fidelidade que devemos ao Senhor Dom João VI, Augusto Pai de Vossa Alteza Real, antes é con-

solidar o mesmo amor, e acatamento que lhe devemos. O Brasil já não pode deixar de ser indepen-

dente. Este que se considera a maior, e melhor parte da Nação tem confiado em Vossa Alteza a sua 

segurança, ele mesmo que tendo feito todos os esforços, e buscado por todos os modo irmanar-se 

com o Congresso de Portugal, e fazer assim uma só família portuguesa espalhada em ambos os he-

misférios, assaz doido de o não poder conseguir; busca ao menos dar toda a expansão ao seu afeto 

à Casa de Bragança, prestando-se a sustentar a glória do Senhor Dom João VI em tantos tronos 

quantos ramos se têm visto florescer do Seu Augusto Tronco. Se isto é excesso, Senhor, nunca a 

afeição, e o reconhecimento por mais exaltado pode ser repreensível, quando é afeito de gratidão, e 

esforço de honra. 

O Senado da Câmara dessa Cidade nos comunica que este é o pensar dos seus Cidadãos, e nós tendo 

hoje convocado os nossos para deliberarmos sobre isto para conhecermos de bom acordo a ingenui-

dade da opinião pública, e seguirmos a que fosse de maior peso, menos equívoca, e evitarmos assim 

a dissidência perturbadora, e perigosa, tivemos a satisfação de ouvir sinceramente de todos que esta 

é a opinião geral de toda a Província. O Faustíssimo dia doze do corrente é marcado para a decla-

ração publicíssima desta vontade: e quer Vossa Alteza se Digne aceitá-la, quer não, já não podemos 

retroceder à chama que nos impele a congratularmo-nos considerando em Vossa Alteza Real o Mo-

narca Constitucional do Reino do Brasil. Tudo confiamos, Senhor da Bondade de Vossa Majestade a 

quem Deus conserve e guarde muitos anos sobre o Trono do Reino do Brasil como havemos mister. 

Senhor

De Vossa Majestade 

Somos com o mais profundo respeito 

Fiéis e reverentes Súditos 
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Vitória, em Câmara de 2 de outubro de 1822 

Luís da Fraga Loureiro; Manuel de Morais Coutinho; João Pedro da Fonseca Portugal; Inácio Pinto 

Ribeiro; Francisco Caetano Simões.64

E no dia 12 de outubro de 1822, data que passou a ser considerada inicialmente 
como a data da Independência - e que só alguns anos depois seria substituída pelo 7 de se-
tembro -, a Câmara promoveu a Aclamação de Dom Pedro I, visto como o ato de adesão 
definitivo do Espírito Santo à Independência do Brasil e ao governo de Dom Pedro. Na 
ocasião, foi lavrado o chamado Auto da Aclamação, cujo teor integral é o seguinte:

Auto da Aclamação

Extrato 

A Câmara da Vila da Vitória 

Expõe todos os argumentos de razão e justiça, que oferece à Salvação e dignidade do Brasil, para 

que, tenha imediatamente lugar a Aclamação de Sua Majestade Imperial; sendo disto o mais forte 

penhor a unanimidade e todos os seus povos. 

Ano do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de mil oitocentos e vinte e dois, aos doze dias 

do mês de outubro do dito ano, nesta Vila de Nossa Senhora da Vitória, Cabeça da Comarca da 

Capitania do Espírito Santo. Em a Sala do Palácio da Junta do Governo Provisório desta Província 

onde se achava reunido o Senado da Câmara da mesma Presidido pelo Doutor Ouvidor Geral e 

Corregedor Inácio Acioli de Vasconcelos, o Juiz Ordinário, o Capitão Luís da Fraga Loureiro, os 

Vereadores Inácio Pereira de Amorins, o Quartel-Mestre João Pedro da Fonseca Portugal, Inácio 

Pinto Ribeiro, e o Procurador do Conselho Francisco Caetano Simões, onde também se achavam 

todos os Membros da Junta do Governo Provisório, o Reverendo Presidente José Nunes da Silva 

Pires, o Secretário. Luís da Silva Alves de Azambuja Susano, e os três Vogais, o Capitão-mor José Ri-

beiro Pinto, o Capitão Sebastião Vieira Machado, o Capitão José Francisco de Andrade de Almeida 
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Monjardim, e o Comandante das Armas desta Província o Tenente-Coronel Fernando Teles da Silva, 

e todas as mais pessoas da Nobreza, Povo e Tropa, e Autoridades Eclesiásticas, Civis, Militares, que 

em festivo aplauso também se achavam presentes, e logo aí o mesmo Doutor Corregedor Presiden-

te em voz alta e inteligível que todos perceberam disse que tendo o Senado da Câmara assentido e 

concordando com os votos, e sentimentos dos povos desta Vila, e seu termo a respeito da declaração 

da sua Independência e desligação do Governo de Portugal por ver que eram uniformes, unânimes, 

e reconhecer, como necessária, e indispensável para salvar esta Província do vilipendioso e abjeto 

estado de Colônia em que infelizmente por tantos anos jazeu, e a que debaixo do Sagrado nome da 

Constituição o pretendia outra vez reduzir o orgulhoso Congresso de Lisboa, e observando agora 

que depois de declarados independentes era o Seu unânime, e decisivo voto revestir o Senhor Dom 

Pedro de Alcântara atual Príncipe Regente e Defensor Perpétuo de todos os atributos inerentes ao 

Chefe do poder executivo, e Orná-lo com o título de Imperador Constitucional do Brasil para na 

qualidade de Independente do Governo de Portugal, e de acordo com Assembleia Geral Consti-

tuinte, e legislativa, conservar a mesma Independência, e Elevar o Brasil ao Seu maior estado de 

grandeza, prosperidade, e de glória: persuadido, e convencido o mesmo Senado da Câmara que um 

tal voto, e deliberação era sem contradição alguma conducente à felicidade deste vasto Continente, 

e de importantes, e vantajosas consequências para sua mesma grandeza, e prosperidade, e desejando 

ir sempre conforme com a vontade dos povos, única lei, pela qual se devem regular todos os que 

têm a árdua tarefa de os dirigir e governar; assentou, e deliberou unanimemente proclamar o Senhor 

Dom Pedro de Alcântara Primeiro Imperador Constitucional do Brasil, prestando, porém, previa-

mente o Juramento Solene de guardar, manter, defender a Constituição política, que fizer a mesma 

Assembleia Geral Constituinte, e legislativa do Brasil: e efetivamente foi aclamado neste mesmo dia 

por todo o povo, Clero, Nobreza, e Tropa desta Vila. E chegando o mesmo Doutor Corregedor 

Inácio Acioli de Vasconcelos à Janela do Palácio do Governo levantou a voz com grande entusias-

mo, e alegria repetindo as palavras que diziam, e soavam — Viva a Nossa Santa Religião — Viva a 

Independência do Brasil. — Viva a Assembleia Geral Constituinte, e legislativa do Brasil — Viva o 

Imperador Constitucional do Brasil o Senhor Dom Pedro Primeiro — Viva a Imperatriz do Brasil, 

e a Dinastia de Bragança Imperante no Brasil — Viva o Povo Constitucional do Brasil, a cujas vo-

zes corresponderam todos imediatamente com grande entusiasmo, e alegria, seguindo-se logo três 

salvas sucessivas cada uma de vinte um tiros, dados por todas as fortalezas desta Província pelas 

tropas, e salvas de mosquetaria: Acordaram mais, que visto ter-se celebrado o ato tão solenemente, 

como era desejado por todos, com o qual se assegura a prosperidade deste Vasto Império se passas-
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se imediatamente à Igreja Matriz a render Graças ao Todo Poderoso, onde já de antemão se tinha 

disposto que tudo se fizesse o mais solene, e aparatoso, que fosse possível. Acordaram mais, que 

este dia não só por ser o Natalício do Nosso Imperador Constitucional mas também por ser aquele 

mesmo em que todo o povo desta Comarca o havia levado ao título de Imperador fosse por isso um 

dos festivos para esta Câmara, em que anualmente se solenizasse do modo, que fosse possível para 

memória. Acordaram, finalmente, que por ocasião de tão justos prazeres, e alegrias se desse parte a 

Sua Majestade Imperial, do que se havia passado nesta Vila, e que se nomeasse uma pessoa das mais 

condecoradas para ir beijar-lhe a mão, e o felicitar em nome deste povo; e procedendo-se a votos, 

se assentou por pluralidade, que fosse encarregado desta comissão o Ilustríssimo e Excelentíssimo 

Desembargador Manuel Pinto Ribeiro Pereira de Sampaio, Deputado Eleito desta Província para 

a Assembleia legislativa desta mesma Província, o qual se achava atualmente nesta Vila a retirar-se 

para a Capital. 

E de tudo para constar mandaram fazer este auto em que todos os nomeados no primeiro e também 

neste se assinaram, e Eu Manuel Ribeiro da Silva, Escrivão da Câmara que o escrevi, e em fé de todo 

o referido também assinei. (Seguem-se centenas de assinaturas das pessoas mais proeminentes de 

Vitória e do Espírito Santo, incluindo os vereadores da Câmara da Capital)65 

No mesmo dia 12 de outubro de 1822 foi lavrado o igualmente importante Auto da 
Independência, no qual se declarava oficialmente a adesão do Espírito Santo à independência 
do Brasil.

AUTO DA INDEPENDÊNCIA 

Ano do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de mil oitocentos e vinte e dois, aos doze dias do 

mês de outubro do dito ano nesta Vila de Nossa Senhora da Vitória, Cabeça da Comarca da Capita-

nia do Espírito Santo. Em a Sala do Palácio da Junta do Governo Provisório desta Província, onde 

se reunira o Senado da  Câmara desta Vila presidida pelo Doutor Ouvidor Geral, e Corregedor da 

Comarca Inácio Acioli de Vasconcelos, o Juiz Ordinário o Capitão Luís da Fraga Loureiro, os Vere-

adores Inácio Pereira de Amorim, o Quartel-mestre João Pedro da Fonseca Portugal, Inácio Pinto 

Ribeiro, e o Procurador do Conselho Francisco Caetano Simões, onde também se achavam reunidos 

os Membros da Junta do Governo Provisório da Província,  o Reverendo Presidente José Nunes da 
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Silva Pires, o Secretário Luís da Silva Alves de  Azambuja Susano, e os vogais o Capitão-mor José 

Ribeiro Pinto, o Capitão Sebastião Vieira Machado, e o Capitão José Francisco de Andrade Almeida 

Monjardim, e juntamente o Comandante de Armas o Tenente Coronel Fernando Teles da Silva, e to-

das as mais pessoas da Nobreza, e Autoridades Eclesiásticas, Civis e Militares, e muitos Cidadãos de 

Várias Classes, que em festivo aplauso também se achavam presentes; e logo o mesmo Doutor Cor-

regedor Presidente em alta voz com grande entusiasmo, e alegria, declamou, dizendo, que constando 

a este Senado da Câmara por incontestáveis, e decididos fatos, que o voto unânime dos povos desta 

Província da Vila da Vitória era desligarem-se dos laços civis, e políticos, que os uniam ao Governo 

de Portugal, e proclamarem a Sua Independência a fim de não suportarem jamais o odioso, e vil 

estado de colônia, a que os pretende reduzir o Soberano Congresso de Lisboa, como evidentemente 

demonstram as suas medidas hostis, e os seus impolíticos e insidiosos Decretos: reconhecendo o 

mesmo Senado da Câmara a Justiça daquele voto, ou sentimento por que reconhece igualmente o 

princípio de que os povos se podem tornar independentes, e livres, logo que tenham forças e meios 

para sustentar a sua independência; E desejando conformar-se com a vontade e deliberação a fim de 

evitar dissenções e partidos, atalhar a guerra civil e promover a tranquilidade pública, e prosperidade 

da Província, deliberou unanimemente declarar e proclamar a mesma desejada independência, como 

de fato a declaram, e proclamam, prestando defendê-la, e dar a última gota de sangue: e aparecendo 

logo à varanda o Doutor Corregedor Inácio Acioli de Vasconcelos, e perguntando a todos o povo, 

Clero, Nobreza, e Tropa, que se achavam na Praça, se era esta realmente a sua Vontade e se estavam 

contestes, e satisfeitos, responderam que sim entre mil vivas de aplausos com demonstrações de 

prazer, em sinal de contentamento à independência e adesão à causa do Brasil; todos apresentavam 

no braço esquerdo um laço verde com as palavras por baixo, que dizem — Independência ou morte 

— como também no chapéu o Tope da confederação formado de cores, verde e  amarelo. 

E de tudo para constar mandaram fazer este auto, em que todos os enunciados, e mais Nobreza 

e Autoridades Eclesiásticas, Civis, e Militares, e mais cidadãos assinaram; e Eu, Manuel Ribeiro da 

Silva, Escrivão da Câmara, o escrevi, e em fé de todo o referido assinei.66 

Mesmo assim, poucos dias depois do 12 de Outubro, a Câmara ainda enviou outro 
ofício ao Príncipe Dom Pedro no qual ela reforçava sua adesão a ele. Dizia o ofício de 26 de 
outubro:
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Senhor: 

A Câmara da Vila da Vitória Capital da Província do Espírito Santo, depois de ter, muito reveren-

temente, participado A Vossa Imperial Majestade a intenção em que estavam estes povos de acla-

marem A Vossa Majestade Primeiro Imperador Constitucional deste vasto Império do Brasil, tem 

novamente a honra de levar ao Alto Conhecimento de Vossa Imperial Majestade, que o faustíssimo  

dia doze do corrente viu com efeito aclamar-se do modo mais solene, e pomposo, que foi possível 

com inexplicáveis aplausos, e  entusiasmo de todo o povo, todas as corporações, e autoridades civis, 

Eclesiásticas, e Militares, proclamando-se ao mesmo tempo a Independência deste grande Império 

com o firme protesto de a sustentar, defender à custa da própria vida. Nós, cheios de prazer e satis-

fação nos congratulamos e nos damos reciprocamente mil parabéns, e a todos os Brasileiros por tão 

fausto, e ditoso dia, que preencheu a satisfação de todo o Brasil, e penetrados de amor, de respeito 

felicitamos A Vossa Majestade Imperial, e beijamos deste modo a Augusta Mão de Vossa Majesta-

de, incumbindo ao Deputado desta Província o significar de viva voz A Vossa Majestade os puros 

sentimentos, que nos animam para com a Augusta Pessoa de Vossa Majestade, e a Sagrada Causa 

que defendemos e render A Vossa Majestade as mais sinceras homenagens, e felicitações. Digne-se 

Vossa Majestade aceitar os mais puros e ardentes votos de felicidade, e obediência. 

Deus Guarde A Vossa Majestade Imperial por muitos e dilatados anos para felicidade e glória do 

Brasil, como ao mesmo Brasil há mister. 

Vila da Vitória em Câmara de 26 de outubro de 1822. 

Luís da Fraga Loureiro - Inácio Pereira Amorim -  João Pedro da Fonseca Portugal - Inácio Pinto 

Ribeiro - Francisco Caetano Simões.67 

Encarregado de ir pessoalmente representar a Câmara de Vitória perante o Impe-
rador Dom Pedro I, o ouvidor Manuel Pinto Ribeiro Pereira de Sampaio, em 6 de dezembro 
de 1822, proferiu o seguinte discurso diante do Imperador:

Senhor: 

Encarregado pela Câmara da Vila da Vitória Capital da Província do Espírito Santo de em seu nome, 
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e do Povo, que ela representa, beijar a Mão de Vossa Majestade Imperial e render as devidas felicita-

ções pela solene e Fausta Aclamação de Vossa Majestade Imperial, no Memorável dia 12 de outubro, 

desvanecido com tão digna e honrosa comissão, eu tenho hoje a honra e a fortuna de ser, perante à 

Augusta Pessoa de Vossa Majestade Imperial, o intérprete dos seus sentimentos, e o órgão das suas 

expressões. Os Brasileiros, Senhor, despedaçadas as vis cadeias do despotismo, com que por espaço 

de mais de três séculos foram oprimidos os seus sensíveis e valorosos pulsos, achando-se no estado 

de liberdade, em que a natureza os constituiu, pois que nasceram livres, e não escravos, não podiam 

deixar de encarar com horror, e aversão a ideia de recolonização e de escravidão; nem de olhar 

com ódio e desprezo para aquela que outra vez a concebesse, e desenvolvesse. Observando que no 

Soberano Congresso de Lisboa se lhe forjavam constitucionalmente novos grilhões, que eram con-

siderados beneméritos da Pátria os seus verdugos, e opressores; e que longe de se portarem como 

bons Irmãos, se mostravam, pelo contrário, orgulhosos Senhores; conhecendo finalmente, que a sua 

liberdade era ameaçada, seus direitos postergados, e sua dignidade aviltada, e não podendo conter 

por mais tempo a raiva e a desesperação, que fervia em seus peitos, resolveram romper os fracos 

laços de união, que ainda existiam, proclamando solenemente a sua Independência Civil, e jurando 

mantê-la, e sustentá-la à custa da última gota do seu sangue. Avançado este tão nobre passo que lhe 

restava ainda...? Eleger um Chefe, que os dirigisse, e ajudasse a sustentar a mesma Independência. E 

qual deveria ele ser? Aquele sem dúvida, que pelo seu verdadeiro amor ao País, e aos seus habitantes, 

e pelas suas virtudes morais, e civis se constituísse digno de tão alto emprego. Vossa Majestade, Se-

nhor; Que dotado daquelas mesmas virtudes se dignou tomar sobre seus ombros o peso da defesa 

dos seus direitos, e da sua liberdade; Vossa Majestade que possuído dos mais luminosos princípios 

liberais marchou adiante da vontade dos Povos mandando convocar uma Assembleia Geral Consti-

tuinte, e Legislativa; Vossa Majestade, enfim, que pela energia, entusiasmo, e desvelo, com que Tem 

promovido a felicidade, liberdade e glória deste vasto Continente se tem tornado Credor dos seus 

respeitos, sua estima, e do seu amor .

Que Título porém seria correspondente e proporcionado ao Chefe de um tão extenso território, 

as virtudes, e merecimentos, de Vossa Majestade e a gratidão dos Brasileiros? O de Imperador. Eis 

o que praticaram, Senhor, os habitantes da Vila da Vitória. Penetrados, e convencidos de iguais 

sentimentos e sensíveis aos desvelos, e cuidados de Vossa Majestade aclamaram unanimemente, e 

com todo o fervor a Vossa Majestade no dia 12 de outubro Primeiro Imperador Constitucional do 

Brasil,  reprimindo até então os impulsos dos seus corações, e reservando para aquele dia a mani-
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festação dos seus sentimentos e desejos para coincidir com aquele, em que o Supremo Árbitro do 

Universo deu o ser a Vossa Majestade Imperial, como para designar, que Vossa Majestade Imperial, 

Estava por ele preservado, e destinado para felicidade de  uma grande porção da humanidade. Na 

verdade, Senhor, a unanimidade de pensar dos Brasileiros, e a simultaneidade com que um tal ato foi 

celebrado em tão distantes Províncias deste Império dá manifesta e incontestavelmente a conhecer 

a Intervenção da Providência. Procedendo daquela maneira, os Capitanienses nada mais fizeram do 

que pagar uma dívida, pela qual estavam penhorados os seus corações. Quais foram os transportes 

de júbilo, e de satisfação, quando deram a Vossa Majestade Imperial os vivas na qualidade de Impe-

rador Constitucional, eu mesmo, que fui testemunha presencial não os posso exprimir. É mais fácil 

imaginá-los do que descrevê-los. Brilhava a alegria em todos os seus gestos, e movimentos. Lágrimas 

de gosto, e de prazer corriam pelas suas faces, e ao pronunciar o Nome de Pedro davam-se mútu-

os, e recíprocos abraços, e parabéns: prometiam eterna obediência, e fidelidade à Pessoa de Vossa 

Majestade Imperial, e faziam sinceros votos ao Ente Supremo pela conservação de Vossa Majestade 

Imperial, por longos, e dilatados séculos. Tais foram, Senhor, os sentimentos, e expressões dos meus 

Patrícios, e o mesmo me atrevo a afiançar a respeito das Câmaras, e Povo das Vilas de Almeida, e 

Espírito Santo. Digne-se, portanto, Vossa Majestade Imperial, Atendê-los, e acreditá-los. Eles serão 

sempre os mesmos enquanto existirem. Brasileiros desconhecem a ingratidão, e a infidelidade. 

Rio de Janeiro, 6 de dezembro de 1822. 

Manuel Pinto Ribeiro Pereira de Sampaio.68 

A adesão incondicional da Câmara de Vitória ao príncipe Dom Pedro e ao novo 
governo do Rio de Janeiro, num momento em que as tropas do general Madeira desafiavam 
militarmente a independência do Brasil, a partir da Bahia, cuja jurisdição até então se estendia 
até São Mateus, abarcando todo o norte do território do atual Espírito Santo, ajudou a definir 
a situação política dessa região, onde ainda havia adeptos do general português. 

Em ofício de 23 de janeiro de 1823, a Câmara comunicou ao Imperador Dom Pe-
dro I, através do procurador José Vieira de Matos, que organizara uma expedição dos mora-
dores de Vitória a São Mateus para ir ali aclamar o príncipe e declarar a região independente 
do governo da Bahia e das tropas do general Madeira. Dizia o ofício:
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Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor 

Um dos principais sentimentos, que animam os leais corações do povo desta Província, é sem dúvida 

o amor, que professam a Vossa Excelência.  Se fosse necessário dar provas desta verdade, fácil nos 

seria achá-las, na certeza de que Vossa Excelência jamais deixará de promover tudo quanto for a bem 

desta Província, pois que tem depositado nas suas mãos o promover a felicidade dos povos. No dia 9 

de janeiro do corrente recebemos o Oficio de Vossa Excelência, o qual acompanhava sete exempla-

res para serem divididos pelas Câmaras desta Província, ao que lhe demos o devido cumprimento: e 

querendo a Câmara desta Vila responder circunstancialmente a Vossa Excelência, o não pode fazer 

por se achar a Vila despovoada pela expedição, que desta saiu à Vila de São Mateus para ali Aclamar 

a Sua Majestade Imperial logo que se recolha, a Câmara conjunta do povo cumprirá com o seu dever, 

pois que só assim deverá ser; visto o termo de vereança de 12 de outubro do ano passado da Acla-

mação de Sua Majestade Imperial em que contém o Juramento prévio de Sua Majestade Imperial 

a Constituição que fizeram as Cortes Gerais Constituintes Brasílicas, em que todas as autoridades 

assinaram, e estas agora o deverão fazer para reclamar a sua assinatura. 

Deus Guarde a Vossa Excelência. 

Em Câmara da Vila da Vitória Província do Espírito Santo em 23 de janeiro de 1823. 

Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor Doutor José Vieira de Matos, Procurador-Geral desta Provín-

cia do Espírito Santo. 

Francisco Coelho de Aguiar — Inácio Pereira Amorim — João Pedro da Fonseca Portugal — Fran-

cisco Caetano Simões.69 

A adesão da vila de São Mateus ao governo da Junta do Espírito Santo, prontifican-
do-se a lutar ao lado das tropas “brasileiras” contra as tropas do general português Madeira 
de Melo - que comandava a resistência ao príncipe Dom Pedro a partir da Bahia -, e por 
iniciativa da Câmara de Vitória, justificou a “devolução” da região de São Mateus à jurisdição 
do Espírito Santo. Essa devolução foi determinada por aviso do governo imperial, datado de 
10 de abril de 1823.70 
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A postura patriótica da Câmara Municipal de Vitória apoiando incondicionalmente 
o processo político de constituição formal do Estado Brasileiro, capitaneado pelo príncipe 
Dom Pedro a partir do Rio de Janeiro, foi um dos momentos culminantes da atuação histó-
rica da instituição. 

Todavia, ela ajudou também a definir a própria condição histórica e territorial da 
nova “pequena pátria” do Espírito Santo, ao conseguir a “devolução” para a jurisdição do 
Espírito Santo de uma região que corresponde a cerca de 50% de seu território atual: a região 
norte do Estado, que abrangia todas as terras acima do rio Doce até ao rio Mucuri.
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       AS CÂMARAS MUNICIPAIS   

       NO IMPÉRIO:     

   O novo marco legal e a decapitação do municipalismo colonial  
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O processo de independência política do país e o da formação de uma nova ordem 
política nacional -  que começou de fato com a transferência da Corte para o Brasil em 1808 
e só terminou efetivamente com a consolidação da monarquia e a ascensão de Dom Pedro II 
em 1840 - demandou inevitavelmente a mobilização política dos agrupamentos sociais dis-
tribuídos pelas antigas capitanias e a afirmação simultânea das “pequenas pátrias” regionais. 

Desde os primórdios deste processo, porém, já com o estabelecimento da Corte no 
Rio de Janeiro, emergiu uma realidade política que foi pouco a pouco se tornando mais evi-
dente: a afirmação de um centro político unitário e nacional, e a extensão de sua autoridade 
sobre todo o território da antiga colônia, se fazia pelo fortalecimento simultâneo do poder 
dos representantes do poder central no plano das antigas capitanias. Ou seja, o fortalecimen-
to da autoridade central implicava necessariamente o fortalecimento da autoridade de seus 
prepostos nas capitanias. 

A consequência mais notável deste processo é que tem início assim o esvaziamen-
to da autoridade política das antigas câmaras municipais. Isto é, a afirmação capitanial e da 
centralidade unitarista implicou a redução da autonomia dos municípios e a subalternização 
da única organização política que havia perdurado durante toda a etapa colonial: as câmaras 
municipais.

No auge da mobilização que levou à ruptura com Portugal em 1822, as câmaras 
ainda puderam desempenhar, como vimos no capítulo anterior, papel relevante na sustenta-
ção à política que estava sendo liderada e implementada pelo príncipe Dom Pedro, a partir 
do Rio de Janeiro. 

No entanto, passada essa fase crucial, quando a independência externa já se enca-
minhava para a sua consolidação, e quando os problemas de construção da ordem política 
interna se tornavam sobressalentes, foi se tornando cada vez mais explícita, para os líderes 
políticos e os construtores da nova ordem centralizadora, a necessidade de redução da auto-
nomia municipal, e da desmobilização do potencial disrruptivo que as antigas câmaras repre-
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sentavam. O imperativo da ordem interna se sobrepunha ao da resistência à pressão externa.

O resultado final será a afirmação de um poder unitário centralizado, com a con-
cessão de uma relativa margem de autonomia para as antigas capitanias, agora chamadas de 
províncias, mas que se afirmam praticamente “engolindo” o que restava da velha altivez das 
câmaras municipais.

Vou retratar neste capítulo como se deu esse processo, em suas linhas gerais, no 
Espírito Santo, a partir do marco legal que norteou a construção do sistema político imperial.

Já vimos que nos anos em que o Espírito Santo foi visitado pelo botânico Saint-
-Hilaire, por volta de 1818, ele ainda pôde descrever a atuação da Câmara municipal como 
a principal autoridade da vila, depois do governador. Contudo ele já havia percebido que a 
autoridade da Câmara e de seus oficiais, dependia cada vez mais da autoridade do governador 
em virtude principalmente de ser a vila a sede do governo regional. 

Como afirmamos, e repetimos, “a “interferência” dos novos governadores da Ca-
pitania no âmbito de atuação da Câmara limitava a sua autoridade e criava um conflito de 
jurisdição que nem sempre era bem resolvido, e quando o era favorecia a autoridade do 
governador que se sobrepunha à da Câmara. Saint-Hilaire observou com muita argúcia, a 
esse respeito, que, em virtude da supremacia do governador os “homens mais notáveis” re-
cusavam-se a ocupar os cargos camarários, assim evitavam ver o seu prestígio social abalado 
por autoridades “prepotentes” que, na maioria das vezes, vinham “de fora” e governavam de 
forma mais ou menos “despótica”. 

Nesse sentido, o governador Francisco Rubim - que passou para a história como o 
protótipo do governador eficiente, mas despótico e autoritário -, por exemplo, sugeria que o 
Juiz Ordinário, que ainda era uma função eletiva e camarária e funcionava na prática como 
verdadeiro presidente da Câmara, fosse substituído pelo chamado Juiz de Fora. Esse juiz 
tratava-se de um magistrado letrado subordinado exclusivamente ao poder central e ao seu 
preposto na Capitania, o próprio governador.

Essa tendência política de redução da margem de autonomia da Câmara, que já vi-
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nha se pronunciando desde 1808, foi temporariamente suspensa com a mobilização política 
requerida pelo processo da Independência - que transformou as Câmaras em todo o país em 
um importante protagonista político.  De forma que, logo após a Independência de 1822, e 
pelo menos até 1828, ainda existia no país um clima político aparentemente favorável à afir-
mação das municipalidades. 

Vitória, por exemplo, foi elevada à condição de cidade, e abandonou a antiga con-
dição de vila. Ela possuía agora o título e a honra de cidade, adquiridos através do Decreto 
Imperial de 18 de março de 1823, que transformou todas as capitais de províncias, as antigas 
“capitanias”, em cidades.01 

No ano seguinte, 1824, foi outorgada também a primeira Constituição do Brasil, 
que recriava as câmaras municipais, ainda atribuindo a elas um caráter eletivo. Ela atuou, 
portanto, ainda dentro do mesmo espírito liberal que havia predominado na luta pela inde-
pendência. E não foi por outro motivo que as câmaras municipais, incluindo a de Vitória, 
aplaudiram efusivamente e se manifestaram favoráveis ao projeto que se converteu na Cons-
tituição de 1824. A fórmula mais ou menos genérica adotada no texto constitucional a respei-
to da formação das câmaras, atribuindo a elas o “governo municipal”, ainda não pressagiava 
o que aconteceria depois.02 

Na verdade, três artigos do Capítulo I, - “Da Administração”, do Título 7º, “Da 
Administração e Economia das Províncias” -, da primeira Constituição do Brasil, de 1824, 
normatizavam o funcionamento das câmaras municipais no Brasil. 

O Artigo 167 estabelecia: “Em todas as Cidades, e Vilas ora existentes, e nas mais, 
que para o futuro se criarem, haverá câmaras, às quais compete o governo econômico, e mu-
nicipal das mesmas cidades, e vilas.” E o Artigo 168 determinava: “As câmaras serão eletivas, 
e compostas do número de vereadores, que a Lei designar, e o que obtiver maior número 
de votos, será presidente.” E para concluir, o Artigo 169 estabelecia: “O exercício de suas 
funções municipais, formação das suas posturas policiais, aplicação das suas rendas, e todas 
as suas particulares e úteis atribuições, serão decretadas por uma Lei regulamentar.”

Esses três artigos da nova Constituição, ao se referirem, por exemplo, ao “governo 
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econômico”, já davam a entender que as câmaras deveriam se abster do “governo político”, 
concentrando-se nas questões administrativas. A nova Constituição também anunciava uma 
mudança importante ao criar, em seu Artigo 162, a função dos Juízes de Paz, os quais, como 
ela dizia, “serão eletivos pelo mesmo tempo, e maneira, por que se elegem os vereadores das 
câmaras. Suas atribuições, e distritos serão regulados por Lei”. Começava aí, segundo penso, 
com a criação da função de Juiz de Paz, a desvinculação das câmaras municipais do exercício 
da função judiciária, e a possibilidade de elas ficarem restritas à função administrativa e ao 
“governo econômico” e municipal das vilas e cidades. 

Todavia, a lei regulamentar de que falava a primeira Constituição só seria emitida a 
1º. outubro de 1828. Foi essa a lei que normatizou o funcionamento das câmaras até o final 
da Monarquia, em 1889, com poucas alterações. E por isso vale a pena apresentar aqui as suas 
principais determinações. 

A lei regulamentar foi decretada pela Assembleia Geral, hoje Congresso Nacional, 
sancionada por Dom Pedro I e deu nova forma às câmaras municipais. Essa lei delimitou as 
atribuições da Câmara e determinou o processo pelo qual os novos vereadores juntamente 
com os juízes de paz, as novas autoridades judiciais de primeira instância, seriam eleitos.03

De acordo com ela, as câmaras das cidades seriam compostas por nove membros, 
e as das vilas por sete, e por um secretário.  A eleição dos membros seria feita de quatro em 
quatro anos, no dia 7 de setembro, em todas as paróquias dos respectivos termos das cidades, 
ou vilas, nos lugares que as câmaras designassem. E todos os votantes das paróquias pode-
riam ser eleitos vereadores. (Artigo 1º -  § 4)

Reunidos os cidadãos no dia decretado, e nos lugares que fossem designados, de-
pois que se tivesse formada a Mesa, cada um dos votantes entregaria ao presidente uma 
cédula, contendo os nomes de pessoas elegíveis, correspondente ao dos vereadores, que se 
houvessem de eleger, e que seria assinada no verso, ou pelo mesmo votante ou por outro a 
seu rogo, e fechada com um rótulo, dizendo: “Vereadores para a Câmara da cidade de (....) ou 
vila de (....); imediata, e sucessivamente entregaria outra cédula, contendo os nomes de duas 
pessoas elegíveis, uma para Juiz de Paz, outra para suplente do distrito, onde estes houvessem 
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de servir, e que seria do mesmo modo assinada, e fechada com rótulo, dizendo: ‘Juiz de Paz, 
e suplente da paróquia de (...) ou da capela de (....). Os que não pudessem ir pessoalmente 
por impedimento grave, mandariam as cédulas em carta fechada ao presidente da assembleia, 
declarando o motivo por que não compareceram. E os que assim não o fizessem poderiam 
ser multados.” (Artigos 7º, 8º, e 9º)

Recebidas as cédulas dos votantes, a Mesa deveria remeter, fechadas, as que se refe-
rissem aos vereadores, com ofício, em que se declare o número delas, à respectiva Câmara, a 
qual, logo que houvesse recebido as de todas as paróquias do seu termo, as apuraria a “portas 
abertas” em dia designado, fazendo isso público por editais. Feita a apuração das cédulas re-
metidas à Câmara, os que obtivessem o maior número de votos seriam os vereadores eleitos. 
O que obtivesse a maioria dos votos seria o Presidente da Câmara. (Artigos 10 e 12)

Os vereadores podiam ser reeleitos, não tinham remuneração, mas poderiam escu-
sar-se, se a reeleição fosse imediata. Os eleitos não poderiam se recusar a assumir o mandato, 
exceto por enfermidade grave ou prolongada ou por ter emprego civil, eclesiástico ou militar, 
cujas obrigações fossem incompatíveis de se exercerem conjuntamente. (Artigos 18 e 19)

Essas normas eleitorais substituíam definitivamente os antigos “pelouros”, a forma 
antiquada através da qual os vereadores eram escolhidos, dando ao processo eleitoral uma 
feição mais “moderna” e regular. 

Contudo, foi no âmbito das atribuições das câmaras que a nova legislação mais 
inovou. Ela definiu, contrariamente a toda a tradição até então imperante em Portugal e no 
Brasil, que as câmaras seriam corporações meramente administrativas, e não exerceriam mais 
nenhuma jurisdição contenciosa. (Artigo 24) 

Com efeito, essa norma separava o exercício das atribuições administrativas das 
judiciais e representava um certo avanço no sentido de melhorar a organização do serviço 
público judiciário. Entretanto, como percebeu o jurista Victor Nunes Leal, “a ênfase que pôs 
a lei no caráter administrativo das municipalidades, por um lado, constituía eficiente processo 
técnico de redução da sua autonomia e, por outro, concorria para impedir que os municípios 
se tornassem centros de atividade política mais intensa, capazes de estimular os interesses e 
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aspirações das camadas inferiores da população.”04

Além disso, as câmaras só se reuniriam a cada ano em quatro sessões ordinárias 
de três em três meses, no tempo que elas marcassem, e que durariam os dias que fossem 
necessários, nunca menos de seis. Contudo, as câmaras poderiam ser convocadas extraor-
dinariamente pelo Presidente.  Achando-se reunidos nas cidades ou vilas, cinco vereadores, 
poderiam deliberar, a maioria de votos decidia, e, no caso de empate, teria o presidente voto 
de qualidade para o desempate.  O Vereador faltoso sem motivo justo seria multado (Artigos 
25 a 28)

A Lei de 1828 também iniciou uma tradição na definição de normas formais e de 
uma liturgia, vamos dizer assim, com relação à postura pessoal dos vereadores e ao funcio-
namento cotidiano da Câmara. 

Assim, por exemplo, no dia marcado para o princípio de cada uma das sessões or-
dinárias, os vereadores se reuniriam às 9 horas da manhã na Casa da Câmara, e aí, a “portas 
abertas, havendo assentos para os espectadores que concorressem diariamente, o presidente, 
assentado no topo da Mesa, tendo ao lado os vereadores, assentados sem distinção, nem pre-
cedência, daria princípio à sessão com as palavras: Abre-se a sessão”. As sessões durariam, a 
cada dia, “praticadas as mesmas formalidades, o tempo que fosse necessário para a discussão 
e a proposta das matérias, que nelas devem e podem ter lugar”. No entanto, não deveriam 
exceder o tempo de quatro horas. “Terminar-se-ia a sessão pelas palavras do presidente: Fe-
cha-se a sessão”. (Artigos 29 a 30)

Aberta a sessão, o presidente deveria declarar a matéria da discussão, manter a or-
dem nela, dando a palavra ao que primeiro a pedir, e fazendo observar a decência, e a civili-
dade entre os vereadores e espectadores.  Se algum Vereador não quisesse “voltar à ordem, o 
presidente o mandaria calar-se; e não obedecendo, fá-lo-ia sair da sala, consultando primei-
ramente os outros vereadores; ou levantaria a sessão, quando a nada se quisesse sujeitar”. 
Nesse caso, a Câmara, na sessão seguinte, deliberaria se devia o Vereador ser ou não admiti-
do; e sendo resolvido pela negativa, chamar-se-ia o imediato, o suplente, “salvo o recurso ao 
Conselho Geral da Província, ou ao Conselho da Presidência, em quanto aquele não estivesse 
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em exercício”. (Artigos 31 e 32)

E qualquer um dos vereadores, incluindo o presidente, podia propor e discutir o 
que lhe parecesse conveniente ao desempenho de suas atribuições, fazendo-o por escrito 
com assinatura, e data. Tendo falado os vereadores que quisessem sobre a matéria, o presi-
dente a poria em votação, dando também o seu voto por último, e o que a maioria decidisse 
se tomaria como resolução. (Artigos 33 e 34) 

O secretário, que estaria junto à Mesa, lavraria a ata, “declarando nela os objetos 
expostos à discussão, as propostas e emendas, que se apresentaram, e por quem; a decisão 
final, e os nomes dos que votaram pró e contra”; e essa ata seria assinada pelo presidente, e 
todos os vereadores presentes. (Artigo 35)

Nenhum Vereador poderia votar em negócio de seu particular interesse, nem dos 
seus ascendentes, ou descendentes, irmãos, ou cunhados, enquanto durasse o cunhadio. 
Igualmente não votariam aqueles que jurassem ter suspeição. (Artigo 38)

A Lei foi minuciosa ao ponto de determinar que os vereadores deveriam mandar fa-
zer os cofres e armários que fossem necessários para a guarda dos documentos das eleições, 
das escrituras, e demais papéis que formariam o arquivo da Câmara, e aonde se deveriam 
guardar os livros das vereações, tombos, e quaisquer outros; os quais deveriam ser numera-
dos e rubricados pelo presidente gratuitamente, com seus termos de abertura e encerramen-
to. Os livros indispensáveis seriam: um para o registro das posturas em vigor, e outro em que 
se registrasse a presente Lei, e todos os artigos das que se fossem publicando e que dissessem 
respeito às Câmaras. (Artigos 49 e 50)

Em outro artigo, definia-se também que a Câmara da capital daria posse e jura-
mento ao presidente da Província, de que se lavraria termo, que seria assinado pelo mesmo 
Presidente, e vereadores presentes, e a comunicariam às outras câmaras da Província para que 
se publicasse por editais. (Artigo 53)

Ficava claro, no entanto, que essa função de dar posse ao presidente da Província, 
não implicava, como ocorria na era colonial, que a Câmara dispusesse de qualquer autoridade 
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para interferir na própria nomeação do presidente, que era uma prerrogativa exclusiva do 
poder central.

Constrangidos pelo fato de que, na verdade, não havia nas localidades qualquer re-
presentação do poder central que pudesse se encarregar de realizar as eleições regularmente, 
e apesar de estar se propondo o esvaziamento político das câmaras municipais, os legislado-
res de 1828 determinaram que as câmaras promoveriam as eleições dos membros das câma-
ras legislativas, da maneira que determinasse a Lei. (Artigo 60)

Com essa norma, no entanto, ao invés de promover o esvaziamento político da Câ-
mara municipal, os legisladores estavam criando um mecanismo através do qual as câmaras 
municipais poderiam se converter em um espaço político decisivo no controle e na manipu-
lação eleitoral, que viria a ser uma das marcas do período.  

Outra medida estruturante também foi a que mandava publicar pela imprensa, e no 
lugar onde melhor lhes conviesse, um extrato de todas as resoluções tomadas, com as decla-
rações especificadas nas atas da Câmara. (Artigo 62) 

Por conseguinte, a obrigatoriedade de publicação dos atos da Câmara ensejaria a 
criação da imprensa local. No Espírito Santo, ela foi uma das responsáveis, por exemplo, 
pela criação do primeiro jornal da província, o Correio da Vitória, cuja atuação estudaremos 
a seguir.

Contudo, era no “Título III”, referente às chamadas “Posturas Policiais” que vi-
nham descritas as principais funções dos vereadores e das câmaras. Elas especificavam con-
cretamente a determinação, contida no Artigo 24, pela qual as câmaras seriam corporações 
meramente administrativas. 

O Artigo 66, por exemplo, dizia que os vereadores:  

Terão a seu cargo tudo quanto diz respeito à polícia, e à economia das povoações, e 
seus termos, pelo que tomarão deliberações, e proverão por suas posturas sobre os seguintes 
objetos:
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§1º. Alinhamento, limpeza, iluminação, e desempachamento das ruas, e praças; con-
servação e reparos de muralhas feitas para segurança dos edifícios, e prisões públicas; calça-
das, pontes, fontes, aquedutos, chafarizes, poços, tanques, e quaisquer outras construções em 
benefício comum dos habitantes, ou para decoro e ornamento das povoações.

§2º. Sobre o estabelecimento de cemitérios fora do recinto dos templos; o esgota-
mento de pântanos, e qualquer estagnação de águas infectas; sobre a economia e asseio dos 
currais, e matadouros públicos, sobre a colocação de curtumes, sobre os depósitos de imun-
dícies, e quanto possa alterar, e corromper a salubridade da atmosfera.

§3º. Sobre edifícios ruinosos, escavações, e precipícios nas vizinhanças das povoa-
ções, mandando-lhes pôr divisas para advertir os que transitam; suspensão e lançamento de 
corpos, que possam prejudicar ou enxovalhar aos viandantes; cautela contra o perigo pro-
veniente da divagação dos loucos, embriagados, de animais ferozes, ou danados, e daqueles, 
que, correndo, pudessem incomodar os habitantes; providências para acautelar e atalhar os 
incêndios.

§4º. Sobre as “vozerias” nas ruas em horas de silêncio, injúrias e obscenidades con-
tra a moral pública.

§ 5º. Sobre os daninhos, e os que trazem gado solto sem pastor a lugares onde pos-
sam causar qualquer prejuízo aos habitantes, ou lavouras; extirpação de répteis venenosos, ou 
de quaisquer animais e insetos devoradores das plantas; e sobretudo o mais que diz respeito 
à polícia.

§ 6º. Sobre construção, reparo e conservação das estradas, caminhos; plantações de 
árvores para preservação de seus limites à comodidade dos viajantes, e das que forem úteis 
para a sustentação dos homens e dos animais, ou sirvam para fabricação de pólvora e outros 
objetos de defesa.

§ 7º. Proverão sobre lugares onde pastem e descansem os gados para o consumo 
diário, enquanto os Conselhos os não tiverem próprios.
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§ 8º. Protegerão os criadores, e todas as pessoas, que trouxerem seus gados para os 
venderem, contra quaisquer opressões dos empregados dos registros e currais dos Conse-
lhos, onde os haja; ou dos marchantes e mercadores deste gênero, castigando com multas, 
e prisão, nos termos do título 3º Artigo 71, os que lhes fizerem vexames, e acintes para os 
desviarem do mercado.

§9º.  Determinar que só nos matadouros públicos, ou particulares, com licença das 
Câmaras, se poderão matar, e esquartejar as reses; e calculado o arrobamento de cada uma 
rês, estando presente os exactores dos direitos impostos sobre a carne; permitir-se-á aos do-
nos dos gados conduzi-los depois de esquartejados, e vendê-los pelos preços, que quiserem, 
e onde bem lhes convier, contanto que o façam em lugares patentes, em que a Câmara possa 
fiscalizar a limpeza, e salubridade dos talhos, e da carne, assim como a fidelidade dos pesos.

§ 10. Proverão igualmente sobre a comodidade das feiras, e mercados, abastança, 
e salubridade de todos os mantimentos, e outros objetos expostos à venda pública, tendo 
balança de ver o peso, e padrões de todos os pesos e medidas para se regularem as aferições; 
e sobre quanto possa favorecer a agricultura, comércio e indústria dos seus distritos, absten-
do-se absolutamente de taxar os preços dos gêneros, ou de lhes pôr outras restrições à ampla 
liberdade, que compete a seus donos.

§ 11. Excetua-se a venda da pólvora, e de todos os gêneros suscetíveis de explosão, 
e fabrico de fogos de artifício, que pelo seu perigo, só se poderão vender, e fazer nos lugares 
marcados pelas Câmaras, e fora de povoado, para o que se fará conveniente postura, que 
imponha condenação, aos que a contravierem.

§ 12. Poderão autorizar espetáculos públicos nas ruas, praças, e arraiais, uma vez 
que não ofendam a moral publica, mediante alguma módica gratificação para as rendas do 
Conselho, que fixarão por suas posturas.”

Outros artigos também atribuíam às Câmaras a responsabilidade pelo estabeleci-
mento e a conservação de casas de caridade, para que se curassem os doentes necessitados, e 
se vacinassem todas as crianças do distrito, e adultos que o não tiverem sido, tendo médico, 
ou cirurgião a seu serviço. (Artigo 69)
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Igualmente se encarregava às Câmaras da inspeção sobre as escolas de primeiras 
letras, e pela educação e destino dos órfãos pobres. (Artigo 70)

As câmaras deliberariam sobre os meios de promover e manter a tranquilidade, a 
segurança, a saúde e a comodidade dos habitantes; o asseio, a segurança, elegância, e regula-
ridade externa dos edifícios e ruas das povoações. (Artigo 71)  

Sobre todos esses objetos, regulados pela Lei, as câmaras elaborariam as suas pos-
turas, que seriam publicadas por editais, antes, e depois de confirmadas pelo Conselho Geral.  
(Artigo 71)

Como se vê, as funções administrativas das câmaras eram bastante amplas e mi-
nuciosas e, sobre praticamente todos os assuntos, as Câmaras ficavam autorizadas a expedir 
posturas. No entanto, essas decisões camarárias precisariam ser submetidas à aprovação do 
Conselho Geral, o órgão que antecedeu às assembleias legislativas, que só seriam criadas em 
1834. Segundo o Artigo 39 da Lei de 1828: “As câmaras, na sua primeira reunião, examinarão 
os provimentos, e posturas atuais, para propor ao Conselho Geral o que melhor convier aos 
interesses do município; ficando, depois de aprovados, sem vigor todos os mais.”

Além de ter que submeter suas decisões administrativas e de natureza econômica à 
aprovação do Conselho Geral, e depois de 1834 à Assembleia Legislativa Provincial, também 
cabia recurso delas ao presidente da Província. Por esse motivo, segundo Carneiro Maia: 
“Em relação aos atos de competência municipal, deu a lei jurisdição tão ampla aos presiden-
tes de Província que, em grau de recurso, podem eles conhecer indistintamente de todas as 
deliberações, acórdãos, ou posturas das câmaras em matéria de economia e administração.” 
Os vereadores podiam, inclusive, ser suspensos pelo presidente da Província.05

A Lei de 1828 era igualmente restritiva ao poder das câmaras com relação à maté-
ria financeira. O seu pressuposto fundamental nesse campo era o de que as câmaras: “Não 
podendo prover a todos os objetos de suas atribuições, preferirão aqueles que forem mais 
urgentes”. (Artigo 76) 

Determinava também a esse respeito o Artigo 77 que as câmaras: “Geralmente 
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proporão ao Conselho Geral de Província, tanto os meios de aumentar suas rendas, como a 
necessidade, ou utilidade de fazer delas alguma extraordinária aplicação.” Ou seja, qualquer 
medida na área financeira precisava ser aprovada pelos órgãos superiores. 

Nesse sentido, não havia na Lei a especificação de qualquer tipo de imposto que 
as câmaras pudessem instituir autonomamente. As câmaras podiam vender, aforar, trocar, 
arrendar e explorar diretamente os bens que lhe pertencessem. Elas também poderiam apli-
car multas pela violação das posturas, mas tudo isso dependia da aprovação dos organismos 
superiores, do Conselho Geral e da Assembleia, e do presidente da Província. Enfim como 
afirmou Vitor Nunes Leal “o principal poder que cabia às câmaras em matéria financeira, 
segundo a lei de 1828, era o de solicitar.”06 Segundo também Carneiro Maia, citado pelo 
mesmo Victor Nunes Leal: “A renda mesquinha dos bens do Conselho, onde os havia, e o 
produto eventual das multas, foi tudo quanto se deixou em dote à nova municipalidade, e 
mal servia para o estipêndio de seus empregados. Isso mesmo era já um legado ridículo das 
Ordenações do Reino.”07

Mas foi no seu Título IV, que tratava exclusivamente da aplicação das rendas, que 
a Lei de 1828 introduziu a norma mais limitante do poder político das Câmaras. Dizia o seu 
Artigo 78: “É proibido porém todo o ajuntamento para tratar, ou decidir negócios não 
compreendidos neste Regimento, como proposições, deliberações, e decisões feitas 
em nome do povo, e por isso nulos, incompetentes, e contrários à Constituição (Arti-
go 167) e muito menos para depor autoridades, ficando entendido, que são subordi-
nadas aos presidentes das províncias, primeiros administradores delas” [grifos meus]. 

Com essa norma, caía por terra, definitivamente, toda a tradição de deliberação 
política que as câmaras municipais haviam praticado durante séculos. Decapitava-se, legal-
mente, a tradição do municipal colonial.

O ATO ADICIONAL DE 1834

A reviravolta política de cunho liberalizante que levou à abdicação de Dom Pedro I, 
em abril de 1831, foi a mesma que gerou a edição do famoso Ato Adicional de 1834, quase 
unanimemente reconhecido pela historiografia como um ato político e legal que refletiu uma 
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tendência descentralizante no país. 

No entanto, salta aos olhos que a criação das assembleias provinciais - a principal 
inovação da Lei de 1834 – apenas transferiu para elas, parcialmente, a tutela sobre as câma-
ras municipais que antes vinha sendo exercida ou pelo Conselho Geral ou sobretudo pelo 
presidente da Província, cuja supremacia continuava incontestada. Diagnosticou a esse res-
peito Carneiro Maia que: “O Ato Adicional atou as nossas câmaras municipais a um poste 
de ferro; para descativá-las, é preciso um talho ousado que vá direto ao elo da cadeia (...) O 
Ato Adicional foi para as câmaras municipais do Brasil um legado funesto da revolução (...) 
Imprimindo à tutela dos municípios uma forma jurídica mais extensa e mais depressiva do 
que a do regime anterior, é fora de dúvida que o Ato Adicional não só piorou a sorte das 
municipalidades, como foi uma contradição palpável com os mesmos princípios de liberdade 
administrativa que haviam incitado a reforma de 1834.”08

Pelo Ato Adicional de 1834 competia às assembleias legislativas provinciais, por 
exemplo, legislar sobre: a polícia e a economia municipal, aprovando ou não às propostas das 
câmaras; sobre a fixação das despesas municipais e provinciais, e os impostos para elas ne-
cessários, contanto que estes não prejudicassem as imposições gerais do Estado. (Artigo 10) 

Às assembleias competia também legislar não só sobre a repartição da contribuição 
direta dos municípios da Província como também acerca da fiscalização do emprego das ren-
das públicas provinciais e municipais, e das contas de sua receita e despesa, em que as despe-
sas provinciais seriam fixadas por elas com base no orçamento do presidente da Província, e 
as municipais com base no orçamento das respectivas câmaras. Além disso, deveriam legislar 
a respeito da criação, supressão e nomeação para os empregos municipais e provinciais, e 
estabelecimentos dos seu respectivos ordenados. (Artigo 10)

Da mesma maneira, competia às assembleias legislativas provinciais autorizar às câ-
maras municipais e ao governo provincial contraírem empréstimos, com que respondessem 
às suas respectivas despesas. (Artigo 11)

No plano financeiro, o Ato Adicional também aumentou a dependência dos muni-
cípios em relação às assembleias legislativas e ao presidente da Província. Em matéria fiscal, a 
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Lei de 1834 foi complementada pela Lei nº. 99, de 31 de outubro de 1835. Essa lei reservou 
para o erário nacional quase todas as fontes usuais de receita, mas deixou para as províncias a 
tributação remanescente, cuja fixação ficou inteiramente a cargo das assembleias provinciais, 
em detrimento dos municípios, e isso aumentou a dependência financeira dos municípios e 
das câmaras diante das assembleias legislativas.

Assim, à guisa de permitir que cada Província, levando em conta as peculiaridades 
locais, tivesse condições de estabelecer o regime municipal que lhe fosse mais conveniente, 
os elaboradores do Ato Adicional de 1834 acabaram por favorecer a supremacia do poder 
provincial sobre os municípios, em detrimento destes. 

Parece plausível concluir, portanto, que para as forças políticas liberais daquela épo-
ca, que procuravam fortalecer as províncias diante do governo central, a concessão de maior 
autonomia aos municípios seria contraproducente, porque isso poderia colocar em risco a 
unidade e a homogeneidade provincial - que elas estavam justamente tentando criar nas pro-
víncias. Um maior controle sobre os municípios, a ser exercido daí por diante pelas assem-
bleias provinciais, poderia tornar as províncias mais bem preparadas para resistir e combater 
a supostamente asfixiante supremacia do centro. 

No entanto, o Artigo 13, do mesmo Ato de 1834, definia que: “As leis e resoluções 
das assembleias legislativas provinciais sobre os objetos especificados nos artigos 10 e 11 se-
rão enviadas diretamente ao presidente da Província, a quem compete sancioná-las”. (Artigo 
13)

E isso quer dizer que o presidente da Província conservava ainda poderes muito 
importantes. Ele continuava sendo a figura dominante no cenário provincial, como delegado 
do Imperador e do governo central, mas a sua principal função era mesmo a de garantir a 
vitória eleitoral dos candidatos apoiados pelo governo.   

Por fim, a Lei de Interpretação do Ato Adicional de 1840, a reforma do Código de 
Processo Criminal e a criação do Conselho de Estado em 1840 garantiram a proeminência 
dos presidentes de Província, e por intermédio deles a consolidação do poder central, princi-
palmente com a posse e a ascensão de Dom Pedro II no mesmo ano de 1840.
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A primeira eleição para a Câmara Municipal de Vitória, já de conformidade com a 
Lei de 1º. de outubro de 1828, foi realizada em 1º de fevereiro de 1829.01 

Desde então, segundo consta, as eleições passaram a se realizar regularmente de 
quatro em quatro anos até a Proclamação da República em 1889.

Contudo, em primeiro de dezembro de 1833, no relatório que fez após ter tomado 
posse como presidente da Província em abril de 1833, Manoel José Pires da Silva Pontes 
anotou, sem se referir especificamente à Câmara municipal de Vitória, que um dos poucos 
recursos de que ele dispunha para sua administração eram as câmaras municipais. Ele acres-
centou, no entanto, que elas eram “parte compostas de membros que entraram forçados e 
parte consistindo de cidadãos néscios posto que probos”. As posturas, que as câmaras esta-
beleciam, também eram, segundo o presidente, “incompletas e contrárias à Constituição e às 
leis em vigor e até ignoradas pelos povos cujas ações tinham de regular porque nunca foram 
impressas.” Sendo assim, segundo Silva Pontes, as câmaras municipais “não achando o fio 
para saírem deste labirinto, provaram o quanto a força da inércia, coligada com a ignorância, 
podem frustrar os esforços bem combinados do governo (...).”02 

E quanto aos problemas da cidade de Vitória, Silva Pontes apontou pelo menos 
um, que era, segundo ele, muito sério e merecia a atenção da Câmara municipal. Ele afirmou: 

O ar que respiramos aqui está sempre infeccionado por miasmas paludosos que se evaporam dos 

lamarões, dos mangais, das lagoas e dos charcos que são tão comuns desde as praias do mar até as 

fraldas da Serra dos Aimorés; e quanto estes miasmas influem na produção de enfermidades bem o 

manifesta o fato da Vila do Espírito Santo; (...) Se a esta causa geral das enfermidades se reúnem as 

emanações pútridas das sepulturas, das latrinas, dos excretos dispersos, das águas sujas, dos açougues, 

e das bancas de peixes, não devemos mais admirar-nos da sucessão infinita de moléstias, devemos 

sim congratular-nos que ainda existamos! E o que deviam ter feito as nossas câmaras municipais à 

vista do seu Regimento? Se elas não têm rendas para esgotarem as águas não podiam ter convidado o 

patriotismo dos moradores ou solicitado subsídios do Governo Central? Nesta cidade, pelo menos, 
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onde a população é mais reunida e a irrupção desses miasmas é aumentada pelo excessivo calor, com 

muito maior zelo devemos coligar-nos para desterrá-la: o mangal do Porto dos Padres;  a vala da rua 

da Vargem, que dá pouco escoamento às águas da Fonte Grande; e os despejos das casas adjacentes 

reclamam a nossa atenção (...) tenho recomendado à Câmara municipal que confie esta reparação 

ao patriotismo dos vizinhos (...) As comunidades a que os homens reunidos têm direito não passam 

nesta cidade da casa do açougue, da banca de peixe e de dois chafarizes.  Faltam-lhe casas para o 

mercado da farinha, grãos e legumes; não há logradouro público nem campos onde descansem as 

reses que se destinam ao talho, nem curral do Conselho; faltam aos vizinhos e forasteiros casas de 

pasto, estalagens, cavalariças, nem há prados que deem ervas para cavalos de angola.”03 

Como se pode ver, a cidade de Vitória apresentava, naquela altura em 1833, proble-
mas bem diferentes dos que têm hoje. Avultava entre eles o problema do saneamento, em 
virtude de a cidade ser rodeada de mangues, destacando-se entre eles o Mangal do Porto dos 
Padres, mais conhecido posteriormente como o “Mangal do Campinho”, um grande alagado 
que existia na área onde hoje é o Parque Moscoso.

 O Mangal do Campinho, onde hoje é o Parque Moscoso, numa fotografia de Victor 
Frond, de 1860.          
    Fonte: <www.ape.es.gov.br> 
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 Silva Pontes já falava naquele tempo na necessidade e na possibilidade de seu aterro, 
mas essa obra só seria iniciada efetivamente a partir do final do século XIX, pelo presidente 
Henrique Moscoso, que deu nome ao parque, e foi concluída definitivamente por Jerônimo 
Monteiro apenas em 1912. 

Do lado oposto da cidade, onde hoje é a rua Sete de Setembro, na antiga rua da 
Vargem, ou da Várzea, dava-se pouco escoamento às águas da Fonte Grande, situada ao pé 
do morro que lhe dá origem, o que causava grandes transtornos à população, que começa-
va a se estabelecer ali. Na verdade, segundo Elmo Elton, essa artéria, ainda no século XX, 
apresentava constantes problemas já que “qualquer aguaceiro a deixava totalmente alagada”, 
e ela só viria a ser realmente saneada no governo de Florentino Avidos, entre 1924 e 1928.04

Os mangues avultavam como um grande problema para os moradores de Vitória e 
por isso Silva Pontes - filho de Antônio da Silva Pontes, outro governador do Espírito Santo 
entre 1800 e 1804 - não se surpreendeu com o fato de a Câmara municipal não ter rendas 
“para esgotar as águas”. Ele censurou a Câmara por não ter “convidado o patriotismo dos 
moradores ou solicitado subsídios do Governo Central”, para resolver o problema, mas ele 
próprio também não foi capaz de resolvê-lo, já que a questão dos mangues estava um pouco 
além de suas forças. Vitória era uma pequena cidade, para os padrões atuais e com sérios 
problemas de esgotamento sanitário, porque simplesmente ele não existia.  

Outra situação estrutural apontada por Silva Pontes era a falta de logradouros pú-
blicos como mercados, praças e feiras. Os únicos existentes eram, como disse ele, a “casa do 
açougue, da banca de peixe e dois chafarizes”. Faltavam-lhe também campos para o gado, 
curral, casa de pasto, estalagens e cavalariças.  

Enfim, os problemas eram “tantos” e tão “grandes” que Silva Pontes concluiu que 
“a Lei [de 1828] confiou tantos objetos às câmaras municipais que nem elas os podem desem-
penhar sem esforços de patriotismo nem eu posso ser breve nas observações a seu respeito”. 

E a sua conclusão foi a de que: 

Construir ou consertar prisões públicas, casas e oficinas do Conselho (Câmara); calçadas, pontes, 
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estradas, fontes, aquedutos, chafarizes, poços, tanques, mercados, talho público, curral do Conselho 

e finalmente quaisquer obras em benefício comum dos habitantes e para ornamento das povoações 

são coisas cuja execução exige rendas e rendas certas e suficientes. Estavam, porém, nestas felizes 

circunstâncias as câmaras municipais da nossa Província? Não, mas antes todas elas deploram a falta 

de meios para pagarem aos seus empregados. Terão elas usado do recurso que o artigo setenta e 

sete lhes franqueia para aumentarem suas rendas? Também não, antes exorbitando de suas atribui-

ções, infringindo o parágrafo primeiro do artigo trinta e seis da Constituição, criaram e perceberam 

impostos sobre mascates e taberneiros? Senhores, a forma de governo que felizmente nos rege não 

consente coisas ilusórias; quando a Lei quer os fins admite os meios precisos de consegui-los. Con-

tribuam, portanto, para que as câmaras municipais desta Província tenham a renda necessária para 

o desempenho de suas funções; ou colaborais para que dois ou três fracos termos componham um 

município que reúna as faculdades indispensáveis para o regime municipal.”05 

Em seu percuciente e precoce diagnóstico da atuação das Câmaras municipais da 
Província que dirigia, Silva Pontes não se esqueceu também de comentar as “Posturas” es-
tabelecidas pelas Câmaras. Para ele: “Algumas Posturas desta província são, como já refleti, 
inconstitucionais, todas elas são mancas e ainda inexequíveis por falta de exemplares multi-
plicados pela imprensa”. E a solução que Silva Pontes via para o problema era que o ainda 
existente Conselho Geral - o órgão antecessor da Assembleia Legislativa Provincial, que seria 
criada no ano seguinte através do Ato Adicional de 1834 - reformulasse as posturas existen-
tes. Para ele: “É, pois, forçoso, que as emendeis, quanto antes, formando Posturas gerais e 
harmônicas para toda a Província ou que adoteis outras impressas, o que certamente será 
mais econômico e expedito.”06 

A imagem da atuação das câmaras municipais do Espírito Santo, principalmente da 
de Vitória, deixada por Silva Pontes, não lhe favorecia. Contudo, os presidentes que sucede-
ram a Silva Pontes não melhoraram essa imagem que se tinha das Câmaras municipais. E o 
maior problema que eles apontavam era o do não comparecimento dos vereadores às sessões 
da Câmara. No Relatório apresentado à Assembleia Provincial, em 29 de outubro de 1836, 
o presidente Assunção Pereira afirmou: “As câmaras muitas vezes não celebram as sessões 
ordinárias e extraordinárias por não comparecerem seus membros e por isso não podem 
favorecer o bem de seus municípios.”07 
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E mais analítico ainda foi o presidente João Lopes da Silva Coito em seu Relatório 
de 1º de abril de 1839. Ele cotejou a atuação das câmaras do Espírito Santo com aquilo que 
a Lei de 1828 havia estabelecido e concluiu: “Estes corpos, a cujo cargo estão os negócios 
administrativos dos municípios acham-se no mesmo estado que expus no anterior relatório. 
Com mui pequenas exceções são sempre tardios em prestar as informações que deles se exi-
gem e em dar impulso ao que é de sua competência, pelas razões que vos foram presentes”.08

Sua conclusão foi a de que:

É hoje evidente que estas corporações não têm produzido os bens que delas se esperavam. A leitura 

da Lei de sua criação [a Lei de 1828] convencerá a qualquer um que à sua organização presidiram 

excessiva prodigalidade em conferir obrigações e demasiada mesquinhez em dar meios para as de-

sempenharem; desta falta de proporção resultou naturalmente ficarem neutralizadas as providentes 

disposições da Lei. Além deste defeito aparecem algumas causas que impedem o andamento dos 

negócios dos municípios: tais são, entre outras, a pouca disposição dos vereadores para se reunirem, 

já alegando moléstias e pretextando frívolos incômodos, já mostrando indiferença pelos melhora-

mentos municipais; à míngua de pessoas dotada de certa aptidão para exercer esses cargos, que em 

alguns lugares estão ocupados por indivíduos que nem sabem ler, tornando-se dificultoso, ou antes, 

tendo-se repugnância em fazer efetiva a responsabilidade deles, os quais, escudados com a sua plena 

ignorância, fazem-se merecedores de alguma desculpa; e finalmente o estado de orfandade e quase 

desamparo a que ficam reduzidos os negócios durante o intervalo das sessões, porquanto a experi-

ência tem posto fora de dúvida que em geral os fiscais não são muito bons tutores dos interesses dos 

municípios. As câmaras queixam-se dos seus insuficientes rendimentos; mas pela sua parte algumas 

têm sido muito negligentes em fazê-los arrecadar, havendo desleixo, sobretudo no artigo multas, e 

assim têm cooperado para a diminuição da receita. Sei que não está dentro da órbita de vossas atri-

buições curar todas essas enfermidades que atacam as administrações municipais, porém ao menos 

atalhem-se aquelas cujos remédios estão dependentes de vossas mãos. Julgo que, para obstar a esses 

inconvenientes, seria boa medida dar às câmaras maiores consignações e haver muita restrição em 

criar vilas novas, devendo-se talvez abolir algumas das existentes pela carência de homens para os 

cargos e pela deficiência de rendimento para pagar seus empregados.09

Todavia um ponto que chamou a atenção de Silva Couto foi quanto à iluminação 
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da Capital, pois, para ele:

Esta cidade, colocada sobre um lugar elevado, tendo muitas ladeiras e algumas com degraus, exige 

ser iluminada. Não são só motivos de comodidade pública que aconselham esta providência; a se-

gurança individual e a polícia ainda mais a reclamam: é muito difícil a captura daqueles que, fugindo 

da justiça, encontram, protegidos pela escuridão da noite, muitos esconderijos nesses becos quase 

desertos, casas arruinadas e terrenos abertos ou mal fechados. Acresce que, sendo ela um porto de 

mar, é frequentada por muitas pessoas que vivem da arte marítima, as quais, pela sua rasteira edu-

cação, pouco escrúpulo sentem em decidir qualquer pequena desavença à ponta de faca. A Câmara 

Municipal, a quem ordenei que informasse quantos revérberos julgava necessários para iluminação 

desta Capital, respondeu que lhe pareciam ser suficientes cinquenta e um”.10

No Relatório do ano seguinte, o mesmo José da Silva Couto, advogava, quanto à 
“Instrução Pública”, a necessidade da criação de uma outra escola de primeiras letras, uma 
vez que a única existente era frequentada por cento e oitenta alunos de diversas idades, o que 
sobrecarregava o professor, que não dispunha de tempo para atender a todos. Além disso, 
ele chamava a atenção para o grande número de estudantes faltosos por desinteresse de seus 
pais. Da mesma maneira, existia uma aula de “Gramática Latina”, porém ela era frequentada 
por apenas doze alunos que poucos progressos faziam, segundo ele.11 

Quanto à iluminação pública, Silva Couto comunicou que os “lampiões encomen-
dados” haviam chegado, que eles eram iguais aos do Rio de Janeiro e que já estavam sendo 
instalados, mas não havia interessados em arrematar o contrato de iluminação.12 

O problema principal do Hospital da Santa Casa de Misericórdia, “o único da pro-
víncia que presta socorro aos pobres”, era que os seus rendimentos consistiam basicamente 
do aluguel de dezoito imóveis, contudo faltavam inquilinos para eles e muitos estavam com 
seus pagamentos em atraso. Além disso, faltavam escravos para o serviço interno.13

Para o vice-presidente José Francisco de Andrade e Almeida Monjardim, que assu-
mira o governo provincial em 1844:

A Câmara municipal desta cidade informa que é mister calçar e consertar as ruas, fontes, pontes e 
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tanques públicos, construir uma ponte que da mesma cidade conduza a Itacibá, distrito de Cariacica, 

para facilitar a comunicação com o sul da Província, e assevera que concorrerá grande número de 

subscritores para coadjuvação da obra. A casa do açougue teve princípio, e depois de se haverem 

já despendido 500$000 com a compra de materiais, foi a obra embargada, e o embargante obteve 

sentença a favor, ficando por isso parada. Releva que a Assembleia Legislativa Provincial providencie 

a respeito como lhe parecer acertado.14 

E em 1845, outro vice, também de origem local, Joaquim Marcelino da Silva Lima, 
o Barão de Itapemirim afirmou:

Nada de lisonjeiro posso dizer-vos, senhores, acerca do estado destas corporações [câmaras munici-

pais]: elas estão em idênticas circunstâncias às das freguesias: umas não se reúnem por falta de casa, 

outras não têm cadeias, e todas não podem ocorrer às obras indispensáveis aos seus municípios, 

por falta de rendas que as habilitem. Olhai para as fontes e calçadas desta cidade, e adquirireis uma 

ideia do quanto de pior acontece nos outros municípios. Atentai, senhores, para estas necessidades 

palpitantes, e que são de urgente precisão ao bem-estar e comodidade dos povos.15 

Outra descrição interessante é a que foi feita no Relatório do presidente da Provín-
cia Luiz Pedreira do Couto Ferraz, de 1847. Para ele: 

MUNICÍPIO DA VITÓRIA

Abrange este município as freguesias da cidade, Viana, Cariacica e Carapina, sendo que as duas 

últimas ainda se não acham providas por falta de igrejas. Tem uma estrada de comunicação com o 

da Serra, e outra com o de Nova Almeida, e informa a Câmara respectiva, que ambas se acham em 

bom estado, à exceção da parte que fica entre esta capital e a ponte da Passagem, em que necessita de 

reparos, assim como a referida ponte. Tem também outra estrada, que do Porto Velho e Itacibá vai 

à freguesia de Viana, a qual carece de alguns consertos; mas, havendo eu dado já providências sobre 

este objeto, espero vê-la em pouco tempo melhorada, pois em geral os moradores têm-se prestado 

de bom grado a coadjuvar-me neste tento, reconhecendo que é de sua obrigação cuidarem na con-

servação e reparos dos caminhos que passam por suas fazendas. Reclama a Câmara uma obra que 

julgo indispensável, e para a qual cumpre-me chamar vossa atenção, e é a factura de uma ponte sobre 

o rio de Santo Agostinho, e um aterrado correspondente na parte que liga a povoação de Viana às 
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fazendas do sertão, e atualmente à colônia de Santa Isabel, para se evitar o brejo ali existente que, 

durante o tempo das águas, se torna de tal sorte perigoso e fundo, que apenas oferece trânsito em 

canoas, tendo os animais de atravessá-lo a nado, ainda com risco em diversos lugares, o que desco-

roçoa os lavradores das fertilíssimas terras daquele sertão. 

O caminho que de Itaquari segue por dentro da fazenda do Calabouço até Borba, por Itacibá e 

Formate, necessita de aterros em alguns lugares e de uma ponte em alguns lugares, principalmente 

sobre o rio Itapoca, que se torna invadeável em ocasiões de enchentes. 

É também indispensável a construção de mais duas pontes: uma no rio Tanguy para facilitar a comu-

nicação entre o lugar do mesmo nome, o Queimado e Tramerim; outra no rio Grande da Cachoeira. 

A falta da primeira obriga os moradores dos lugares apontados e todos os da margem esquerda 

do rio Santa Maria, quando têm de vir a esta cidade, fazerem seu trajeto pelo rio, não o podendo 

fazer por terra se não pela Vila da Serra, ao passo que, reconstruída a ponte, e abrindo-se a estrada, 

facilita-se a comunicação tanto com a capital como com o Jacuhy. A falta da segunda priva todo o 

comércio entre os habitantes de uma e outra margem do rio, que se apresenta caudaloso nas cheias. 

Possui os seguintes rios navegáveis: o Mangarahy, afluente do rio Santa Maria; o rio Marinho, que 

toma várias denominações, e que vai encontrar o rio Jucu navegável até as cachoeiras, e o de Santo 

Agostinho, até o porto de Viana; o Mucuri e o Tanguy, que segue até o Uma ou porto da Vila da 

Serra; e o grande rio Santa Maria. Todos estes rios mais ou menos precisam de limpeza, e a respeito 

de alguns já hei expedido ordens para tal fim.

Corria de há tempos, vagamente, a notícia de que o rio Santa Maria – depois do cachoeiro chamado 

Grande - se tornava navegável outra vez na distância de oito a dez léguas, mas não se conhecia coisa 

alguma de positivo sobre isto, até que ultimamente o padre Ignácio Rodrigues Bermude, seu irmão e 

outras pessoas, levadas pelo zelo do serviço público, formaram uma expedição, e no dia 26 de abril 

findo partiram desta capital a fim de fazerem uma exploração, na qual verificaram que não era exata 

a notícia, porque depois de algumas dificuldades, que só a muito custo poderiam ser removidas para 

a navegação além daquele ponto, encontraram por fim um sexto cachoeiro, que totalmente a em-

baraça. Não foi, porém, infrutífera esta viagem, à vista da informação que prestaram à presidência, 

em ofício de vinte do corrente, pelo reconhecimento de excelentes terras que julgam próprias para 
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qualquer estabelecimento, e para a fundação de uma colônia, por oferecer a margem do rio facilidade 

para se abrir uma estrada até onde o rio é navegável, e pela qual possam transitar carros. 

Sentia esta capital a falta notável de um cais de embarque e desembarque, e sendo porto tão fre-

quentado não possuía um só ponto nestas circunstâncias. Lembrei-me então de mandar reconstruir 

o antigo cais das Colunas, fronteiro ao palácio, empregando alguns pedreiros dos colonos alemães, 

e acha-se concluída esta utilíssima obra com a necessária solidez, ornada com grades de ferro, e 

podendo hoje servir de lugar de recreio. 

Não me foi, porém, possível fazer igual benefício no cais entre a alfândega e a casa do cidadão Do-

mingos Rodrigues Souto, não só por demandar maior despesa mas também por falta de operários, 

visto que os colonos tinham de seguir para o seu destino a reunir-se com suas famílias, e de cuidarem 

na cultura de suas terras.

Outra necessidade importante é o calçamento das ruas da cidade, que exige consertos em uns pon-

tos, e precisa em outros de ser completamente reformado. Da maneira por que se fizeram as calçadas 

em geral tornam incomodo o trânsito; seria conveniente que todos os anos se decretasse alguma 

quantia para se poder tratar de ir gradual e sistematicamente melhorando as existentes.

Efetuou-se o reparo da frente da cadêa [cadeia] desta cidade, mas a quantia para ela designada não 

foi suficiente. Para que não parasse em meio e se tornasse em pura perda a despesa feita, tomei o 

acordo, certo de que o aprovareis, de mandar suprir a de 50$000 réis que faltou.

Depende ainda de muitos consertos, porque além de estarem as enxovias pouco decentes, não ofere-

ce a precisa segurança, pois que o pavimento inferior acha-se completamente deteriorado, e torna-se 

fácil aos presos qualquer arrombamento, por onde se possam evadir; o que em certas ocasiões de 

receio tem obrigado, sobretudo de noite, a se mandar dobrar as guardas, meio este  provisório e 

pouco seguro, que muito perturba o serviço ordinário da guarnição para o qual mal chegam as praças 

de linha disponíveis.

Esta cadeia, por isto mesmo que é a da capital da província, em que se recolhem, não só os presos 

do termo da cidade mas também os da Serra, Espírito Santo e de outros lugares, de cujas cadeias, 

por serem ainda de menos confiança, são muitas vezes transferidos, carece de ter toda a devida se-
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gurança. Recomendo-vos, portanto, este objeto.

Estão dadas todas as providências para se dar começo ao conserto da ponte do Campinho no Porto 

dos Padres, e os donos dos terrenos nela compreendidos, dispostos a fazer a obra necessária na parte 

que lhes tocar na conformidade do plano que há anos vos foi presente.

Faço, bem como a Câmara Municipal, todos os esforços para que não seja alterado, a fim de ser 

construída esta nova parte da cidade com regularidade e aformoseamento, e sem os defeitos que 

hoje lamentamos, e com que foram alinhados e edificados os outros pontos da mesma cidade.

A convite meu incumbiu-se o cidadão José Joaquim Guinzã dirigir o aterrado da mesma ponte, 

até o Campinho, e conto em breve vê-lo concluído porque confio nos bons desejos e atividade do 

referido cidadão.

Tenciono melhorar a praça do palácio, o muro que a circula, e as escadas que vão ter àquele cais e 

mandar fazer um tanque, que é indispensável, ao lado do chafariz da Fonte Grande.

Apesar de ter esta capital dois chafarizes abundantes d’água, todavia, tornar-se-á de muita vantagem 

a construção de outro no largo da Alfândega, não só para abastecimento da mesma capital, mas para 

que aí possam comodamente receber água as embarcações que saem deste porto e que com grande 

dificuldade a mandam buscar longe em lanchas.

A edificação deste chafariz terá mais a vantagem de se poder levar água à cadeia, e ao palácio. Sei 

que alguns negociantes não duvidarão concorrer para tal obra, logo que o governo se ponha à testa 

dela, e por isso cumpre que vós, reconhecendo a necessidade da obra, me habiliteis com os meios 

precisos para realizá-la.”16 

No ano seguinte, o mesmo Luiz Pedreira do Couto Ferraz, no Relatório de março 
de 1848, afirmou: “Necessidade de melhoramento das calçadas das principais ruas da cidade 
e calçamento de outras e convido que decreteis todos os anos um quantitativo a título de su-
primento à Câmara municipal para gradual e sistematicamente ir-se tratando desse objeto.”17 

Esses relatórios evidenciam não só a problemática da cidade de Vitória nas primei-
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ras décadas após a Independência, como também destacam quais eram as obras públicas 
consideradas prioritárias na opinião dos presidentes de Província.

Da mesma forma deixam claro que a Câmara não estava inteiramente ausente na 
definição dos rumos administrativos que a cidade tomava. Não obstante a Câmara desempe-
nhasse um papel subordinado diante da autoridade do presidente da Província, que de fato 
exercia o que se pode chamar hoje de o “poder executivo”, e da própria Assembleia Legisla-
tiva, de cuja aprovação o Presidente dependia. 

A subordinação da Câmara ao presidente estava profundamente relacionada à es-
cassez dos recursos que eram destinados a ela. E por isso os próprios presidentes reconhe-
ciam que era necessário aumentar esses recursos, solicitando à Assembleia Legislativa, como 
vimos no último relatório mencionado, para que decretasse “todos os anos um quantitativo 
a título de suprimento à Câmara Municipal para gradual e sistematicamente ir-se tratando 
desse objeto”

Mesmo assim, no Relatório de 1871, portanto, quase meio século após a Inde-
pendência, o presidente Francisco Ferreira Corrêa ponderava: “O município, entre nós, em 
virtude da legislação vigente, não está ainda colocado nas condições que seria para desejar. 
Exceção feita dos municípios das capitais das províncias e outros de igual importância, em 
geral os demais quase vegetam, pouca ação podem ter, em consequência dos motivos assaz 
conhecidos e cujo desenvolvimento me levaria muito longe.”18

No entanto, o presidente Corrêa advertia também que: “em uma Província tão bal-
da de recursos como esta, mui pouco se deve esperar das municipalidades, a quem faltam os 
meios necessários para corresponder às necessidades dos munícipes.” E não foi por outro 
motivo que ele mesmo lembrou, quanto à Câmara de Vitória, que: 

Lamenta esta Câmara a falta de meios em que se vê, e a dificuldade com que luta para acudir, como 

era o seu desejo, às necessidades mais palpitantes do município, pedindo que a auxilieis com a de-

cretação de alguma verba para ocorrer às despesas indispensáveis com obras públicas (...) Reclama a 

Câmara da Capital o auxílio de 1:310$400 réis para fazer um trilho de dez palmos de calçamento na 

praça municipal e na do palácio; e mais a quantia de 1:412$200 réis para efetuar obra semelhante nos 
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largos da Misericórdia e da Conceição. Em meu fraco pensar, tenho como urgente a necessidade de 

concluir-se o calçamento do largo da Conceição, a fim de evitar que ali se conservem por ocasião de 

chuvas, águas estagnadas, que tanto mal causam à salubridade pública, além do espetáculo repulsivo 

de uma acumulação de águas pútridas no centro da cidade.19 

E de fato, em janeiro de 1869, a Assembleia Legislativa havia decretado e o presi-
dente sancionado a Lei nº. 35 que regulava a receita e a despesa dos municípios do Espírito 
Santo. De acordo com ela, no Artigo 1º. do seu Capítulo 1º, a Receita Municipal seria com-
posta da seguinte maneira: 

RECEITA MUNICIPAL:

• Direito de aferições de pesos, medidas e balanças

• Dito de 1$600 réis pelo enrolo de pano de algodão e traçado.

• Dito de 600 réis sobre a taxa de gado vacum, ovelhum, e cerdozo

• Dito de 2$000 réis, sobre carne verde correspondente a cada rês vacum que 
se matar para consumo e 18 réis sendo o animal cerdozo.

• Imposto de 2$ mensais de matadouro, quando nele se vender carne em ar-
rouba.

• Direito de 5$ réis por porta aberta de negócio, sendo de nacionais, e de 10$ 
réis sendo de estrangeiros, com cujas nações não existam tratados.

• Direito de 2$ réis sobre quitandas para os nacionais e de $6 réis para os es-
trangeiros.

• Dito de $5 sobre casas de oficinas mecânicas.

• Dito de $50 réis sobre casas de negócio de qualquer natureza que sejam esta-
belecidas fora das cidades que sejam estrangeiras
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• Direito de $10 réis sobre casas que fabricarem fogos artificiais.

• Dito de $6 réis por padaria, sendo metade se for fora da capital.

• Direito de $10 réis por mascateação de fazendas e outros gêneros dentro das 
cidades ou vilas por nacionais e $25 réis por estrangeiros.

• Direito de $150 réis por mascateação de fazendas e objetos de armarinhos 
fora das cidades e vilas por nacionais e de $200 por estrangeiros.

• Direito de $200 por mascateação de joias e outros objetos de ouro e prata por 
nacionais e de $500 por estrangeiros.

• Direito de $20 por mascateação de qualquer gênero em canoas por nacionais 
e de $40 réis por estrangeiros.

• Direito de $10 réis sobre casa aberta para vender aguardente e licores fortes.

• Direito de $10 réis sobre licença para uso de máscara e para puxar e levantar 
mastros por ocasião de festividades.

• Taxa de passagens de rios

• Dízimo do pescado em todas as cidades e vilas e lugares em que o peixe for 
exposto à venda.

• Novos e velhos direitos dos empregados municipais, qualquer que seja o or-
denado.

• Emolumentos do expediente de suas secretarias por licenças.

• Locação de terrenos nas ruas e praças para espetáculo público.

• Foros e laudêmios de seu patrimônio.
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• Dívida ativa municipal.

• Multas provenientes de leis gerais, provinciais e posturas municipais.

• Sobras, restituições e alcances.20 

O Artigo 2º. da Lei nº. 35 também regulava e estabelecia a despesa da Câmara Mu-
nicipal da capital, assim distribuída.

DESPESA DA CÂMARA MUNICIPAL

• Ordenado ao secretário .................... 500$

• Dito ao porteiro ................................  200$

• Dito ao fiscal da cidade ...................   300$

• Dito ao de Mangarai ........................   100$

• Dito ao de Cariacica .........................   100$

• Dito ao de Queimado ......................     50$

• Dito a um guarda ..............................   120$

• Dito ao médico de partido ..............   200$

• Expediente e eleição .........................   150$

• Junta de qualificação .........................     60$

• Júri e custas de processo ..................     50$

• Despesas Judiciais .............................   200$
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• Limpa e conserto de ruas ........        1.000$

• Dívida de exercício findo ................    150$   

• TOTAL .............................................  3:130$000.21

Compare-se, assim, as despesas fixadas para a Câmara de Vitória para o ano de 1869 
com as fixadas para as demais câmaras da Província para o mesmo ano:

1. Vitória ..........................................  3:130$000

2. São Mateus ..................................  1:250$000

3. Vila da Barra de S. Mateus...........   755$000

4. Linhares .........................................   660$000

5. Santa Cruz .....................................   631$000

6. Nova Almeida ...............................  460$000

7. Serra ...............................................   535$000

8. Viana ..............................................     80$000

9. Espírito Santo ..............................    320$000

10. Guarapari ......................................    410$000

11. Benevente .....................................    510$000

12. Itapemirim ....................................  1:970$000

13. Cachoeiro de Itapemirim ...........  1:880$00022 





            

            

            

              CAPÍTULO IX     

                

                    A CÂMARA NO     

  “CORREIO DA VICTÓRIA”    

              

                     O primeiro jornal da capital: 1849-1873   
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A obrigação legal de dar publicidade aos atos do governo, inclusive às Atas da Câ-
mara de Vitória, propiciou o funcionamento em Vitória de uma tipografia que se encarregou 
da publicação do primeiro jornal da província, o Correio da Victória. Esse jornal seria durante 
quase toda a sua existência uma publicação semioficial, já que ele cuidava quase exclusiva-
mente da publicação dos atos oficiais, como mandava a lei.

No dia 17 de janeiro de 1849 circulou em Vitória o primeiro número de um jornal 
de pequeno formato de propriedade de Pedro Antônio de Azeredo, natural do Rio de Ja-
neiro, que, com esta finalidade, havia adquirido a tipografia que pertencera ao finado Aires 
Vieira de Albuquerque Tovar. 

O jornal foi aumentando de formato até chegar ao que Basílio Daemon considerou 
ser o seu formato “regular”. Pedro de Azeredo contratara com o governo a publicação dos 
atos do governo e mais impressos com a obrigação de serem fornecidos ao governo cento e 
vinte exemplares. 

Para Basílio Daemon: “Pode-se dizer ter sido o Correio da Victória o primeiro jornal 
que teve esta província, visto que o Estafeta só publicou um número, e esse mesmo pouca 
circulação teve.” Com a morte de Pedro Antônio de Azeredo, no entanto, passou a tipogra-
fia a ser propriedade do capitão José Francisco Ribeiro Pinto e de Jacinto Escobar Araújo, 
que ainda publicaram o Correio da Victória por alguns anos, tendo o mesmo existido por 
vinte e quatro anos, até 1873. Daemon lamentou que o primeiro jornal que a Província teve 
e com não pequena duração, “viesse a desaparecer pela falta de meios para sustentar-se!”. 
Acrescentando que o jornal foi “até os últimos tempos de sua existência quase sempre folha 
semioficial.”01 

Em seu primeiro número, e já em seu primeiro editorial, o jornal justificou a sua 
tarefa afirmando: “É a imprensa periódica na presente época o veículo de relações entre os 
povos cultos, o meio fácil e producente de prover a instrução popular e uma das mais palpi-
tantes necessidades de todas as classes da sociedade, que aparece com o alvorecer da manhã. 
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Tem, porém, a instituição da imprensa periódica outra missão mais sagrada e sublime. Gê-
mea da liberdade, consanguínea da civilização, deve ela doutrinar e moralizar a humanidade, 
edificá-la nos preceitos das suas crenças, iniciá-la nas pesquisas e indagações das ciências, 
guiá-la no conhecimento das artes, e das letras, arrancá-las das trevas dos preconceitos e dos 
erros da superstição: tal é a sua importante missão”. 

Fonte: <hemerotecadigital.bn.br>
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No mesmo editorial, o jornal destacou a fala do presidente Antônio Pereira Pin-
to, que contratara o jornal, e que a justificou afirmando: “Nutro a íntima convicção, que a 
imprensa tirará a Província da espécie de abatimento em que tem jazido, levará ao conheci-
mento do governo geral a enumeração de tantas de suas necessidades e publicará as corres-
pondências de seus presidentes, algumas das quais, e bem interessante, existem inéditas na 
secretaria do governo”. Nesse seu primeiro número, o jornal constava de quatro páginas, três 
das quais dedicadas quase inteiramente aos atos do governo provincial.02 

E nesse seu primeiro número, o jornal também fazia referência à Câmara de Vitória. 
Numa nota, o jornal dizia que a presidência da Província ordenava à Câmara que propusesse 
uma pessoa para administrar a iluminação da cidade por uma “quantia módica”, já que não 
havia aparecido “arrematante interessado no negócio”. E a sugestão implícita nesse ato era a 
de que a responsabilidade pelo serviço de iluminação competia à Câmara de Vitória.03 

No número seguinte, entretanto, o jornal noticiava que o presidente da Província 
continuava aguardando a decisão do Governo Imperial, do Rio de Janeiro, a respeito das 
eleições para a Câmara de Vitória, que haviam ocorrido em 7 de setembro do ano anterior. 
Na ausência dessa decisão o presidente autorizava a Câmara a continuar funcionando com os 
“vereadores cujo quadriênio se expirava”. A ordem fazia referência às ocorrências irregulares 
acontecidas nas eleições de Carapina, distrito da capital.04 

Um edital da Câmara comunicava a abertura de licenças para diversos “objetos”, 
entre eles o de “afilação”, e o da “venda de aguardentes e licores”. No documento se escla-
recia, ainda, que ficavam isentos da taxa sobre aguardente “somente os fabricantes que não 
vendem por miúdo, bem como, que pela lei do orçamento em vigor fica explicado, que o 
imposto de porta aberta é devido de todas as casas de negócio de qualquer gênero, e ofici-
nas, não valendo a fraude da conservação de rótulas e empanadas para fugir-se ao indicado 
imposto.” O edital era assinado por José Ribeiro Coelho, um comerciante muito conhecido, 
que era então o presidente da Câmara.05

E em uma declaração do procurador da Câmara se anunciava que estava aberta a 
contratação para o “calçamento da travessa da Igrejinha, saindo para a rua do Quadros”.06
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Nessa época competia à Câmara dar a posse ao presidente da Província, uma prer-
rogativa que lhe tinha sido atribuída antes da criação da Assembleia Legislativa, mas que 
persistiu depois dela. Assim, no dia 14 de março de 1849, o presidente da Câmara José Ri-
beiro Coelho, comunicou que no dia 7 de março havia tomado posse e feito juramento o de-
sembargador Antônio Joaquim de Siqueira, a mesma autoridade a quem poucos dias depois 
competiria combater a famosa Insurreição de Queimado.07 

Outra incumbência que também era prerrogativa da Câmara era a realização anual 
dos festejos de Nossa Senhora da Vitória, padroeira da cidade e do município de Vitória. 
Esses festejos incluíam: “vésperas”, “missa solene”, “sermão ao evangelho”, e “procissão 
na tarde do dia 8 de setembro”. No edital, publicado no jornal, a Câmara informava que: “A 
Câmara espera que na véspera da festividade tenham iluminadas as frentes de suas casas e 
ornadas as janelas na tarde da procissão, conservando limpas, e alcatifadas as ruas por onde 
tem de passar a mesma procissão, como pede a decência, e o respeito à nossa Padroeira. 
Paço da Câmara Municipal de Vitória, 3 de setembro de 1850. Manuel de Siqueira Sá Júnior. 
Presidente.”08 

Como se observa, até então esse festejo tinha uma conotação exclusivamente reli-
giosa, e a data 8 de setembro era apenas o dia dedicado à Nossa Senhora da Vitória.

Nesse contexto, da Secretaria do Governo partiam muitas “ordens de serviço” para 
que a Câmara mandasse executar obras e serviços muito variados na cidade, como, por exem-
plo, a ordem para a Câmara construir “dois pontilhões”, um na Fonte Grande e outro na 
Igrejinha “com o orçamento que se lhe remete”. Na mesma oportunidade, mandava-se a 
Câmara “reparar o muro que fica à esquerda da capela nacional e fazer uma calçada na parte 
superior do mesmo, guiando-se pelo orçamento e descrição do tenente de engenheiros, que 
se lhe remete.”09 

Da mesma maneira, a Câmara de Vitória ordenava que fosse feita a numeração das 
casas e ruas de “seu município”.10 

Convém ressaltar que do mesmo modo se recorria à Câmara para “se saber” qual 
era o terreno adequado para a construção de um novo cemitério.11  
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Em outra ocasião, ordenou-se ao fiscal da Câmara, uma importante autoridade mu-
nicipal encarregada inclusive da realização de obras, que:

(...) providencie a respeito do asseio das praias e ruas da cidade, bem como sobre a venda de carne 

seca e outros gêneros em putrefação, como representa o Dr. chefe de Polícia no ofício que se lhe 

remete; escusado convencer à mesma Câmara de quanta conveniência é na presente quadra que haja 

a maior vigilância e vigor em afastar do centro da população tudo quanto for contrário à salubridade 

pública.12 

Contudo, o jornal também publicava diversos “anúncios”, como o do “Tesoureiro 
da Episcopal Irmandade de São Benedito”. Ele prevenia os “irmãos e devotos” desse santo, 
informando que eles poderiam “soltar foguetes em toda a cidade”, desde o “dia 12 até o dia 
30 do corrente, por ter licença da Câmara Municipal.”13

Comuns eram também os casos em que a Câmara se envolvia com as problemáticas 
eleições para a Assembleia Legislativa e para a Câmara Federal, outra incumbência que lhe 
tinha sido atribuída pela Lei de 1828, como vimos. Na época não existia a Justiça Eleitoral, 
nem sequer uma legislação eleitoral consolidada, e cabia à Câmara não só a realização das 
eleições, como também a apuração de seus resultados. E essa incumbência acabava por im-
plicar a Câmara em inúmeros conflitos políticos.

Em 1872, por exemplo, o presidente da província recebeu uma representação dos 
vereadores de Vitória Francisco Urbano de Vasconcelos e Tito Lívio da Silva “contra as 
ocorrências havidas por ocasião da apuração geral da votação para membros da Assembleia 
Legislativa Provincial no corrente biênio”. Além disso, recebeu igualmente uma outra re-
presentação contra esses mesmos vereadores, efetuada pelos vereadores padre Joaquim de 
Santa Maria Magdalena Duarte, Francisco Ribeiro das Chagas, Antônio Alves de Azevedo, 
Sebastião Fernandes de Oliveira e Francisco Rodrigues de Barcelos Freire. Após ouvir cada 
uma das partes sobre ambas representações, o presidente concluiu: 

1. Que à referida sessão de apuração de votos para deputados provinciais todos os vereadores men-

cionados estiveram presentes à dita sessão, havendo se retirado dela Francisco Urbano de Vascon-

celos e Tito Lívio da Silva; 
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2. Que estes dois haviam se retirado dela após se verem desatendidos e coagidos pelo presidente da 

Câmara, o padre Joaquim de Santa Maria, que se recusou a admitir e pôr em discussão a proposta do 

Vereador Urbano para não se considerar eleitos e nem expedir diplomas de deputados aos cidadãos 

Francisco Rodrigues de Barcelos Freire, Terencio José Chayantes e Basílio Carvalho Daemon, os 

quais, como se provou com documentos, estariam ‘incompatibilizados’;

3. Que havia duas atas, para a mesma apuração, uma no Livro das atas das sessões ordinárias da 

Câmara e outra no Livro de apuração dos votos;

4. Que os dois que se retiraram haviam sido substituídos por dois outros nomes que não poderiam 

ocupar o cargo de vereadores; 

5. Que não havia, portanto, o número adequado de vereadores. 

Pelas considerações expostas e pelo exame das leis vigentes, o presidente da Província, tendo em 

conta que houve “completo esquecimento das prescrições da lei, que cumpre ser acatada”, decidiu 

suspender do exercício do cargo de vereadores da Câmara Municipal de Vitória os vereadores padre 

Joaquim, Sebastião, Antônio, Francisco Ribeiro das Chagas e Francisco Rodrigues de Barcelos Frei-

re, mandando ainda responsabilizá-los por tais abusos.14

Por coincidência, ou não, todos os nomes desses vereadores suspensos constavam 
da lista de deputados provinciais eleitos para o biênio de 1870-1871.15

Esse episódio de apuração da eleição para deputados provinciais deixa clara a enor-
me responsabilidade política que recaía sobre a Câmara de Vitória, a quem praticamente 
competia decidir sobre os eleitos. E do mesmo modo com a “supervisão” final do presidente 
da Província, a quem competia dirimir as divergências, como vimos. 

Nessa época a questão do ordenamento das posturas gerava igualmente grande 
polêmica em Vitória. A Câmara já havia aprovado um Código de Posturas em 1851, mas 
fazia permanentemente novas alterações nele. Em 1859, por exemplo, ela aprovou a seguinte 
nova postura. “Artigo Único:  fica proibido alugar casas nesta cidade a escravos para qualquer 
fim, sem licença dos respectivos senhores. O proprietário que o fizer incorrerá em multa e o 
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escravo em cinquenta chicotadas, se for homem, e sendo escrava quarenta palmatoadas”.16 

Da mesma forma, a Câmara exercia naquela altura uma outra função que ela ainda 
executa até hoje: a de prestar homenagens. Em 11 de janeiro de 1871, a Câmara mandou 
publicar no jornal a portaria, baixada pela Assembleia Legislativa, em que ela se congratula-
va com os “bravos espírito-santenses” que haviam lutado na Guerra do Paraguai. Assim, a 
Câmara inseriu a citada portaria na ata de sua sessão “com o voto de admiração e reconheci-
mento a estes valentes filhos desta Província que tão bem mereceram da pátria, possuída do 
maior prazer.”17  

E quando terminou a Guerra do Paraguai, a Câmara publicou o seguinte edital:

“EDITAIS

A Câmara Municipal desta capital querendo festejar a gloriosa notícia de terminação da Guerra do 

Paraguai resolveu mandar celebrar um Te-Deum em ação de graças; e por meio deste convida a todas 

as autoridades e aos demais cidadãos a assistirem a este solene ato, que terá lugar na Capela Nacional, 

hoje 31 do corrente, às quatro horas e meia da tarde. E para que chegue a notícia de todos se mandou 

publicar o presente edital. Paço da Câmara Municipal na cidade da Victória, 30 de março de 1870. 

O padre Francisco Batalha Ribeiro, presidente. Manoel de Moraes Coutinho e Castro, secretário.”18

Convém salientar que outra função exercida pela Câmara, desde então, era a de 
nomear e substituir os nomes das ruas. Em 1872 ela enviou ao presidente uma lista com “os 
nomes antigos” e os novos nomes de ruas que ela pretendia introduzir.

Nomes das ruas que a Câmara resolveu substituir:

• rua Porto dos Padres para rua General Ozório;

• rua da Mangueira para rua Primeiro de Março - hoje inexistente;

• rua do Ouvidor para rua Duque de Caxias;

• rua da Alfândega para rua Conde D´Eu - atual Jerônimo Monteiro;
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• rua do Fogo para rua Do Caramuru;

• rua do Sacramento para rua Dois de Dezembro - hoje inexistente;

• largo da Misericórdia para rua Afonso Brás - atual praça João Clímaco;

• praça Municipal para rua Pedro Palácios;

• rua da Várzea para rua Sete de Setembro;

• rua Fresca para rua General Câmara;

• rua dos Pescadores para rua Cristóvão Colombo- antiga rua da Capixaba;

• rua do Palácio para praça do Rubim;

• o cais Municipal para cais da Imperatriz;

• rua do Egito para rua Francisco Araújo.19

Da mesma forma que a Câmara pugnara na época da Independência pela reincor-
poração da região de São Mateus ao Espírito Santo, em meados do século XIX ela também 
lutou contra a desanexação da região de Itapemirim, do Espírito Santo, para incorporá-la à 
nova Província que se pretendia criar com o nome de “Goitacazes”. De fato, isso teria repre-
sentado uma perda territorial extremamente grave para a velha Capitania de Vasco Coutinho. 

A esse respeito, no dia 26 de maio de 1855, o Correio da Victória comunicou: 

Como prometemos em um de nossos números passados publicamos hoje a representação que a 

Câmara Municipal desta cidade dirigiu à Assembleia Geral sobre o direito que tem esta Província 

à conservação do município de Itapemirim, que pretendem unir à nova província de Goitacazes. 

Chamamos a atenção dos nossos leitores para esta publicação:

“AUGUSTOS E DIGNÍSSIMOS SRS. REPRESENTANTES DA NAÇÃO
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A Câmara Municipal da cidade da Vitória, capital da Província do Espírito Santo, profundamente 

magoada pelas notícias constantes das folhas públicas, de que se pretende desanexar o importante 

município de Itapemirim, que faz a melhor parte desta província, para anexá-lo a uma nova pro-

víncia que se projeta criar da comarca de Campos, com o título de Província dos Goitacazes, vem 

respeitosamente representar-vos contra esta ideia de desanexação que, a ser adotada, seria a morte 

da Província do Espírito Santo, lhe tiraria toda importância entre as demais províncias, e apagaria 

do brilhante círculo das estrelas que ornam o diadema Imperial! Porém, a Câmara Municipal tem 

convicção íntima de que vós, digníssimos senhores, não consentireis na realização dessa ideia.

É inquestionável o direito que tem a Província do Espírito Santo à conservação do território que lhe 

foi traçado, há mais de três séculos, compreendendo toda extensão litoral desde a margem sul do rio 

Mucuri ao norte, até Santa Catarina das Mós, meia légua ao sul do rio Itabapoana. Esta Província 

já tão limitada, não contendo mais de 50 léguas de norte a sul, que ficará sendo, se lhe for tirado o 

município de Itapemirim?! A Câmara Municipal, digníssimos senhores, não tem expressões bastante 

enérgicas com que possa manifestar-vos seus sentimentos, por tais notícias, que têm tomado grande 

vulto; e por isso deixa a vossa penetração e consciência avaliá-los, e invoca os sentimentos de ami-

zade e consideração que têm recebido dos representantes das províncias do norte, que têm honrado 

esta capital com suas presenças; eles decerto se empenharão pela honra e interesse desta Província, 

cuja importância com tanta injustiça se lhe quer diminuir. Paço da Câmara Municipal da cidade da 

Vitória em 21 de maio de 1855.

Ignácio Rodrigues Bermude, major Antônio Ferreira Rufino, João Teixeira Maia, Antônio Francisco 

de Ataíde, José Antunes Barbosa, Pedro Antônio d’Azeredo, Manoel Ferreira dos Passos Costa, 

João…(ilegível).”20

É importante frisar que a Câmara igualmente cuidava com muita seriedade do pro-
blema do “abastecimento da cidade”, conforme publicou o mesmo Correio da Victória em 2 
de maio de 1857:

PUBLICAÇÕES A PEDIDO

Verdadeira Filantropia

A Câmara Municipal desta cidade sob proposta do seu presidente, o Sr. João Chrisóstomo de Car-



278

 História da Câmara Municipal de Vitória

valho resolveu ontem mandar comprar farinhas pelas roças, e mesmo o carregamento de algum 

barco, que porventura chegue ao nosso porto, para ser distribuída ao povo pelo mesmo que custar; 

ficando todos os vereadores responsáveis a entrar para o respectivo cofre com a soma que dele sair 

para tal fim. 

Louvores aos membros da Câmara que assim procuram minorar os males da pobreza, a quem fal-

tam os meios de comprar farinha a OITO MIL NOVECENTOS E SESSENTA RÉIS o alqueire, 

preço a que tem chegado esse gênero de primeira necessidade, não tanto pela falta, como por causa 

de alguns desalmados que o atravessam e escondem, para destarte saciarem sua ambição de lucro à 

custa das lágrimas da indigência!!! O cristão. Vitória, 1º de maio de 1857.21 

E ao cumprir o que determinava a Lei de 1828, a Câmara mantinha a seu cargo um 
médico ou cirurgião que cuidava não só da saúde dos presos mas também da saúde de todos 
os munícipes. Nesse, como em outros assuntos, entretanto, a Câmara se subordinava estrei-
tamente às ordens dos presidentes de Província. É isso o que se vê nessa ordem expedida 
pelo presidente à Câmara:

PARTE OFICIAL – SECRETARIA DO GOVERNO

Nº 33 – Palácio da Presidência da Província do Espírito Santo na cidade da Vitória em 14 de outu-

bro de 1857. Constando do mapa apresentado pelo promotor público da comarca desta capital que 

o médico a cargo de quem se acha o curativo dos presos pobres existentes na cadeia desta cidade 

se porta com bastante desmazelo, cumpre que V. Ms. providenciem de maneira a fazer cessar esse 

desleixo tão condenável a todos os respeitos. Deus guarde a V. Ms. Olímpio Carneiro Viriato Catão – Sr. 

presidente e vereadores da Câmara Municipal desta capital.22 

A Câmara igualmente cuidava da higiene pública e da qualidade dos alimentos, prin-
cipalmente da “carne verde” que era consumida na cidade. Conforme se vê em matéria de 
18 de novembro de 1857:

PUBLICAÇÕES A PEDIDO

Súplica à Câmara Municipal
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Acaba de chegar ao nosso conhecimento que a Câmara Municipal tomara a deliberação de proibir 

ao senhor Firmino de Almeida e Silva de trazer da Vila do Espírito Santo a carne verde talhada: 

não achamos justa esta medida, porque se é pelo lado da fiscalização, nessa Vila tem um fiscal que 

examina o gado antes de ser morto e vê se ele está bom ou doente; se é pelo lado do pagamento do 

imposto, o senhor Firmino paga naquela Vila o imposto do talho, e nesta cidade o de porta aberta, 

ou açougue. Acresce mais que este prestante cidadão é o que abastece esta cidade de carne verde, e 

se proibindo que ele a traga talhada daquela Vila, quem nos abastecerá? Será com uma ou duas reses 

que se matam nesta cidade ao sábado, e algumas vezes às terças, que chegará para mais de 2000 ha-

bitantes que têm esta cidade? Ou quererá que se continue a estar na contingência de mandar nossos 

escravos às 10 horas da manhã para nos vir às 2 horas da tarde sem nos trazer esse escasso e caro 

alimento de primeira necessidade? A bem da humanidade e do abastecimento desta cidade, pedimos 

à Câmara que revogue esta ordem, e sem medo de errar diremos que o senhor Firmino é incapaz 

de enganar o povo, matando reses que não estejam sãs; portanto, da Câmara tudo esperamos. Um 

cidadão.”23 

Saliente-se que o problema da limpeza pública também era administrado pela Câ-
mara. Além de redigir de tempos em tempos o Código Geral de Posturas, novas posturas 
também eram emitidas pela Câmara. Como estas, acerca da ordenação da limpeza pública:

EDITAL

João Ferreira de Aguiar, fiscal suplente da freguesia desta cidade etc. Faz saber que para o devido 

conhecimento, julgou conveniente publicar os artigos seguintes das posturas municipais:

Artigo 30. Os que depositarem imundices fora dos lugares para isso designados pela Câmara paga-

rão de multa 3$ réis, além da despesa da remoção de tais imundices, os senhores responderão por 

seus escravos, que ficarão presos na cadeia até seis dias se não se seguir logo o pagamento.

Artigo 31. É proibido fazer-se despejos das 6 horas da manhã até as 8 da noite. Os que fizerem nesse 

tempo serão multados em 3$ réis, ou três dias de cadeia.

Artigo 34. Nas horas em que é permitido o despejo ou limpeza, será ele feito em vasilhas cobertas 

sob pena de 5$ réis ou oito dias de prisão.
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Outrossim faz público que a sobredita Câmara tem designado, de conformidade com o referido 

Artigo 30, os cais do Porto dos Padres, das Colunas, do Santíssimo, do Batalha e do Cais Grande, 

para despejos dos mesmos lixos. E para que chegue a notícia de todos se mandou publicar e afixar o 

presente edital. Cidade da Vitória em 29 de abril de 1859. João Ferreira de Aguiar, fiscal suplente.24



            

            

            

              CAPÍTULO X      

                    

  A CÂMARA E A INSURREIÇÃO  

               DO QUEIMADO,     

  SEGUNDO AFONSO CLÁUDIO   
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A Câmara e a Insurreição do Queimado, segundo Afonso Claúdio

No século XIX, o Espírito Santo era uma Província onde predominara durante 
séculos a escravidão de africanos. No município de Vitória, que abrangia a maior parte das 
terras da região central da Província, existiam inúmeras fazendas, grandes, médias e peque-
nas, que produziam açúcar, café, algodão e outros gêneros, utilizando para isso a mão de obra 
de escravos. 

Desde a época da independência, porém, a rebelião escrava vinha se tornando en-
dêmica na região: inúmeras fugas, com a formação de quilombos, assassinatos de senhores, 
e outras formas de resistência escrava se tornaram comuns. 

Todavia, o mais importante movimento de rebeldia negra da história do Espírito 
Santo ocorreu na localidade de Queimado, atualmente situada no município da Serra, em 
1849. 

A Insurreição do Queimado teve forte repercussão, mas após a condenação e o en-
forcamento de alguns dos líderes do movimento, no entanto, o evento foi se tornando cada 
vez mais esquecido e desconhecido.

Contudo, nos anos de 1880, os jovens abolicionistas do Espírito Santo resolveram 
retirar do esquecimento esse movimento político que é hoje um marco simbólico fundamen-
tal na definição da identidade negra no Espírito Santo.

No começo de 1885, o jovem advogado Afonso Cláudio, por sugestão de Muniz 
Freire, o então presidente da Câmara Municipal de Vitória, publicou na tipografia do jornal 
A Província do Espírito Santo - redigido por Muniz Freire e Cleto Nunes, e de sua propriedade 
- um pequeno livro sobre a rebelião dos escravos intitulado Insurreição do Queimado.

Além de apresentar uma avaliação extremamente crítica da revolta de escravos e 
de seu julgamento, como um todo, Afonso Cláudio anexou ao seu trabalho uma pequena 
parte dos documentos ainda existentes em sua época a respeito de um tema que lhe pareceu 
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que “se queria calar propositadamente”, pondo-se uma “pá de cal”, como se afirma, sobre a 
memória de seus mais polêmicos acontecimentos e provocando com isso o seu deliberado 
esquecimento. 

Movido pelo entusiasmo e pela onda abolicionista que então grassava no país, 
Afonso Cláudio, que alguns anos depois ainda seria presidente da Câmara (chamada então de 
Intendência Municipal) se dispôs a resgatar a memória da ocorrência. E o fez de uma forma 
que ajudou a imortalizar o seu próprio nome, uma vez que sua obra continua sendo até hoje 
a fonte mais importante para o conhecimento desse episódio que é unanimemente conside-
rado um marco simbólico decisivo na formação de uma identidade negra no Espírito Santo.

Afonso Cláudio percebeu muito claramente que era preciso resgatar a história mais 
recente do Estado já que o silêncio da nascente historiografia capixaba, até aquela época, a 
respeito da história contemporânea do Estado, se fazia sentir de forma muito mais intensa 
com relação à rebelião dos escravos do Queimado, na época, ainda uma próspera povoação.

 Mesmo vivendo em uma Província pacata e de poucos recursos culturais, como  
era o Espírito Santo de sua época, e em que pesem as dificuldades de toda ordem que teve 
de enfrentar para poder desenvolver uma trajetória eminentemente intelectual, realização que 
parece ter sido o alvo fundamental de sua vida, Afonso Cláudio foi um escritor prolífico. Ele 
nos legou uma produção intelectual extensa e multifacetada, profundamente impregnada de 
um viés e de uma visão histórica, mas abrangendo áreas aparentemente desconectadas, como 
a literatura, o direito, o folclore, a sociologia e a antropologia, sem contar, evidentemente, a 
história propriamente dita.

A obra que Afonso Cláudio publicou sobre a insurreição dos escravos fazia parte de 
um plano previamente esboçado por ele, já no começo de sua trajetória intelectual, a respeito 
do que seriam as lacunas fundamentais da história de sua terra, uma clara visão e programa 
de trabalho de historiador, portanto.  

Não é aqui o lugar apropriado para fazermos inquirições minuciosas e sistemáticas 
a respeito da linguagem política, do repertório linguístico ou da ideologia profunda que sub-
jaz ao texto de Afonso Cláudio, embora fosse útil fazê-lo. No entanto, salta aos olhos uma 
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característica que parece bem certa, a utilização enfática nele de expressões tais como: “hu-
manitário cidadão”; “caridade”; “sentimentos de humanidade”; “justiça”; “tolerância”; “cle-
mência”; “liberdade natural”; “valor”; “tratamento ultrasselvagem”; “benignidade”, e outras. 
Elas remetem claramente para aquela herança de pensamento liberal, republicano e cristão, 
isto é, elas são expressões que denunciam francamente a presença no Espírito Santo daquilo 
que Rui Barbosa chamava “o contágio do verdadeiro heroísmo, do heroísmo humano, do 
heroísmo liberal, do heroísmo cristão”.01

E foi com base nesse fundo de pensamento, definido aqui dessa forma muito ge-
nérica e provisória, que Afonso Cláudio apresentou, analisou e criticou o comportamento e 
as atitudes daqueles seus conterrâneos envolvidos na repressão ao movimento dos escravos 
negros e em seu precipitado julgamento. Com isso, ele ajudou a converter o movimento dos 
rebeldes, em parte graças ao seu trabalho, no mais emblemático dos movimentos políticos 
dos antigos escravos do Espírito Santo, cuja memória histórica é, hoje ainda, o alicerce sobre 
o qual se tenta construir a identidade política de seus descendentes.

Seu texto apresenta, pela primeira vez, pelo menos de forma escrita e organizada, 
uma crítica severa e aberta das atitudes que teriam prevalecido na maior parte da população 
- capitaneada nesse caso por boa parcela de sua elite fazendeira e urbana, sem contar a incle-
mência do “monarca augusto” -, diante do movimento.

Essas atitudes em represália ao movimento foram consideradas por Afonso Cláudio 
abertamente exorbitantes e promovidas desde o começo pelo “fundo temor” que a explosão 
da rebelião gerou no meio da população. Notícias inexatas e exageradas que se espalharam 
rapidamente por toda a província fizeram com que a população se mostrasse “incansável 
junto das autoridades em aparelhar os meios de defesa”.02

Logo depois de sufocada a “tremenda revolta que durou apenas dois dias”, porém, 
teriam recomeçado “os desatinos” da repressão e da perseguição aos escravos envolvidos, 
a começar pela tentativa feita pela força policial de invadir sem autorização a propriedade 
do próprio “Dr. João Clímaco”, “o grande homem”, sob a alegação da captura de escravos 
fugitivos. Destacou-se nesse momento inicial, que Afonso Cláudio faz questão de ressaltar, a 
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figura de um fazendeiro do município de Serra, Antônio das Neves Teixeira Pinto, que “tudo 
quanto a força, a tirania e o ódio em infernal aliança puderam sugerir, o infatigável guerrilhei-
ro executou com a tranquilidade de um santo”.03

“Dissipado o terror”, teriam imediatamente começado, segundo Afonso Cláudio, 
as “manifestações patrióticas ao alferes Varela, aos bravos fazendeiros, aos subdelegados, em 
suma, aos indivíduos que na imprensa da capital com a ‘pedidos  retumbantes’ perdiam os 
apelidos para serem hiperbolicamente nomeados - esteios da monarquia augusta!”04

Enquanto se multiplicava o que Afonso Cláudio chamou de “o delirio das mani-
festações”, a Assembleia Legislativa e a Câmara Municipal se congratularam acintosamente 
com o presidente da Província e com o governo imperial “pelo pronto- socorro”. Ao mesmo 
tempo que se dispensava um “tratamento ultrasselvagem” aos prisioneiros que começavam 
a chegar em grande número à cadeia da capital, aumentava o temor da população com a sua 
fuga. 

Criou-se então no Espírito Santo um clima de verdadeiro “histerismo”, responsá-
vel, segundo Afonso Cláudio, pela condenável precipitação no andamento do processo. 

A Assembleia Legislativa, refletindo a comoção existente no seio da população, 
aprovou o pedido de informação, feito pelo deputado Fraga Loureiro, ao chefe da polícia, 
sobre o estado do processo. No pedido, dizia-se, por exemplo, que ainda existia “o terror na 
população pelos justos receios de se evadirem das prisões os criminosos”, e se lamentava a 
“miserável ocorrência de ser preso arbitrariamente por uma patrulha na noite de 8 o coman-
dante das guerrilhas”, mandado recolher na “mesma prisão dos escravos por ele capturados”. 
Fazia-se ao mesmo tempo a grave advertência de que “o promotor público avançara não 
haver criminalidade nos insurgentes, opondo-se destarte ao desempenho dos deveres, que 
a lei lhe confiara”. E por isso requeria o mesmo que a Assembleia, que, “por intermédio do 
presidente, se exijam com urgência do chefe de polícia informações circunstanciadas a este 
respeito, e do estado em que se acha o processo dos escravos criminosos que há 22 dias se 
acham recolhidos à cadeia desta capital”.05

A conclusão de Afonso Cláudio foi a de que uma “medida tão enérgica”, como 
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tinha sido o pedido da Assembleia, devia produzir, “além de uma censura direta à autoridade 
policial, uma prevenção aos julgadores da causa”. Para Cláudio, o requerimento do deputado 
não apressou, “mas precipitou o andamento do processo”, já que: “O chefe de polícia de 
então, que exercia cumulativamente as funções de juiz de direito, o conselheiro Acioli de Vas-
concelos, teve de pôr à margem meios de sindicância cuidadosamente aparelhados no Quei-
mado. No meio de tanta irritação de ânimos, as autoridades não podiam agir livremente. O 
poder judiciário, exercitado em nome da lei pelos magistrados, sofria diuturnamente invasões 
contristadoras, já das assembleias provinciais, já dos presidentes da província”.06

A onda precipitada de medo e de terror que se abateu sobre a sociedade, segundo 
Afonso Cláudio, se teria refletido também na composição do júri que iria julgar os insurgen-
tes. De acordo com ele: “A urna que fornecia a lista dos cidadãos jurados parecia ter feito 
pacto secreto com os ódios fomentados: a cada volta fazia saltar um nome dentre os que 
maior interesse tinham na decisão da causa.”07

Indicado o júri dessa forma, foi convocada imediatamente sessão extraordinária, 
apenas setenta e dois dias após o levante, o que indicava, segundo concluiu o historiador Luís 
Guilherme Santos Neves, em nota ao livro de Afonso Cláudio, “a pressa resultante do clamor 
público, em se levar a julgamento os principais implicados”.08

E o julgamento foi descrito assim pelo mesmo Afonso Cláudio:

Compôs-se o tribunal, do presidente que era o juiz de direito – Dr. Acioli de Vasconcelos (não há 

muito falecido depois de ter tomado assento no Supremo Tribunal), do conselho sorteado, servindo 

de escrivão Manoel Gonçalves de Araújo.

Produziu acusação o advogado provisionado Manoel Moraes Coutinho que  exercia o cargo de 

promotor público.

A defesa foi brilhantemente desenvolvida pelo advogado Dr. João Clímaco de Alvarenga Rangel, 

que concluiu pedindo a absolvição dos 38 acusados presentes à barra do tribunal, e a punição de frei 

Gregório, como único capaz de receber a imputação do crime.
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O processo, que era volumoso, ocupou durante três dias as atenções do tribunal.

Terminadas as formalidades legais com o resumo dos debates, recolheu-se o conselho (à sala do 

carcereiro, debaixo de chave como ainda hoje acontece para manter realce da instituição do júri) e 

em seguida formularam-se as respostas aos quesitos.

O magistrado que presidia a sessão, em virtude das respostas do conselho de sentença, absolveu seis 

dos insurgentes, condenou cinco à pena última e os outros a açoites que variaram de mil a trezentos.

Os insurgentes que tinham sido condenados a açoites foram justiçados antes que voltasse a decisão 

do recurso interposto a favor dos cinco primeiros.09

Em nota a esse trecho, Afonso Cláudio acrescentou: “O íntegro juiz recorreu ex 
officio da sentença proferida para o poder moderador, única válvula constitucional capaz de 
impedir o curso da iminente execução criminal. A munificência imperial não acolheu o recur-
so. A teoria da época assentava em um pedestal indestrutível – a lei de 10 de julho de 1835”.10 

Dessa forma, Afonso Cláudio deplorou o que supôs ser a prepotência, os vícios, a 
arbitrariedade e a precipitação do julgamento, mas fez mais questão ainda de retratar a cruel-
dade a que teriam sido submetidos os apenados. Eles teriam sido tratados de forma irregular 
e desumana, e tudo isso com a complacência e aprovação da “multidão ignara”, no meio da 
qual teriam prevalecido francamente os que “sentiam desejos de pedir bis”. E para dar uma 
cor mais viva à sua descrição fez questão de introduzir o depoimento de “um amigo que foi 
presente aos suplícios”, e que se exprimiu dessa maneira em seus apontamentos:

Os companheiros de sorte (na disputa da liberdade natural contra o roubo dela) sofriam os açoites 

publicamente na praça do cais junto à alfândega, aos sentidos e clamores regados com sangue, fa-

zendo súplicas ao nosso criador.

O pelourinho precedeu a forca na flagelação das vítimas.

A justiça social esbofou-se em procurar algozes possantes que tornassem o castigo mais completo, 

e em tão boa hora o fez que escolheu alguns à feição.
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Matilhas de cães afluíam aos lugares do suplício para sorver o sangue que porejava das chagas aber-

tas pelo látego. A sede dos canibais emparelhava com a sanha dos executores; disputando com fúria 

o maior quilhão da presa, os grunhidos estridulosos dos cães confundiam-se com a imprecação dos 

carrascos.

Os gritos de dor dos justiçados semelhavam notas agudas irrompidas de um coro medonho.

Mas nem assim se entibiavam os movimentos dos algozes; à sanha d’instantes, sucedia agora a ex-

pansão de quem entoa um hino. O látego agitava-se com celeridade dupla; dir-se-ia que o regente 

dessa sanguinária orquestra tinha pressa em acabar a partitura desumana.11

Como se pode perceber, essa descrição é na verdade muito mais do que uma sim-
ples narração do fato em si. Trata-se de uma verdadeira condenação moral dos castigos que 
tinham sido infringidos aos escravos prisioneiros, e Afonso Cláudio a abonou completamen-
te.

Publicada, como era de se esperar, não passou despercebida a obra pioneira de 
Afonso Cláudio. Abordando um assunto polêmico, sobre o qual a maioria parecia querer 
silenciar, e com muitos participantes dos eventos ainda vivos, é fácil perceber nos jornais 
da época a repercussão que a obra obteve. No jornal A Província do Espírito Santo, por exem-
plo, - em cuja tipografia o livro de Afonso Cláudio foi impresso por interferência do seu 
proprietário Muniz Freire -, foram publicadas várias resenhas, geralmente tecendo elogios e 
comentários favoráveis ao livro, como a já mencionada de Tibúrcio d’Oliveira.

Todavia, não foi do mesmo teor a reação do jornal O Espírito-santense, cujo redator 
e proprietário era justamente o nosso conhecido historiador e político Basílio Daemon. Ele 
manifestara, como vimos anteriormente em sua obra de 1879, uma posição francamente 
favorável ao tratamento que tinha sido dado à questão, elogiando de forma aberta o encarre-
gado da repressão aos escravos e aprovando seus procedimentos. Em virtude disso, Daemon 
reagiu prontamente ao livro de Afonso Cláudio de forma muito crítica, porém respeitosa e 
educada, o que é digno de nota.

A primeira manifestação de Basílio Daemon sobre o livro apareceu em seu jornal, 
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no dia 11 de Março de 1885, e foi reproduzida na íntegra por seu oponente A Província dos 
Espírito Santo, no dia 13 do mesmo mês, já com uma resposta - provavelmente redigida pelo 
próprio Afonso Cláudio - às críticas pontuais feitas por Daemon.

Em síntese, Daemon disse: “A obra é bem escrita e correta a dicção: o método se-
guido pelo autor é o melhor possível, pois que destaca os fatos em capítulos especiais, para 
não confundir as matérias de que trata.”12

No entanto, após fazer referência ao fato de que Afonso Cláudio teria sido um bom 
aluno de história quando ainda era jovem estudante - uma forma muito sincera e benevolente 
de referir-se ao autor -, e fazer votos para que ele continuasse “a mimosear as letras pátrias 
com trabalhos desta ordem”, Daemon advertiu, de forma muito contundente, que, para me-
lhor fazer isso, o autor deveria pôr de lado “prevenções e despeitos, cingindo-se à realidade 
e exatidão, lembrando-se de  que todo o escrito histórico deve conter um seguro e exato 
elemento de imparcialidade para o julgamento de nossas obras”.13

O ponto central de sua crítica, porém, ele explicitou de forma muito direta e pon-
tual, quando se referiu a três aspectos fundamentais, a saber: “na ida do comandante Varela 
àquela diligência, na existência de Carlos e na execução de açoites em alguns condenados, 
que não foram tão bárbaros como pinta, pois muitos dos açoites aludidos foram dados mais 
no poste ou pelourinho, do que nos pobres delinquentes, dos quais ainda existem Bonifácio 
e outros”.14

Pouco importa aqui e agora estabelecer de que lado está a razão, pois o que real-
mente interessa para a discussão que estou fazendo é observar que a resposta de Daemon, 
pelos tópicos que ele mesmo abordou, confirma plenamente a leitura que estamos fazendo 
da obra de Afonso Cláudio, dos objetivos que ela perseguia e da intenção do autor. 

Daemon sentiu e acusou o golpe desferido por seu contendor, e revidou. Ele per-
cebeu claramente - e por isso acusou seu adversário de proceder com “prevenções e despei-
tos” e parcialidade - que se tratava de uma forte avaliação política e moral daquilo que tinha 
acontecido anteriormente na Província. Sua reação confirma a hipótese de que o livro de 
Afonso Cláudio foi recebido inicialmente como um escrito que fazia claramente uma severa 
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condenação do procedimento e das atitudes que tinham sido adotadas diante da sublevação, 
inclusive do seu julgamento. 

Com base em valores que ficavam mais ou menos explícitos, Afonso Cláudio se 
opôs à postura de parte da elite social e política do Espírito Santo. Seu ponto de vista destoa-
va completamente do consenso que se formou em torno do evento. Daemon, entretanto, era 
signatário desse consenso já que era membro e liderança conspícua do Partido Conservador 
na província. Ele certamente identificou, na obra de Afonso Cláudio - naquela altura, bem 
conhecido por suas posições republicanas, e profundamente ligado ao seu amigo Muniz 
Freire, jovem jornalista, advogado, político, e liderança do Partido Liberal - um ataque às 
posições ideológicas de seu próprio partido.

Não custa lembrar a esse respeito que o livro de Afonso Cláudio foi publicado no 
início de 1885, na tipografia do jornal A Província do Espírito Santo, com uma tiragem inicial 
de quinhentos exemplares, que foram distribuídos entre os assinantes e correligionários do 
mesmo jornal. A Província do Espírito Santo, por sua vez, era propriedade de Cleto Nunes e 
Muniz Freire, seus redatores, e já no seu primeiro número, em 15 de Março de 1882, trazia 
estampada em sua página de rosto a advertência de que se tratava de um jornal que se filia “à 
escola liberal e advoga os interesses provinciais”, não escamoteando, portanto, sua filiação ao 
Partido Liberal da província, o que era comum naquela época. E foi nele também que Afonso 
Cláudio publicou boa parte dos textos que escreveu ainda antes de sua formatura em 1883.

Muniz Freire, nascido em 1861, e Afonso Cláudio, nascido em 1859, tinham sido 
amigos desde a infância, companheiros nos bancos escolares do “Ateneu Provincial”, colegas 
nas faculdades de Direito em São Paulo e Recife, e, na época em que Afonso Cláudio escre-
veu o livro, ainda eram sócios de uma banca de advogados em Vitória. Pode-se afirmar, por-
tanto, que os dois eram “parceiros inseparáveis”, como se diz hoje, - uma amizade, por sinal, 
que os dois homens teriam mantido pelo resto de suas vidas, segundo consta -, tanto que, no 
prólogo de seu livro, Afonso Cláudio certamente faz uma referência a Muniz Freire, e isso 
para nós é muito importante, quando afirma: “O escrito ora publicado é o fruto de uma pro-
messa feita a um amigo, cuja afeição é hoje quase um parentesco que eu muito estremeço.”15
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Ou seja, essa última passagem sugere claramente que o livro de Afonso Cláudio 
teria sido escrito, na verdade, por sugestão de Muniz Freire, que era Vereador pelo Parti-
do Liberal de Vitória e naquele momento estava envolvido numa luta política encarniçada 
contra seus adversários do partido oposto, o Partido Conservador. Entre esses adversários 
pontificava justamente o proprietário e redator do principal jornal conservador, o próprio 
Basílio Daemon; e a obra de Cláudio foi tida também como um ataque às posições políticas 
e ideológicas de Daemon. E assim fecha-se o círculo!

Contudo, há um outro ponto no trabalho e na argumentação de Afonso Cláudio 
que precisa ser devidamente ressaltado e enfatisado aqui, pois diz respeito exatamente à 
participação da Câmara Municipal de Vitória no episódio da repressão e do julgamento da 
rebelião dos escravos de Queimado.  

Já vimos anteriormente que Afonso Cláudio, ao condenar com veemência “o delírio 
das manifestações” contra os rebeldes de Queimado, acusou diretamente não só a Assem-
bleia Legislativa como também a Câmara Municipal de terem se congratulado acintosamente 
com o presidente da Província e com o governo imperial “pelo pronto- socorro” prestado na 
repressão dos rebeldes. E entre  os documentos que ele anexou ao seu livro está justamente, 
no item “F”, a “Mensagem da Câmara Municipal da capital ao presidente Siqueira”, cujo teor 
integral é o seguinte: 

Ilmo. Exº. Sr. – A Câmara municipal desta cidade soube com profunda mágoa, que V. Exª. pedira e 

obtivera de. S. M. imperial demissão do cargo de presidente desta Província, que com tanta dignida-

de, plena e geral satisfação de todos administrava! Os benefícios que V. Exª. legou no curto espaço 

de sua ilustrada e imparcial administração, pressagiavam muitos outros para o futuro; e a Câmara 

jamais se esquecerá de que a V. Exª. particularmente deve, o não ser esta província enlutada e coberta 

de opróbrio, abafando por enérgicas providências e acertadas medidas, a insurreição que teve lugar 

no Queimado.

A Câmara não tem expressões com que patenteie a V. Exª. seu agradecimento por este ato salvador 

da Província, e espera que V. Exª. lhe fará justiça de acreditar que estes sentimentos são filhos, não 

da lisonja, mas sim de sua íntima convicção, podendo com prazer assegurar a V. Exª. que do mesmo 
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modo pensa o povo deste município que a Câmara representa. Agora só resta à Câmara sentir a falta 

dos bens que ficou provada esta província com a demissão de V. Exª. e fazer a Deus sinceros votos 

pela preciosa saúde de V. Exª. 

Cidade de Vitória, 23 de julho de 1849. Manoel de Siqueira e Sá Júnior - José Ribeiro Coelho – Ma-

noel Ferreira dos Passos Costa - Francisco de Borja Braga – Manoel Gomes das Neves Pereira.16 

Esse documento de 1849 foi assinado por cinco dos vereadores que então compu-
nham a Câmara. E entre eles estava justamente o nome do progenitor, Manoel Ferreira dos 
Passos Costa, do mesmo Vereador Passos Costa Júnior, que em 1883, junto com Muniz Frei-
re, promoveu a “reabilitação” da própria rebelião dos escravos de Queimado, já no contexto 
da luta abolicionista. Mas não é esse o detalhe mais importante que pretendo lembrar nesta 
oportunidade.

Afonso Cláudio, logo após o julgamento dos rebeldes, também explorou em sua 
obra a informação - que ele classificou como uma “melopeia” - fornecida pelo Correio da 
Victória, de que: “Reuniu-se no dia 31 de maio findo, no Paço da Câmara Municipal, o júri 
extraordinário para julgar o processo instaurado contra os negros do Queimado, e tendo-se 
conservado em sessão permanente até o dia 2 de junho, às dez horas da manhã, sentenciou 
cinco à pena última (forca) como cabeças, absolveu seis e condenou o resto (vinte e cinco) 
a açoites. Faltam ainda ser julgados quatro que estão foragidos e se acham pronunciados no 
Artigo 113 do Código Criminal. Tal é a palma que têm de colher da proclamação de sua li-
berdade, o prêmio que hão de obter do plano sanguinário que contra nós urdiram, e com que 
intentavam sacrificar-nos nos altares de sua ferocidade, a não se ter burlado em começo, e a 
consciência da sentença de um reto juiz.”17

A nota do jornal continha a informação de que o julgamento dos rebeldes se dera 
justamente no recinto da Câmara Municipal. E Afonso Cláudio já se referira a essa circuns-
tância para exemplificar o que lhe pareceu ser mais um exemplo da “prepotência administra-
tiva” e da maneira autoritária com que o município e a Câmara Municipal eram “tratados”, 
no regime monárquico, pelo presidente da Província - um regime que ele abominava, como 
republicano que era.
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Ao perceber que o júri dos rebeldes fora convocado para o mesmo dia em que ha-
veria uma reunião da Câmara, e como o tribunal do júri funcionava regularmente no salão 
da Câmara, o seu presidente enviou ofício ao presidente Siqueira e pediu que a sessão do júri 
fosse realizada no salão do Palácio do Governo. Mas o presidente Siqueira negou perempto-
riamente esse pedido, para a indignação de Afonso Cláudio, que transcreveu em seu livro a 
nota do governo. Ele a considerou como uma prova cabal do descaso com que a Câmara era 
tratada pelos presidentes de Província. Dizia a nota do governo:

À Câmara municipal desta cidade, em resposta ao ofício nº 10, de 19 do corrente (maio), declarando: 

1º. Que o salão do edifício que serve de Palácio do Governo, e em que outrora esteve colocada a 

administração das rendas provinciais, não tem a necessária comodidade e capacidade para nele cele-

brar-se a próxima sessão do júri; 2º. Que tendo de ser julgados nessa sessão nada menos de trinta e 

tantos escravos, que devem estar livres de ferros e por isso bem guardados e vigiados, é impossível 

que isso se consiga com a pouca tropa que há, e é indispensável para o serviço da guarnição da praça 

da cidade, rondas, etc. uma vez que tais escravos tenham de ser transferidos da cadeia para o mesmo 

salão. (...) 6º. Que não sendo possível semelhante transferência, cumpre que a Câmara Municipal espace a 

sua sessão para depois do julgamento do processo”.18 
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Antes mesmo de elaborar um código geral, reunindo nele a totalidade das Posturas 
do município, o que ela só faria pela primeira vez em 1851, a Câmara Municipal de Vitória 
procurou normatizar a vida cotidiana da cidade e do município. E por isso ela sugeriu à As-
sembleia Legislativa e ao presidente da Província, como ela era obrigada legalmente a fazer, 
a decretação de Posturas “avulsas” sobre diversos temas.

Uma dessas Posturas, das mais antigas a que tivemos acesso, foi a Resolução, decre-
tada em 1842 pela Assembleia Legislativa mediante proposta da Câmara, e aprovada também 
pelo presidente José Lopes da Silva Coito. Seu artigo primeiro dizia: 

Todo o fio que se fabricar neste município, ou seja para empregar-se em tecido, ou para exportar-se, 

deverá ser dobrado em novelos de um quarto de peso, de modo tal, que apresente no centro um 

orifício de duas polegadas de circunferência pouco mais ou menos, pelo qual se possa bem conhe-

cer da sua fidelidade. Os exportadores deste gênero, que não observarem o disposto acima ou que 

não puserem sobre o dito fio a sua marca, serão multados no perdimento de todo quanto assim for 

encontrado a benefício do cofre municipal.01 

A Resolução tentava regulamentar a produção de fios de algodão, e de tecido, e 
essa não era uma postura “extravagante”, tendo em vista que naquela altura a produção de 
algodão, de fios de algodão e de tecidos de algodão era uma das mais importantes ativida-
des econômicas em Vitória e no Espírito Santo. A Câmara municipal estava preocupada em 
preservar a qualidade e a reputação do produto, estabelecendo uma norma que preservasse 
a sua “fidelidade”.

E uma outra Resolução igualmente avulsa, decretada sob proposta da Câmara, foi 
aprovada em 1861. Ela dizia respeito às construções urbanas, e ordenava o seguinte: 

Artigo 1º. Dentro da compreensão da décima urbana não é permitido casas cobertas de palha: as que 

atualmente existem, deverão ser cobertas de telha no prazo de seis anos.02 
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Ainda sobre o mesmo tema das construções urbanas, uma outra Resolução infor-
mava:

Artigo 1º. Todos os proprietários de casas e muros dentro dos limites da cidade ficam obrigados a 

caiar a frente de suas propriedades de quatro em quatro anos: multa de trinta mil réis e na reincidên-

cia de sessenta mil réis.03 

Todavia, em 1880 o novo presidente da província Eliseu de Souza Martins, que 
ainda viria a ser Vereador de Vitória nos anos subsequentes, sancionou a Lei nº. 21. Ela foi 
decretada pela Assembleia Legislativa, diante de uma proposta da Câmara Municipal de Vitó-
ria, e continha o Código de Posturas Gerais do Município, que vigoraria, com pequenas alterações, 
até o fim da era imperial.04

O Código de Posturas Gerais do Município se dividia em treze capítulos. E o primeiro 
deles normatizava o “exercício da medicina, dos farmacêuticos, a venda de medicamentos e a 
sua fábrica”. Os artigos desse primeiro capítulo estabeleciam: a exigência de diploma para o 
exercício da profissão de “médico, cirurgião, parteiras e farmacêuticos”; a proibição da ven-
da de “substâncias venenosas a crianças e escravos”; a restrição à venda de medicamentos a 
farmácias e drogarias; a proibição da venda de medicamentos falsificados; a localização dos 
hospitais somente nos lugares indicados pela Câmara; a obrigatoriedade da “vacinação de 
crianças e escravos”; e a necessidade de licença da Câmara para o funcionamento das “fábri-
cas” de medicamentos que “exalassem gases deletérios”. (Artigos 1 a 9).

Já o Capítulo II regulava o funcionamento dos cemitérios. Esse capítulo: proibia 
os “dobres fúnebres” nas igrejas; estabelecia que as sepulturas deveriam ter pelo menos dois 
metros de profundidade; determinava que os mortos “só após vinte e quatro horas do fale-
cimento” e “após as formalidades legais” poderiam ser enterrados; dispensava o atestado de 
óbito apenas nas “freguesias, onde não houvesse médicos”; estipulava que a reabertura das 
sepulturas seria efetuada unicamente depois de quatro anos para os adultos e de três anos 
para as crianças; ordenava que os cadáveres deveriam ser conduzidos em caixões de madeira 
fechados; e impunha que as mortes suspeitas – “envenenamento, repentina, aparecimento de 
cadáveres em rios, praias e estradas” - deveriam imediatamente ser comunicadas às autorida-
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des policiais. (Artigos 10 a 18)

O Capítulo III regulava as “moléstias contagiosas e loucas”. Proibia a conservação 
de indivíduos com moléstias contagiosas ou “infeccionados” sem comunicar ao fiscal, que 
providenciaria a sua remoção. E ainda estipulou que: “Os loucos furiosos deverão ser con-
servados em boa guarda, e aqueles que não tiverem as condições precisas para este fim, são 
obrigados a participar à autoridade policial, para que os remova com a segurança precisa para 
local apropriado”. (Artigos 19 a 20)

O Capítulo IV regulava a “moral pública, salubridade, e asseio”. Nesse capítulo era 
proibido: lançar “objetos, água suja, lixo, imundícies”, nas áreas públicas; criar porcos em 
quintais; e “soltar” animais no perímetro urbano. Os cães deveriam transitar tão-somente 
com “mordaça” e igualmente as cabras leiteiras, além disso “só eram permitidos com licença, 
ficando os donos responsáveis pelos danos eventuais.  Bem como eram proibidas as “obsce-
nidades”, os “gestos indecentes” e as “vozerias” nas casas de negócio ou em qualquer outro 
ponto da cidade. Do mesmo modo, ninguém poderia andar despido ou “desonestamente 
vestido”. Outrossim se proibia em todo o município os batuques e as casas vulgarmente 
chamadas “rungus”. Assim também o despejo de lixo e “matérias fecais” nos cais da cidade 
obrigatoriamente deveria ser feito das “seis horas da manhã às nove horas da noite” e a Câ-
mara designaria os locais onde poderia “se dar em vasilhas cobertas a partir das dez da noite”. 
E ainda se proibia secar peixe, ou “o que exalasse mau cheiro”, nas praças da cidade e nos 
“fogões junto às portas”. (Artigos 21 a 30)

O Capítulo V regulava o funcionamento dos “esgotos e terrenos abertos”. Ele 
estabelecia que as águas estagnadas teriam um prazo para serem “esgotadas” pelos seus cau-
sadores. Além do mais, ordenava que todos os proprietários de terrenos seriam obrigados a 
amurá-los. Impunha aos proprietários de imóveis urbanos a obrigação “a dar passagem às 
águas pluviais que passassem por seus quintais”. “Ninguém poderia fazer obras”, estreitando 
“valas e estradas”, era uma das outras imposições desse capítulo. E decretava igualmente que 
seriam multados os que danificassem “pontes e estradas”. (Artigos 31 a 35)

O Capítulo VI regulava os “matadouros, currais e açougues”. Ele, por exemplo, 



300

 História da Câmara Municipal de Vitória

estabelecia que o gado para consumo deveria descansar pelo menos três dias em currais 
“mandados construir” pela Câmara, e enquanto não houvesse currais, determinava que o 
gado ficaria no “Campinho”. E quanto ao “asseio do matadouro público”, este ficaria a “car-
go de um guarda nomeado pelo fiscal da Câmara”. Ordenava que somente “os matadouros” 
designados pelo “fiscal” poderiam abater gado. Decretava ainda que “a carne” seria vendi-
da apenas doze horas após o abatimento, e proibia que as reses, que aparecessem mortas, 
fossem “carneadas”. E quanto aos açougues, a carne deveria ser pendurada neles com uma 
“toalha limpa por baixo” e eram obrigados a se manterem limpos e asseados.  Os curtumes 
eram proibidos dentro da cidade. (Artigos 36 a 44)

O Capítulo VII regulava o ordenamento das “fontes públicas, praias, cais da ci-
dade”, além do “empachamento” de ruas. A Câmara se encarregava do policiamento e do 
“asseio das fontes públicas, lavanderias, praias e cais da cidade”. Em contrapartida, todos os 
moradores se obrigavam a manterem limpas as “testadas” de suas casas. E para regulamentar 
a organização (“empachamento”) das ruas, os donos de obras ou andaimes eram obrigados 
a colocar “lanternas à noite”. E ainda se instituiu a proibição de “estacas para amarrar ani-
mais”. (Artigos 45 a 48)

O Capítulo VIII estabelecia normas para a “praça do mercado”, as “casas de negó-
cio”, os “bilhares”, os “hotéis” e as “confeitarias”. Em relação à “praça do mercado”, a nor-
ma estabelecida afirmava que: o arrematante do dízimo do pescado era obrigado a conservar 
limpa a “banca do peixe”; o peixe fresco, trazido pelas “lanchas”, não só deveria ser exposto 
no mercado como igualmente somente poderia ser vendido por seus donos; e o peixe seco 
unicamente ficaria exposto por “três horas”. E quanto ao comércio ambulante, afirmou 
que as “quitandeiras” não poderiam ficar “paradas nas ruas e praças”, e para “quitandear, 
mascatear, ou ter casas de repasto” era preciso licença da Câmara. Além disso, definiu uma 
das principais posturas da Câmara ao longo do século XIX, a de que “todos os pesos e me-
didas seriam aferidos pela Câmara”, e determinou que as “casas de negócio, confeitarias e 
padarias” deveriam manter sempre “limpos os pesos”. Era proibido: vender “leite falsifica-
do”; mascatear joias; negociar bebida alcoólica a “indivíduos dados à embriaguez”; vender 
“pólvora e armas de fogo a crianças e escravos, bem como comprar objetos de valor desses 
indivíduos”; “pintar doces com ácidos venenosos”; “atravessar” mercadorias em “tempo de 
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carestia”; admitir “crianças e escravos em hotéis e casas de jogos”; e “ter depósito de pólvora 
no perímetro urbano”. (Artigos 49 a 62).

O Capítulo IX regulava o alinhamento das ruas e edificações.  As ruas que “se abris-
sem” seriam denominadas pela Câmara, a quem também competia “dar o seu alinhamento”. 
Por conseguinte, as ruas que se “abrissem” deveriam ter dez metros de largura, enquanto 
as “travessas seis”, e as estradas “cinco metros de largura”. E quanto às edificações, ficava 
estipulado que “toda casa”, que se construísse ou fosse “reedificada”, deveria seguir o ali-
nhamento da “rua”. Além disso, as casas térreas teriam o pé direito “de no mínimo cinco 
metros” e os “sobrados de quatro metros”. E ainda ficavam proibidas a construção de “rótu-
las” e de “casas de palha”. Era obrigatório “o calçamento de dois metros à frente das casas”. 
(Artigos 63 a 68)

As obras “ruinosas” eram regularizadas no Capítulo IX, que determinava não só a 
sua demolição como ainda proibia as escavações. (Artigos 69 e 70).

Já o Capítulo XI normatizava o uso de armas consideradas “ofensivas”. Por um 
lado, era proibido portar “facas, punhais, revólveres e outras armas sem licença”. Por outro 
lado, podiam andar “armados e sem licença” apenas os médicos em serviço, os caçadores au-
torizados, “artistas”, militares, e “qualquer indivíduo a serviço da polícia”. (Artigos 71 a 72).

O ordenamento das “estradas, lavouras, rios e animais” estava contido no Capítulo 
XII. Os proprietários vizinhos de estradas se obrigavam a “cortar os galhos que embaraças-
sem o caminho”. E, por isso, era proibido “embaraçar caminhos e estradas”, isto é, fazer 
“roçados ou queimas” ao lado de estradas; abrir “valas ao lado de estradas”; cortar as árvores 
que margeiam as estradas. Impedir o trânsito, dando “saída às águas estagnadas”, igualmente 
ficava estabelecido como causa do “embaraço dos caminhos”.  E quanto aos animais, proibi-
ram-se as “cancelas de varas”, além disso os donos de animais que causassem danos seriam 
“responsabilizados”. As lavouras obrigatoriamente deveriam “ser cercadas”. (Artigos 73 a 
82)

Os “vozerios, obscenidades e ofensas a moral” foram ordenados no Capítulo XIII. 
Era proibido fazer “alaridos, algazarras e estrondos” com “música” e foguetes. Dar gritos e 
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fazer “fogueiras nas ruas” da mesma forma estavam desautorizados. E sem licença da Câma-
ra igualmente eram coibidos: “os espetáculos”; o “levantamento de mastros”; e a construção 
de “gamboas”, cercos ou currais para pegar peixe. No dia de “vésperas da padroeira”, todas 
as frentes das casas deveriam ser iluminadas, e ainda se ordenava que essas mesmas “frentes 
das casas deveriam ser caiadas de quatro em quatro anos”. E quanto aos “jogos”, estavam 
banidos os “jogos de entrudo”, assim como os de “parada” ou aposta por meio de cartas, 
reunindo “mais de três pessoas”. E na conclusão se afirmava que ficavam “revogadas todas 
as posturas não compiladas neste código”. (Artigos 83 a 99) 

Esse Código de Posturas vigorou até o fim da era imperial com pequenos aditivos 
que foram acrescentados a ele. 

Um desses aditivos foi aprovado em 1883. Ele estabeleceu as seguintes proibições:  
o “quebramento” de pedreiras contíguas a lugares habitados com o emprego de substâncias 
explosivas; a retirada das plantas do jardim municipal e o dano a seus “objetos”; a entrada nos 
cemitérios sem licença e fora dos “préstitos fúnebres”; o fechamento de todas as casas de co-
mércio ao “toque de silêncio”. E ainda estipulou, no seu Artigo 6º, que ficavam “proibidas as 
reuniões ou outros quaisquer ajuntamentos ofensivos a moral e bons costumes”. Outrossim 
ordenou que os animais encontrados em ruas e praças públicas seriam conduzidos “a depó-
sito e seus donos multados”.  E até que os proprietários de hotéis se obrigavam “a fornecer 
às autoridades policiais a lista dos hóspedes, contendo informações sobre eles”. Finalmente 
estabeleceu que “o fiscal ou seus agentes” poderiam “entrar nas residências para examinar o 
cumprimento das posturas”.05

Em 1884 foi acrescentado um outro aditivo ao Código de Posturas determinando 
não só novas normas acerca do comércio de “carne verde” como também em relação ao 
transporte de passageiros. Elas organizavam esse comércio da carne da seguinte maneira: 
“O imposto da carne verde será pago no ato do abatimento”; depois de pago o imposto, o 
vendedor poderá vender a carne “onde quiser, mas esse local também será fiscalizado”; as 
rendas com esses “objetos serão pagas aos arrematantes de impostos”. E sobre o transporte 
de passageiros se afirmava que era: “permitido a qualquer um transportar pessoas de sua fa-
mília em canoas ou escaleres para os portos arrematados sem pagar passagem, uma vez que 



303

Um Código de Posturas  do Século XIX

não faça disso um negócio”.06 

No entanto, nesse mesmo dia, foram aprovados mais alguns outros aditivos a res-
peito do ordenamento das edificações na vila. Eles proibiam, no seu Artigo 2º, as edificações 
e reedificações da “rua Conde D’Eu ao cais do Imperador sem audiência e consentimento da 
Câmara”, além de obrigarem a “todos os proprietários da capital, cujos prédios oferecessem 
fundos para o mar, a dar neles”, em um prazo de três anos, “o aspecto de frente”. E, um 
outro artigo, estabelecia que: “à proporção que a Câmara fosse efetuando o calçamento das 
ruas a paralelepípedos os proprietários ficavam obrigados a calçar o lajedo da cantaria da 
testada de suas casas”; as casas que tivessem “saída de mais de um lado” seriam obrigadas a 
“dar-lhes também o aspecto de frente”; o “encanamento das águas dos prédios que se edifi-
cassem ou reedificassem” deveria ser feito “por dentro das paredes a desaguar no passeio”.  
Assim, igualmente mandava que as edificações deveriam ter “quatro metros em seu primeiro 
pavimento.07

Posteriormente, dois anos depois, foram aprovados novos aditivos ao Código de 
Posturas, agregados na Lei nº. 67, de 17 de dezembro de 1886.08

Essa Lei nº. 67, não mencionava a participação da Câmara municipal como sua 
fonte e origem, mas acrescentava aditivos ao Código de Posturas da Câmara, revogando de 
antemão quaisquer disposições em contrário. Seu artigo único proibia o corte de árvores e 
de lenha nos parques das fontes “da Capixaba, da Fonte Grande e da Lapa”, além de proibir 
o lançamento de “imundícies” de qualquer espécie nos canais que corriam para essas fontes. 

Em seguida, entretanto, a nova Lei, sem qualquer explicação, introduziu uma temá-
tica completamente diversa, daquela que desenvolvia, ao regulamentar as posturas da vila. 
A Lei apresentou então trinta e sete artigos que normatizavam as relações de trabalho dos 
chamados “criados de servir”. Portanto, tratava-se de um verdadeiro “Código de trabalho”, 
regulando o processo trabalhista dessa categoria.

Em 1887 foi aprovado novo aditivo, isto é, a Lei 26, de 6 de setembro de 1887. E 
esse foi o último acréscimo ao Código de Posturas ainda na era imperial. Ela agregava ao Ar-
tigo 67 do Código de Posturas - que proibia a construção de casas de palha – a seguinte regra: 
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essa restrição se estendia às edificações que fossem realizadas no “bairro da Capichaba”. Ao 
mesmo tempo, o aditivo estabelecia que as construções, com cobertura de palha existentes 
nesse “bairro da Capichaba”, ao serem reformadas, também deveriam obedecer a essa restri-
ção. Da mesma forma se estabelecia que os criadores de animais deveriam “cercar ou valar 
seus pastos” a fim de evitar que as lavouras vizinhas fossem destruídas. E o proprietário de 
um terreno com lavouras que encontrasse animais nele, comunicaria o fato aos “donos” 
desses animais, e na reincidência da ocorrência, os animais seriam “presos” e seu “dono” 
multado. Além disso, proibia-se “o corte de mangue”, nas proximidades da capital, em uma 
distância de até “dois quilômetros”, com exceção daquele destinado ao “aterro do mangal”.09 
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Ao longo de toda a sua trajetória, a Câmara Municipal de Vitória foi presidida e 
liderada por muitos personagens importantes, que se destacaram na história do Espírito San-
to. Mas nenhum deles adquiriu uma dimensão superior à de José de Melo Carvalho Muniz 
Freire, que foi presidente da Câmara por quatro anos consecutivos. Com efeito, depois disso, 
Muniz Freire ainda fez uma carreira política extraordinária, tornando-se governador do Es-
pírito Santo em dois mandatos, e senador por dois mandatos consecutivos.

Antes de iniciar a sua carreira política vitoriosa como Vereador de Vitória, em 1877 
Muniz Freire deixou o Espírito Santo para cursar a Faculdade de Direito em Recife, com 
apenas 16 anos, pois havia nascido em 1861. Ele era órfão de pai e mãe e havia se destacado 
como aluno do Ateneu Provincial, em que criou, junto com Afonso Cláudio e Candido Cos-
ta, dois pequenos jornais estudantis. Na despedida, o amigo Candido Costa escreveu tocantes 
palavras a seu respeito, já prevendo o brilhante futuro que o esperava. Ele afirmou: “Muniz 
Freire, o futuro, a esperança, a glória que breve te circundará a fronte laureada pelas lides de 
tua máscula inteligência, há de ser, em tempo não muito longe, a cabeça altiva e radiante de 
magos fulgores, que levantará no pedestal de gloriosas epopeias, o nome esquecido de tua 
Província natal. Boa viagem, amigo!  Que a bonança dos mares te conduza ao porto de teu 
destino. Que o porvir lhe augure tão feliz vaticínio!”01

Não foram pequenos os sucessos acadêmicos de Muniz Freire nos cerca de quatro 
anos que passou entre Recife e São Paulo, onde acabaria se formando em Direito. Nos dois 
centros universitários mais importantes do país, ele absorveu profundamente a influência da 
filosofia positivista e das ideias cientificistas, liberais e republicanas que davam o tom naquela 
época. Mas o futuro radiante, previsto por Cândido Costa para seu amigo, esperava-o mesmo 
era no Espírito Santo.

Em novembro de 1881, Muniz Freire recebeu o seu diploma na Faculdade de Di-
reito de São Paulo, e elegeu-se, no mês seguinte, deputado provincial pelo Espírito Santo. E, 
em fevereiro de 1882, ele se casou em São Paulo com dona Colatina de Azevedo, uma jovem 
da elite paulistana, com quem teria dez filhos, e com quem viveria até os seus últimos dias.  
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Todavia, em agosto de 1882, a Mesa Eleitoral da Capital anunciou por edital que na 
eleição realizada para o preenchimento de cinco vagas de vereadores, foram eleitos os seguin-
tes cidadãos:  Dr. José de Melo Carvalho Muniz Freire, 35 votos; Joaquim Pinto dos Santos 
Ferreira, 34 votos; Juvêncio P. de Moraes, 34 votos; Anselmo Alves Azambuja Suzano, 28 
votos; Francisco da Rocha Tagarro, 7 votos; e duas cédulas em branco.02 

Ia começar, assim, na Câmara Municipal de Vitória o que podemos chamar a “Era 
Muniz Freire”.

No entanto, não era auspiciosa a situação da Câmara municipal, que se via a braços 
com muitos problemas na cidade e com poucos recursos para resolvê-los. 

Pouco tempo antes da posse de Muniz Freire, por exemplo, o jornal O Horizonte, de 
Maximino Maia, que é insuspeito pois era governista, publicou matéria na qual traçava um 
quadro desalentador da situação da cidade, principalmente, no aspecto do saneamento. O 
diagnóstico que Maia fez em 1882 não era muito diferente do que tinha sido elaborado pelo 
presidente da província cerca de meio século antes: Vitória ainda era uma pequena cidade que 
apresentava sérios problemas de saneamento, com consequências muito graves para a saúde 
de sua população. Afirmou o jornal: 

É fato sabido de todos, que, nesta época, de transição de uma estação para outra, reinam aqui febres 

de mau caráter e algumas vezes epidemicamente. Em tempos, pedimos à ilustríssima Câmara que 

empregasse os meios de prevenir o ataque do inimigo. (...) O Pelame [local em frente ao Convento 

do Carmo], o Reguinho [atual rua Graciano Neves] e as Praias aí estão encharcadas e imundas. 

Depois de alguns dias de chuvas constantes um sol abrasador, e ainda mais em uma época em que 

é habitual o aparecimento de febres palustres, não será para admirar que sejamos visitados por algu-

mas dessas enfermidades que tantas vítimas dizimam. (...) Sabemos das dificuldades com que luta a 

Câmara; sabemos mesmo que nutre os mais louváveis desejos de remediar estes males; mas é pre-

ciso, é indispensável, imprescindível que pelo menos sejam asseadas as praias, onde existem em de-

pósito substâncias de todas as naturezas, capazes de concorrer, com outras causas, para tornar mais 

nocivo ainda o ar que respiramos. (...) Não será realmente pesaroso que, além da má carne, da má 

água, tenhamos também mau ar? É certo que sim. Pois bem, o que pedimos à ilustríssima Câmara é 
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que mande remover todos os focos pestilentos que abundam nesta cidade. O benefício é geral.”03 

Outros graves problemas também foram denunciados, no mesmo O Horizonte, ain-
da em 1882. Ele apontou, por exemplo, a grave questão do abastecimento de alimentos da ci-
dade, provocado pelas condições em que se encontrava o velho mercado da cidade. Segundo 
Elmo Elton, esse mercado tinha sido projetado pelo pai de Muniz Freire, que era engenheiro 
militar, e concluído pelo presidente Francisco Pereira Corrêa em 1871. Ele estava situado no 
mesmo local onde foi construída em 1934 a sede dos Correios e Telégrafos, na antiga praça 
João Pessoa, hoje extinta.04

Doze anos após a conclusão dessa obra, entretanto, já era lamentável o seu estado. 
E tanto foi assim que o mesmo jornal O Horizonte prognosticou que: “Seria uma medida hi-
giênica de um grande alcance o mandar assear, interna e externamente, esse estabelecimento. 
Os açougues ali não apresentam o luxo que se encontra em outras cidades; e nem é isso o 
que pedimos. Queremos o asseio e somente o asseio. E não é só o que de reprovável se vê 
no mercado. O peixe é exposto aos compradores em uma banca imunda, quando não é no 
chão. E, no entretanto, é o mercado um dos lugares mais visitados”. Para o jornal, o estado 
do mercado era “desanimador, tristonho e anti-higiênico”. Mas não eram só o saneamento 
e o abastecimento os problemas da cidade apontados pelo jornal governista. Ele também se 
referia à iluminação a gás, que ele considerava um luxo, embora “caro, impuro e prejudicial 
à saúde pública”.05 

A questão fundamental, segundo o jornal O Horizonte, era que “as administrações 
municipais têm reclamado do poder legislativo as providências e meios para fazer cessar 
esses inconvenientes, porquanto a limitada verba consignada às obras públicas, sendo por 
demais insignificante para atender aos urgentes reparos das nossas vias de comunicação, não 
pode ser distraída para reconstruções quase completas, como seja a da praça do mercado”.06

O jornal reclamava do “luxo” que parecia ser a iluminação a gás da cidade, consi-
derando que era “impossível que continuemos a ter luxo, quando nos faltam água, carne e 
bom ar. Cuidemos da canalização das águas, de modo a poder ser abastecida toda a cidade. 
Cuidemos de melhorar o serviço da fiscalização da venda de carne verde. Cuidemos, enfim, 
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de purificar o ar, removendo os inúmeros focos que existem dentro da cidade. Depois disto, 
então, tenhamos luxo, se a Província puder sustentá-lo”.07 

Em contraposição aos graves problemas que a cidade enfrentava, a Câmara possuía 
um orçamento muito diminuto que impedia a realização das obras necessárias ao bem-estar 
da população. 

Na época, o presidente da Província havia sancionado o Orçamento municipal, 
aprovado pela Assembleia Legislativa para o período 1882-1883, em que se destinava oito 
contos de réis para o pagamento dos poucos funcionários que a Câmara possuía, que inclu-
íam um secretário, três fiscais, um porteiro, quatro guardas, um médico, e um escrivão do 
júri. Além disso, era necessário suprir as pequenas despesas, tais como a realização da festa 
da padroeira, e do mesmo modo destinar apenas “cinco contos de réis” para a execução de 
obras públicas.08

Com um orçamento tão limitado, a Câmara dependia integralmente do presidente 
da Província e da Assembleia Legislativa para a realização das obras necessárias à cidade. 
E por isso eram comuns publicações, como por exemplo, a que autorizava o inspetor do 
Tesouro a entregar ao presidente da Câmara - na época Joaquim Lyrio - a importância de 
“um conto de réis” para auxiliar na conclusão das obras do Jardim Municipal. Ao inspetor 
das Obras Públicas, o mesmo presidente da Província autorizou que ele coligisse, de acordo 
com a Câmara, “os dados necessários à organização de um serviço de limpeza desta cidade, 
suas praças e chãos vazios, bem como de organizar um plano para a decretação do serviço 
de limpeza pública da mesma capital, indicando as medidas mais convenientes para o melho-
ramento deste serviço.”09 

Nesse contexto, em janeiro de 1883, o jornal Espírito-Santense anunciou que no dia 
sete desse mês, tomaram posse na Câmara Municipal os novos edis do município: Antero da 
Silva Coutinho; Francisco da Silva Tagarro; bacharel José de Melo Carvalho Muniz Freire; 
Anselmo Alves de Azambuja Suzano; Dr. Eliseu de Souza Martins;  Filomeno de Andrade 
Gomes Resendo; Juvêncio Pereira de Morais; Inácio de Almeida Trancoso; Joaquim Pinto 
dos Santos Ferreira; José da Silva Cabral Júnior; e apenas faltou Manoel Fernandes de Miran-
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da. Ao todo, como se vê, eram onze vereadores, como mandava a nova Lei eleitoral de 1881, 
a chamada Lei Saraiva, que aumentara a composição das câmaras municipais.10  

Ao proceder-se à eleição da Mesa, conforme o mesmo jornal, foi eleito com cinco 
votos para a presidência, Muniz Freire, e para vice-presidência, Francisco Tagarro, com qua-
tro votos. Os candidatos à presidência foram o Dr. Eliseu Martins e o bacharel Muniz Freire, 
mas, pelo visto, segundo comentou o jornal, de “nada valendo ao primeiro ter sido presiden-
te da Província e já idoso, para ser derrotado à vista do segundo que foi eleito”. E esse jornal 
conservador, portanto adversário dos liberais, que haviam empalmado a Câmara, comentou 
sarcasticamente que o chefe do partido Liberal, o Sr. Alfeu Monjardim - futuro Barão de 
Monjardim e primo de Muniz Freire - “fazia questão desta eleição”. Na conclusão, esse jornal 
ainda comentou: “Retirou-se a velha Câmara, mas verdade seja dita, apesar de sérias dificul-
dades sempre deixou alguma coisa feita, e se mais não fez foi devido à exiguidade de réditos 
do cofre. O senhor Joaquim Lyrio, presidente dela, foi um dos que mais trabalhou.”11  

           Muniz Freire em 1894.   
 Fonte: Revista O Álbum, Junho de 1894.. <www.memória.bn.br>
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O Espírito-Santense, jornal de Basílio Daemon, ao elaborar um diagnóstico realista da 
situação institucional da Câmara Municipal de Vitória, salientou mais uma vez a insuficiência 
de suas rendas.

Já em sua estreia na presidência, Muniz Freire pretendeu criar um forte clima de 
trabalho e de inovação. No mesmo dia em que tomou posse, foram discutidas providências 
para resolver o problema do abastecimento da carne verde na cidade, e decidiu-se que logo 
seria iniciada a construção de um novo matadouro para a cidade.12  

Poucos dias após, Muniz Freire enviou ofício ao presidente da Província e à Assem-
bleia Legislativa, e solicitou um auxílio, no valor de “seis contos de réis”, destinados à cons-
trução e ao “aformoseamento” de um cais na rua do Comércio, a atual Florentino Avidos.13

Convém ressaltar que uma medida de caráter improrrogável, que a cidade deman-
dava, era a construção de um cemitério fora do perímetro urbano da cidade. Naquela altura, 
tendo em vista a ocorrência de epidemias na cidade, chegou-se à conclusão de que o indis-
pensável era “impedir que os enterramentos continuem a ser feitos nos atuais cemitérios, que 
são e serão considerados lugares sagrados, sem que a isso se oponha a administração. Limi-
ta-se esta a cuidar mais na saúde dos vivos do que no descanso dos mortos, assunto em que 
não se imiscui por não estar nas raias das suas atribuições”. E de forma análoga, uma outra 
conclusão era a de que “nas condições em que ora se acha a capital da Província, torna-se 
impossível fazer contrato para abastecimento de água, sem que tenham sido proibidos os 
enterramentos nos atuais cemitérios”. De fato, havia “cemitérios próximos às nascentes”, 
e até existiam “em lugares por onde correm águas que o povo hoje bebe.”14

A primeira iniciativa nesse sentido coube ao presidente da Província, porém a parti-
cipação da Câmara não só na discussão do problema como também na busca de uma solução 
para ele foi fundamental. 

E quem historiou as démarches necessárias para a solução do problema da localização 
dos cemitérios foi o presidente da Província em seu Relatório. Segundo ele: 

Depois de ouvir opiniões de profissionais, entendi dever dar começo a uma das necessidades mais 
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reclamadas pela população da capital da Província: a designação de local mais afastado da cidade, 

onde os enterramentos começassem em breve a ser feitos. Para levar avante semelhante melhora-

mento, convoquei uma reunião em Palácio, em data de 17 de janeiro último, e a ela compareceram 

o presidente da Câmara Municipal, o inspetor de Obras Provinciais, doutor provedor de Saúde 

Pública, os representantes de algumas irmandades e mais alguns cidadãos de reconhecido conceito. 

Nessa reunião, assentou-se: 1º - concorrer a Província com a quantia de quatro contos de réis; 2º - a 

Santa Casa da Misericórdia com quinhentos mil réis; 3º - a Câmara Municipal, por intermédio de 

seu digno presidente, fazer correr uma subscrição popular, cujo resultado atingisse a quantia de um 

conto de réis; 4º - o comendador José Ribeiro Coelho oferecia generosamente o terreno preciso para 

o novo cemitério; 5º - uma comissão composta dos senhores doutores Azambuja Meireles e Goulart 

de Sousa, tenente-coronel Alpheu Monjardim e Máximo Maia escolheria o local mais conveniente 

para o novo cemitério.15 

Da mesma forma, foi tomada a iniciativa de “assentar trilhos” para a “viação por 
tração animal”, no bairro Martim Francisco, no Campinho, na Fonte da Lapa, no largo da 
Conceição, no caminho de Jucutuquara, e nas ruas do Comércio, General Osório, Primeiro 
de Março, Conde D’Eu, Senador Otoni, Rosário, Cristóvão Colombo e São João.16 

Por conta dos melhoramentos que a Câmara pretendia introduzir, e que eram mui-
tos, o presidente da Província autorizou, por solicitação da Câmara, que ela pudesse contrair 
um empréstimo de até vinte e cinco contos de réis.  Esse montante deveria ser aplicado nos 
melhoramentos que a cidade carecia, tais como: abastecimento de água, calçamento de praças 
e ruas, e a limpeza e asseio da cidade.17

Contudo, algumas medidas para a reforma do próprio local em que a Câmara fun-
cionava, e que incluía a cadeia da vila, eram solicitadas, tendo em vista que: 

Há algum tempo a esta parte, descrevendo o estado pouco lisonjeiro da cadeia da capital, não só 

pelas suas más condições higiênicas como também pela falta de acomodações, lembramos a conve-

niência de ser cedida, pela Câmara Municipal, a sala em que funciona nas suas sessões. Então, como 

agora, aplaudimos a ideia de terem os presos uma sala onde, respirando um ar mais puro, pudessem 

ocupar-se em algum trabalho útil. O atual chefe de Polícia, Dr. Pitanga, conseguiu realizar a aber-
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tura de uma aula primária, e de duas oficinas que, necessária e inevitavelmente, trarão os melhores 

resultados.

Todavia, reconhecendo que o espaço disponível para os trabalhos dos presos, o mais limitado possí-

vel, nem corrigiu o mau estado higiênico, nem era suficiente para os trabalhos, solicitou o pavimento 

contíguo, em que funciona a Câmara, podendo ela então passar-se para o superior, sem que resulte 

inconveniente algum, senão um grande proveito para aqueles que, se bem que privados da comu-

nhão social, não o devem ser também das condições indispensáveis à vida. (....) Há ainda uma outra 

razão, que convém ser, ainda uma vez, apontada. (...) Quem ignora que, por ocasião das sessões de 

júri, que têm lugar na mesma Câmara, as testemunhas são detidas, na sala contígua em que ficam 

os presos em trabalho?! Quem ignora que o júri de sentença reúne-se na sala do carcereiro?! Ocor-

re-nos, neste momento, que, na última reunião do júri, quase são interrompidos os trabalhos em 

consequência dos gritos de um louco, que se achava preso; sendo preciso retê-lo em um lugar mais 

retirado. É simplesmente triste tal estado de coisas, que atestam somente o nosso atraso!18 

No entanto, uma grave questão igualmente relacionada ao funcionamento da Câ-
mara dizia respeito ao comparecimento dos vereadores. Ressalte-se que a frequência às ses-
sões que era muito baixa, e por isso o presidente Muniz Freire se viu obrigado a aplicar 
multas aos faltosos.19 

E os pedidos de perdão das multas por parte dos faltosos somente eram aceitas pelo 
presidente mediante a “comprovação de doença”.20

Por conseguinte, o jornal O Horizonte, de 11 de setembro de 1883, anunciou que na 
Festa da Padroeira, cuja organização era uma incumbência da Câmara Municipal e se realiza-
va na Igreja Matriz no dia 8 de setembro, como sempre, apenas compareceram o vice-presi-
dente da Província e alguns militares seus ajudantes de ordens, além do próprio presidente 
da Câmara, Muniz Freire. Portanto, nenhum outro Vereador compareceu a essa festividade. 
E diante dessa ausência, o jornal assinalou que: “Foi sensível o não comparecimento dos 
outros edis”.21 

Nesse ambiente, no dia 20 de outubro a Câmara deixou de realizar uma sessão 
“por falta de números”. Contudo, mais uma vez o jornal O Horizonte, ao comentar o fato, foi 
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irônico e afirmou: “E note-se que [os vereadores] nutrem os melhores desejos em favor do 
município!”.22 

O ativismo de Muniz Freire à frente da Câmara Municipal ensejava a oportunidade 
para que os moradores também reclamassem publicamente, e pelos meios disponíveis, dos 
problemas da cidade. E um desses meios era justamente os jornais, nos quais se publicavam 
cartas como esta: 

Ao presidente da Câmara:  Em nome da população desta capital, pedimos ao jovem e talentoso 

presidente da Câmara Municipal, se digne ordenar ao fiscal que providencie de modo a cessar o 

inqualificável abuso de andarem vagando pelas ruas da cidade grande número de cavalos e cães. A 

audácia chega ao ponto de procurarem-se os lugares mais públicos como as praças do Palácio e da 

Alfândega para pastagem dos animais de quem não teme as Posturas da Câmara. Durante a noite, é 

perigoso transitar-se pelas ruas da cidade porque se está arriscado a ser-se pisado pelo grande núme-

ro de cavalos que vagam pelas ruas ou a ser-se mordido pelos cães. Um estrangeiro que entrar alta 

noite nesta cidade não dirá certo que ela é a capital da Província, pois que só ouvirá rinchos e latidos 

dos tais frequentadores das ruas que não pagam impostos à municipalidade.23

É importante frisar que uma reclamação frequente era com relação ao abastecimen-
to e à qualidade da água, fornecida aos moradores da capital. Assim, providências para sanar 
essa questão deveriam ser tomadas com urgência. 

Nesse sentido, o vice-presidente da Província, em exercício, “atendendo à reclama-
ção da imprensa” e à “necessidade conhecida do melhoramento dos depósitos e mananciais 
de água potável” resolveu nomear uma comissão. Essa comissão era composta por: Ma-
ximino Maia, inspetor de Obras Provinciais e redator do jornal O Horizonte; Muniz Freire, 
presidente da Câmara Municipal; e Aristides Freire, redator do jornal Folha da Vitória. Eles se 
reuniram “a fim de estudarem o melhor meio sobre este melhoramento, com o orçamento 
preciso”.24

Na época, contudo, uma desobediência muito comum às Posturas municipais era 
a dos praticantes do “entrudo”, o antigo carnaval da cidade. De acordo com uma dessas 
reclamações: “Já não se pode mais andar tranquilo nas ruas desta cidade durante a época do 
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carnaval. Os transeuntes são agredidos nas ruas e praças públicas pelos amantes do estúpido 
brinquedo do maldito entrudo. As laranjas de cera cruzam das janelas a semelhança de uma 
nuvem de mosquitos. Os vadios de bacia em punho atiram água a torto e a direito sem o 
menor respeito. Onde está a realidade das posturas municipais?”25 

Mesmo diante dessas questões que se repetiam anualmente, no dia 7 de janeiro de 
1884, Muniz Freire, novamente, com cinco votos dos sete presentes, foi reconduzido à pre-
sidência da Câmara.26 

E um dos primeiros atos de Muniz Freire, novamente à frente da Câmara, foi o de 
convocar a Junta Classificadora dos escravos para uma reunião. Essa Junta deveria classificar 
os escravos, que fariam parte da cota a ser liberada, por meio da parte da verba do Fundo de 
Emancipação que cabia ao município de Vitória. Muniz comunicou através de edital que a 
Junta funcionava no Paço da Câmara, e que “qualquer pessoa do povo poderá dirigir à Junta 
as informações que julgue dignas de consideração para o trabalho que incumbe à mesma 
Junta”.27 

Essa medida revela o ativismo emancipador de que Muniz Freire estava imbuído, 
ao fazer funcionar o organismo encarregado de viabilizar a libertação dos escravos do mu-
nicípio. Uma vez que muitas vezes essa Junta não cumpria a sua tarefa por “desleixo” do 
presidente da Câmara, por conseguir que o Fundo não fosse efetivamente empregado em sua 
totalidade na libertação dos escravos.

Nessa conjuntura, e sob a presidência e a liderança de Muniz Freire, a Câmara iria 
se transformar em um reduto de abolicionistas e de sua ação. Com efeito, foi exatamente 
no Paço da Câmara que ocorreu, a 5 de agosto de 1883, a primeira reunião das pessoas que 
defendiam não só a libertação dos escravos como também o fim da escravidão. Nela, foi 
proposto o nome de Cleto Nunes para presidir a organização que pretendiam criar. Cleto 
Nunes, ao aceitar a incumbência, convidou para secretariá-la a Candido Costa, um outro 
amigo de Muniz Freire. E a primeira pergunta que Cleto Nunes fez a respeito da organização 
que pretendiam criar foi sobre o nome que se daria a ela. Lembrou o jornal O Horizonte a esse 
respeito que: “O Sr. Dr. Muniz Freire, lembrando um mártir da liberdade, filho desta provín-
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cia, Domingos Martins, propõe que assim a denomine – Sociedade Libertadora Domingos 
Martins. Foi unanimemente aceita a ideia”. Em seguida, constitui-se uma comissão encarre-
gada de confeccionar os estatutos dessa organização, para a qual foram escolhidos: Muniz 
Freire, Afonso Cláudio, Poggi de Figueiredo, Aristides Freire e Lima Escobar. Igualmente 
foi escolhida uma outra comissão, encarregada de angariar adeptos, e composta por:  João 
Aguirre de Freitas, Diógenes Teixeira, Urbano de Vasconcelos, Aleixo Neto, e outros. Além 
disso, Cleto Nunes sugeriu a ideia de convidar as “senhoras” para que elas também partici-
passem da sociedade “como um poder ou elemento de civilização”. E, por isso, Cleto pediu 
que essa ideia fosse incluída nos estatutos. Por fim, para que a sociedade pudesse continuar a 
funcionar no recinto da Câmara, ainda foi formada uma terceira comissão com a finalidade 
de fazer essa solicitação. Estava fundada assim a famosa Libertadora Domingos Martins, uma 
organização que teve papel de destaque na luta pela libertação dos escravos no Espírito San-
to. E a Câmara Municipal era o local de sua reunião, com o apoio de seu presidente Muniz 
Freire.28  

A homenagem prestada a Domingos Martins fazia parte da luta abolicionista que se 
estava encetando no Espírito Santo. E é por isso que no dia 18 de abril de 1884, o jornal O 
Horizonte anunciou que Afonso Cláudio iria proferir palestra, no Paço da Câmara Municipal, 
a respeito da escravidão.29

No entanto, a homenagem prestada ao herói capixaba também fazia parte de um 
outro programa de ação. Na verdade, ela fazia parte de um “plano” acalentado há já algum 
tempo pelas jovens lideranças do Espírito Santo no sentido de incentivar a criação de um 
“panteão” de heróis regionais. Domingos Martins havia participado e liderado a famosa 
Revolução de 1817 em Pernambuco, um movimento de feitio nacionalista e liberal que foi o 
precursor da luta pela emancipação do Brasil. Não obstante, após a sua condenação à morte, 
seu nome ficara mais ou menos esquecido e sua história pessoal lançada na obscuridade. Até 
a sua naturalidade ainda era bastante desconhecida. Para uns, ele havia nascido em Pernam-
buco e para outros, na Bahia. 

Era preciso então resgatar o seu nome do esquecimento, e foi isso o que o jornal 
de Muniz Freire e aquela geração se propuseram fazer. Antes de dar o seu nome à sociedade 
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criada na Câmara para defender a libertação dos escravos, o jornal de Muniz Freire publicara 
várias matérias sobre ele. Em uma delas se dizia: 

Quando a humanidade começa a celebrar os centenários de suas datas gloriosas, as nacionalidades 

se congregam para honrar o nome de seus benfeitores, dos grandes propulsores de seus progressos; 

quando por toda parte acende-se o entusiasmo das comemorações cívicas, que reivindica ao império 

inviolável do passado os despojos da grandeza humana que ele imortalizou, nós os espírito-santen-

ses devemos sentir-nos enlevados de uma alegria indizível por contar na linha de nossos antepas-

sados um vulto que se tornou numa encarnação deste ideal santificador – a liberdade de sua Pátria.

Domingos Martins é uma glória nacional: ao país inteiro corria o dever de não deixar esquecido o 

nome de um mártir tão devotado à causa de sua emancipação; mas se o país não se conspira contra 

esse silêncio que atrofia a lembrança daquele grande prosélito, salve-o da violência do olvido a terra 

que lhe deu o berço – a Província do Espírito Santo. 

Reivindiquemos todos, para nós, o orgulho que deve inspirar a sublime abnegação do homem exco-

mungado pelo despotismo.

Solicitamos para esse mister o apreço de toda a população da Província, quer o apoio das luzes dos 

homens ilustrados para a festa de que seremos apenas iniciadores, quer o apoio material de uma 

pequena quantia para organizar-se a parte aparatosa da comemoração”.30

Importa salientar que um outro capixaba ilustre que a jovem geração de vereadores 
da Câmara Municipal de Vitória resolveu homenagear foi João Clímaco de Alvarenga Rosa.

Desta forma, a historiadora Maria Stella de Novaes registra que a 25 de agosto de 
1883, não somente sob a influência, do que na época se chamava as “ideias adiantadas”, 
como também diante da proposta dos vereadores Passos Costa Júnior e Muniz Freire, a 
Câmara Municipal de Vitória resolveu mudar o nome do largo Afonso Brás para praça João 
Clímaco.31 

Segundo outro insigne historiador do Espírito Santo, Elmo Elton, durante quase 
três séculos, o largo Afonso Brás, “que se espraiava em frente à igreja de São Tiago [atual-
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mente não existe mais] era conhecido ora como largo do Colégio, ora como largo Afonso 
Brás”.  Esse nome homenageava o jesuíta que havia chegado ao Espírito Santo em 1551, a 
mando do padre Manoel da Nóbrega, e fora o pioneiro no estabelecimento dos jesuítas em 
Vitória e o iniciador da construção do Colégio. E deslumbrado com a capitania de Vasco 
Fernandes Coutinho, Afonso Brás a descreveu por meio de uma afirmação muito famosa, a 
de que: “é esta terra onde ao presente estou a melhor e mais fértil de todo o Brasil”.32 

Todavia, até o início do século XX, a pequena igreja de Nossa Senhora da Miseri-
córdia dava frente para o largo de Afonso Brás, daí ser esse espaço urbano também conheci-
do como largo da Misericórdia. Essa igreja foi demolida, e em seu lugar construído o edifício 
em que funcionou durante várias décadas a Assembleia Legislativa, o chamado Palácio Do-
mingos Martins, que anda hoje “meio abandonado”, infelizmente.33

Esse largo servia igualmente como adro da extinta Igreja de São Tiago.  E ali, na 
época dos jesuítas - encerrada com a sua expulsão de todo o Brasil em 1759 -, os padres re-

               Jardins do Palácio (Praça João Clímaco) - 1902.      
                           Fonte: Disponível em <www.vitória.es.gov.br>
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presentavam peças de caráter religioso, principalmente os autos escritos pelo padre Anchieta. 
Com a transformação do antigo colégio dos padres jesuítas em Palácio do Governo, a “praci-
nha”, localizada na frente desse edifício, se converteu em cenário de inúmeras manifestações 
não só de caráter religioso mas também de natureza política e cívica. 

Trata-se de um dos “logradouros”, como dizia Elmo Elton, mais emblemáticos do 
Espírito Santo e por isso os antigos quiseram homenagear o jesuíta que a tudo dera início 
e fora um dos “fundadores” do Espírito Santo. Conforme lembrou o mesmo Elmo Elton, 
ainda, nessa pracinha residiram: o professor Elpídio Pimentel, que foi grande mestre da 
história do Espírito Santo; o jurista e escritor Augusto Estelita Lins, proprietário da maior 
biblioteca particular do Estado em sua época; o poeta e educador Kosciusko Barbosa Leão, 
um dos fundadores do Colégio São Vicente de Paulo, e que doou seu palacete para ser a sede 
da Academia Espírito-santense de Letras, onde ela está até hoje;  e o Dr. Carlos Fernando 
Monteiro Lindenberg, governador do Estado em dois quadriênios.34

Contudo, foi justamente por causa do caráter “emblemático” e referencial desse lo-
cal, que os reformistas capixabas, os jovens liberais e republicanos do final do século dezeno-
ve, então aboletados na Câmara, quiseram substituir o nome do padre jesuíta. Ele lembrava 
uma época, a época colonial, que eles queriam simplesmente ver “sepultada”.

E esses jovens liberais republicanos pretendiam homenagear, em vez do jesuíta, o 
homem que para eles era o símbolo da luta pelas novas ideias: o abolicionista João Clímaco 
de Alvarenga Rangel.

João Clímaco era filho de fazendeiros da região do rio Santa Maria, ordenou-se sa-
cerdote em 1822, e bacharelou-se em Direito em 1833, numa das primeiras turmas da famosa 
Faculdade de Direito de São Paulo. Nesse mesmo ano, iniciou-se na política, elegendo-se 
deputado geral – atualmente deputado federal - por sua Província. No ano seguinte, 1834, 
também foi eleito deputado para a primeira legislatura da Assembleia Provincial, em que, ao 
tomar posse como presidente da primeira sessão, proferiu, segundo Basílio Daemon, “mo-
numental discurso” de posse.35

João Clímaco foi eleito pela última vez em 1840, para a terceira legislatura, entre 
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1840 e 1841, porém logo após sua carreira política parece ter definhado. Ainda assim viria a 
obter grande reputação e fama por ter assumido voluntariamente a defesa dos escravos rebe-
lados do Queimado, em 1849, uma atuação que marcaria de forma definitiva sua trajetória. 
Em 1854, ainda aparece sendo nomeado diretor do primeiro estabelecimento secundário da 
província, o Liceu da Vitória, em que João Clímaco exerceria também a função de professor 
de filosofia e latim por alguns anos. Por fim, retirou-se para sua fazenda no rio Santa Maria, 
onde viveu os últimos anos de sua vida em grande reclusão e isolamento. 

Daemon, como sempre generoso e desprendido, em seu livro de 1879, teceu muitos 
elogios à figura de João Clímaco, resumindo assim a sua trajetória: 

1866: A 23 de Julho deste ano falece nesta capital, vítima de uma hidropisia, o Arcipreste e Vigário 

da Vara Padre-Mestre Dr. João Clímaco de Alvarenga Rangel, formado em Direito, teólogo profun-

do, orador sacro dos primeiros que tem tido o Brasil, admirado por Monte Alverne e D. Manuel 

do Monte Rodrigues, de quem era amigo, tendo por vezes pregado na Capela Imperial perante um 

auditório escolhido. De talento e inteligência máscula, respeitado por sua vasta erudição e saber. 

Ocupou diversos cargos de nomeação do governo, tendo sido eleito deputado geral e provincial, 

Diretor do Liceu e Lente de latim. Contava 68 anos de idade quando desceu ao túmulo ralado de 

desgostos por traições políticas, tendo vivido os últimos anos de sua vida segregado da sociedade, 

sua morte foi muito sentida.36  

Daemon não esclarece, entretanto, nessa passagem, as verdadeiras razões da mar-
ginalização política de Clímaco, mas é muito provável que esses “desgostos por traições 
políticas” de que João Clímaco foi vítima, e que teriam resultado no ostracismo que marcou 
o final de sua existência, estivessem relacionados às posições políticas, ideológicas e morais 
que ele assumiu durante toda a sua vida pública. 

 A esse respeito, Tibúrcio d’Oliveira também é esclarecedor em sua resenha quando 
afirma que Clímaco condenou o tráfico de escravos desde o início de sua vida política, e que 
por essa razão se iniciava aí o “malogro de sua carreira política”. Malogro que, a nosso ver, 
se confirmou plenamente com a participação que alcançou na defesa dos rebeldes do Quei-
mado em 1849, contrariando com sua atuação destemida em defesa dos mesmos rebeldes a 
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maior parte da elite política e social da Província.37 

E foi por essa razão que Afonso Cláudio - na pequena biografia que dedicou a Clí-
maco, iniciada logo depois de 1887, mas que só foi publicada em 1902 - resumiu a trajetória 
de Clímaco de forma mais contundente ainda do que Oliveira, elaborando uma crítica exten-
siva a toda a sociedade capixaba de sua época ao afirmar: 

Não o asfixiou a fumarada das porfias, nem as ousadias dos antagonistas lhe sopitaram as energias, 

mas picou-lhe a artéria o dente da inveja; envenenou-o o filtro dos egoísmos acumulados de uma 

sociedade sem ideais, sem responsabilidades definidas e menos ainda averiguadas; chagou-o a male-

dicência dos incapazes de concepções alentadas, como se dissolvidos resíduos de uma dada época 

ebulicionassem sob a mesma pressão atmosférica.38 

Após a morte, Clímaco teria caído rapidamente no mesmo “esquecimento” que a 
rebelião dos escravos defendidos por ele, e é por essa razão que os abolicionistas locais - que 
iriam intensificar sua atuação a partir de 1870 - trataram logo de reabilitar o seu nome como 
símbolo da luta antiescravista no Espírito Santo. Nesse sentido, Tibúrcio d’Oliveira, um des-
ses abolicionistas, jacta-se em sua resenha: “A mim coube a glória de pretender levantar do 
esquecimento o nome do ex-deputado João Clímaco, ligando-o a um clube abolicionista da 
Vitória.” Mas o mesmo Tibúrcio admitiu: “Se não medrou a obra, que teve como alicerce a 
justa homenagem ao filho mais ilustre da Província do Espírito Santo, não cabe a mim a dura 
responsabilidade do insucesso.”39 

E, de fato, registra o historiador José Teixeira de Oliveira que, naquela época, a 
“elite intelectual” capixaba, composta segundo ele por figuras como Afonso Cláudio, Alei-
xo Neto,  Aristides Freire, Cleto Nunes, Ovídio dos Santos, Joaquim Aires, Lídio Molulo, 
Amâncio Pereira, Antonio Aguirre, Muniz Freire e o próprio Tibúrcio d’Oliveira, e muitos 
outros, teria fundado “numerosas associações” abolicionistas, entre as quais ele cita o “Club 
Abolicionista João Clímaco”.40 

Essa última informação deixa claro que, por volta do final dos anos 70 do século 
XIX e início da década seguinte, estava em curso em Vitória uma operação política visando 
a resgatar do esquecimento a figura lendária do velho abolicionista. E é assim que deve ser 
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entendida a decisão tomada pela Câmara Municipal da cidade de Vitória, ao substituir o 
nome de Afonso Brás da pracinha histórica. E até hoje essa pracinha leva o nome de praça 
João Clímaco. 

No entanto, essa decisão da Câmara Municipal de Vitória não ficou sem contes-
tação em sua época. E Basílio Daemon, que não só era redator e proprietário do influente 
jornal O Espírito-Santense como também ardente defensor do partido Conservador, se opunha 
a essas “novas ideias” de feitio liberal e republicano. E por isso publicou uma matéria de pá-
gina inteira - e na primeira página - espinafrando a atitude dos vereadores liberais que haviam 
mudado unilateralmente o nome do largo Afonso Brás. Disse ele:

Desde a ascensão do partido Liberal que se há notado a faina de tudo transformar – moral, religião, 

costumes, e tradições!

De real, no entanto, em bem da utilidade pública, em bem de firmar princípios sãos, melhorando e 

corrigindo defeitos e vícios, é o que não se tem dado. Tudo que tem aparecido pode ser encarado 

como contrário à própria moral, sem fundo de razão que demonstre a utilidade do fato, a necessida-

de da reforma, o seguro efeito de dedicações em bem do progresso moral e intelectual, no meio que 

se há empregado em bem do engrandecimento geral da nação. 

As controvérsias, sofismas, disparates, e muitos arranjos particulares têm sido os mons parturiens a 

demonstrar padrões de glória desta situação.

Neste espaço de tempo que não tem governado o país, mas dominando-o o partido pseudo-liberal, 

- tudo se há resolvido, - não em bem comum ou geral, mas sim a favor dos adeptos da situação: sem 

causa justificada, sem necessidade conhecida a provar a necessidade pública, e sim o mero capricho, 

o absoluto meio de arranjar os seus. E tanto assim é - que a patacoada, a desnecessidade e o meio 

de tudo confundir e resolver – firma e salienta bem a fraqueza de espírito de nossos antagonistas. 

A febre de crismar-se ruas e praças, becos e vielas, teve também sua época, e foi assim que na Corte 

foram mudados muitos nomes, em prejuízo da história, com desatenção a antigas tradições, e des-

respeito a nomes de antigos vultos que a gratidão pública conservava.
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À primeira vista parece que o ato em si nada é, que nenhum prejuízo traz; mas se encararem-se as 

dificuldades com que muitos escritores, historiadores e cronologistas labutam hoje para descobrir 

certos fatos e alguns personagens, e o quanto dificultoso ainda será para aqueles que sucederem os 

atuais, se verá que muitas vezes a monografia pecará por incompleta, por deficiente, pela falta de 

dados oficiais que firmem a matéria de que se trata. 

O que seria de muitos fatos históricos, o que seria de muitos personagens que figuram em nossas 

crônicas, a não ser Teixeira e Souza, Lisboa, José de Alencar, Franklin Távora, Macedo, Teixeira de 

Melo, Machado de Assis, Joaquim Norberto e outros escritores nacionais, criadores de uma literatura 

propriamente nossa, senão desencavassem com dificuldade de antigos alfarrábios particulares dados 

sobre moral, costumes, lugares e pessoas dos antigos tempos de nossa existência colonial? – A Fata-

lidade de dois jovens, Tardes de um pintor ou intrigas de um Jesuíta, O Guarani, As Minas de Prata, O Garatuja, 

As Efemérides, Os homens do passado e tantas outras produções literárias, com fundo histórico, nos 

deram a conhecer os Braz de Pina, o senhor e possuidor da grande fazenda do Pilar e de todos esses 

prédios ainda existentes na Praia dos Mineiros, antigo cais de Braz de Pina; as guerras de indígenas no 

Paquequer, demonstrando o vulto de Albuquerque; a sindicância e devassa mandada proceder nesta 

capital pelo vice-rei, a respeito do assassinato cometido por Jerônimo de Barcelos na pessoa do Juiz 

de Fora desta então capitania, Dr. Manoel Pereira Botelho de Sampaio, e na rua do Beco, em frente 

ao sobradinho que há pouco desmoronou-se, etc., etc., etc.

O cuidado e conservação, pois, de certos monumentos, nomes e existências de lugares, é como que 

um achado para investigações históricas, nos fornecendo muitos esclarecimentos, precisos a atos até 

oficiais e de interesse particular. 

Como, pois, destruir-se o passado, fazê-lo desaparecer?

Quem hoje sabe a causa por que chamou-se rua de Fr. Carlos à rua da Imprensa, rua do Vigário da 

Vala à íngreme ladeira da Misericórdia? Ninguém...

Confusão no presente, esquecimento do passado, dificuldades para o futuro.

A antiga Câmara mudou há meses o nome de certas ruas, servindo-se de nomes não tão populares 

e históricos como o de José Marcelino e muitos outros. Hoje, muda o nome de Praça de Afonso Braz 
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para o de Largo do Dr. João Clímaco. 

Desde épocas remotas foi conservado esse acatado nome em honra do Jesuíta que primeiro aqui 

estabeleceu-se, deu começo à catequese do indígena, e secundou com Frei Palácios a criação de uma 

casa de misericórdia; fundou uma ermida na Vila do Espírito Santo, deu princípio à fundação dessa 

grande obra que foi o colégio da Companhia de Jesus, e que hoje é Palácio do Governo, Tesouraria 

da Fazenda, Tesouro Provincial, Correio, Recebedoria, Secretaria do Governo, Sala de Ordens, De-

pósito de Artigos Bélicos e Capela Nacional.

Para que apagar-se o nome do benemérito que deu princípio à civilização do íncola, tornou habitável 

esta ilha, e deixou monumentos que ainda hoje atestam a excelência de sua construção, e que servem 

para tantas repartições da província?

Nisto o procedimento dos coevos demonstrará aos pósteros a ingratidão para com aquele que, ainda 

em Piratininga, foi prestar iguais serviços ao que aqui prestara. 

É que o padre Afonso Braz, para a Câmara Municipal da Vitória, não vale ser relembrado. 

Se queria a Câmara perpetuar o nome der um dos mais inteligentes espírito-santenses, como foi o 

Reverendo Padre João Clímaco de Alvarenga Rangel, orador de primeira plaina, formado em Câno-

nes e em Direito, Sacerdote ilustradíssimo, procurasse entre as ruas e praças da capital uma que, sem 

desvirtuar a história, sem apagar um nome célebre, se prestasse a receber o crisma; mas fazer esque-

cido o nome do célebre catequista, do fundador de monumentos que ainda hoje perduram, demons-

trando uma grandeza histórica, isso não, porque não vemos utilidade alguma e, antes, desrespeito e 

ingratidão para com aqueles que nos legaram provas de seu amor ao povo, às artes e à civilização.

Esta situação tudo desvirtua e acaba!41 

Como se observa, a crítica era severa e trazia argumentos até hoje muito válidos 
contra a “febre” que então existia da mudança de nomes de ruas e praças. Embora fosse do 
partido Conservador, o partido que estava na oposição em 1883, Daemon não se opunha à 
lembrança do nome de João Clímaco, por quem ele tinha admiração. Mas, o que ele não ad-
mitia era que se “desvirtuasse a história”, tentando agora deixar no esquecimento nomes que 
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o passado reverenciara e que ainda mereciam essa lembrança - como era o caso de Afonso 
Brás.

Contudo, os defensores do nome de João Clímaco não se deram por vencidos e, ao 
revidarem esses argumentos de Daemon, realçaram os fatos mais notáveis da trajetória de 
Clímaco. Além disso, salientaram um fato que precisa ser lembrado aqui: o de que o padre 
João Clímaco também havia sido presidente da Câmara. 

Diante de tais argumentos, o jornal A Província do Espírito Santo em uma contestação 
ao seu opositor transcreveu a seguinte carta: 

O sacerdote, que dedicou com grandes sacrifícios de seu nome, e de sua fortuna, uma longa e penosa 

existência em graça de sua pátria, acaba de reivindicar os direitos postergados à sua grata e honrosa 

memória. A Câmara municipal de 1883 prestou ao ilustre finado o tributo devido ao seu renome, 

denominando o largo de Afonso Braz – largo do padre Clímaco. Formado em Direito pela academia 

de São Paulo, eleito deputado à Assembleia Geral Legislativa, quando ainda não tinha completa-

do seus estudos, deputado à Assembleia Provincial, presidente da Câmara Municipal por unânime 

votação de seus municípios, o Padre Diretor do Liceu da Vitória, nele lente de filosofia, oficial da 

Rosa, Cavaleiro de Cristo, Arcipreste da província, indigitado lente de exegética da projetada acade-

mia Teológica do Rio de Janeiro, o padre Clímaco tinha, mais que outros, a quem se associaram os 

monumentos da pátria, um degrau elevado na escala dos talentos e dos serviços que soube disputar. 

Cercado sempre de prestígio, engrandeceu e honrou o nome espírito-santense na tribuna sagrada, 

na forense e não só aqui, como na Corte, onde chamou a atenção dos vultos mais proeminentes 

nas hierarquias sociais quando se anunciavam seus sermões, distinguindo-se por sua independência 

e excentricidade, alheias aos traumas cavilosos da política, quando na Assembleia Geral profligou 

os abusos do poder. Esse seu procedimento, filho de suas convicções inabaláveis, que devia ser 

aplaudido e apoiado pelos estadistas, matou, dizia-nos o Conde de Irajá, a sua preciosa vida política.

Aguerrido general das falanges liberais, muito propenso à república, o padre Clímaco foi apeado da 

pirâmide que ostentava sua glória pelos inimigos da luz e da verdade.

Eclipsou-se o astro radiante de sua máscula inteligência!
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Hoje a Câmara que tem na sua presidência um moço cheio de nobres aspirações e que sabe avaliar, 

porque esvoaça sua razão às altas regiões do saber, o quanto é grande o renome, secundado por 

companheiros leais aos bons princípios e às sãs ideias, acaba de vingar o ostracismo, a que fora na 

vida condenado o padre Clímaco, riscando o nome do jesuíta Afonso Brás, para engastar no diade-

ma da Vitória essa pérola, que tanto fulgiu! Ali ocultava-se o egoísmo ferrenho, aqui no nome do 

padre Clímaco assoma o pensamento do desinteresse, do amor, do patriotismo, e do mais acrisolado 

sacrifício.

O Espírito-santense, que o censurou, não é filho legítimo do povo desta terra, em que nasceu o 

padre Alvarenga.

Louvores à Câmara! Andar assim que é bom navegar! 

Um capichaba.42 

Nessa conjuntura, Muniz Freire não somente era o presidente da Câmara como 
também era, ao mesmo tempo, um ativo membro da Assembleia Legislativa Provincial já que 
fora eleito como deputado no início de 1882. Contudo, ele, da mesma forma, desempenhava 
a importante função de redator e proprietário do jornal Província do Espírito Santo, um jornal 
que ele fundara na mesma época, junto com seu amigo Cleto Nunes, outro positivista como 
ele. 

Em função disso, Basílio Daemon, que era redator do principal jornal do partido 
Conservador, o Espírito-Santense, fazia em suas páginas um duro combate ao jornal do partido 
adversário. E uma das mais graves denúncias que ele apresentou contra o jornal, e contra o 
próprio Muniz Freire, foi a de que ele “ilegalmente” havia conseguido o contrato para a pu-
blicação dos debates da Assembleia Legislativa, em que o partido Liberal dominava a Mesa, 
sem convidar a imprensa da capital “para apresentar propostas, nem anunciando o dia em 
que estas se abririam, a ser aceita a mais vantajosa e se lavrar o contrato”. Ou seja, Daemon 
denunciava, aparentemente com razão, a não realização de concorrência para a citada contra-
tação. Mesmo com a derrota da proposta da Mesa, e de ser “impugnado o arbitrário ato por 
diversos deputados conservadores e um liberal, o senhor Eliseu Martins” - o mesmo que fora 
derrotado na Câmara por Muniz -, a Mesa continuou insistindo em sua proposta e acabou 



328

 História da Câmara Municipal de Vitória

por aprová-la à revelia dos opositores. E o comentário de Daemon não poderia ter sido mais 
devastador. Ele se perguntou: “O que têm sido as assembleias provinciais desde a ascensão 
do partido Liberal ao poder, senão um foco de imoralidades cometidas pelos homens da 
Regeneração? - A falta de lealdade para com seus colegas, o desrespeito à lei e o protecionismo 
com dinheiros dos cofres públicos têm sido o trabalho insano dos eleitos do povo, que a 
imprensa turiferária tem apoiado para a moralidade do jornalismo.”43 

A postura assumida pelo liberal Eliseu Martins, que havia sido, como já informa-
mos, presidente da Província, e que depois disso se deixara ficar no Espírito Santo, imiscuin-
do-se em sua política, aguçara a oposição, que passou a existir entre ele e o grupo político de 
que fazia parte Muniz Freire. Daemon explorou a rivalidade entre os liberais lembrando que: 
“Como é sabido, os colegas da Província abriram luta contra o Dr. Eliseu Martins – liberais 
contra liberal – isso é muito claro e aí estão os fatos dados nas duas reuniões para a eleição 
do diretório liberal, na escolha do deputado geral [em que Eliseu fora preterido], na eleição 
do presidente da Câmara Municipal e na discussão travada na imprensa entre o Dr. Muniz 
Freire na Província e o Dr. Eliseu no Horizonte para provar”.44 

Todavia, o jornal de Daemon não foi o único jornal a fazer críticas à gestão e à 
atuação de Muniz Freire. Ao seu lado, passou a fazer-lhe coro o combativo jornal A Folha da 
Vitória, igualmente ligado ao partido Conservador e redigido por Aristides Freire, e com um 
detalhe muito importante para nós que estamos mais interessados na história da Câmara e da 
cidade de Vitória. Aristides Freire era um homem muito mais atento aos problemas cotidia-
nos da cidade, que ele retratou com grande energia em sua coluna “Tópicos do dia”.

Em um de seus primeiros números, essa coluna fez uma avaliação extremamente 
crítica da administração da cidade, que vinha sendo feita por Muniz Freire em seu primeiro 
ano à frente da Câmara Municipal. E por isso vale a pena lê-la na íntegra: 

O nosso colega d’A Província, a esperança mais robusta de todos – o Dr. Muniz Freire – está sem 

dúvida sob uma pressão desagradável, que o tem convidado a um retraimento censurável, diante 

de tantas necessidades que estremeceram à sua chegada à Província. Bem preparado, dotado de uma 

inteligência robusta (...) estacionou em meio de caminho, emaranhado na maldita política que busca 
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tudo submeter a suas pequenas conveniências. Atirado de chofre nesse estreito espaço da política 

liberal da província faltou-lhe a liberdade de que sempre fez o apanágio. [A Província] Levou-o à 

Assembleia Provincial, entregou-lhe a direção da Câmara Municipal. (...) Entretanto, o deputado 

provincial sacrificou-se, e o presidente da Câmara é surdo às vozes de queixas e lamentações que 

se levantam pedindo as suas luzes, força de vontade em bem de tantos melhoramentos de que se 

ressente o município”.45 

Em outra coluna afirmou o jornal de oposição que:

Há nos homens do governo um gosto particular de abandono e menosprezo às coisas públicas, que 

diante da seriedade não pode passar sem reparo. Em vez de procurar-se atender em tempo a peque-

nos reparos, espera-se que o desleixo caminhe a passos largos para justificar-se a ruína completa com 

a falta de recursos dos cofres públicos. A Câmara Municipal, que prometia tanto, estacionou a ponto 

de expor-se a toda sorte de censuras, pela inação de que se deixou possuir. Nenhuma obra, nenhum 

melhoramento atesta que a municipalidade cumpre o dever a que se obrigou aceitando o mandato 

do povo. Umas vãs tentativas, uns projetos não realizados, eis tudo quanto têm feito, assinalando as 

suas pretensões à vala comum aonde o público costuma atirar aqueles que traem a confiança que 

nele depositou-se.46

E em outra coluna sua conclusão foi a de que:

É triste dizer-se que por falta de meia dúzia de vinténs a população alimenta-se de uma água impura, 

exposta a diversos corpos estranhos, que a ela devem se adaptar uma vez que lhe falta canalização, e 

vive sujeita às enxurradas que interrompem a sua marcha com folhas podres e outros resíduos, quiçá 

venenosos. (...) E o jovem presidente da Câmara Municipal, a esperança mais robusta da cidade, 

procura aformosear o calçamento da rua do Comércio, quando devia dirigir todas as suas vistas e 

atenção para a construção em lugar mais apropriado de um depósito provisório, que aproveitando 

a quantidade de água que se perde em um sumidouro que fica em meia da vala natural, evitasse esse 

prejuízo nos rigorosos dias de verão.47

Por fim o jornal A Folha da Vitória afirmou:

O edital, que publica A Província, chamando concorrentes para fazer os consertos mais indispen-



330

 História da Câmara Municipal de Vitória

sáveis no cais da rua do Comércio desta cidade, representa a vontade absoluta do jovem presidente 

da Municipalidade, que sem ouvir a corporação, nem subordinar-se à deliberação da maioria, vai 

orçando e mandando executar obras não autorizadas, resultando desse arbítrio permanecerem em 

abandono aquelas que mais se devem impor ao critério e à exigência. Infelizmente começam a dar 

em droga as que têm sido mandadas executar, sem outra base que não a vontade única do mesmo 

presidente. Os reparos feitos no lavadouro público da Fonte Grande foram levados de vencida pela 

impetuosidade das águas, que correram abundantes nestes últimos dias. Na primeira lição de conhe-

cimentos de hidráulica, acaba de ser solenemente reprovada a presidência da Câmara, que não parece 

atender aos conselhos da prudência, nem da ciência. (...) Querer, portanto, o nosso comprovinciano 

Dr. Muniz Freire, formado em ciências jurídicas, empreender obras, e mandá-las fazer a seu plano, 

é prejudicar os mirrados cofres municipais, que, lacrimosos, assistem o desmoronamento dos pare-

dões levantados na Fonte Grande.48 

Apesar das críticas contundentes e persistentes que o jornal conservador lhe fez, 
muitas delas aparentemente justas, Muniz Freire concluiu o seu quatriênio como Vereador e 
à frente da presidência da Câmara.

A 7 de janeiro de 1887, tomaram posse os novos vereadores para o quatriênio 1887-
1890. Eram eles: Augusto Aguiar, Pinto Guimarães, Joaquim Lyrio, Pessanha Póvoa, João 
Aguirre e Cleto Nunes, os seis do partido Liberal; e Eugênio Neto, Vítor Carlos, Bernadino 
Malta e Emídio Siqueira pelo partido Conservador. Na ocasião, Joaquim Lyrio, que tinha sido 
sucedido por Muniz Freire em 1883, retornou à presidência, reelegendo-se para ela, e como 
vice-presidente elegeu-se seu colega de partido, Pinto Guimarães.49 

Ao deixar a função, que ocupara por quatro anos, Muniz Freire apresentou um re-
latório, no qual historiou e comentou sua atuação nos seguintes termos: 

Os vícios da organização municipal, a falta de autonomia das câmaras, e a dependência em que as 

investidas do poder executivo e seus agentes têm colocado esse outro poder, que por sua base essen-

cialmente democrática deveria ter vida mais distinta, essa superintendência  imediata sob cuja pres-

são vivem as câmaras nos seus negócios e atribuições mais peculiares, enfim, a falta de patriotismo 

dos brasileiros em geral, e a insuficiente compreensão que cada cidadão, em especial, tem dos seus 
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deveres e interesses, são espinhos que tornam estas cadeiras insuportáveis, dentro de pouco tempo, 

a quem nelas sentou-se pela primeira vez na intenção de prestar serviços à circunscrição territorial 

onde reside.50 
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A SURPRESA DA REPÚBLICA

Da mesma forma que aconteceu em outras partes do país, não deixou de causar 
surpresa no Espírito Santo a notícia da Proclamação da República. A derrubada do antigo 
regime monárquico foi, inicialmente, um fato da capital do país, ou seja, do Rio de Janeiro. 
E por isso a reação esboçada nos jornais da capital da antiga província - agora transformada 
em Estado do Espírito Santo, - diante das primeiras notícias que chegavam do Rio de Janeiro, 
foi de espanto. 

Para o jornal Diário do Espírito Santo - o nome provisório do antigo A Província do 
Espírito Santo que pouco tempo após se transformaria no O Estado do Espírito Santo –, “o 
imprevisto cenário que desenhou-se diante de nossos olhos, como a miragem às vistas do 
viajante surpreendido no meio de arenoso deserto, foi causa de estupefação, de sobressalto, 
de incredulidade, de receios, de alegrais, de tristezas, de temores e de esperanças.” Para o 
jornal de Muniz Freire, no entanto, essa reação de espanto teria durado muito pouco tempo, 
já que ninguém no Espírito Santo pensava em reagir ou conspirar contra o novo governo, 
ou contra o delegado que ele havia escolhido para governar o Estado: o que prevalecia era a 
aceitação do fato consumado.01 

Todavia, o jornal observou também que não havia plena, “consciente” e homogê-
nea adesão ao novo sistema de governo, prevalecendo em cada região do Estado uma atitude 
diferenciada que tinha muito a ver com a posição política que anteriormente cada uma delas 
tinha a respeito do movimento republicano - que era identificado, bem ou mal, como o rea-
lizador da mudança do regime. 

No sul, que recebera com entusiasmo a notícia do dia 15 de novembro, a ideia re-
publicana havia tomado vulto, ao mesmo tempo em que se acentuara a sua propaganda, prin-
cipalmente por meio da imprensa, e igualmente com os resultados eleitorais muito salientes 
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que haviam se mostrado no último pleito para o Congresso nacional. 

No centro e no norte, porém, onde os partidos tradicionais tinham a maior parte 
de seus adeptos, e “apenas uma ou outra manifestação [de republicanismo] sem eco, trans-
parecia”, prevalecia anteriormente a confiança na continuidade do velho regime. E esta seria 
a causa do “retraimento” e da hesitação que agora o jornal de Muniz Freire detectava nessas 
regiões, com relação ao novo governo.02 

A escolha de Afonso Cláudio para chefiar o novo governo, um homem que partici-
para ativamente da “propaganda republicana” e que era identificado com as forças republica-
nas do sul do Estado, contribuiu para o apaziguamento das expectativas com relação à nova 
situação, uma vez que ele era, na verdade, um jovem político nascido em Santa Leopoldina, 
antiga Barra do Mangaraí, no centro do Estado. Além disso, ele possuía vínculos pessoais 
muito fortes na capital, principalmente com seu amigo Muniz Freire, já reconhecido como 
um dos chefes do antigo Partido Liberal. 

Mesmo assim, a posse de Afonso Cláudio foi comunicada em telegrama ao Rio de 
Janeiro pelo comandante das tropas militares do Espírito Santo, o capitão F. de Paula Castro, 
de forma bastante entusiástica. Ele afirmou: “Viva a República. O governador Dr. Afonso 
Cláudio, hoje, às 10 horas da manhã, tomou posse. Grande entusiasmo da população! Reina 
a paz e a alegria. Congratulações. Viva o Exército. Viva a Armada! Viva o povo!” Já o próprio 
Afonso Cláudio, mais comedido, acrescentou um fato que muito nos interessa salientar aqui, 
e que diz respeito à participação da Câmara no evento. Para ele: “Povo, exército e Câmara 
Municipal da sede deste Estado assistiram hoje às dez horas ao juramento que prestei na 
qualidade de governador. Em nome do povo e da guarnição deste Estado, saúdo o Governo 
Provisório”.03 

É preciso ressaltar que o jornal fluminense O País foi mais informativo, ao anunciar 
que: “Perante a Câmara municipal, hoje, às dez horas da manhã, compareceu o governador, 
que prestou juramento e tomou posse. Houve grande concorrência de funcionários, de re-
presentantes do Exército e da Armada e de diversas classes do povo, sendo levantadas vivas 
e aclamações, tocando uma banda de música. O governador dirigiu-se para Palácio, onde 
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entrou com regular acompanhamento, recebendo aí os funcionários que o foram cumpri-
mentar. A Câmara municipal de Anchieta enviou uma comissão para saudar o governador.  
O Dr. Horta de Araújo, em nome do partido Liberal, declarou aceitar o novo regime, não 
tendo motivos para duvidar da realidade dos compromissos solenes firmados pelo Governo 
Provisório. Foi aplaudido e abraçado pelo governador, amigos e correligionários. O Sr. Freire 
[Aristides Freire, chefe do partido Conservador] declarou que os conservadores aceitavam 
também o regime, que havia deposto o Ministério de 7 de junho.”04 

À Câmara de Vitória cabia a prerrogativa tradicional de empossar os antigos pre-
sidentes de Província. Contudo, a participação da Câmara Municipal de Vitória no evento 
de posse do novo governador, legitimando-o, não deixava de se basear também na expec-
tativa de que o novo regime, dado que ele fora proclamado em nome do federalismo e da 
descentralização, representaria uma mudança radical no limitado papel que a Câmara vinha 
exercendo até então na sociedade. Esperava-se que, como disse o jornal de Muniz Freire, 
“voltando aos cofres municipais e de cada Estado federal grande parte de taxas absorvidas 
prepotentemente pela centralização monárquica, as edilidades terão a seu dispor somas su-
ficientes para a distribuição da instrução e para aviar outros melhoramentos indispensáveis 
ao seu progresso, salubridade e bem-estar; assim como  o Estado federal, provido de seiva 
nova com franca circulação em seus meios financeiros e menos sobrecarregado o seu go-
verno de serviços que não lhe competiam, tem de prover as necessidades e interesses gerais, 
de regularizar os direitos e deveres municipais e providenciar sobre o que possa prejudicar a 
tranquilidade de todos os concidadãos.”05 

Os fatos posteriores demonstrariam se essa expectativa da Câmara tinha ou não 
razão de existir, e se ela era justificada. Na verdade, Afonso Cláudio assumira o governo em 
meio a uma grave crise financeira do governo provincial, motivada pelo desequilíbrio do 
orçamento votado pela Assembleia Provincial em 1888. Seu antecessor, o Dr. José Caetano 
Rodrigues Horta, mal assumira o governo, poucos meses antes, em virtude da morte repen-
tina do presidente Henrique Moscoso. Seguira-se à sua posse o pleito eleitoral de agosto de 
1889, no qual se fizeram grandes gastos, e ele apenas entabulava negociações para resolver o 
grave dilema financeiro em que encontrara a administração provincial, quando foi surpreen-
dido pela notícia da queda da monarquia. Rodrigues Horta não esboçou nenhuma reação e 
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deixou o governo sem fazer objeções.

Diante disso, Afonso Cláudio se viu obrigado logo no início a suspender a conti-
nuidade dos trabalhos já iniciados, prejudicando com isso a realização de obras na capital 
que eram há muito tempo esperadas. Uma delas, a principal, era o aterro do Mangal do 
Campinho, que havia sido iniciado pelo presidente Moscoso, a quem se homenageou após a 
sua morte, deu-se o seu nome à parte já concluída do aterro, a chamada Vila Moscoso, que 
depois se transformaria no atual Parque Moscoso. Henrique Moscoso era um entusiasta dos 
melhoramentos de Vitória, e combatia aqueles que achavam que a capital deveria ser mudada 
para outro sítio. Ele afirmava de forma premonitória: “Pregam a mudança da capital por jul-
garem a atual localidade sem espaço bastante para o desenvolvimento da cidade; entretanto, 
estou bem convencido de que poderemos fazer dela uma cidade modelo, um paraíso, e para 
principiar vamos levar a avenida do Campinho à ilha do Príncipe e daí ao continente. Iremos 
depois aos mangues a leste do Porto de São João.”06 

    Vila Moscoso em 1902      
              Fonte: http://www.vitoria.es.gov.br/
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E por causa dessas ideias e pelo esforço que fez para realizá-las, Henrique Moscoso 
foi homenageado como o presidente que “impulsionou e levou ao meio o aterro do grande 
alagado do Campinho, obra reclamada instantemente, não só pelas condições higiênicas de 
nossa capital como também pelo seu alargamento e aformoseamento.”07 

Naquela altura faltava ainda uma pequena área para se fechar completamente a linha 
que ia da Lapa a uma pequena ponte que havia na rua do Comércio, atual Florentino Avidos. 
E se considerava que: “Fechar essa pequena área, ainda dominada pelas águas, e proceder 
já e já ao necessário nivelamento do terreno conquistado, é não só obra econômica que não 
pode ser desprezada, como acima de tudo medida indispensável, urgente, para não deter-
minar fatal desequilíbrio no estado sanitário da cidade, mormente do bairro circunvizinho. 
A falta de nivelamento, ocasionada pelo incompleto do aterro, determina a estagnação das 
águas pluviais, em promiscuidade funesta com as águas levadas pela preamar, e aí temos um 
enorme foco de miasmas deletérios, ameaçadores da saúde pública.”08  

Nesse contexto, grassava na cidade e no Estado o medo da ocorrência de mais uma 
grave epidemia de febres “palustres”. E por isso os problemas de saúde e de higiene pública, 
normalmente afetos à responsabilidade da Câmara Municipal, assumiam grande dimensão. 
Com efeito, dessa situação resultava uma forte pressão sobre a Câmara para que o problema 
fosse equacionado. E a Câmara em exercício, então ainda presidida por Joaquim Lyrio, o 
sucessor de Muniz Freire na presidência, não podia ficar imobilizada. Ela se mantinha ativa, 
apesar da transformação política que poderia mudar completamente a sua condição política.

Normalmente, esses problemas de saúde e de higiene pública eram atribuídos à 
existência de alguns “focos miasmáticos” na cidade. Para o Estado do Espírito Santo: “A exis-
tência de tantos focos miasmáticos no centro da área habitada – o Reguinho, os Pelames e em 
parte o alagado do Campinho; o desasseio das praias e dos quintais; a deficiência da água que 
nesta época, regularmente, flagela a população; – tudo isto e mais a permanência condenada 
dos cemitérios no centro populoso, esse acúmulo de tantos elementos favorecedores daquela 
moléstia fatal, advertem-nos a todos dos funestos perigos a que estamos expostos, se o mal 
tomar caráter epidêmico.”09 
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Assim, por ordem do citado presidente da Câmara Joaquim Lyrio, foram tomadas 
providências quanto à limpeza e ao nivelamento dos Pelames, região alagada em frente ao 
Convento do Carmo, e por isso o Dr. Ernesto Mendo, o médico da Câmara, juntamente a 
uma comissão de vereadores e empregados municipais deram início à visitação domiciliar. 
Providências estavam sendo tomadas também no sentido da “desinfecção” das praias e das 
casas, bem como no sentido de fornecer medicamentos aos indigentes. E para isso se neces-
sitava de verbas que foram solicitadas ao novo governador.10 

No dia 13 de dezembro de 1889, o jornal Diário do Espírito Santo em sua coluna 
“Crônica Local” e sob o título “Câmara Municipal” noticiou: 

Anteontem reuniu-se em sessão extraordinária a Câmara Municipal, estando presentes os vereadores 

Joaquim Lyrio, Guimarães, Eugênio, Caparica, Modesto e Francisco Neves. Depois da leitura da ata 

da sessão anterior, o Vereador Guimarães pediu que se providenciasse em ordem a melhorar o es-

tado sanitário da capital e que se procedesse à desinfecção do Reguinho [atual rua Graciano Neves] 

e praias da cidade e concluiu, aconselhando, que cada um Vereador fosse fiscal desse serviço para 

amparar a cidade, que está ameaçada de uma epidemia. O senhor presidente da Câmara afirmou 

ao senhor Vereador que de acordo com o digno comandante do corpo do Exército, principiou a 

mandar limpar o alagado dos Pelames, e pretende proceder à limpa de todos os lugares, que sejam 

focos de miasmas, aproveitando nesse serviço o emprego de todas as medidas a seu alcance; e que a 

comissão nomeada pela Câmara para fazer a correição na cidade hoje daria princípio às suas funções, 

de acordo com o médico da municipalidade e inspetor de higiene. Em seguida, o Vereador Eugênio 

Neto, com palavras repassadas de sentimento, deu conhecimento à Câmara da infausta notícia do 

falecimento na capital federal do prestimoso e honrado espírito-santense conselheiro José Fernan-

des da Costa Pereira Júnior, e indicou a nomeação de uma comissão a fim de apresentar à família do 

ilustre morto as condolências do povo espírito-santense, por tão fatal acontecimento. Foi aprovada 

a indicação.11 

A DISSOLUÇÃO DA ANTIGA CÂMARA E A CRIAÇÃO DA INTENDÊNCIA MU-
NICIPAL

No dia 11 de dezembro de 1889 chegaram a Vitória as notícias da dissolução da Câ-
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mara Municipal do Rio de Janeiro e da sua substituição por um novo organismo denominado 
“Intendência Municipal”. E os governos estaduais foram autorizados a proceder da mesma 
forma através do Decreto nº. 107, de 30 de dezembro de 1889.12 

Todavia, Afonso Cláudio se demorou um pouco a tomar uma decisão nesse mesmo 
sentido. Ele se encontrava no Rio de Janeiro em janeiro de 1890, quando o vice-governador 
em exercício, José Horácio Costa, tomou a iniciativa de decretar a dissolução da Câmara Mu-
nicipal de Vitória, uma instituição que, bem ou mal, funcionara desde os tempos de Duarte 
de Lemos e da fundação da antiga vila de Vitória, como vimos.

No dia 17 de janeiro de 1890, o jornal O Estado do Espírito Santo trouxe a notícia 
de que a Câmara Municipal “funcionou ontem, sob a presidência do capitão Lyrio. Foram 
aprovadas todas as medidas aprovadas por este funcionário com relação à política sanitária da 
cidade. Todo o expediente da municipalidade está em dia.” Contudo, nesse mesmo dia, o jor-
nal anunciava que no dia anterior, igualmente fora lavrada a resolução, firmando a dissolução 
da Câmara. Além disso, acrescentou que a Câmara deveria ser substituída por uma Comissão 
de três membros [na verdade foram cinco], que comporia a Intendência Municipal, e se en-
carregaria doravante de superintender os negócios do município.13 

E, de fato, no dia seguinte, o mesmo jornal noticiou que “ontem ainda funcionou a 
Câmara Municipal com a presença de seis vereadores”. Todavia, ao lado dessa notícia vinha 
transcrita a Resolução nº. 23, de 16 de Janeiro de 1890, dissolvendo a Câmara Municipal de 
Vitória, com base no já referido Decreto nº. 107 do Governo Geral.

Nas “considerações justificativas”, o governador em exercício, José Horácio Costa, 
ponderou que a missão do poder municipal - note-se que ele ainda não falava de um “poder 
legislativo” - era elevadíssima.  Por conseguinte, “devia ser mantida a sua autonomia em 
toda a plenitude para que possa sem o menor empecilho dar as suas salutares providências 
no sentido de, eficazmente, concorrer para a segurança da pessoa e da propriedade de seus 
munícipes, manutenção da salubridade e tranquilidade pública, inspirando-lhe assim inteira 
confiança.”14 

No entanto, antes de enumerar os artigos de sua resolução, o governador ainda 
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expendeu uma consideração extremamente crítica do papel até então desempenhado pelas 
câmaras municipais, e levantou assim uma suspeita sobre a sinceridade da defesa que antes 
fizera do “poder municipal”. Para José Horácio Costa, o governador em exercício, a “Câmara 
Municipal desta cidade, pela maioria de seus membros, tem mostrado completo descuido e 
indiferença de suas obrigações mais sérias, deixando de comparecer às sessões, como lhes 
impõe a nobreza de seu cargo, os membros efetivos, tanto que para elas têm-se recorrido a 
suplentes.” Ele ainda considerou que “alguns dos vereadores têm resignado o seu mandato, 
como querendo a dissolução tácita da municipalidade.”15  

E diante de tais argumentos, decretou-se: 

Resolve, de acordo com o Decreto do Governo Geral nº. 107, de 30 de dezembro do ano próximo 

findo, o seguinte:

Artigo 1º. - Fica dissolvida a Câmara Municipal desta cidade de Vitória, capital do Estado do Espí-

rito Santo.

Artigo 2º. - O poder municipal desta capital será exercido por um Conselho de Intendência, com-

posto de três membros ou mais, segundo as exigências do serviço público, não excedendo, porém, 

nunca de cinco, sob a presidência de um deles, nomeado pelo governador, até que seja definitiva-

mente constituído este Estado da Confederação Brasileira com as suas leis próprias de acordo com 

o novo regime. 

Artigo 3º. - Ao Conselho de Intendência municipal competem as seguintes atribuições:

§ 1º. - Rever a divisão civil do município, fixar os limites de cada uma paróquia, criar novas e repar-

ti-las em distritos, conforme o número de seus habitantes.

§ 2º. - Fixar a receita e despesa pública do município em cada ano civil. 

§ 3º. - Ordenar as despesas, arrecadar e fazer arrecadar as rendas.

§ 4º. - Reformar as estações ou seções do serviço municipal, o sistema de escrituração e contabilida-
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de, o de arrecadação de rendas, matadouro e agências anexas.

§ 5º. - Criar empregos, conservando dos existentes os que forem precisos, provendo os novos e 

marcando-lhes os vencimentos. 

§ 6º. - Ordenar e fazer executar as obras municipais e prover sobre tudo que diga respeito à polícia 

administrativa e econômica do município.

§ 7º. - Rever, alterar, substituir e revogar os editais e posturas ora existentes, criando novas, se assim 

exigir o bem público do município.

§ 8º. - Cominar aos contraventores de suas posturas, penas até 8 dias de prisão e 10$000 réis de 

multa, que serão agravadas nas reincidências até 30 dias de prisão e 30$000 réis.

Artigo 4º. - Ao Conselho de Intendência Municipal compete o julgamento das contravenções das 

posturas municipais, observadas as seguintes regras:

§ 1º. - Logo que for preso o contraventor, o fiscal, guarda ou inspetor de quarteirão da respectiva pa-

róquia formará o auto de contravenção cometida, e qualificação do infrator, o qual será assinado por 

este, pelo detentor e duas testemunhas, sendo intimado para apresentar-se no prazo de oito dias ao 

Conselho da Intendência, a fim de ver-se processar, sob pena de revelia e logo posto em liberdade, 

salvo se for vagabundo ou sem domicilio. 

§ 2º. - O processo de contravenção será verbal e sumaríssimo, lavrando-se somente um auto, e 

correrá perante o presidente do Conselho de Intendência, de cuja sentença haverá recurso para o 

Conselho, dentro do prazo de 5 dias. Neste julgamento em recurso, não votará o presidente, sendo 

tomada decisão por maioria de votos.

Artigo 5º. - O Conselho de Intendência Municipal procederá a exame e sindicância de todos os atos 

da Câmara dissolvida, de todos os contratos existentes, providenciando nos termos das leis vigentes, 

ratificando ou anulando quaisquer deles, ainda que estejam em execução, se julgar que são contrários 

aos interesses comuns do município.

Artigo 6º. - O Governador do Estado reserva-se o direito de restringir, ampliar ou suprimir quais-
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quer das atribuições que pela presente resolução são confiadas ao Conselho de Intendência Muni-

cipal, quando assim convenha-se ao bem do município, bem como o de substituir no todo ou em 

parte o dito Conselho, e de nomear substitutos no impedimento de qualquer de seus membros. José 

Horácio da Costa, Governador interino do Estado.16 

Portanto, com base nessas determinações, para compor o novo governo municipal 
foram indicados os seguintes nomes: Joaquim Lyrio, o presidente do Conselho; Eugênio 
Neto; Hilário Dias; Álvaro Coutinho, que não compareceu à posse no dia marcado; e Ignácio 
Serrat, que não aceitou o cargo.17Ignácio Serrat foi substituído por Antônio Pinto Aleixo.18 

O nome indicado para presidir o novo organismo de governo, Joaquim Lyrio, era 
velho conhecido, pois, conforme vimos, presidira a Câmara em 1882, transmitindo o cargo 
em 1883 para Muniz Freire. Em 1887, Lyrio voltara a presidir a Câmara, e foi ele quem deu 
posse a Afonso Cláudio como novo governador, em 1889. 

Todavia, a decisão de dissolver a Câmara e substituí-la por um Conselho de Inten-
dência, presidido pelo antigo Vereador Joaquim Lyrio, já foi feita no contexto do surgimento 
dos primeiros sintomas de uma crise política no governo de Afonso Cláudio. 

Ao retornar do Rio de Janeiro, onde fora comunicado da nomeação dos líderes 
Antônio Aguirre e Bernardo Horta como vice-presidentes do Estado, espalharam-se mais 
fortemente os boatos de que ele estaria demissionário. A suposição que se fazia era a de que 
algumas lideranças republicanas, principalmente do sul do Estado, estariam “enciumadas” 
com a aproximação entre Afonso Cláudio e Muniz Freire, antigo opositor dos republicanos, 
de quem Afonso Cláudio se aproximara novamente. A própria nomeação de Joaquim Lyrio 
como presidente da Comissão de Intendência, ele que era um antigo membro do partido 
Liberal e que supostamente também fazia parte do grupo de Muniz Freire, pode ser compre-
endida como mais uma evidência dessa aproximação política. 

E foi por isso, e para defender a continuidade do governo de Afonso Cláudio, que 
se programou uma grande manifestação política no Jardim Municipal, situado nas proxi-
midades do atual Cineteatro Glória, na qual o grande destaque foi o discurso em defesa de 
Afonso Cláudio, pronunciado justamente por Muniz Freire. Mas se destacou também o dis-
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curso do próprio Joaquim Lyrio, já indicado como novo presidente da Intendência.19 

Seja como for, a Intendência iniciaria a sua gestão muito assoberbada com o pro-
blema grave de saúde pública colocado pela iminência de uma forte epidemia de “febres 
palustres”, principalmente da febre amarela, na cidade. O governador Afonso Cláudio fez 
explícitas recomendações nesse sentido à Inspetoria de Higiene Pública, mas recomendou 
igualmente à Intendência para que exercesse “a mais decidida vigilância nas ruas, praças e 
praias da cidade, bem assim a mais completa fiscalização nos víveres dados a consumo públi-
co, proibindo-se a venda de frutos mal sazonados”. Ele sugeriu que a Intendência continuas-
se “a desinfecção pelo piche das praias e ruas”, e que ela procedesse à “fiscalização rigorosa 
nas inumações feitas nos atuais cemitérios, mandando fechar já, aqueles cuja área não com-
porte, sem perigo imediato para a saúde pública, novos enterramentos.”20 

Do trabalho inicial da Intendência dão conta as “atas” de sessões realizadas por ela 
logo no início de sua gestão. Apontamos a seguir alguns trechos dessas atas: 

1ª. - Funcionou ontem o Conselho de Intendência Municipal. Deliberou que se ordenasse ao fiscal 

que marque o prazo de dois meses aos moradores da rua Primeiro de Março, para concluírem os 

calçamentos das frentes de suas casas, fazendo o passeio cimentado. Indeferiu as representações da 

Ordem 3ª de N. S. do Carmo e do Congresso dos Democratas; a primeira, solicitando a revogação 

do ato que proibiu o enterramento de seus irmãos nos claustros daquela ordem; e a segunda, pe-

dindo licença para os folguedos do Carnaval. Ordenou a caiação e pintura do edifício do Mercado.

Nomeou o intendente Antônio Pinto Aleixo para membro da comissão que tem de tomar as contas 

da ex-Câmara Municipal. Foi lido um ofício do provedor da Santa Casa, declarando haver expedido 

ordem para que os enterramentos das pessoas ali falecidas sejam feitos no cemitério público. Auto-

rizou ao procurador a completar o termo de pesos e medidas e proceder-se quanto antes à aferição. 

Indeferiu o requerimento do cidadão José Martins de Figueiredo, à vista do parecer da Comissão. 

Mandou averbar, em nome de Justina Maria da Vitória, os terrenos que comprou à Luiza Maria da 

Conceição Pessoa, à rua da Alfândega. Mandou informar à Secretaria, as petições de Antônio José 

Pinto e capitão João Antônio Pessoa Júnior, sobre terrenos de marinha. 

Foram aprovadas as seguintes propostas do cidadão Intendente A. Aleixo: primeira, para que sejam 
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apostilados os títulos de todos os empregados; e a segunda, que a aferição de pesos, medidas e 

balanças seja feita anualmente. Oficiou ao governador do Estado, remetendo uma demonstração 

documentada das despesas feitas com indigentes atacados de febres de mau-caráter e saneamento da 

cidade, no valor de 2:981$420.21 

2ª. - Funcionou ontem a Intendência Municipal, tomando parte na sessão os senhores: capitão Lyrio, 

Antônio Aleixo e Eugênio Neto. Foram deferidas as petições de Martinho Gonçalves de Freitas e 

Dionísio de Oliveira Praça, solicitando certidões dos termos de declaração que fizeram perante a 

Intendência de não renunciarem suas nacionalidades. Concedeu-se permissão para os festejos do 

Carnaval, somente à tarde, proibindo-se os bailes e os ajuntamentos de máscaras pelas ruas da cida-

de, e isto de acordo com o Dr. inspetor de Higiene e médico da Intendência. 

Autorizou-se a remessa ao governador do Estado de todas as contas existentes na Secretaria da 

Intendência, no valor de 3:113$490, de despesas feitas com o tratamento de indigentes atacados de 

febre amarela. Autorizou-se a continuação da desinfecção, por meio de piche, nos cais, praias e ruas 

da cidade. Denominou-se a praça Afonso Cláudio, praça Paula Castro, por ter aquele cidadão agra-

decido a gentileza da Intendência e indicado o nome do estimado oficial do Exército para designar 

aquela praça, antigo largo dos Pelames. 

O Intendente Eugênio Neto pediu que se oficiasse ao cidadão governador, solicitando a sua atenção 

para a vala do Reguinho, que considera um inimigo da saúde do povo. Assim seja atendida a justa 

solicitação do cidadão Eugênio Neto, e não aconteça o mesmo que com o aterro do Campinho, que 

aí está atirado ao nosso proverbial desprezo por tudo quanto é útil.22 

3ª. Na sessão do dia 18, a Intendência autorizou o pagamento das despesas feitas com os indigentes 

atacados da febre reinante, no valor de 3:113$490. A requerimento do senhor presidente, a Inten-

dência votou que as contas apresentadas sejam enviadas ao Intendente Antônio Aleixo, para que este 

as examine, sendo afinal ordenado o pagamento por aquela autoridade. 

Na sessão de ontem, estiveram presentes os intendentes J. Lyrio, E. Neto e A. Aleixo. Foi aprovado 

o seguinte aditivo ao Código de suas Posturas:

‘Casa da Intendência Municipal, 19 de fevereiro de 1890.
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Artigo 1º - Fica proibida a criação de cabras dentro do perímetro da cidade, e seus donos serão inti-

mados pelos fiscais ou guardas e obrigados a retirá-los dentro do prazo de oito dias.

Artigo 2º - No caso de infração da presente postura, serão apreendidas e vendidas em leilão, e o pro-

duto reverterá em favor do cofre da Intendência. – Joaquim Correa de Lyrio, Eugênio Pinto Neto, 

Antônio Pinto Aleixo.’

Resolveu dividir em dois distritos a capital, sendo fiscalizado por dois fiscais; o 1º. distrito compre-

ende da ladeira Maria Ortiz até a ponte da Passagem. O 2º. da ladeira Maria Ortiz até a ilha das Ca-

leiras. Foram suprimidos dois lugares de guardas municipais, sendo por isso dispensados os cidadãos 

Henrique Manoel da Vitória e Júlio Cesar V. Catão, que os ocupavam.

Mandou-se proibir as cercas de madeira dentro do perímetro da cidade, marcando-se prazo para a 

substituição das que existirem, por meio de muros. Ordenou-se ao fiscal que faça conter o abuso de 

andarem animais vagando pelas ruas da cidade, tornando efetiva as posturas a respeito. Autorizou-se 

esse empregado a informar o requerimento em grau de recurso a José Martins de Figueiredo. Foi 

nomeado o cidadão Joaquim José Dias Machado para o emprego de fiscal do 2º distrito, vencendo 

um conto de réis anual, e bem assim tornou-se efetiva a nomeação do guarda da Intendência, Felipe 

Benício de São Liberato. O atual fiscal, Francisco Sebastião Rodrigues, foi designado para servir no 

1º distrito, vencendo também o ordenado anual de 1:000$000.23 

As novas posturas avulsas, determinadas pela Intendência, foram organizadas em 
um novo Código de Posturas, em substituição ao Código vigente, que ainda era o de 1880. 

O novo Código de Posturas foi decretado em junho de 1890 e era constituído por 
duzentos e treze artigos, mais do que o dobro do código anterior, que tinha apenas noventa e 
nove artigos. Também se dividia em capítulos e títulos que, em sua maioria, também repetiam 
o código anterior. 

Demonstrando uma preocupação fundamental, e acima de tudo, com a questão 
da saúde pública, o código se inicia justamente pelo tratamento da questão dos cemitérios, 
da inumação e exumação de cadáveres, do enterramento de animais e das “carnes arruina-
das”. Em seus quinze artigos, o título reproduzia os cinco artigos do código anterior, mas 
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acrescentava a eles dez novos artigos regulando a matéria. Ele proibia a construção de novos 
cemitérios no perímetro da cidade, o enterramento nas igrejas ou ordens terceiras, proibia 
construções a menos de trezentos metros dos cemitérios e obrigava ao isolamento das se-
pulturas dos cadáveres portadores de moléstias contagiosas. E os outros títulos e artigos 
reproduziam, igualmente, em grande parte o código anterior, apesar das pequenas inovações 
que ele trazia.24 

No dia 6 de julho de 1890, conforme noticiou a imprensa, o salão nobre da Inten-
dência “regurgitava de espectadores, e notando-se a presença de algumas senhoras, do senhor 
governador, do juiz de Direito da Comarca, Dr. chefe da Polícia, membros da Intendência e 
demais pessoas gradas”. E o motivo para isso era muito especial: realizava-se na Intendência 
o primeiro casamento civil da história do Espírito Santo, abolindo-se de vez a exclusividade 
do casamento religioso. O juiz, ao tecer elogios à “civilizadora instituição” criada pelo novo 
governo, recebeu do presidente da Intendência a “pena de ouro” da Intendência com a qual 
ele assinou o termo de casamento e proclamou marido e mulher a Manoel Pereira Rodrigues 
e Inácia Chagas da Vitória “brasileiros, naturais, e moradores desta capital.”25 

Naquela altura, no entanto, já se agitava no Estado a questão da disputa eleitoral.

A INTENDÊNCIA E AS PRIMEIRAS ELEIÇÕES REPUBLICANAS

O ato oficial de criação da Intendência Municipal de Vitória, como vimos, não fez 
referência a uma atribuição que era prerrogativa da antiga Câmara municipal: a de regular e 
proceder às eleições provinciais. Mas essa função continuou sendo de responsabilidade da 
nova Intendência.

A primeira lei republicana regulando as novas eleições no país foi o Decreto 200-A, 
de 8 de fevereiro de 1890, redigido pelo ministro dos Negócios do Interior, Aristides Lobo. 
Ele tratava exclusivamente da qualificação dos eleitores e estabeleceu que eles seriam qualifi-
cados pelas comissões distritais. 

O Artigo 8º. do Decreto 200-A definiu que essas comissões distritais seriam com-
postas:
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 do juiz de paz mais votado do distrito, o qual será o seu presidente;

 do subdelegado da paróquia;

 de um cidadão com as qualidades de eleitor, residente no distrito, nomeado 
pelo presidente da Câmara ou Intendência Municipal.

Apesar de pressupor o sufrágio universal e não estabelecer exigências pecuniárias 
para o voto, que deixava assim de ser “censitário” - como fora tradição na era monárquica, 
o decreto mantinha a exclusão dos analfabetos, dos menores de vinte e um anos e das mu-
lheres. E com efeito, nessas categorias se incluía a maioria da população, formada principal-
mente por ex-escravos e imigrantes recém-chegados - que eram iletrados em nossa língua.

No entanto, as primeiras e importantíssimas eleições a serem realizadas no novo 
regime foram aquelas que indicariam os nomes para ocupar o Congresso Constituinte Nacio-
nal - deputados e senadores - e foram convocadas através do Decreto Federal nº. 510 de 22 
de junho de 1890. Conforme esse decreto, as eleições seriam realizadas em 15 de setembro 
de 1890. No dia seguinte, também foi baixado o famoso Regulamento Alvim, redigido pelo 
novo ministro do Interior Cesário Alvim. Esse regulamento atribuía aos intendentes munici-
pais o poder de rever as listas de qualificação de eleitores remetidas pelas comissões distritais, 
e assim podiam ser eliminados os cidadãos que se julgasse não possuírem as qualidades de 
eleitor.  

Desse modo, as prerrogativas eleitorais atribuídas aos intendentes municipais, prin-
cipalmente ao presidente da Intendência, conferiam a essa autoridade grande poder de ma-
nipulação sobre as eleições.

Contudo, anteriormente à decretação dessa legislação eleitoral, como vimos, por 
outro decreto do governo federal, tinha sido facultada aos governadores a transformação do 
sistema de administração municipal. Dessa maneira permitira-se a dissolução das câmaras 
municipais, antes eleitas localmente, e a sua substituição pelas intendências municipais, no-
meadas pelo próprio governador. Por conseguinte, as câmaras municipais relativamente au-
tônomas, que do ponto de vista do governo estadual poderiam dar lugar à imprevisibilidade 
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nos resultados eleitorais e representar um elemento desagregador da política, cederam lugar 
a um órgão meramente administrativo, a Intendência Municipal, controlado pelo governo 
estadual. 

Nessa conjuntura, Afonso Cláudio fez ampla utilização dessa prerrogativa de no-
mear os novos intendentes, como vimos, apesar das críticas de seus opositores. Essa circuns-
tância, associada ao que estabelecia o Regulamento Alvim, permitiu aos intendentes muni-
cipais, nomeados pelo governador, controlar todo o procedimento eleitoral determinando 
de antemão os resultados eleitorais. Ou seja, o novo regime criou um sistema eleitoral que 
acabou por estimular a fraude e a inautenticidade das eleições. Outras determinações con-
tidas no mesmo Regulamento Alvim, relativamente aos procedimentos eleitorais, levaram 
o historiador Marco Antônio Villa, em trabalho recente, à conclusão de que, em virtude do 
famoso Regulamento, a “máquina eleitoral da União e dos governos estaduais elegeu quem 
bem quis.”26

E o resultado das primeiras eleições realizadas na era republicana iria condicionar 
toda a história posterior do Espírito Santo.

Afonso Cláudio havia assumido o governo poucos dias após sua nomeação, no dia 
20 de novembro de 1889, expressando a convicção de feitio republicana e contemporizado-
ra, segundo ele mesmo, de que ele não deveria iniciar uma “política exclusivista pelo prurido 
de ser coerente até a superstição e sim aproveitar os bons cidadãos, embora adversários de 
véspera, mas que em todos os tempos tinham sabido antepor os reclamos do Estado às in-
junções dos partidos a que pertenciam”. Sua tentativa será, então, a de promover, como ele 
disse, “um sistema de integração de aptidões úteis, de elementos aproveitáveis ou assimiláveis, 
que tinha por fim obter por seleção o apaziguamento de divergências e o esquecimento de 
rancores latentes, em benefício único da concórdia da comunhão social e do bem público.”27 

E a execução dessa política parecia dar bons resultados, no início. Mas não tardaram 
a surgir, como vimos anteriormente, restrições e objeções ao seu governo, motivadas essen-
cialmente pela sua aproximação política com Muniz Freire, de quem era amigo incondicional.

Embora Afonso Cláudio tivesse se empenhado desde o início, como vimos, em 
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“antepor os reclamos do Estado às injunções dos partidos”, buscando com isso construir, 
como ele mesmo disse, o “apaziguamento de divergências” em benefício “do bem público”, 
logo percebeu, entretanto, segundo suas próprias palavras, que: “Seus correligionários, po-
rém, da Comissão Executiva do Partido Republicano, divergiram desse programa, inclinados 
como foram à acentuação de outro, que positivasse o predomínio dos agrupamentos da pro-
paganda em todas as direções da administração pública.”28 

Essa postura política dos republicanos históricos de Cachoeiro de Itapemirim, que 
pugnava pelo predomínio exclusivo de sua agremiação e de sua liderança na formação e no 
funcionamento do novo governo, entremesclava-se com uma outra que Afonso Cláudio 
via como não menos prejudicial ao bom andamento de seu governo e à realização do ideal 
republicano no Espírito Santo e que já tinha sido também observada por seu amigo Muniz 
Freire. Ele se referia aos “tímidos adesistas que, se destacando das antigas facções monárqui-
cas, nos primeiros meses se incorporaram [ao governo estadual], sem preocupação, ao que 
diziam, senão a de servir ao Estado em que viviam, agora já entendiam que depois de 15 de 
Novembro todos eram republicanos.”29 

A resistência de Afonso Cláudio à tentativa de exclusivismo político no governo, 
por parte dos republicanos do sul, e suas críticas e restrições ao movimento dos adesistas 
coincidiam plenamente com o ponto de vista expresso por Muniz Freire em seu manifesto 
de 15 de Dezembro de 1889.

Nesse manifesto, ao verberar fortemente contra o simples e interesseiro adesismo, 
Muniz Freire tentara impedir o esvaziamento puro e simples de sua posição, em benefício da 
liderança dos republicanos do sul do Estado. Projetou a sua própria liderança no contexto 
regional como capaz de aglutinar um amplo leque das forças políticas estaduais, de um ponto 
de vista político articulado e consistente, com base em uma ampla visão filosófica e moral 
suportada por um projeto de modernização do Estado. Seu discurso e sua atuação conferiam 
identidade a essas forças, dando-lhes coesão e articulação. Ao fazê-lo, Muniz Freire impediu a 
completa desagregação das articulações tradicionais de seu antigo partido, o partido Liberal, 
à frente do qual pontificara o barão de Monjardim, seu parente, o qual, a partir da instauração 
do novo regime, se disponibilizou politicamente para contrair novas alianças, o mesmo fa-
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zendo outras lideranças do próprio partido Conservador, que também não aceitavam a lide-
rança emergente de Muniz Freire e a sua condenação explícita do adesismo. Nesse sentido, o 
seu manifesto não deixava de ser o prenúncio de uma crítica à postura de seus antigos aliados 
e parentes, os Monjardins, que logo estariam se aproximando dos republicanos históricos do 
sul do Estado, supostamente os novos detentores do poder, aparentemente com base em 
interesses puramente fisiológicos.30

De fato, essas divergências políticas explodiram justamente quando se tratou da 
eleição dos representantes do Estado no Congresso Constituinte Nacional. Nessa ocasião, 
formaram-se, na verdade, dois partidos.

O primeiro partido a ser constituído foi a União Republicana Espírito-Santense, a 
URES. Sua fundação ficou registrada em telegrama enviado para Cachoeiro de Itapemirim, a 
19 de julho de 1890, em que Bernardo Horta noticiava a fundação desse partido e a consti-
tuição de uma comissão executiva formada por Antônio Aguirre, pelo barão de Monjardim e 
por Aristides Freire. Eles representavam, respectivamente, os extintos partidos republicano, 
liberal e conservador da antiga província.31 

No Manifesto, em que se anunciou a formação do novo partido e seu programa 
político, dizia-se que, além de pugnar pela consolidação do novo regime republicano no país 
e no Estado, “a União elegerá desde já uma comissão executiva que se constituirá perante 
o delegado do Governo Provisório neste Estado o intérprete de suas ideias e de seus sen-
timentos em relação à política e à administração do mesmo Estado, tendo sempre em vista 
os sãos princípios da doutrina democrática e as informações e as reclamações que à mesma 
comissão forem enviadas pelos clubes e diretórios existentes ou que se criarem nas diversas 
circunscrições distritais e municipais, e que houverem declarado sua aprovação e adesão aos 
patrióticos intuitos da União Republicana Espírito-Santense”. Afirmava igualmente que a 
União “tomará desde já resolução sobre a apresentação de candidatos seus ao Congresso 
Constituinte, quer organizando desde logo as respectivas chapas para a eleição de deputados 
e de senadores, quer estabelecendo o modo por que devem ser organizadas.” 32

Poucos dias após a fundação da União, ainda em julho de 1890, também foi funda-
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do, em assembleia realizada no centro da capital, o partido Republicano Construtor, o PRC, 
cuja ata de fundação foi publicada no dia 7 de agosto de 1890 pelo jornal que seria daí por 
diante o seu porta-voz, o jornal O Estado do Espírito Santo, redigido por Muniz Freire e Cleto 
Nunes.

A direção do novo partido foi constituída por um Diretório Central, composto 
por Muniz Freire, Domingos Vicente e Henrique Coutinho; um diretor do sul do Estado, o 
coronel Joaquim Pinheiro, e um diretor do norte, Constante Sodré.

E o programa concreto de atuação desse partido, relativamente ao Espírito Santo, 
já foi especificado no ato de sua fundação, afirmando-se que:

1º. Tão logo fosse promulgada a nova Constituição, o Espírito Santo deveria celebrar um tratado 

ad referendum com o Estado amigo de Minas Gerais, sujeito à aprovação dos respectivos congressos, 

regulando a matéria de suas comunicações por um plano geral de viação férrea no qual se estipulasse 

a garantia de ambos os estados às estradas em vias de execução e às que se construíssem no futuro.

2º. Era urgente dar ao serviço da instrução pública do Estado uma organização condigna dos pro-

gressos do século e fundada nos princípios democráticos com a abolição de todos os privilégios e 

a igualdade de direitos de todos os cidadãos aos favores que o Estado concedesse em matéria de 

instrução pública.

3º. Devia ser adotado um plano uniforme para as vias de rodagem em todo o Estado e decretadas 

leis tendentes a estimular e a regular a iniciativa dos particulares para o melhoramento e conservação 

das vias públicas de acordo com esse plano.

4º. Devia-se promover a mais larga imigração para o Estado.

5º. Devia-se atender ao desenvolvimento especial de cada município, dando vida às organizações 

municipais, fazendo passar para as administrações municipais a administração exclusiva dos interes-

ses locais e provendo o alargamento das rendas municipais.33 

Como se observa, o quinto artigo do programa do PRC, o partido de Muniz Freire, 
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ainda fazia uma clara profissão de fé municipalista e prometia dar vida às chamadas “organi-
zações municipalistas”.

A formação dos dois partidos polarizou todas as forças políticas do Estado, obri-
gando cada uma delas a se definir, concretamente. E foi isso o que também fez o presidente 
da Intendência de Vitória, Joaquim Lyrio, que, embora tivesse sido nomeado por Afonso 
Cláudio, tido e havido naquela altura como “simpatizante” do partido de Muniz Freire, op-
tou por filiar-se ao partido liderado pelo barão de Monjardim, a URES. Na verdade, Joaquim 
Lyrio compôs a Comissão Auxiliar desse partido.

Com as eleições já marcadas para o dia 15 de setembro de 1890, Afonso Cláudio 
não hesitou em demitir Joaquim Lyrio, assim como os intendentes de outras localidades que 
se manifestaram favoráveis ao partido de “oposição”. Em seu lugar foi escolhido como pre-
sidente o intendente Eugênio Neto, que já fazia parte do Conselho de Intendência.

A chapa do Partido Construtor trazia e apresentava como candidatos a deputado 
federal Muniz Freire, advogado, antigo liberal, e o capitão Antônio Borges de Athayde Jr., 
militar nascido no Estado, republicano histórico, porém residente na capital federal; para 
senadores foram apresentados Gil Diniz Goulart, antigo deputado provincial pelo Partido 
Liberal, advogado por muitos anos em Cachoeiro de Itapemirim, onde aderiu ao movimento 
republicano, residente na capital federal; o major Domingos Vicente Gonçalves de Souza, 
proprietário, antigo conservador, várias vezes deputado provincial, residente no Estado; e 
José Cesário de Miranda Monteiro, agricultor, antigo deputado provincial e ex-presidente da 
província de Alagoas, residente no Estado. Eles foram apresentados por seu partido como 
cidadãos que possuiriam fortes adesões dentro do Espírito Santo e que se recomendavam 
“pelo apreço que tem o Estado aos seus serviços e merecimentos.”34 

Contudo, o órgão sulino da URES, o jornal O Cachoeirano, foi extremamente crí-
tico com relação à chapa do partido adversário. Disse ele: “Eis aí a chapa oficial, que só se 
recomenda pelo condenável exclusivismo da gente do norte do Estado. Isso dá a medida 
do pouco caso e do entranhado menosprezo pelo sul, que todos sabem, tem sido sempre 
espezinhado pelo senhor Afonso, cujas mãos abertas têm despendido tudo com o Porto do 



357

O inìcio da República e a Câmara Municipal de Vitória

Cachoeiro, que ele chama seu ninho futuro, e o seu ganha-pão de advogado catão.”35

Nesse contexto, a chapa da URES trazia como candidatos a deputado Bernardo 
Horta, republicano histórico de Cachoeiro de Itapemirim, e José Camilo F. Rabelo, antigo 
conservador, comerciante em Vitória. E para o Senado apresentava Horta de Araújo, antigo 
liberal e pai de Bernardo Horta, além de Raulino F. de Oliveira, e Joaquim Mattoso Duque 
Estrada.36

As eleições tinham sido marcadas para o dia 15 de setembro, mas, antes de elas 
ocorrerem, sobreveio um fato que surpreendeu a todos: alegando motivos de saúde, o go-
vernador Afonso Cláudio renunciou, no dia 9 de setembro, ao posto que ocupava, sendo 
substituído no mesmo dia pelo 3º vice-presidente, Constante Sodré. O jovem governador 
teve uma crise nervosa e, poucos dias depois de sua demissão, iniciou tratamento de saúde 
no Rio de Janeiro. 

A vitória absoluta dos candidatos do Partido Construtor foi anunciada um mês 
depois pelo novo Intendente Eugênio Neto, que se incumbiu das eleições. E a derrota dos 
candidatos da URES, que nas eleições se comportaram como oposição ao governo estadual, 
foi atribuída por eles às mazelas do processo eleitoral, controlado pelos novos intendentes, e 
que teria favorecido escandalosamente a “chapa oficial” do PRC. 

No entanto, a vitória dos derrotados em localidades importantes, o que era uma 
novidade, obrigou-os a reconhecer que:

O resultado do pleito de 15 do corrente, se deu o triunfo das chapas oficiais, demonstra a todas as 

vistas que o Estado do Espírito Santo já não deve ser considerado o burgo podre dos ominosos 

tempos da monarquia. Nunca acreditamos nem esperamos que a mudança das instituições operasse 

desde logo a mudança dos costumes e inclusive em todos os cidadãos os sentimentos de dignidade, 

elevando-lhes de pronto o caráter e dando-lhes plena consciência de seus direitos e deveres. Se em 

algumas localidades o poder ainda foi o poder e em uma acentuou-se a mais completa desorientação 

política, a verdade é que os verdadeiros republicanos ergueram bem alto a sua dignidade e a sua 

coerência, resistindo à imposição oficial e sufragando os candidatos da União. A Capital, a comarca 

de São Mateus, Cachoeiro de Itapemirim, Alegre, Rio Pardo, Marobá e Guarapari, além de outras lo-
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calidades cuja votação ainda não conhecemos em detalhe, deram esplêndido triunfo aos candidatos 

da União, deixando em segundo lugar os pretensos construtores.37

Como se nota, os oposicionistas reconheciam que na própria capital, onde o presi-
dente da Intendência Eugênio Neto havia atuado, a votação da oposição teria sido extrema-
mente significativa. Mesmo assim, parecia justificada a crítica de Bernardo Horta, logo após 
a nomeação dos novos intendentes, já prevendo o que poderia acontecer nas eleições. Ele 
comentou: “É lamentável (...) que vejamos ainda a reprodução das cenas violentas de ou-
tros tempos, nas mudanças dos cenários políticos. Então, os partidos constitucionais, meros 
fazedores de eleições, que viviam e lutavam para mais viver no poder e para os quais eram 
necessárias e justas as perseguições, tinham precisão de  desmontar os adeptos do partido 
decaído para, dando lugar aos seus, garantir mais meia dúzia de votos, ou dos novos servidos 
ou dos conservados sob as ameaças de demissão.”38

De qualquer forma, a eleição consolidou provisoriamente o domínio político do 
Partido Construtor no Espírito Santo e a Intendência Municipal de Vitória continuou nas 
mãos de seus partidários. Por pouco tempo, porém, como veremos logo adiante.

O PRESIDENTE DA INTENDÊNCIA SE RECUSA A DAR POSSE AO NOVO GO-
VERNADOR

No dia 29 de outubro de 1890, o Conselho da Intendência reuniu-se mais uma vez, 
sob a presidência de Eugênio Neto e com a presença também dos demais intendentes Hilário 
Dias, Antônio Aleixo, Artur Coutinho e Teófilo Coutinho. Nessa reunião, foi apresentado 
um ofício de Cleto Nunes Pereira pedindo a concessão para a execução de um grande plano 
de saneamento e melhoramentos da capital, que já teria sido aprovado, inclusive, pelo go-
vernador em exercício. Sem muitas discussões, o que era significativo e revelador, sugeriu-se 
imediatamente a confecção de um contrato que seria posteriormente submetido à aprovação 
do Conselho de Intendência.39 

E no dia 11 de dezembro do mesmo ano, em sessão extraordinária, o Conselho 
recebeu novo ofício de Cleto Nunes, já na condição de “concessionário da empresa de me-
lhoramentos desta capital”, solicitando licença para contratar com a Companhia Brasileira 
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Torrens, com sede na capital federal, o estabelecimento de uma linha férrea urbana de tração 
animal animada, da qual ele era concessionário.  A solicitação foi aprovada conforme reque-
rida.40 

Todavia, no dia 19 de dezembro do mesmo ano, Constante Sodré, o vice-governa-
dor em exercício, deixou o governo do Estado alegando motivos de saúde. Ele abandonou 
o cargo, segundo ele mesmo, orgulhoso “por não ter praticado um só ato contrário à lei; 
por não ter administrado conforme ou segundo lhe sorriam os afetos ou os interesses dos 
amigos”. E listou o que teriam as suas principais decisões. Entre elas a de ter concedido ao 
cidadão Cleto Nunes Pereira “ou empresa que organizar” os serviços de abastecimento de 
água e esgoto da capital, e muitas outras concessões importantes como a “edificação de pré-
dios e o aterro do Campinho”.41

E, de fato, poucos dias depois o jornal Estado do Espírito Santo informava: 

Melhoramentos da Capital

De volta de sua excursão à capital federal acha-se nesta cidade o nosso amigo, o senhor Cleto Nunes, 

representante neste Estado da Companhia Brasileira Torrens, a importante associação que tomou a 

si o encargo de levar a efeito os melhoramentos da nossa capital, de que era concessionário aquele 

nosso amigo.

No paquete Brasil, hoje esperado do sul, deve chegar o nosso amigo, senhor Silvino Faria, engenhei-

ro contratado para os estudos do abastecimento de água e do serviço de esgotos.

No dia 11, é possível que aqui estejam o engenheiro Pinto Pacca, a quem a Torrens oferece a em-

preitada geral de todos os serviços, e o Dr. Leopoldo Cunha, provecto profissional e diretor-técnico 

da Companhia.

Conjuntamente com os estudos definitivos daqueles dois importantes serviços, a Companhia inicia-

rá o aterro da grande área alagada da Vila Moscoso. Rejubilamo-nos pelo magnífico êxito que tive-

ram as negociações empreendidas pelo senhor Cleto Nunes para levar à realidade, em prazo breve, 

tão importantes projetos e felicitamos a digna diretoria da Torrens pela escolha desse cidadão para 
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seu representante entre nós.42

Naquela altura, uma outra medida de Constante Sodré foi a promulgação da primei-
ra Constituição do Estado em 11 de novembro de 1890.

Em maio de 1890, o jornal O Estado do Espírito Santo havia anunciado que o presi-
dente Afonso Cláudio, a exemplo do que já teriam feito outros governantes estaduais, aca-
bara de nomear uma comissão formada por cinco membros, encarregada de elaborar a pri-
meira Constituição do Estado. Essa decisão estava estribada no que determinara o primeiro 
Decreto do Governo Provisório, o qual, em seu artigo 3º definia que cada um dos estados 
decretaria oportunamente a sua Constituição definitiva, elegendo também os seus “corpos 
deliberantes e os seus governos”.

Atuando em um momento em que a ruptura política e a constituição de partidos 
antagônicos ainda não se haviam estabelecido claramente no Estado, ou procurando evitar 
que elas acontecessem, Afonso Cláudio indicou para compor a comissão nomes que ainda 
faziam parte de sua base de apoio, mas que, logo depois, antes mesmo de concluída a tarefa 
para a qual foram designados, se encontrariam em campos políticos opostos. Segundo o 
jornal O Estado do Espírito Santo, para ela foram nomeados: “O Sr. Dr. Horta de Araújo, par-
lamentar e administrador provecto é um espírito cheio de vida e rico de saber; os Srs. Drs. 
José Horácio e Barcímio Barreto são magistrados estudiosos e inteligentes e vinculados já 
aos interesses progressistas da terra espírito-santense; o Sr. advogado Manoel Augusto alia à 
inteligência vivaz uma experiência enriquecida pelo estudo dos negócios públicos do nosso 
Estado. O mais moço dos membros da Comissão, o Sr. Dr. Muniz Freire – uma alma de elite, 
onde o patriotismo vibra sonoramente, é uma ilustração perfeitamente corrigida das aspere-
zas do estudo sem sistematização.”43

No entanto, não foi possível obter informações muito precisas sobre o funciona-
mento concreto da comissão. Mas, no dia 13 de novembro de 1890, cinco meses depois de 
sua designação, o mesmo jornal transcreveu artigo publicado anteriormente no jornal carioca 
O País no qual se dizia que a Constituição do Estado do Espírito Santo tinha sido organizada 
“pelo Dr. Muniz Freire, deputado ao Congresso, e pelos cidadãos Dr. Horácio Costa, chefe 
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de polícia do Estado e Manuel Augusto da Silveira, hábil advogado de Vitória.”44

Esse relato é uma indicação confiável de que se havia alterado a composição da 
comissão original, restando dela no final apenas os três nomes antes mencionados, entre os 
quais Muniz Freire certamente ocupou papel de primeiro plano. O Dr. Horta de Araújo, ou-
tro dos membros originais da comissão, era pai de Bernardo Horta, o republicano do sul do 
Estado com o qual rompera o presidente Afonso Cláudio pouco tempo antes, e isso explica 
o seu afastamento da mesma comissão. O mesmo relato resumiu e apresentou os principais 
artigos do projeto apreciando a Constituição como “um trabalho singelo”, mas redigido de 
acordo com as exigências mais modernas.45 

Em sua Parte Segunda - Da Organização Política Geral e Local - a Constituição 
atribuía uma ampla margem de autonomia para a “ação local”. Sob a autoridade dos gover-
nos municipais, aos quais competiria “a promoção e execução de todos os melhoramentos 
locais”, às iniciativas do governo local ficavam submetidas todas as ações que não estivessem 
compreendidas expressamente na órbita da ação do governo estadual. E o Artigo 17 atribuía 
expressamente ao “poder central”, isto é, ao governo de âmbito estadual, “além daqueles 
que por natureza o forem”, as seguintes funções: construção de estradas de ferro de tração a 
vapor, com exceção das urbanas; a navegação marítima e a fluvial de longo curso; a instrução 
primária; e a imigração e a colonização. 

Contudo, a orientação normativa e política da primeira Constituição se esclarecia 
melhor com o Artigo 6º. Ele estabelecia aquilo que se consideraria “lei do Estado” “todo 
decreto de autoridades legítimas dentro da esfera de sua competência.” Ou seja, ficava esta-
belecido que não haveria um “monopólio” na elaboração das leis a ser exercido por um órgão 
único, como a Assembleia Legislativa, por exemplo, ou as câmaras municipais, abrindo-se, 
portanto, a hipótese de as autoridades do poder executivo, tanto no âmbito estadual quanto 
municipal, poderem legislar por sua própria conta.

Com efeito, não existia ainda um precedente constitucional que suprimisse as as-
sembleias legislativas e as câmaras municipais, e o modelo constitucional adotado no Espírito 
Santo mantinha, na aparência, esses órgãos. Contudo, retirava-lhes a sua tradicional função 
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legislativa e a fiscalização do poder executivo.

Como se vê, no campo político, o projeto constitucional de Muniz Freire rompia 
claramente com a tradição “parlamentarista” do país. Essa tradição vinha sendo exercitada 
desde a consolidação do regime monárquico por meio de grupos políticos organizados em 
partidos que só se revezavam no poder graças à intervenção “saneadora” do imperador. Mes-
mo assim, eles se assenhoreavam de forma patrimonialista da “máquina estatal”, submetiam-
-na a seus interesses meramente pessoais, clientelísticos e fisiológicos, confundiam o público 
com o privado e geravam, com isso, a ineficiência dos serviços públicos. 

É preciso ressaltar que essa estruturação era a base do sistema clientelista que muito 
tempo antes de vir a ser chamado de “coronelista”, na era republicana, já operava claramente 
no país. E Muniz Freire queria evitar a reprodução desse modelo político no Espírito Santo.

Nesse momento, para conseguir evitar a reprodução desse modelo político, o pro-
jeto de Muniz, sob clara inspiração positivista, advogava a prática de um “presidencialismo 
forte”, isto é, um modelo político em que a autoridade fosse fortemente concentrada na 
pessoa do governante, chefe do poder executivo, em detrimento do poder legislativo. E era 
fundamentalmente ao ocupante desse órgão que se atribuía, além de responsabilidade le-
gislativa, a responsabilidade pela execução de projetos estruturantes capazes de promover a 
modernização da sociedade e da economia regional. O caráter plebiscitário desse governante 
estava contido na exigência de que a sua reeleição só poderia ocorrer mediante a votação de 
4/5 do eleitorado, com o que se prevenia também a possibilidade da continuidade de sua 
ação administrativa, vista como algo positivo. Nesse modelo, ainda, a redução da assembleia 
dos representantes a uma função orçamentária bem delimitada, em que pese o déficit demo-
crático que essa proposta representava, visava claramente reduzir a submissão dos gover-
nantes aos interesses meramente pessoais e clientelísticos, normalmente proeminentes nas 
assembleias, dando aos governadores autonomia suficiente para que eles pudessem realizar 
os projetos que promovessem o “bem-comum”.

 E no plano da organização municipal, esse novo modelo político também advoga-
va uma transformação radical. É o que se observa nos artigos da Constituição que se refe-
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riam ao funcionamento das câmaras municipais e dos municípios.

Dos artigos 83 ao 96, definia-se que os negócios municipais seriam governados por 
uma corporação eletiva composta de “governadores municipais”, presidida por um deles, 
cujo número variava conforme se tratasse da capital, de cidade ou de uma simples vila. O 
serviço prestado por esses “governadores” seria gratuito e sem remuneração. Mas eles não 
poderiam ser suspensos ou demitidos por sentença judicial. Além disso, no exercício de suas 
funções, o governo municipal não teria outra superintendência além da opinião e do minis-
tério público, nos casos de responsabilidade. O período governamental seria de quatro anos, 
contados do dia 23 de maio do ano da posse. 

Ao governo municipal competiam funções muito amplas, tais como: organizar o or-
çamento anual da receita e despesa do município, dentro da letra constitucional; regulamen-
tar, quando fosse necessário, a sua execução depois de aprovado pelo Congresso do Estado; 
prover a satisfação de todas as necessidades públicas, realizando os melhoramentos locais, 
mantendo a higiene e a salubridade, providenciando sobre a viação pública e sobre a arquite-
tura dos centros populosos, inspecionando as casas de caridade e o seu regime, policiando os 
espetáculos e reuniões, onde haja aglomeração de povo, velando sobre a alimentação pública; 
decretar o código de posturas e fazê-lo cumprir com severidade e rigor; desapropriar casas e 
terrenos indispensáveis à utilidade pública, por amor à regularidade das construções e à faci-
lidade dos caminhos; fiscalizar a administração do ensino e representar sobre ela; conceder 
privilégios em assuntos de sua competência; garantir juros ao emprego de capital necessário 
ao desenvolvimento de empresas úteis que não possa realizar por si; contrair empréstimos 
para o mesmo fim; conceder prêmios para o desenvolvimento de indústrias e para a extinção 
de elementos daninhos do trabalho dos campos e das vivendas urbanas; prover os empregos 
de sua jurisdição; contratar como pessoa jurídica. 

Como se vê, tratava-se de uma regulação constitucional que atribuía amplos pode-
res executivos ao chamado “Governo Municipal”, que não se chamaria mais nem “Câmara 
Municipal”, tampouco “Intendência Municipal”, e que, além disso, não reconhecia, no plano 
local, a existência de uma separação entre o que se poderia chamar um “poder executivo” e 
um “poder legislativo”.
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Todavia, essa primeira Constituição, apesar de promulgada por Constante Sodré em 
11 de novembro de 1891, não chegou de fato a ser aprovada em virtude dos acontecimentos 
que ocorreram no país e no Estado.

Os representantes do Espírito Santo no Congresso Constituinte, que se reuniu em 
15 de novembro de 1890, liderados por Muniz Freire, adotaram nele uma postura indepen-
dente do governo do marechal Deodoro. Muniz Freire chegou a votar contra o marechal 
na eleição para presidente da República que se realizou ao final do Congresso Constituinte, 
preferindo votar no paulista Prudente de Morais.

A atitude política destemida de Muniz Freire no Congresso Constituinte, que o 
projetou como um dos líderes da oposição nacional ao marechal Deodoro, repercutiria for-
temente na situação política do seu Estado.

Naquele momento, agitava-se nos estados, conforme tinham determinado os pri-
meiros decretos do Governo Provisório, a elaboração de uma constituição estadual e a elei-
ção constitucional para os novos governadores.

Apesar de a Constituição promulgada em fevereiro de 1891 ter assegurado amplas 
liberdades para os estados, o governo do marechal Deodoro, agora liderado pelo antigo 
monarquista barão de Lucena, depois da renúncia coletiva do Ministério anterior, promoveu 
contestadas intervenções nos estados. O governo aproveitou-se da existência de um hiato até 
a escolha legal dos novos governadores e imiscuiu-se de forma propositada justamente nos 
estados de onde eram provenientes os parlamentares da oposição no Congresso, substituin-
do aqueles cujos representantes lhe tinham feito oposição.

Naquela altura, ainda governava o Espírito Santo, pelo mesmo Partido Republicano 
Construtor - o partido liderado por Muniz Freire -, o fazendeiro de Santa Leopoldina e repu-
blicano histórico Henrique Coutinho. Na condição de segundo vice-governador, Coutinho 
havia substituído Constante Sodré, o qual, por sua vez, substituíra Afonso Cláudio, em 9 de 
setembro de 1890. Em 18 de fevereiro de 1891, poucos dias antes da promulgação da Cons-
tituição federal e da eleição pela Constituinte do presidente da República, o jornal O Estado 
do Espírito Santo - dirigido por Muniz Freire e Cleto Nunes, porta-voz do Partido Construtor, 
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e, portanto, do governo estadual -, tendo em vista as eleições que já estavam marcadas para a 
formação do Congresso Constituinte Estadual que escolheria o novo governador, dava como 
certa a vitória do Partido Construtor nessas eleições. Mas reafirmava também o propósito 
“republicano” de agir com lisura, respeitando o interesse público e não as intrigas meramente 
partidárias. Ele prometia superar assim a velha forma de fazer política no Estado, dizendo 
mais ainda: que não queria “o desperdício dos dinheiros públicos”, nem aspirava a vencer 
apenas “para servir aos amigos” e sim para promover o “progresso de seu torrão natal”.46

Poucas semanas depois disso, porém, no dia 10 de março do mesmo ano, o jornal 
anunciava sem surpresa que o Dr. Antônio Aguirre, conspícuo adversário dos “construto-
res”, tinha sido nomeado novo governador do Estado e admitia: “Todos nós que tivemos a 
nobre coragem cívica de obedecer aos impulsos da vontade do país renegando a candidatura 
antipática e irritante do marechal Deodoro ao alto posto de presidente da República, sabía-
mos de antemão que, mais do que quaisquer interesses no caso de uma derrota, nós expú-
nhamos a própria vida pela pátria no caso de vitória. Foi assim que votamos, foi assim que 
fomos vencidos, e é por isso que somos hoje vítimas das iras e da condenação do poderoso 
senhor, que só à humilhação de uns e à tibieza de outros deve a sua elevada investidura; mas 
a história da Constituinte brasileira, quando um dia contar à posteridade o erro fatal que 
coroou os nossos trabalhos, tão habilmente e tão altivamente conduzidos, há de noticiar à 
margem o protesto heroico escrito nessa sessão memorável, em que a decepção das almas 
puras foi largamente compensada pelo glorioso desabafo a cujas vibrações vieram sôfregas e 
unânimes recolher-se, como viajantes perdidos sob um teto amigo, os aplausos imensos, as 
queixas mal contidas e os votos sinceros de uma nação inteira”.47

Como se vê por essa denúncia, era muito forte e generalizada a convicção de que o 
Estado estava sofrendo uma clara perseguição política em represália à atitude política altiva 
de seus representantes no Congresso Constituinte.

E por isso, nessa mesma linha de argumentação, no dia 24 do mesmo mês de março, 
o jornal dizia que se sentia orgulhoso de transcrever em suas colunas o vibrante artigo publi-
cado pelo deputado Cézar Zama, da Bahia, num importante diário de sua capital. No artigo, 
intitulado “Estado do Espírito Santo”, Zama afirmava:
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O deputado Muniz Freire, um dos ornamentos do Congresso Constituinte cometeu três crimes 

gravíssimos que não podem passar sem punição: foi o autor da emenda que entregou ao sufrágio 

popular a eleição do chefe do Estado, votou contra a indecente pretensão dos Srs. Lucena e Araripe 

que queriam ser ministros e membros do Supremo Tribunal Federal e negou seu voto ao Sr. mare-

chal Deodoro. O Estado do Espírito Santo começa a ser punido por escolher um representante que 

soube elevar-se a toda altura de seus deveres e compreendido a gravidade do momento político que 

atravessamos.48

Um pouco antes disso, porém, no dia 12 de março de 1891, Afonso Cláudio, que 
retornara depois de alguns meses do Rio de Janeiro - para onde fora em tratamento de saúde 
-  logo em seguida foi nomeado presidente da Intendência Municipal de Vitória no lugar 
de Eugênio Neto. Ao mesmo tempo, ele se tornou também um dos redatores do jornal de 
seu amigo Muniz Freire, e escreveu nele um artigo em que fazia uma denúncia, repetida daí 
em diante de forma persistente. Tratava-se da acusação de que a nomeação de seu opositor 
Antônio Aguirre pelo governo federal havia transgredido a Constituição em vigor e era, por-
tanto, ilegal. E de acordo com as palavras de Afonso Cláudio:

Tendo cessado o período ditatorial que começou a 15 de novembro de 1889 com a gloriosa revolu-

ção que derrubou as instituições monárquicas e durante o qual o governo surgido dessa revolução 

teve a necessidade de exercer a bem da pátria um poder discricionário, limitado apenas pelos pró-

prios decretos emanados dessa ditadura, parece que todos nós devemos hoje obediência somente 

à Constituição da República, fundando nela as relações políticas entre os estados e a União. Tendo 

sido a autoridade do presidente da República claramente traçada pelo Artigo 47 dessa lei, e não 

estando classificada entre essas atribuições a de demitir e nomear governadores; havendo outrossim 

o seu artigo declarado os casos únicos da intervenção da União nos estados; parece-nos que não 

exercestes uma função cometida ao vosso cargo, ou antes, que excedestes a esfera da vossa alta 

competência, com o ato que praticastes da substituição do governador do Estado, legitimamente 

nomeado pelo governo revolucionário cuja existência terminou no dia da promulgação da lei cons-

titucional. Os estados de então em diante passaram a ser organismos autônomos submetidos ao 

regime constitucional (…).49

E na conclusão de Afonso Cláudio, no mesmo artigo, ao se expressar em nome 
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da Intendência Municipal, afirmou o seguinte: “Nessas condições, pensa a Intendência que 
faltaria respeito à Constituição e aos princípios federativos nela consignados, dando posse do 
cargo de governador a um cidadão que ela reputa incompetentemente investido, e fiel ao seu 
dever, pede-vos que o mandeis entrar em exercício, independentemente dessa formalidade, 
caso julgueis que ela se acha em erro.”50

Apesar dos protestos e da negativa de Afonso Cláudio em dar posse ao novo go-
vernador, Antônio Aguirre tomou posse no dia 12 de março de 1891. Logo após, a eleição 
do Congresso Constituinte Regional, que estava marcada para acontecer no dia 2 de abril, foi 
transferida para o dia 20 de abril. Ela já tinha sido adiada antes, do dia 2 de março para o dia 
2 de abril, sob o argumento de que a Constituição promulgada em 24 de fevereiro determi-
nara que as eleições para os congressos constituintes estaduais deveriam ser realizadas pelo 
menos trinta dias após a mesma promulgação. Agora, porém, a motivação era outra: o novo 
governo precisava “preparar” melhor a eleição, e o jornal adversário do governo denunciou 
o fato como uma manobra que visava à manipulação das eleições.51

De fato, após a posse de Antônio Aguirre, o jornal O Estado do Espírito Santo de-
nunciava a forma como estava se dando a dita “preparação” das eleições: “trezentas e vinte 
demissões já tinham ocorrido!”52

Nesse sentido, Afonso Cláudio também denunciou as demissões ocorridas na área 
da educação: “Este ramo do serviço público não pode estar sujeito às oscilações políticas, 
nem tampouco aos caprichos insensatos de administradores faltos de integridade mental. 
Introduzir a política na instrução é abastardar o professorado, desmoralizando ao mesmo 
tempo as instituições e a própria vida das famílias, visto como as substituições sempre são 
feitas por pessoas mal preparadas, aderentes ou dependentes das atuais influências locais.”53

Na sequência dessas denúncias políticas realizadas nos jornais, no dia 27 de maio o 
jornal do partido, Estado do Espírito Santo, reproduziu uma carta escrita por Afonso Cláudio, 
dirigida ao marechal Deodoro. A carta tinha sido publicada pelo influente Diário de Notícias, 
da capital federal, e gerou muitos comentários, de acordo com o jornal do Espírito Santo. Na 
carta ao marechal, Afonso Cláudio afirmava:



368

 História da Câmara Municipal de Vitória

Não sabeis o que vai pelos estados, dos desregramentos e perfídias de vossos delegados, da pres-

são exercida contra os direitos políticos dos cidadãos, do recrutamento empregado como recurso 

para arredar das urnas o sufrágio popular; das demissões acintosas e evidentemente contrárias à 

lei expressa; da violação das prerrogativas populares garantidas pela Constituição; da defraudação 

das rendas públicas; das concessões indecentes, protetoras de interesses de família; em suma, da 

transformação que se está operando contra as instituições republicanas a fim de tornar viável a 

candidatura do vosso valido e compadre cidadão Henrique Pereira de Lucena. A legalidade, muito 

ao contrário, abriu ou inaugurou o regime do terror, avassalando pelo medo, pela fraude e pela 

compra de consciências, mediante pingues concessões e favores criminosos, os ânimos capazes de 

transação e de pouca cultura espiritual e moral, que infelizmente constituem ainda a maioria eleitoral 

que o governo neste país costuma assalariar para solenizar suas ascensões imorais. Particularmente, 

marechal, no que diz respeito a este Estado, parece que vossos agentes fizeram questão de deslustrar 

o vosso nome, autorizando as mais indecentes comédias e atrozes perseguições. Foi assim que nos 

impuseram a nomeação de um governador que não pode merecer-vos confiança, por isso que co-

briu de baldões a vossa pessoa e a de um parente vosso conforme o documento que abaixo vereis. 

Dessa fatal nomeação provieram o desequilíbrio da paz no seio da comunhão espírito-santense, as 

perseguições sem conta aos cidadãos adversários à política do atual governador, traduzidas em de-

missões e remoções de íntegros magistrados, promotores públicos, juízes de paz, suplentes de juízes 

municipais, diretor da instrução pública e professores do ensino primário, administradores, escrivães 

e guardas das agências de rendas do Estado, comandantes da polícia e mais autoridades policiais, cor-

porações municipais, com flagrante violação da lei, as quais em menos de 40 dias se elevaram a mais 

de 450! Assim predisposta a máquina, realizaram-se as eleições clandestinamente em muitos lugares, 

falsificando-se as atas de apuração em casa dos mesários, sem assistência dos fiscais da oposição, 

mentindo-se ou adulterando-se o resultado das votações, contra as expressas disposições do próprio 

regulamento eleitoral. Não contente, o governador com essa indigna farsa, praticada por todas as 

intendências locais, que, na designação das mesas para as diferentes seções eleitorais, usaram de 

todos os meios que a violência e a fraude deslavada lhe sugeriram, açodadamente mandou proceder 

à apuração geral dentro de 21 dias para evitar que viessem as dos distritos mais remotos do Estado, 

onde o partido adverso havia adquirido notável maioria.54

E para arrematar essas graves denúncias, Afonso Cláudio fez publicar junto ao 
seu artigo uma carta que lhe tinha sido escrita pelo atual governador Antônio Aguirre, que 
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tinha sido nomeado pelo marechal Deodoro. Nessa carta, Aguirre denunciava, entre outras 
coisas, a má impressão que deixara a concessão feita a “um tal Severiano Hermes, sobrinho 
de Deodoro”, o qual era descrito por Aguirre como “um tipo ignorante que está servindo de 
secretário, digo, de oficial ou secretário no gabinete de Cesário Alvim.”55

Como se viu pela denúncia de Afonso Cláudio, as eleições realizadas em 20 de abril 
de 1891 deram ampla maioria aos candidatos da nova situação política no Estado, que elegeu 
a totalidade do Congresso Constituinte estadual. Esse Congresso promulgou nova Consti-
tuição em 2 de junho de 1891 e inutilizou a que tinha sido decretada em 11 de novembro de 
1890 pelo governo anterior. E no dia 6 de junho elegeu por unanimidade o chefe da URES, 
o barão de Monjardim, como novo governador, que tomou posse no dia seguinte.56

E o detalhe político importante de toda essa reviravolta política é que a Intendência 
Municipal participou ativamente de todo esse processo, mais uma vez na pessoa de Joaquim 
Lyrio, que havia sido nomeado novamente, pelos novos detentores do poder político estadu-
al, como presidente da Intendência. Foi sob a batuta de Lyrio que se processaram as eleições, 
tão criticadas por seu antecessor na Intendência, Afonso Cláudio.

Essa nova situação política estadual - da mesma forma que as outras situações esta-
duais que tinham a mesma origem e que eram a maioria no país - apoiou incondicionalmente 
o polêmico governo do marechal Deodoro, uma vez que dele derivara a “derrubada” de seus 
adversários.

Contudo, ela também duraria pouco. A queda do marechal Deodoro e sua substi-
tuição pelo vice-presidente, o marechal Floriano Peixoto, no dia 23 de novembro de 1891, 
determinaria nova reviravolta política nos estados, cuja maioria havia apoiado a tentativa de 
golpe de Deodoro.

No Espírito Santo, com a queda do marechal Deodoro seguiram-se dias de indefini-
ção e de forte mobilização política da oposição ao governo do barão de Monjardim, inclusive 
com a ameaça de uma invasão da cidade de Vitória por oposicionistas provenientes de vários 
municípios do interior. Após a deposição do governo de Monjardim, em 29 de novembro de 
1891, e de seu vice, Antônio Aguirre, que havia assumido em seu lugar, em 19 de dezembro 
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de 1891, assumiu o governo uma Junta nomeada pelo poder central.  Ela era composta pelo 
coronel Inácio Henrique de Gouveia, pelo Dr. Graciano dos Santos Neves e por Galdino 
Loreto, e se encarregou da realização de novas eleições.57
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A 13 de junho de 1892, foi apresentado o Projeto nº. 6 no Congresso Legislativo 
- a nova Assembleia Legislativa do Estado, uma assembleia completamente dominada pelo 
partido Construtor de Muniz Freire, e cujo presidente era Cleto Nunes. Esse projeto deter-
minava a nova organização municipal que o Estado deveria ter.

O projeto seguia, em linha gerais, a orientação política que já tinha sido expressa na 
primeira Constituição de 1890, relatada por Muniz Freire e já comentada anteriormente. De-
finia que seria elevada à categoria de município “a povoação que dispuser de casa decente e 
apropriada ao funcionamento de seu governo, cadeia, cemitério e logradouros públicos; tiver 
núcleo de população superior a mil almas; e, com outras povoações menores, distante meia 
légua em circuito, arrecadar renda anual de cinco contos de réis, será elevada a município, 
com sede no núcleo mais populoso que terá o título de vila.” (Artigo 7.º)

O governo municipal deveria ser exercido pelos chamados “governadores”, título 
pelo qual passaram a ser designados os antigos vereadores, que seriam eleitos de quatro em 
quatro anos, e cujo número seria de 9 para a capital, 7 para as outras cidades e 5 para as vilas. 
(Artigo 12)

Em outro artigo, definia-se que o governo municipal seria um “múnus gratuito, cuja 
aceitação é um dever cívico imposto aos mais probos, desinteressados, e que pela sua posição 
social maior soma de serviços podem prestar ao seu território.” (Artigo 16)

Os governadores empossados deveriam no mesmo dia proceder à eleição do seu 
presidente, que seria eleito anualmente, podendo ser reeleito. (Artigos 27 e 28)

Ficou decidido igualmente que os governadores seriam completamente livres em 
sua esfera de ação, só obedecendo ao público nas suas manifestações sensatas e à justiça, 
quando incorrerem em crimes previstos em lei. (Artigo 32)

Competiria ao Governo Municipal:
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1. Elaborar um Regimento Interno, que deveria ser aprovado e publicado.

2. Organizar o orçamento anual da receita e despesa do município.

3. Cobrar os impostos “executivamente”.

4. Colocar em hasta pública a arrematação de obras.

5. Decretar o Código de Posturas.

6. Cuidar da saúde dos munícipes, para isso determinando as seguintes medidas: 

a.  A inspeção das casas de comércio de gêneros alimentícios.

b.  O exame dos alimentos expostos à venda.

c.  O asseio nas vertentes e depósitos d´água.

d.  A limpeza diária das ruas e praças.

e.  A drenagem e aterro de pântanos.

f.  As visitas domiciliares visando à extinção de focos.

g.  Reclamar com as autoridades sanitárias.

7. Impor penas aos infratores dos preceitos higiênicos.

8. Inspecionar a alimentação pública.

9. Zelar pelas condições higiênicas das habitações.

10. Criar casas de caridade.

11. Fundar asilos e creches.
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12. Determinar a arquitetura dos prédios e a regularidade das ruas.

13. Abrir e preparar estradas de utilidade municipal.

14. Obrigar a desobstrução das vias públicas.

15. Regularizar as construções urbanas.

16. Impedir a obstrução dos portos.

17. Zelar pela segurança das casas de espetáculo.

18. Fiscalizar os cemitérios públicos.

19. Tomar todo o interesse pela administração do ensino municipal.

20. Conceder privilégios às empresas sobre o objeto de interesse do município.

21. Garantir juros ao capital investido em melhoramentos.

22. Contrair empréstimos.

23. Conceder prêmios às indústrias criadas.

24. Criar, quando necessária, uma milícia local.

25. Nomear, suspender e demitir os funcionários.

26. Designar os representantes do governo municipal nas localidades.

27. Promover e organizar exposições agrícolas e industriais.

28. Considerar que do progresso do município depende a grandeza do Estado.01 
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Como se pode verificar, o Projeto apenas regulamentava o que já havia sido defini-
do antes pela Constituição de 1890. Todavia, a partir da sua aprovação, foram marcadas as 
eleições para a formação dos primeiros governos municipais em substituição às anteriores 
“intendências municipais” que, por sua vez, haviam substituído as antigas câmaras munici-
pais. Essas eleições foram marcadas para o dia 27 de novembro de 1892. 

No entanto, somente no dia 15 de novembro de 1892, ou seja, pouco mais de 
dez dias antes da eleição, é que o partido Construtor divulgou ao eleitorado a lista dos seis 
candidatos que estava apresentando para o preenchimento das nove vagas de governadores 
municipais. Isto é, as três vagas restantes poderiam ser preenchidas pelo partido minoritário. 
Foram apresentados como candidatos pela chapa do partido Construtor, Aureliano Maria 
da Silva Necco, comerciante; Antero Pinto de Almeida, guarda-livros; Eugênio Pinto Neto, 
comerciante e ex-presidente da Intendência; Manoel Ferreira dos Passos Costa Júnior, em-
pregado público aposentado; Cleto Nunes Pereira, proprietário; Manoel Joaquim da Silva 
Guimarães, artista.02 

No dia da eleição, o partido do governo lançou mais um manifesto esclarecendo a 
sua posição sobre o pleito. Para o Partido Construtor:

Sob o atual regime ainda não houve neste Estado uma eleição tão importante e de tanto interesse 

para todas as classes sociais, como a que se realiza hoje. Base de todo o sistema republicano fe-

derativo, o município, cercado das garantias e direitos que a nossa Constituição concedeu-lhe, é 

incontestavelmente uma instituição belíssima, cuja pureza, estamos certos, há de, infalivelmente, ser 

assegurada e defendida com ardor patriótico pelos dignos cidadãos que o invicto Partido Construtor 

vai hoje eleger governadores municipais. 

Dissolvidas as câmaras municipais nos primeiros dias da República, como medida de ocasião, acon-

selhada por circunstâncias excepcionais, viram-se os negócios do município entregues a intendên-

cias, corporações essencialmente políticas, de nomeação do poder executivo e que só podiam ter 

tido, como tiveram, vida transitória, e desacompanhada do prestígio das corporações que emanam 

do voto popular. Voltam, porém, agora neste Estado, depois de três anos de interrupção a serem os 

interesses municipais regidos por governos eletivos, muito mais fortes do que as antigas câmaras, tais 
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foram as garantias e os direitos concedidos a esses governos pelo legislador constituinte estadual. 

De fato, não se pode traduzir melhor o que se entende por autonomia municipal, do que o fez a 

nossa Constituição nos sábios preceitos estabelecidos sobre o caso. Na posse completa de si mesmo, 

o município vai agir em largo campo de ação, e daí a importância extraordinária do pleito de hoje.

Não o compreenderam assim, porém, os nossos adversários. Acastelados em pretextos fúteis, acon-

selham aos seus antigos apoiadores rigorosa abstenção, sem se lembrarem que os governos muni-

cipais exercem funções muito mais administrativas que políticas, e que esta abstenção sistemática e 

pueril só prova uma falta absoluta da orientação política indispensável a homens que se arvoram em 

diretores de um partido. Com eles, porém, a responsabilidade dessa fuga vergonhosa, impolítica e 

falha de patriotismo. 

Nós cumpriremos até o fim nosso dever e, ao contrário do que tem aconselhado o órgão de oposi-

ção, concitamos o eleitorado a concorrer às urnas, e, forte na segurança do seu direito, aproveitan-

do-se das garantias de que se acha cercado, intervir no pleito com o entusiasmo e patriotismo que 

tem presidido sempre à manifestação de sua vontade. Cumpra cada cidadão o seu dever, coloquem 

todos a causa da pátria espírito-santense acima dos seus ódios e seu partidarismo e de nada mais 

carecemos para que triunfem as nossas chapas, constituídas por nomes suficientemente conhecidos 

pelo seu amor à causa pública, honestidade comprovada e reais serviços ao Estado, por cujo futuro 

e progresso estamos entusiástica e apaixonadamente empenhados.03 

Desse texto se deduz facilmente que, de forma aparentemente coerente com as 
ideias federalistas que seus líderes defendiam anteriormente, o manifesto do partido domi-
nante encarecia a importância da municipalidade e do poder local na organização do novo 
regime republicano, prometendo agora, sob um governo eletivo, que o governo municipal 
iria agir “em largo campo de ação”. Entretanto não se tratava de uma autonomia propria-
mente “política” já que suas funções seriam, como definia o mesmo manifesto, “muito mais 
administrativas que políticas”.

Mesmo assim, no dia da eleição, a URES, o partido da oposição, lançou outro mani-
festo ao eleitorado justificando a sua total abstenção na primeira eleição municipal, com base 
nos “recursos indecentes de que lançam mão os dominadores atuais”. A oposição acusava: 
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“Como se já não bastasse a qualificação, de que foram excluídos cidadãos já qualificados em 
anteriores alistamentos; a separação da freguesia de Carapina, contra expressa determinação 
da Constituição; a absoluta negação de recurso contra as injustas exclusões, com escândalo 
manifesto para a lei eleitoral em vigor; aí está por último a Lei nº. 22 que regula o processo 
da primeira eleição municipal, que cerceia completamente o direito do voto, para que a situ-
ação dominante possa escapar à derrota, que em terreno franco e leal ser-lhe-ia imposta pelo 
eleitorado.”04

Em resposta a essa avaliação, e já depois de proclamados os resultados da eleição, 
que elegeu com tranquilidade os candidatos oficiais - uma vez que a oposição se recusou a 
participar do pleito, abstendo-se dele, - o jornal da situação publicou extenso editorial em 
que  afirmava que a oposição não  era capaz de apontar de fato um só ato que evidenciasse o 
“intuito de comprimir o partido que lhe é contrário, e de firmar-se no poder com o sacrifício 
dos ideais que durante largos anos defendeu e que hoje tenta converter em realidades práti-
cas”. Sendo assim, o jornal classificou a atitude da oposição como uma “fuga injustificável e 
vergonhosa” e uma confissão de fraqueza e completo desmantelamento.05 

E essa sensação de “completo desmantelamento” da oposição iria prevalecer daí 
em diante no Espírito Santo.

Assim, no dia 19 de dezembro de 1892, exatamente um ano após o retorno do 
Partido Construtor ao governo estadual através da Junta de Governo, tomava posse o novo 
Governo Municipal de Vitória. Sob a presidência de Antônio Aleixo - o último presidente 
da Intendência Municipal de Vitória -, foram empossados os novos governadores de Vitória. 
Além dos seis candidatos oficialmente apresentados pelo partido do governo, foram eleitos 
também Manoel Corrêa de Jesus, Teófilo Álvares de Souza Coutinho e João Trinxet, como 
candidatos “avulsos”. Como governador mais votado, Cleto Nunes assumiu a presidência 
da Mesa e procedeu à eleição para presidente do Governo Municipal, para a qual ele mesmo 
recebeu seis votos, e elegeu-se. Cleto Nunes tomou posse logo em seguida como o primeiro 
presidente do novo organismo de governo. E o jornal da situação noticiou esse fato infor-
mando que a posse do governo municipal realizara-se no “edifício da Escola Normal”.06 
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CLETO NUNES E O GOVERNO MUNICIPAL: 1892-1898

Uma novidade que se 
apresentou, já nos primeiros dias 
do novo governo, foi a definição 
quanto ao edifício em que funcio-
nava o Paço Municipal. Como sa-
bemos, a antiga Câmara funciona-
va desde os fins do século XVIII 
num velho edifício colonial situ-
ado em frente à atual Escadaria 
Maria Ortiz, a antiga Ladeira do 
Pelourinho. 

No dia 19 de dezembro 
de 1892, tomou posse o novo Go-
verno Municipal. E o clima era 
de otimismo. Em seu discurso, o 
major Antônio Aleixo - o último 
presidente da extinta Intendência 
municipal – previu que os novos 
dirigentes municipais poderiam 
prestar relevantes serviços à capital, já que: “As fontes de renda proporcionadas aos muni-
cípios pela nossa sábia Constituição, auxiliadas por uma direção inteligente e operosa, são 
suficientes, senão para vastos empreendimentos, ao menos para uma organização regular dos 
diversos serviços e para iniciar-se um trabalho paciente,  lento e sistemático de melhoramen-
tos locais.”07 

Em uma matéria, publicada no jornal O Estado do Espírito Santo, noticiava-se ainda 
que, na frente do edifício da Escola Normal, em que a posse se realizara, estiveram levanta-
dos quatro elegantes coretos, “tocando em cada um uma banda de música.”08 

                                Cleto Nunes     
            Fonte:Indicador Ilustrado-Estado do Espírito Santo
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A realização do ato de posse, no edifício da Escola Normal, revela que o novo go-
verno municipal já não funcionava no velho edifício do Paço Municipal, que naquela altura 
passava pelas reformas que o transformariam na nova sede do Fórum e da Imprensa Oficial. 

Assim, o sucedâneo da antiga Câmara Municipal iria funcionar provisoriamente na 
antiga rua da Assembleia, que passara a se chamar rua Muniz Freire. É isso o que ficamos 
sabendo através do anúncio colocado no jornal Estado do Espírito Santo, do dia 27 de abril 
de 1893, no qual se informa que o “Governo Municipal: Funciona no Prédio nº 32 da Rua 
Muniz Freire.”09 

De fato, pelo Decreto nº. 30, de 30 de novembro de 1892, assinado por Cleto 
Nunes - que acumulava a função de presidente do Governo Municipal com a de presidente 
do Congresso Legislativo -, determinou-se que o presidente do Estado ficava autorizado a 
adquirir do Governo Municipal “o próprio municipal a que está anexo o novo edifício desti-
nado ao Congresso Legislativo.”10 

Pouco tempo depois, noticiava-se no mesmo jornal que: 

A sede das sessões e das repartições do governo da cidade foi transferida para o prédio nº. 32 da 

rua Muniz Freire. Tendo o Congresso Legislativo por uma das leis votadas em sua última sessão 

autorizado o presidente do Estado a entrar em acordo com o governo do nosso município para 

aquisição do edifício que servia para os trabalhos da corporação municipal, a fim de ser o mesmo 

incorporado ao edifício em construção para o corpo legislativo, o presidente do Governo municipal, 

depois de ouvir a opinião de seus colegas, entendeu-se com o ilustre administrador do Estado e 

assentando com este as bases do acordo de que trata a citada determinação legislativa, resolveu auto-

rizar a mudança que acaba de realizar-se e que necessária se tornava para a prossecução das obras do 

já mencionado edifício em construção. Ao que nos consta, o Estado fará a indenização do próprio 

municipal com apólice de sua dívida fundada, devendo a importância que for apurada ser aplicada à 

edificação de um palacete de gosto moderno e contíguo da municipalidade da capital.11 

O governo estadual, desde a época do barão de Monjardim, em 1891, entendeu 
que o antigo edifício do Paço, que abrigava a Câmara e também abrigava a cadeia pública, 
deveria ser reconstruído, transferindo-se a cadeia e a Câmara para outro local. A nova cons-
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trução seria incorporada à sede do Congresso Legislativo Estadual. E essa obra foi concluída 
por Muniz Freire já nos primeiros anos de seu governo. Ele, ao justificar a transferência da 
cadeia, afirmou: “De longos anos a remoção desta impunha-se como uma necessidade de 
primeira ordem, levantada na imprensa, na Assembleia da Provín¬cia, na tribuna forense e 
nos relatórios dos presidentes. Os aposentos da velha cadeia eram um verdadeiro atentado 
contra a lei, contra a higiene, contra a vida dos pacientes e contra o próprio decoro social; 
eram acu¬mulações de seres vivos privados pela lei da liberdade, e privados, pelo desamor 
do poder público, da luz e do ar, em espaços acanhados, úmidos e escuros, na promiscuidade 
vergonhosa de todas as funções vegetativas.”12

 

A partir de 1895, no entanto, a Câmara passaria a funcionar num palacete particular 
adquirido para esta finalidade, situado na atual Praça Ubaldo Ramalhete, no mesmo local 
onde mais tarde também viria a funcionar a Prefeitura Municipal, a partir de 1908, quando 

Edifício onde funcionou a antiga Casa da Cadeia e Câmara, desde os tempos coloniais, 
que se converteu em sede da Imprensa Oficial e do Fórum a partir de 1892, em foto da 

segunda década do séc. 20.
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ela foi criada.

 A cidade que Cleto Nunes e seus companheiros do Governo Municipal assumiam 
para governar era uma pequena mas muito antiga cidade de origem colonial com muitos 
problemas, principalmente na visão daqueles jovens positivistas como Muniz Freire, Cleto 
Nunes e Afonso Cláudio que achavam que ela precisava de reformas muito profundas. Mu-
niz Freire, por exemplo, via a cidade de forma pouco lisonjeira. Dizia ele: 

A começar pela capital, que foi sempre a principal cidade do Estado, nada acharemos digno de 

menção. Cidade velha e pessimamente cons¬truída, sem alinhamentos, sem gosto, sem arquitetura, 

segundo os capri¬chos do terreno; apertada entre a baía e um grupo de montanhas; não ten¬do 

campo para desenvolver-se sem a dependência de grandes despesas; mal abastecida de água; com 

um serviço de iluminação a gás duplamente arruinado, pelo estado do material e pela situação da sua 

empresa; care-cedora de um fornecimento regular de carnes verdes; sem edifícios notáveis; reparti-

Palacete onde passou a funcionar a Câmara Municipal a partir de 1895, em foto de 1924.  
         Fonte: Estado do Espírito Santo, José Coelho, 1924.
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ções e serviços públicos mal acomodados à falta de prédios; sem um teatro, sem um passeio público, 

sem bons hospitais, sem um serviço de limpeza bem organizado; sem um matadouro decente; des-

prevenida de toda defesa sanitária; necessitada de construir novos cemitérios devido à irrevogável 

condenação dos atuais; finalmente, balda até de pessoal operário para os serviços ordinários de 

estiva, de transportes, cargas e descargas de navios, construções, e de todos os outros indispensáveis 

em qualquer centro populoso de menor atividade e importância comercial.13

Era preciso fazer, então, muitas reformas na cidade. Contudo, os positivistas do Es-
pírito Santo já divisavam, visionariamente, a possibilidade de transferir-se o centro da cidade 
para outro local.

Logo após a posse de Cleto Nunes à frente do Governo Municipal, por exemplo, 
publicou-se matéria no jornal oficial a respeito das novas perspectivas para a cidade. Para o 
articulista, a assinatura do contrato com a Companhia Torrens para a realização de obras na 
capital traria uma outra vantagem: é que, uma vez que fossem “aparelhados os maquinismos, 
e montadas as fábricas de materiais de que precisa a Companhia Torrens”, segundo se dizia, 
seria possível a produção de “dezoito mil tijolos por dia”, e, com isso, o bairro Bento Ferreira 
seria - “o laboratório vasto e profundo de onde surgirão prodigiosamente os elementos que 
impulsionarão o embrionário bairro de Sauá, o qual, abastecido suficientemente da mesma 
água potável de que vier a servir-se a capital, com a qual se ligará por via férrea servida a 
bonde, iluminada à luz elétrica, tendo arborizadas suas praças e largas ruas, em direções 
perpendiculares, e dispondo de um sistema regular de esgotos e finalmente do cortejo das 
demais condições de estética e higiene que contribuem para a confortabilidade da vida social, 
surgirá com todas as probabilidades de êxito sobre Vila Velha, se esta permanecer na mesma 
inação (...).”14 

A “utopia” contida nessa expectativa com relação à região nordeste da cidade, ainda 
praticamente deserta, lembrava a ideia já esboçada pelo presidente Henrique Moscoso, pou-
co tempo antes. Logo depois, essa ideia daria origem efetivamente ao plano apresentado por 
Muniz Freire do chamado “Novo Arrabalde”. Mas a realização desse plano não competiria 
ao novo governo municipal liderado por Cleto Nunes, e sim ao próprio governo estadual 
encabeçado por Muniz Freire.
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Cleto Nunes preocupou-se com assuntos mais imediatos como a fixação dos im-
postos a serem cobrados, o orçamento da receita e da despesa e igualmente das primeiras 
desapropriações realizadas para a abertura de ruas. 

A receita e a despesa para o ano de 1893 foram orçadas em cerca de cento e de-
zessete contos de réis, valores recordes até então na administração de Vitória. Quanto às 
desapropriações, elas desde o início já ficaram determinadas, visto que se pretendia efetuar a 
desapropriação de casas na rua Primeiro de Março, uma rua que já não existe mais, mas que 
ficava próxima ao antigo Cais do Imperador, em frente ao Palácio do Governo. O objetivo 
dessa custosa desapropriação, como notou o jornal oficial, era “a fim de ligar aquela rua com 
a da Alfândega”, a atual avenida Jerônimo Monteiro. Isto é, o novo governo municipal visava 
abrir uma ligação direta entre a atual Florentino Avidos, a antiga rua do Comércio, com a 
avenida Jerônimo Monteiro, e criar assim no local o corredor de trânsito que até hoje marca 
essa região central e estratégica da cidade.15

Nesse contexto, preocupado em definir uma pauta “executiva” de atuação para a 
Presidência do Governo municipal, Cleto Nunes anunciou ao público que o presidente daria 
audiência e despacharia todos os dias úteis, no horário do meio dia a uma hora da tarde, e 
que receberia por escrito ou verbalmente reclamações sobre os diversos serviços municipais. 
Essa atitude do presidente revela a sua intenção de transformar o cargo de “Presidente do 
Conselho” em uma espécie de “executivo” do governo municipal, antecipando assim a exis-
tência do cargo de prefeito, que formalmente ainda não existia.16 

Nessa mesma linha, o novo governo definiu também, já a 24 de janeiro de 1893, 
o seu Regimento Interno, que talvez tenha sido o primeiro regimento interno da história da 
Câmara de Vitória. O Regimento definia, por exemplo, que competia ao governador mais 
votado ao “firmar o compromisso”, fazer o juramento. Aos novos governadores competia 
a eleição do presidente do Conselho Municipal, que podia ser reeleito. Os governadores não 
eram remunerados, mas as faltas precisavam ser justificadas por escrito e nenhum deles podia 
eximir-se dos trabalhos de que fosse encarregado. Competia a eles propor, nas reuniões do 
Conselho, “todas as medidas que tragam prosperidade ao município e o bem- estar de seus 
habitantes, sendo as propostas sujeitas, datadas e assinadas.” Nenhum governador poderia 
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falar sem pedir primeiro a palavra, e, ao obter a permissão, “falará de pé”. Mas não poderia 
servir-se de termos injuriosos, quando da discussão de qualquer assunto. Qualquer governa-
dor poderia mandar inserir em ata o seu voto, sem motivá-lo. O presidente indicaria os com-
ponentes das quatro comissões permanentes em que estavam divididos os serviços públicos: 
a comissão de polícia; de justiça e redação da lei; de orçamento e finanças; de posturas, obras, 
saúde e higiene pública.17  

Assim, quase três anos após o início de seu governo, e às vésperas de candidatar-se 
mais uma vez à reeleição como governador e como presidente do governo municipal, Cleto 
Nunes apresentou, em outubro de 1895, um sucinto relatório de sua gestão. Ele vale a pena 
ser lido na íntegra pois ele historia os problemas com que se defrontou e as soluções que 
encontrou para eles.

Srs. Membros do Conselho Municipal: 

Desde a sua posse, a 19 de dezembro de 1892, data que assinala a instalação do regime autônomo 

das municipalidades em nosso Estado, o governo de Vitória, dominado da compreensão de seus 

deveres, certo da responsabilidade de sua missão, preocupa-se em estudar e atender às necessidades 

mais caracterizadas da sua circunscrição, procurando com critério e patriotismo honrar a elevada 

soma de poder e responsabilidade que o legislador constituinte confiou-lhe.

É assim que, em pouco mais de dois anos, o governo estudou e regulamentou o seu sistema tributá-

rio; instalou as suas repartições fiscais; melhorou e aumentou o serviço de abastecimento de águas; 

resolveu do modo o mais completo que as circunstâncias permitiam-lhe, o problema do abasteci-

mento de carnes verdes; alargou o serviço da limpeza pública; atendeu a obras e melhoramentos 

materiais que a cidade requeria, sobressaindo entre eles: o alargamento da rua Primeiro de Março 

e sua ligação com a da Alfândega, a construção da avenida que vai a Santo Antônio, e ainda agora 

concluiu o calçamento da rua General Osório, e está fazendo a drenagem e aterro dos Pelames, esse 

charco imundo e pestilento que existia no coração da cidade. 

Uma outra obra, de elevada importância higiênica, o saneamento desse outro colossal foco de mias-

mas, de aspecto lúgubre e nauseante, o Reguinho, está neste momento sendo atacada definitivamen-

te. 
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Não está, porém, cumprida, nem sequer em meio a nossa missão: outros melhoramentos urgentes 

reclamam a salubridade da capital, o seu embelezamento, a segurança e o cômodo dos seus habitan-

tes, melhoramentos estes inadiáveis e que infelizmente não podem ser conquistados com o produto 

da nossa receita ordinária, pois ascendem o seu custo a algumas centenas de contos.

O saneamento do Reguinho nos custará cerca de 80:000$000 réis, não incluindo os 18:200$000 já 

despendidos com as desapropriações feitas para o prolongamento da rua Sete de Setembro, sobre a 

parte dessa vala que vai ser aterrada.

Só a construção da nova necrópole, cujo projeto e plano já o Conselho aprovou, está orçada em 

233:000$000, devendo-se acrescer à essa verba mais 60:000$000, com as reparações indispensáveis 

da avenida Cleto Nunes, e assentamento aí de uma linha Decauville para o serviço funerário. 

A aquisição de um sítio às margens da Estrada de Ferro Sul do Espírito Santo, para descanso do 

gado e instalação do matadouro público, já autorizada pelo Conselho, não nos custará talvez menos 

de 70:000$000 de réis. 

A construção de um edifício para o Paço Municipal com acomodação para o tribunal de júri e ce-

rimônias de casamento civil etc., inclusive desapropriações que se fariam necessárias, calculo que 

atingirá a soma de 250:000$000 réis. A estes devemos agrupar outros melhoramentos reclamados 

pela higiene e desenvolvimento comercial da cidade. O alargamento da rua Primeiro de Março, no 

trecho entre o Cais do Imperador e a Casa Pecher, lado do norte, é uma exigência que se impõe dia 

a dia, pelo tráfego crescente de veículos, à segurança dos transeuntes.

Não menos indispensável é a aquisição das matas que circulam o lado setentrional da cidade. É es-

cusado encarecer-vos o alto preço que a higiene liga a conservação das matas em volta dos grandes 

povoados, máxime quando essas matas guardam, como no nosso caso, os únicos mananciais que até 

hoje fornecem a água de que se serve a população. 

Faz-se preciso, portanto, chamar ao domínio da Municipalidade essa esplêndida mata que fica a 

cavaleiro da cidade, e pô-la ao abrigo das devastações, que o ferro e o fogo fazem diariamente de 

modo revoltante, sacrificando essa opulenta riqueza vegetal que tanto aformoseia a capital, quanto 

beneficia os seus moradores.
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Um outro serviço, reclamado pela crescente importância comercial de Vitória, é o da substituição 

do atual calçamento das principais ruas pelo calçamento a paralelepípedos. As ruas do Comércio, 

Primeiro de Março e Alfândega, onde estão situados os principais armazéns, e onde dá-se, portanto, 

o maior tráfego comercial, devem ser as escolhidas para iniciação desse melhoramento.

A segurança de vida e propriedade de nossos munícipes exige também que procuremos atender a 

uma outra necessidade, até agora descurada, a aquisição de bombas e aparelhos modernos para a 

extinção de incêndios. É certo que a municipalidade não pode fazer tudo por si, mas pode alguma 

coisa conseguir, provocando o concurso dos mais interessados na montagem desse serviço, que são 

as companhias de seguro, que aqui operam, contra o risco de fogo e a classe comercial.

Conhecida de vós todas as necessidades apontadas, e certos como estais de que dentro dos recursos 

orçamentários não poderemos atender a esses melhoramentos, reconhecidos e proclamados pela 

unanimidade de nossos constituintes, resta-me indicar-vos os meios práticos de conquistá-los, e es-

ses só nos podem fornecer ou a agravação desmedida do imposto – o que seria extraordinariamente 

vexatório para a massa dos contribuintes -, ou o recurso de crédito da municipalidade, felizmente 

fortalecido do modo mais lisonjeiro possível no conceito público, pelo critério com que têm sido 

geridas as suas finanças. Este recurso, o do empréstimo, já foi adotado pelo Conselho que autorizou 

pelo Decreto nº 24, de 3 de junho de 1894, na importância de 200:000$000 réis em apólices do juro 

de 7%, havendo-se emitido até a presente data sessenta e nove desses títulos, ao par e para indeniza-

ção de parte da construção da Estrada de Santo Antônio (54:000$000), desapropriações da rua 7 de 

Setembro (13:000$000) e aterro da praça Paula Castro (2:000$000). O empréstimo, porém, da Lei de 

3 de julho, além de insuficiente para a atualidade, foi lançado de modo menos regular, não dando por 

isto o resultado almejado, muito convindo ser substituído já, para proveito do crédito do município, 

que pode e deve ser utilizado em operação mais avultada e eficaz.

A experiência está aconselhando-nos a não entregar os títulos, de qualquer empréstimo que tente-

mos, às mãos de empreiteiros ou contratadores de obras, de indivíduos, enfim, que têm necessidade 

imediata de com eles transigir, o que acarreta-lhes infalível depreciação.

O recurso do empréstimo deve ser utilizado de modo completo. É necessário ir tomá-lo a uma praça 

mais opulenta do que a nossa, e lançá-lo dentro das forças orçamentárias, nos limites das necessi-
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dades apontadas. Para tentar essa operação, cumpre, antes de tudo, balancear as finanças nos dois 

exercícios de nossa gestão, e deixar patente os recursos que possuímos, para obter um empréstimo 

em condições vantajosas.

Efetivamente, a situação financeira do município é a mais lisonjeira possível. A sua receita vai em 

aumento progressivo, auspicioso, de tal modo que a arrecadação tem excedido sempre os nossos 

cálculos. No exercício de 1893, houve um excesso de 54:926$572 réis. O orçamento calculara a 

renda em 117:774$000, e a arrecadação produziu 172:700$572 réis. Em 1894, a receita, calculada em 

170:060$000, elevou-se a 223:928$922 ou mais 53:858$922. No corrente exercício, pela arrecadação 

feita até agora, licito me é afirmar que a renda excederá o cálculo do legislador municipal.

Por sua vez, os orçamentos da despesa evidenciam o zelo e o interesse com que é despendido o 

produto do imposto arrecadado. Em 1893, a despesa fixada em 108:456$000 elevou-se, é certo, a 

131:160$107, mas sobre esse orçamento pesaram as desapropriações da rua Primeiro de Março 

(42:000$000), despesa esta de que, em grande parte, a municipalidade conseguiu indenizar-se, re-

vendendo, em 1894, por 31:630$000 os terrenos excedentes do melhoramento que realizara. No 

ano de 1894, a despesa efetuada foi menor em 21:138$666 da que fora fixada: 168:106$666 contra 

146:968$013.

Demonstrada, pelos algarismos que acabamos de compulsar, a progressão ascendente de nossas 

rendas; o critério que tem presidido a distribuição proveitosa do imposto pedido à comunhão; e 

sendo certo de que não pesa sobre a municipalidade senão em pequeno passivo – representado pelos 

sessenta e nove contos da dívida fundada (apólices) -, penso que deveis autorizar o lançamento de 

um empréstimo a juro máximo de 7%, até a quantia de mil contos de réis, para ser aplicado às obras 

e melhoramentos indicados e ao resgate da apólice do empréstimo autorizado em 1894. Saúde e 

fraternidade. Paço do Governo Municipal de Vitória, em 7 de outubro de 1895. O presidente, Cleto 

Nunes.18 

 Como se observa, no final de seu relatório Cleto Nunes sugeriu que a municipali-
dade fosse autorizada a contrair um grande empréstimo. Mas a oposição resistia a isso. Com 
efeito, para o principal jornal de oposição: 

Do que se vai observando, conclui-se que as rendas municipais e estaduais só por si não dão margem 
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para os melhoramentos empreendidos e por empreender, sendo os empréstimos o recurso extremo 

para a ação patriótica que precisam ter os respectivos governos. Entretanto, quer um quer outro 

contam hoje grande receita com os impostos que lhes passaram a pertencer; e a capital continua sem 

água, sem esgoto, sem iluminação, sem número de fogos correspondente ao aumento da população, 

apenas tendo sido consideravelmente aumentado o pessoal das repartições e quintuplicados os res-

pectivos vencimentos. 

É uma situação especial a que atravessa o Estado, cuja prosperidade e progresso, tão apregoados, 

só têm servido para facilitar levantamento de empréstimos. Realmente o moderno patriotismo dá 

muito que pensar, e favorece aplausos ao tino financeiro de nossos estadistas!19 

Assim, logo após apresentar o seu relatório, o Governo Municipal decretou a forma 
pela qual seriam arrecadadas as rendas e os impostos municipais. O decreto regulamentava 
o Artigo 53 da Lei nº. 6 de 25 de junho de 1892, a Lei de Organização Municipal. E essa 
regulamentação visava responder às críticas da oposição à cobrança considerada excessiva 

              Rua do Comércio - 1906      
           Fonte: http://www.vitoria.es.gov.br/
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e ilegal de impostos, uma acusação recorrente que a oposição sempre fazia ao governo do 
Partido Construtor.20 

Nesse ambiente, no princípio de 1896, como estava previsto em lei, tratou-se da 
renovação do Governo Municipal, e procedeu-se à eleição para sua composição.  E assim o 
Partido Construtor apresentou a lista de seus candidatos. Para o jornal oficial, porém: “Não 
fora a escusa justificada que apresentaram alguns dos dignos governadores e juízes, resistindo 
às objeções que lhes foram feitas quando instados para continuarem nos cargos que tão bem 
têm desempenhado e menos demorada teria sido a decisão do partido, porque o sentimento 
de justiça, os interesses do nosso futuroso município, impunham a reeleição de todos os 
atuais governadores.”21

Essas eleições realizaram-se no dia 2 de fevereiro de 1896, juntamente com a eleição 
direta para presidente e vice-presidentes do Estado, a primeira aliás, que se realizava para es-
ses cargos no Estado. Graciano dos Santos Neves era o candidato a presidente pelo Partido 
Construtor. E o resultado não poderia ser outro: o jornal oficial exultou, dizendo: “Vence-
mos anteontem; venceremos sempre!”22 

Na apuração dos votos para o governo municipal foram eleitos: Cleto Nunes, no-
vamente o mais votado; Antônio Borges, Paula Moraes; Ferreira Dias; Domingos Neto; 
e Trinxet Mauri pelo Partido Construtor. E pelo Partido Autonomista elegeram-se Argeu 
Monjardim; Joaquim Lyrio, eleito mais uma vez; e J. Inácio.23 

O Partido Autonomista era a fração capitaneada pela família dos Monjardins, prin-
cipalmente pelo barão de Monjardim, que anteriormente fazia parte da URES - o partido de 
oposição ao partido munizista -, mas que agora reaproximara-se do partido do governo. Eles 
formaram juntos o que daí por diante se denominou “Partido Construtor Autonomista”, que 
ainda governaria o Espírito Santo por muitos anos.

Com essa eleição, a situação política municipal liderada por Cleto Nunes se conso-
lidava no governo municipal, e projetou uma imagem muito positiva e empreendedora. Um 
jornal aderente ao governo, ao reproduzir uma notícia publicada no jornal dos imigrantes 
italianos, descreveu a situação de Vitória naquele ano da seguinte maneira:
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Lemos no Immigrato último: quarta-feira, 27, convidados pelo presidente do Governo Municipal, 

fomos visitar as obras que o mesmo Governo tem em andamento, em companhia dos doutores 

Olímpio Lyrio e Ataíde, médico e engenheiro municipais. Daquela visita, feita debaixo de um sol 

abrasador e, portanto, com uma certa presteza, a primeira e mais forte impressão que tivemos foi de 

vermos a firme vontade do Governo Municipal de sanear o mais depressa possível a cidade. 

Partimos da Fonte Grande, que foi há poucos dias reconstruída, e à qual foi adaptado novo siste-

ma para limpeza periódica. Junto à Fonte, no princípio da bela rua Sete de Setembro, o Governo 

construiu uma ampla lavanderia pública, na qual notamos um único defeito que é o de não dar bom 

cômodo as lavadeiras. Dali principia a canalização do Reguinho, que quase a metade da mesma rua se 

converte em uma espécie de túnel por meio de dois tubos de cimento, ao diâmetro de noventa centí-

metros. O trabalho vai já bastante adiantado, estando os tubos colocados até a vizinhança do futuro 

e grande Teatro Melpomene. O Dr. Ataíde nos garantiu que breve a canalização estará completa até 

o mar. Visitamos também a praça Paula Castro e podemos garantir de visu que o abaixamento que 

se deu não é extraordinário, e que a mesma praça pode ser breve bem aproveitada. Por excesso de 

matéria não podemos alargar-nos mais, comprometendo-nos estudar e descrever a fundo no próxi-

mo artigo as obras municipais em andamento. 

Não podemos, porém, ao encerrar esta notícia eximirmos de mandar um abraço ao Sr. Cleto Nunes, 

o qual com amor e patriotismo tem as rédeas do Governo Municipal desta cidade. Nós confiamos 

nele e estamos seguros de que no próximo período do seu governo, o Sr. Cleto Nunes saberá dar-nos 

boa parte daqueles melhoramentos que há muito a cidade reclama. Nós fazemos votos também para 

que o município chame a si o serviço total dos melhoramentos da cidade, compreendendo o serviço 

de água, esgotos, luz etc. Ao Dr. Ataíde, que com energia e inteligência está dirigindo os trabalhos, 

um afetuoso aperto de mão. - Está pronto o bueiro feito na rua Cristóvão Colombo que tinha caído 

nestes dias devido as abundantes chuvas.24 

No dia 23 de maio de 1896, tomaram posse os novos governadores, que, à unani-
midade, reelegeram Cleto Nunes como presidente. Ao discursar, em agradecimento a seus 
colegas, Cleto prometeu prosseguir “na penosa obra do rejuvenescimento da capital, cuidan-
do sobretudo de sua salubridade e de seu aformoseamento.”25 
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Nesse meio tempo, no dia 3 de junho seguinte, o mesmo jornal oficial trouxe um 
artigo no qual se noticiava que o já influente Jornal do Brasil, do Rio de Janeiro, havia publi-
cado um tópico a respeito de Cleto Nunes, e anexara uma foto do presidente. Nesse artigo 
se informava que: 

Cleto Nunes Pereira: Presidente da Municipalidade de Vitória. Encetou no domingo o seu período 

administrativo a nova municipalidade de Vitória e é seu presidente o Sr. Cleto Nunes Pereira, um 

dos mais populares filhos do Estado do Espírito Santo. Eminentemente simpático, pode dizer-se 

que é uma das maiores influências do Estado, que já representou na Câmara dos Deputados, an-

gariando gerais simpatias. No seu empenho de tornar conhecidos os homens que se ergueram por 

seus próprios méritos, julgou o Jornal do Brasil conveniente publicar o retrato do novo presidente 

da Municipalidade de Vitória. É mais patriota do que político. Só isso é um elogio.26 

Em parte graças à profícua administração de Cleto Nunes, a cidade de Vitória esta-
va se transformando, e os viajantes que retornavam a ela sentiam a diferença. Para um deles: 

Quem depois de alguns anos de ausência volta a esta capital fica agradavelmente impressionado com 

o grande desenvolvimento que ela tem tido, com o aumento de sua população sempre crescente e 

com as construções, de tipo moderno, de novos edifícios. A Estrada Sul Espírito Santo em tráfego 

até Viana, a de rodagem para Maruipe, bairro do futuro prolongamento da cidade, atestam o esforço 

empregado em prol do desenvolvimento da capital espírito-santense.  A ação do Governo Municipal 

impulsionada pelo seu distinto presidente, espírito bem preparado, obedecendo à orientação mo-

derna, procura com afã tirar das rendas municipais – infelizmente ainda bem parcas - recursos para 

o embelezamento da cidade; alargando as ruas e tornando-as quanto possível mais retas, demolindo 

por desapropriação velhas propriedades que se opunham ao plano de aformoseamento da velha 

cidade.

Tudo melhorou notavelmente. O comércio desenvolveu-se extraordinariamente. As águas da apra-

zível baía da capital são diariamente sulcadas por grandes transatlânticos de diversas nacionalidades, 

desenvolvendo assim o comércio importador direto, que era uma das mais justificadas aspirações 

do povo espírito-santense. A construção do elegante Teatro Melpomene, obedecendo aos preceitos 

da arte moderna, não só contribuiu poderosamente para estabelecer os nossos foros de capital civi-
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lizada, como proporcionou aos habitantes desta cidade um centro de diversão agradável, há muito 

reclamado. 

Como nota dissonante, porém, do progresso manifestado em diversos ramos da atividade adminis-

trativa local, não podemos deixar de censurar os hotéis, aos quais faltam as condições mais elemen-

tares de higiene. O visitante que procura julgar o nosso progresso pelos hotéis da capital, deve ser 

implacável. Entretanto, é de supor que a municipalidade, de acordo com a higiene oficial, procure 

melhorar os hotéis, coagindo os seus proprietários a aceitá-los. Tudo vai muito bem, porém os hotéis 

impressionam muito mal. G. de Faria.27

No entanto, ao assumir novamente o cargo de presidente do Governo Municipal 
– posto que se consolidava cada vez mais como correspondendo ao atual cargo de Prefeito, 
porém, sem esse título -, Cleto Nunes se deparou com uma situação bem diferente daquela 
que encontrou no seu primeiro mandato. Naquele ano de 1896, já existiam prenúncios de 
que uma grave crise financeira e fiscal iria se abater sobre o Espírito Santo. 

No final desse ano, foi decretado pelo Governo Municipal o orçamento para o ano 
de 1897. Ele previa uma receita de cerca de quatrocentos e trinta e oito contos de réis cujos 
principais títulos eram os seguintes: 

RECEITA PARA O ANO DE 1897
TÍTULO I
Imposto sobre industrias e profissões 90:000$000
Imposto sobre veículos 3:000$000
TÍTULO II
Imposto predial sobre casas alugadas 65:000$000
Imposto sobre casas próprias 12:000$000
TÍTULO III
Imposto sobre terrenos baldios 5:000$000
Imposto sobre ocupação de ruas 8:000$000
Laudêmios 50$000
Foros e arrendamentos 6:000$000

(continua)
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Contudo, as despesas também eram igualmente elevadas, e vale a pena examinar 
quais eram elas:

RECEITA PARA O ANO DE 1897 (continuação)
TÍTULO IV
Imposto do talho 2:020$000
Dízimo do pescado 8:010$000
Rendimento da praça do mercado 11:000$000
Pedágios, passagens, etc. 100$000
Imposto de penas d’agua 5:000$000
Renda do cemitério público 3:000$000
TÍTULO V
Multas por infração de posturas e contratos 2:000$000
Infração de regulamentos fiscais 3:500$000
TÍTULO VI
Emolumentos 4:000$000
Impostos de porta aberta 3:500$000
Imposto de aferição de pesos e medidas 6:500$000
TÍTULO VII
Imposto sobre vencimentos 6000$000
TÍTULO VIII
Cobrança de dívida ativa 40:000$000
Reposições e indenizações 2:000$000
TÍTULO IX
Receira extraordinária 3:000$000
TÍTULO X
Renda com aplicação especial

1. Contribuição para limpeza pública 120:000$000
2. Auxílio para serviços de incêndios 30:000$000
3. Fiscalização do contrato de limpeza 2:400$000
4. Juros de apólice estadual 3:000$000

TOTAL DA RECEITA 438:600$000
Fonte: Governo Municipal. Decreto nº 45 de 23 de dezembro de 1896. O Estado do Espírito Santo, Vitória, p. 1, 14 jan. 1897.
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DESPESAS
TÍTULO I - PESSOAL ADMINISTRATIVO
1o - Diretoria de Contabilidade 23:400$000
2o - Secretaria 4:000$000
3o - Procuradoria Municipal 2:400$000
4o - Diretoria de Obras 6:000$000
5o - Diretoria de Higiene 5:000$000
6o - Policia Municipal 6:000$000
7o - Administração do Cemitério 6:000$000
8o - Administração do Matadouro $
TÍTULO II
Pessoal inativo 1:600$000
TÍTULO III
1o - Publicação de atos oficiais 4:000$000
2o - Expediente 3:000$000
3o - Casa para sessões 2:400$000
TÍTULO IV - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
1o - Limpeza pública 70:000$000
2o - Praça do mercado 1:000$000
3o - Arborização e conservação 1:000$000
4o - Matadouro Público $
5o - Obras Públicas 100:000$000
6o - Serviço de Limpeza Domiciliária 100:000$000
     ( De acordo com o contrato de 7-10-1869)
7o - Custeio do serviço de extinção de incendios 4:000$000
TÍTULO V - PROVIDÊNCIA MUNICIPAL
1o - Subsídio à instrução 2:000$000
2o - Serviço sanitário 2:000$000
3o - Socorros em casos de calamidades públicas 3:000$000
TÍTULO VI - CRÉDITO MUNICIPAL
Juros da dívida fundada 14:000$000
TÍTULO VII
1o - Garantia de juros $
2o - Subvenções $

(continua)
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              A crise, que se abateu sobre a economia e as finanças do Estado do Espírito 
Santo, a partir de 1896, prejudicou terrivelmente a execução desse orçamento da cidade de 
Vitória.

A estratégia e o cálculo econômico de Muniz Freire, que tinham sido o sustentáculo 
de seu primeiro mandato (1892-1896), baseavam-se em previsões aparentemente realistas, 
todavia muito otimistas, sobre o comportamento futuro da economia regional e nacional e 
que não se confirmaram.

A produção de café realmente continuou a crescer no Espírito Santo, superando 
todas as cifras anteriormente atingidas, mas os preços do produto iniciaram uma trajetória 
descendente e de forte instabilidade no mercado internacional. E, para agravar mais ainda 
esse quadro, a queda acentuada do câmbio impediu que o aumento da produção e das expor-
tações representasse aumento da renda gerada pelo produto, que caiu de forma consistente a 
partir do segundo semestre de 1895.

Esse quadro econômico regional, que foi extremamente influenciado pela crise fi-
nanceira que atingia o país como um todo, abalou profundamente o equilíbrio orçamentário 
do Estado. Essa situação constrangeu seu novo governante a adotar uma postura defensiva 
diante dele. Graciano dos Santos Neves, o novo governador, era do mesmo partido de Muniz 
Freire. Ele fora eleito sem muitos problemas, graças ao controle político que o Partido Cons-

DESPESAS (continuação)
TÍTULO VIII
1o - Festas públicas 1:000$000
2o - reposições e Indenizações 500$000
3o - Custas judiciais 1:000$000
4o - Depósitos e cauções $
5o - Exercícios findos $
6o - Eventuais 4:000$000

TOTAL 383:140$000
Fonte: Governo Municipal. Decreto nº 45, de 23 de dezembro de 1896. O Estado do Espírito Santo, Vitória, p.1,  14 jan. 1897.
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trutor, chefiado por Muniz Freire, exercia sobre a política regional com o apoio do governo 
central, naquela altura chefiado pelo paulista Prudente de Morais, (1894-1898).

Já em sua primeira mensagem dirigida à Assembleia Legislativa, em setembro de 
1896, poucos meses após a sua posse, Santos Neves retratou com cores nada lisonjeiras a 
nova situação orçamentária do Estado. Apontou, inclusive, para uma crítica velada às políti-
cas adotadas por seu antecessor de quem era partidário, e de cujo governo tinha participado 
ativamente.

Diante da baixa contínua dos preços do café, após analisar os números do orça-
mento referentes ao ano de 1895 - quando já se tinha observado um déficit - e confrontá-los 
com os do primeiro semestre de 1896, Graciano Santos Neves concluiu que, com o natural e 
consequente retraimento na exportação dessa mercadoria, seria “absolutamente improvável 
que possamos arrecadar durante os últimos meses uma quantia suficiente para nos garantir 
contra um déficit no orçamento vigente.”28

Nesse contexto e perante esse quadro ameaçador, Graciano era de opinião que se 
deveria recorrer imediatamente a medidas drásticas de economia, isto é, reduzir-se as despe-
sas e evitar o déficit. Desse modo se poderia impedir que o crédito do Estado fosse abalado, 
e, além disso, que ele tivesse prejudicada a sua reputação, uma vez que isso geraria descon-
fiança sobre a sua capacidade para cumprir os compromissos assumidos com seus credores 
internacionais. Mesmo assim, Graciano não foi a favor de que se interrompesse a construção 
da estrada de ferro para o sul do Estado.

E sem nenhuma relação aparente com a situação imediata a que se referia, Santos 
Neves sugeriu à Assembleia Legislativa que ela deveria exercer a competência exclusiva na 
confecção da lei ordinária, fixar as despesas previstas, e impedir com isso que o presidente do 
Estado possuísse as facilidades que tinha de abrir créditos suplementares. Seu argumento era 
o de que a Assembleia precisava firmar sua “competência constitucional” e, além disso, ela 
não teria exercido ainda “na plenitude visada e consagrada pela Constituição o seu capital e 
exclusivo direito de traçar as leis orçamentárias do Estado”. Sem isso, pensava ele, a Assem-
bleia seria reduzida “a pouco mais de nada, iludida no exercício das suas mais legítimas fun-
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ções, porque o presidente se achará dispensado de limitar as despesas de sua administração, 
de acordo com as prescrições do orçamento.”29

A observação continha uma velada crítica ao seu antecessor Muniz Freire? Ou San-
tos Neves apenas procurava prevenir contra exageros dos futuros presidentes? Seja como 
for, o certo é que Santos Neves, diante dos riscos fiscais iminentes que ele antevia de forma 
aparentemente realista, adotou uma forte política de contenção dos gastos com a suspensão e 
a paralisação de várias obras iniciadas por seu antecessor. Suspendeu rapidamente a constru-
ção do novo hospital da Praia do Suá e determinou que fossem reduzidos à simples conser-
vação os trabalhos da estrada, ligando o centro da cidade a Maruípe e ao “Novo Arrabalde”, 
a futura avenida Vitória. Alegou para isso, mais uma vez de forma sutil, que: “Não creio que 
a conquista de área para construções, principalmente na planície de Maruípe atue de modo 
profícuo para desenvolver a riqueza comercial da praça de Vitória.”30

Santos Neves extinguiu a Comissão de Melhoramentos da Capital, também criada 
por seu antecessor e que tinha como função imediata justamente fazer o levantamento topo-
gráfico da área do “Novo Arrabalde.”31 

A suspensão das obras do “Novo Arrabalde”, que era a “menina dos olhos” do 
ex-presidente Muniz Freire - que pretendia em longo prazo transferir a cidade para a sua 
região nordeste -, gerou uma polêmica muito grande em Vitória. Ela envolveu o já famoso 
engenheiro, que havia sido contratado para realizá-la, Saturnino de Brito. Ele afirmou a res-
peito dessa questão que:

A exploração que se tem feito do modo franco, e pouco corrente na política atual, pelo qual o Sr. Dr. 

Graciano analisou a situação financeira do Estado, cujos destinos lhe foram confiados no quadriênio 

corrente, conduziu o Sr. Dr. Muniz Freire a escrever de Paris as explicações sobre sua administração, 

publicadas em O Paiz de 17 de setembro. 

Aí afirma o Sr. Dr. Muniz que, de acordo comigo, firmou-se o plano de reduzir o pessoal operário 

da comissão que esteve a meu cargo a uma ou duas turmas, apenas estivesse concluída a estrada, o 

que suponhamos que pudesse acontecer antes de findar o período constitucional de sua adminis-

tração. É verdade e não pode ser infirmada. Entretanto, a redação do Comércio, naturalmente por 
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desconhecer os detalhes sobre o assunto, diz que o Sr. Dr. Graciano mandando sustar as obras de 

Maruípe pôs um paradeiro aos esbanjamentos que também aí eram ordenados e mantidos pelo Sr. 

Dr. Muniz. A mensagem do Sr. Dr. Graciano não está, na verdade, bem clara: eu, espontaneamente, 

fui além do pensamento do Sr. Dr. Muniz e resolvi retirar-me, entendendo que a economia que faria 

com os meus vencimentos e os de um auxiliar poderia ser mais bem empregada na conservação e no 

lento desenvolvimento dos trabalhos que incontestavelmente aproveitarão em futuro mais ou menos 

remoto. Fui além do pensamento do Sr. Dr. Muniz e contra os desejos do Sr. Dr. Graciano, que me 

convidou instantemente a continuar – senão para prosseguir nos trabalhos de Maruípe, contra os 

quais se declarou agora, ao menos, penso eu, para executar a outra parte do programa da comissão, 

qual a de estudar melhoramentos para a velha cidade. 

No meu Relatório, em via de publicação, poderão os governos futuros do Estado encontrar elemen-

tos bastantes para julgar da ousada iniciativa do Sr. Dr. Muniz Freire.

E já que trato desses assuntos – hoje, que sou completamente alheio, a não ser pela simpatia, à socie-

dade onde há muitos cavaleiros, conservo-me grato pelas gentilezas que me dispensaram -, permitir-

-me-ão desenvolver melhor o meu modo de pensar. Não me cumpria, como profissional contratado 

para executar trabalhos já iniciados, indagar o seu alcance econômico-social.

Entretanto, pareceu-me sempre que Vitória carecia mais de capital para satisfazer as exigências atuais 

quanto a edificações - novas exigências cujo valor ninguém ousa aí contestar, e a prova está no cla-

mor contra a Torrens - do que de ampla área para formar-se um novo arrabalde. Houvesse capital, 

e as casas levantar-se-iam de encosta acima, e os casebres abater-se-iam para que novas construções 

se erguessem, acomodando sob o mesmo teto maior número de pessoas... E o que é a cidade de 

palha senão um atestado material desta pobreza de banqueiros, desta subdivisão da fortuna pública, 

frustrando as iniciativas que só a concentração de capitais sói conseguir?

Reconhecer, porém, que o próprio núcleo atual da velha cidade pode ser desenvolvido uma vez 

que haja capital, não importa negar, que preferível é proporcionar à vida comercial de Vitória um 

arrabalde onde descanse, na vida da família, dos labores do dia, e onde essa se veja garantida pelas 

condições higiênicas e estéticas de chácaras bem estabelecidas. Não se trata de mudar o comércio de 

Vitória, de fazer surgir como por encanto uma nova capital comercial: trata-se, sim, de mandar as 
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famílias para cerca de quatro quilômetros de distância, proporcionando-lhes todas as comodidades 

que jamais serão praticamente alcançadas na velha cidade. Só depois de bem amadurecer esses mo-

tivos eu, como cidadão, assenhoreei-me do verdadeiro alcance do plano do Sr. Dr. Muniz Freire e, 

como engenheiro, prossegui com mais amor nos trabalhos que me foram cometidos. 

Quando o meu Relatório for publicado, verão os interessados que me preocupou muito, em todos 

os projetos, obedecer ao seguinte programa: “permitir aos trabalhos um desenvolvimento progressivo, subor-

dinado sempre a um plano conjunto imutável em seus traços gerais.” (pág. 52)

Agora outra questão. Foi oportuna a iniciativa do Sr. Dr. Muniz? Não poderia ser adiada? 

Os espírito-santenses, principalmente os moradores de Vitória, são os mais competentes para res-

ponderem e, consultados, vê-los-emos divididos em entusiastas pelo projeto e descrentes de sua 

realização, embora crentes na necessidade de se prolongar a capital, mesmo saltando por sobre o 

estuário; como absurdamente querem fazer os que condenam, por politicagem, (permitam-me o 

termo), as obras de Maruípe, para apoiarem irrefletidamente as da estradinha que vai da margem 

oposta a Vila Velha. 

Se se podia adiar a iniciativa de trabalhos que admitem desenvolvimento lento, absorvendo anual-

mente uma centena de contos, então é o Sr. Dr. Muniz Freire culpado apenas do muito amor, do 

extraordinário entusiasmo que tem pela sua terra, da confiança segura em seus recursos, garantidores 

certos de um futuro brilhante, uma vez vencida a crise, que aliás é extensiva a todos os Estados, 

mesmo àqueles que ostentam a máxima vitalidade, como o de São Paulo, o qual, como se sabe, 

ainda não conseguiu levantar em boas condições o empréstimo para prosseguir com os trabalhos de 

saneamento. É decorrente do sistema político atual uma outra parte da culpa que se pretende lançar 

ao administrador: como judiciosamente observou o Sr. Dr. Graciano, (cito de memória a passagem 

de seu manifesto), o período administrativo limitado a quatro anos conduz a fazer-se no princípio 

rigorosas economias - que vem pesar o desenvolvimento do Estado, o qual deve ser contínuo e não 

intermitente -, para fechar as brechas orçamentárias abertas pela administração transata; só no fim 

do prazo constitucional, o programa do estadista, em sua parte progressista, pode ser executado, e é 

então natural, embora inconveniente, a precipitação desordenada na execução de empreendimentos 

que assinalem uma inteligência esclarecida e um coração patriótico. Neste caso, gastar-se mais do 
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que se esperava – principalmente se os auxiliares administradores abusam criminosamente da con-

fiança que conquistaram a força de muita hipocrisia -, não é fenômeno que espante quem conheça 

um pouco as mazelas deste fim de século. Aqueles que se acham fora do movimento administrativo, 

ou que são infensos aos seus diretores, julgam-se, entretanto, com o direito de atirar-lhes as bíblicas 

pedradas, senão esquecidos dos próprios pecados, ignorantes certamente da fragilidade da própria 

natureza, exposta aos mesmos erros em análogas condições até que as crenças positivas regeneram 

o meio em que nos agitamos. 

Eu espero que nestas linhas se veja mais o desejo de esclarecer a oposição, que se levanta contra a 

administração do Sr. Dr. Muniz Freire, na parte em que figurei como funcionário, do que uma defesa 

movida pelos sentimentos que hoje me prendem à sua pessoa.

A oposição deverá verificar se não é um prejuízo para o Estado mover-se sistematicamente contra a 

administração contrária, em política; se, por exemplo, de acordo em que certas obras não deveriam 

ser iniciadas, será preferível deixar que o tempo inutilize completamente tanto esforço despendido, 

ou conservar e desenvolver as obras de modo a que, no futuro, têm de servir, tire delas o proveito 

normal. 

Tal é o caminho que certamente seguirão aqueles cujas opiniões políticas levaram a campos opostos, 

se é verdade que os seus corações se inspiram mais no amor da pátria do que nas conveniências de 

partidos, cujos programas transitórios e agitados nada valem diante da marcha fatal da humanidade.  

Esperando que aceitem as afirmativas que ofereço quanto ao caráter orgânico de minhas intenções, 

coloco-me à disposição – para esclarecimentos sobre os serviços que estiveram a meu cargo – da-

queles que desejarem fundar na verdade e na justiça as suas opiniões e os seus atos. Campinas (São 

Paulo), 31 de dezembro de 1890. F. SATURNINO RODRIGUES DE BRITO, engenheiro civil. 

Residência: Rua Dr. Costa Aguiar, 25. Endereço Postal: Caixa do Correio nº 89.32 

A suspensão das obras programadas e a crise financeira em que se viu envolvido 
o governo estadual incluíram igualmente o governo municipal, que, sem recursos, não teve 
como dar continuidade às obras já iniciadas. Isso facilitou a crítica impiedosa da oposição 
que, através de seus porta-vozes, fustigava principalmente a Cleto Nunes e sua administração 
à frente do Governo Municipal. A imprensa de oposição fazia o papel de verdadeira resistên-



402

 História da Câmara Municipal de Vitória

cia fora do Conselho Municipal, em que essa oposição não existia.  Mas Cleto Nunes não dei-
xava essas condenações sem resposta. E a elas o jornal oficial respondeu da seguinte maneira:

A infrene propaganda, que a gente do Comércio tem levantado pelas colunas do seu jornal contra 

os créditos do Governo Municipal desta cidade, só tem conseguido pôr em prova a quanto chega 

o rancor e a sede de vingança que os desenganados trânsfugas votam a um dos mais prestimosos 

espírito-santenses, o nosso ilustre amigo Cleto Nunes Pereira. 

O Comércio revolta-se sempre deste modo contra todos aqueles a quem não pode deixar de re-

conhecer invencível competência, quer se trate da vitória disputada nas urnas, quer se trate dos 

benefícios que amigos devotados desta terra como Cleto Nunes, alcançam em favor dela, pela sua 

extremosa dedicação, atividade e desinteresse pessoal.

Qualquer pessoa de bom senso sabe que essa, e unicamente essa, é a razão que move os Torquatos, 

Campos e mais ambiciosos despeitados escrivinhadores do Comércio a investir, de quando em vez, 

contra caracteres que, felizmente, para não serem atingidos, estão muito acima dos botes atirados 

pela raiva peçonhenta dos seus desesperados inimigos. 

Mas, por maior esforço que demonstre o Comércio em levar adiante a sua propaganda contra o 

Governo Municipal, não conseguirá apagar a lembrança que o mais dedicado de todos os Governos 

deste município tem gravado nesses melhoramentos, que atestam as afanosas lutas, os cotidianos 

trabalhos que ferem a vista de todos quantos não tiveram nos olhos a mesma venda de depósito que 

os inimigos do ilustre Presidente daquela patriótica corporação.

Está na memória de todos aqueles que habitam e visitaram esta capital, até bem poucos anos, a es-

treiteza de certas ruas, como a 1º de Março, a falta de calçamento das principais, a insuportável vala 

do Reguinho, a deficiência de cemitério, a irregularidade do matadouro, a inobservância de preceitos 

arquitetônicos nas edificações, a ausência de chafarizes em certas praças, a descura da limpeza da 

cidade, além de muitas outras necessidades imperiosas do município. 

Pois bem, se o Governo Municipal, atacado tão desleal e injustamente pelos perrefés, não conseguiu 

arredar todos esses inconvenientes com a perfeição do ideal, ninguém de boa-fé poderá negar a 

vantajosíssima diferença que tem experimentado o município da nossa capital, atendendo aos min-
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guados recursos de que dispõe, para tão grandes cometimentos. 

Tivesse o Comércio critério em suas publicações, nada diria, para não ser incoerente com as lison-

jeiras frases já dirigidas ao digno espírito-santense, ou, então, continuaria a ver em Cleto Nunes um 

trabalhador infatigável em bem da terra onde vive sofrendo injustiças do Comércio.

Felizmente são intrigas de oposição baixa e pequenina essas que o órgão do PRF argui somente em 

bem de sua causa e que não chegam a macular a dignidade das suas vítimas.33 

Apesar de todas essas críticas, Cleto Nunes elegeu-se para o Senado em 1898. Ele 
deixou a Presidência do Governo Municipal nas mãos de seu correligionário José Francisco 
Monjardim, que seria o novo presidente até 1900.  Nesse ano, José Francisco Monjardim foi 
sucedido, mais uma vez, por nosso velho conhecido Joaquim Lyrio, que novamente ocupou 
a Presidência do Conselho Municipal, e aí permaneceu até 1904. 
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Em 1905, a Câmara Municipal de Vitória, ainda chamada de “Conselho Municipal”, 
ou simplesmente “Governo Municipal”, protagonizou e  deu motivos, supostamente, para 
um dos episódios mais relevantes da história política do período: o rompimento político en-
tre Muniz Freire e o novo Presidente do Estado, Henrique Coutinho.

Muniz Freire deixou o governo do Estado em maio de 1904 e depois disso exerceu 
o mandato de Senador Federal pelo Espírito Santo na vaga deixada em aberto justamente 
por Henrique Coutinho, o homem que lhe sucedeu na presidência do Estado. A eleição e o 
reconhecimento de seu nome para esse cargo, que era na verdade um final de mandato que 
duraria apenas pouco mais de um ano, ocorreu sem grandes transtornos uma vez que ele 
ainda era o chefe incontestado do partido dominante, o Partido Republicano Construtor, 
e sua relação com o novo governador parecia amigável. Contudo essa ligação entre os dois 
antigos correligionários políticos se deteriorou rapidamente nos meses seguintes à posse de 
Coutinho, ocasionando a repentina ruptura entre eles.

Não é nada fácil elaborar uma análise completamente objetiva e imparcial dessa gra-
ve cisão política que marca o começo da perda de controle de Muniz Freire sobre a situação 
política de seu Estado. Tem início, praticamente, o seu “crepúsculo” político.

Esse episódio político importante ficará marcado na História regional, talvez para 
sempre, pelo conflito e pela contraposição entre as duas versões apresentadas pelos dois 
lados da contenda. De um lado a versão propalada pelo governo de Henrique Coutinho de 
que este não aceitara simplesmente se transformar em um “títere” de Muniz Freire e de seus 
familiares, que supostamente queriam transformá-lo, autoritariamente, nisso.  Do outro lado, 
a versão defendida pelo próprio Muniz Freire e seus partidários, de acordo com a qual se 
tratou na verdade de uma traição premeditada por parte de Henrique Coutinho, que ambicio-
nava destruir a liderança partidária de Muniz Freire. Para justificar suas atitudes, os dois “par-
tidos” construíram e apresentaram narrativas coerentes dos episódios em que se envolveram.

Por essa razão, pretende-se aqui examinar o problema apresentando inicialmente a 
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versão dos representantes do governo e, em seguida, a de Muniz Freire.

No dia 10 de janeiro de 1905, o Jornal Oficial, que era o novo órgão de divulgação 
da política oficial, estampou pela primeira vez um artigo em que se comentavam as últimas 
ocorrências políticas do Estado. Dizia ele que, dois dias antes, o jornal O Estado do Espírito 
Santo, agora na oposição, lançara o “grito de guerra” do senador Muniz Freire, que seria o 
responsável e o “precursor da luta política que, dentro em breve, se há de travar entre bons 
amigos e velhos correligionários”. Ou seja, o articulista já começava a sua argumentação atri-
buindo a Muniz Freire a culpa exclusiva pelo que estava acontecendo naquele momento na 
política capixaba. Tratava-se, segundo ele, de uma iniciativa equivocada do senador, apenas 
“para garbo e ostentação de seu capricho injustificável”. Para o articulista, ainda: “Respon-
sável exclusivo pela divergência que se firma, autor caprichoso e consciente da cisão que ora 
se abre entre os seus correligionários, muito pouco devia o Sr. Muniz Freire haver refletido 
para não se convencer de que a imposição de sua chapa de ferro, criando uma situação excep-
cionalmente difícil significava, antes de tudo, um duro excesso de mando e de autoritarismo 
que deveria ser poupado aos amigos mais dedicados, aos correligionários mais prestigiados e 
sinceros em bem da coesão e disciplina de seu partido.”01 

O jornal se referia à eleição que se realizaria no próximo dia 15 de janeiro para o 
preenchimento de três vagas de “governadores” (como ainda eram chamados naquela altura 
os atuais vereadores) do Conselho Municipal de Vitória (a atual Câmara Municipal), e para a 
qual cada lado acabou apresentando sua própria chapa de candidatos, já que não se chegara 
a um acordo sobre uma chapa comum.

Recentemente tinha sido realizada a eleição para a presidência do Conselho - que 
equivalia ao cargo atual de prefeito do município e ainda não existia formalmente -, mas não 
tinha havido unanimidade entre os conselheiros, que eram todos do mesmo Partido Cons-
trutor. Uns optaram pelo Coronel Joaquim Lyrio, mas outros optaram por apoiar o farma-
cêutico Joaquim Ramos. Sorrateiramente Lyrio reuniu alguns colegas e suplentes e elegeu-se 
presidente, contra o que protestaram os derrotados. Muniz Freire teria interferido, obrigando 
Lyrio a renunciar ao cargo de presidente, mas em seguida, em reunião plena do Conselho, ele 
foi novamente eleito, agora com o suposto apoio de Muniz Freire.
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A luta entre os dois grupos continuou e ficou mais aguda ainda quando o conselhei-
ro Joaquim Ramos perdeu o seu mandato em virtude do exercício do cargo de juiz federal, 
do qual ele era primeiro suplente. A questão chegou ao Congresso Estadual, (a atual Assem-
bleia Legislativa), onde foi apresentado um projeto censurando o ato de Joaquim Lyrio que 
declarava a perda do mandato de Joaquim Ramos. Mas o projeto foi rejeitado por 11 votos 
contra 10, numa prova de que também a Assembleia já se encontrava dividida entre os dois 
“partidos”.

Chegou-se, finalmente, a um acordo pelo qual se restituiu o mandato do perdedor. 
Porém as lutas e desinteligências no Conselho Municipal, que já atingiam o Congresso Esta-
dual, continuaram. E o governo de Henrique Coutinho começou a anunciar que isso estava 
atrapalhando a sua ação e resolveu agir. Coutinho deduziu que os problemas no Conselho 
derivavam da presença nele de três “governadores” e exigiu a sua renúncia, o que foi conse-
guido.

Logo em seguida, Coutinho escreveu uma carta a Muniz Freire, a esse respeito, de-
clarando que havia resolvido intervir na questão do Conselho, tendo conseguido a renúncia 
de três “governadores”, e que esperava contar com a aprovação dele, inclusive para os três 
novos nomes que concorreriam às eleições e iriam substituir os demissionários.

Muniz Freire, que na altura já estava estabelecido no Rio de Janeiro, respondeu à 
carta de Coutinho, aceitando apenas um dos nomes indicados por ele e apontando dois no-
vos nomes.  A um desses cedeu Coutinho o lugar, porém fez questão de dois dos candidatos 
que havia indicado.  Muniz não quis ceder, debalde intervieram os íntimos quer de um quer 
de outro lado, e, nada se conseguindo, a cisão tornou-se pública.

Essa foi a versão fornecida pelo deputado federal Galdino Loreto, o único par-
lamentar federal dos correligionários do Partido Construtor que ficou ao lado do governo 
estadual na cisão que se abriu entre os dois grupos políticos.02 

Na mesma ocasião, Loreto forneceu ainda outras pistas para o entendimento da 
ruptura, na versão do governo.
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Na entrevista que concedeu ao Jornal Oficial, Galdino Loreto afirmou que algum 
tempo antes desse desfecho político motivado pelas divergências havidas no Conselho Muni-
cipal de Vitória, em outros episódios já se podia notar em atuação o germe do conflito entre 
os dois grupos. Eis parte da entrevista:

Por exemplo? Inquiriu o entrevistador

Por exemplo: na ocasião da eleição dos vice-presidentes do Estado. O Coutinho entendia que os 

Srs. Coronéis Cerqueira Lima e Constante Sodré deviam continuar como 1º e 2º. Sendo o terceiro 

lugar dado ao Sr. Argeu Monjardim [genro de Muniz Freire]. No Espírito Santo, como sabe, os vices 

ficam colocados segundo a votação, e, pouco tempo antes da eleição, soube-se que amigos de Argeu 

Monjardim tinham mandado cortar das chapas os nomes daqueles dois antigos membros do partido 

para este ficar em primeiro lugar. O Muniz teve aviso disto, deu razão ao Henrique, porém não agiu 

para evitar que o Argeu ficasse em 1º lugar. Um chefe do sul do Estado cortou da chapa o nome 

do Argeu, a fim de anular os cortes feitos pelos amigos deste, colocando os candidatos na ordem 

desejada pelos chefes do partido. Isso, porém, não foi conseguido, porque, apesar do corte feito, o 

Argeu ficou em primeiro lugar.

Houve desavença por esse motivo?

Não, as coisas se acomodaram a tal ponto que, não podendo o Henrique ir tomar posse do governo 

no dia marcado em virtude de estar com sua senhora em vésperas de parto, o Argeu assumiu a dire-

ção do Estado, mantendo todos os auxiliares que tinham servido com o Muniz Freire. Mês e meio 

esteve ele e, findo este prazo, passou-o ao Henrique, que conservou também os mesmos auxiliares, 

inclusive o chefe de polícia, que de há muito estava em luta com o comandante da força policial.

O Henrique começou a governar de acordo com o Muniz?

De completo acordo. Parece, porém, que a reforma feita no tesouro do Estado, não agradou ao 

Muniz, embora não se tenha tornado público esse desagrado.

Acredita, então, o Dr. que o principal motivo do rompimento é a questão do Conselho Municipal?
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Sim, acredito.”03 

Poucos dias depois, o mesmo Galdino Loreto enviou carta ao jornal, na qual rea-
firmava sua versão e acrescentava novas informações em contestação à entrevista publicada 
pelo deputado José Monjardim, correligionário de Muniz Freire que tomara o seu partido. 
Afirmava ele:

Sr. Redator: - As respostas do meu colega Dr. José Monjardim, publicadas no Jornal do Brasil, levam-

-me aos seguintes reparos e observações, para os quais peço a fineza de publicação.

Quanto à questão da eleição dos vice-presidentes, posso garantir que o que eu disse é a verdade.

Acrescentarei que a circular apresentando a chapa, assinada pelos senadores Cleto Nunes e Siqueira 

Lima e pelos atuais deputados federais, recomendava a reeleição dos Drs. Cerqueira Lima e Constan-

te Sodré, então 1º e 2º vice-presidentes e indicava para o lugar vago, que era o de 3º vice, o nome do 

Dr. Argeu Monjardim. Mantiveram-se fiéis aos termos da apresentação os senadores Cleto Nunes e 

Siqueira Lima e os deputados signatários, exceto o Dr. Monjardim. Posso garantir que não há nenhu-

ma carta do coronel Henrique Coutinho mandando cortar o Sr. Argeu. Quanto ao formidável furo, 

no nome do Dr. Argeu em um distrito de São Pedro de Itabapoama e que, não obstante ser formi-

dável, não tirou o 1º lugar do Dr. Argeu, posso garantir, de ciência própria, que com esse furo foram 

solidários, sem falar de mim, os senadores Cleto Nunes e Siqueira Lima e o deputado Bernardo 

Horta, que se acha nesta capital e não contestará o que afirmo. É, portanto, inexato que fosse para 

evitar a eleição de um amigo íntimo do Dr. Muniz Freire que o coronel Henrique Coutinho desejasse 

a reeleição do Dr. Cerqueira Lima para o lugar de 1º vice, que este distinto correligionário ocupou 

durante o quadriênio Muniz, tendo mesmo oportunidade de assumir o governo interinamente, sem 

que causasse o menor desagrado ao Dr. Muniz. Amigos do Dr. Muniz eram todos: e ainda agora o 

demonstrou o Dr. Sodré, segundo dizem por telegramas do Paiz. Pelo contrário, o que se dizia era 

que o Dr. Argeu não aceitaria a eleição se não lhe coubesse o 1º lugar de 1º vice-presidente. Posso 

assegurar que não é indiscrição dizer que o senador Cleto era quem mais se opunha à eleição do Sr. 

Argeu para 1º vice, pois que isso é público e notório. Quem quer que tenha isenção reconhecerá 

facilmente que a razão estava com a maioria da representação. Pondo de parte o Dr. Cerqueira Lima, 

que ficou solidário com o coronel Henrique Coutinho e sem querer desmerecer os serviços do Dr. 
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Argeu, dificilmente o Dr. J. Monjardim encontrará, a não ser os seus parentes, quem sustente que os 

serviços do Dr. Constante Sodré prestados no cargo de vice-governador, em 1897, quando renuncia-

va a presidência do Estado o Dr. Graciano, presidindo a eleição do Dr. José Marcelino, para suceder 

àquele, e ainda em 1898, quando houve uma notável crise no partido, possam ser sobrepujados pelos 

do Dr. Argeu.

A esse respeito não receio o pronunciamento do Dr. Muniz, nem o de ninguém. E tal era a consi-

deração em que eram tidos os serviços do Dr. Sodré que o Dr. Muniz nenhum ato praticava para 

São Mateus sem ouvi-lo, mesmo depois de ter sido o Dr. Sodré, repetidas vezes, estrondosamente 

derrotado nas eleições locais pelos próprios correligionários.

Não era, portanto, depois de reconciliado com os correligionários locais que esse homem devia 

ser colocado abaixo do Sr. Argeu, que entrava de novo para a chapa de vice-presidente. Quanto à 

questão de incompatibilidade do governador Joaquim Ramos, declarado pelo presidente Lyrio e seus 

amigos, a verdade é que, levada no Congresso, foi derimida por maioria de 11 votos contra 10 em 

favor do presidente Lyrio, convindo que  se saiba que entre estes figuram deputados solidários com 

o coronel Coutinho e, entre aqueles, alguns solidários com o Dr. Muniz. O voto do Congresso foi, 

pois, inteiramente livre.

Quanto à chapa municipal para a substituição dos três governadores, a verdade é o que eu disse e é 

constatado pelo próprio telegrama da Gazeta, cujo correspondente é o insuspeito do Dr. Muniz.”04 

 Em outro artigo o mesmo Jornal Oficial voltou a abordar o assunto para rebater 
mais uma vez a contestação que lhe fizera o deputado José Monjardim, o qual, segundo ele, 
menosprezara a força e os apoios com que ficara Coutinho depois da cisão. Para ele: 

Como se vê, o Coronel Henrique Coutinho está em condições de não resistir a um sopro do formi-

dável reduto do Sr. Deputado, em sua abalizada opinião.

E nós que não sabíamos que S. Ex.ª estivesse tão bem amparado e forte nessa luta política do Estado!

Decididamente, o Sr. José Monjardim tem como certo, dentro em pouco, a derrota do governo, 

sem lhe ser preciso o auxílio ou intervenção dos altos poderes federais, a quem S. Ex.ª, nem os seus 
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amigos precisam recorrer.

O Coronel Henrique Coutinho é um homem liquidado!

Entretanto, se eu fosse redator do Jornal do Brasil, ao contrário de lhe perguntar com quem contava 

o governador, ter-lhe-ia perguntado, com que forças S. Ex.ª e os seus amigos contavam para derro-

tá-lo; e estamos certos de que S. Ex.ª, cheio de amor pelo seu belo torrão, entusiasmado e rubro de 

ardor patriótico, teria respondido nos seguintes termos: 

Para aniquilar o governo do Coronel Henrique, temos, - eu, José Monjardim, deputado federal; meu 

irmão Argeu Monjardim, vice-presidente do Estado em ansiosa expectativa de galgar o poder; meu 

irmão Duquinha Monjardim – Ex-Inspetor de Higiene, médico da Polícia e deputado estadual; meu 

primo Dukla de Aguiar - fervoroso médico municipal, deputado estadual e lente da Escola Normal; 

meu primo Araújo Monjardim, Inspetor da Alfândega do Estado; meu primo Zé Chico, entusiasta 

da família e governador municipal; meu primo Manduca de Pirahén, senhor daqueles domínios, 1º 

juiz distrital e membro do governo municipal; meu concunhado Entropio de Faria, ex-chefe de Polí-

cia, provedor da Santa Casa, em luta com a União por causa de 25.000$000 que lhe querem arrancar 

de suas economias; meu concunhado Ricardo de Faria, ex-diretor do tesouro, ex-procurador Geral 

do Estado; meu parente Aristides Guaraná, sogro de meu irmão Duquinha, senhor da metade do 

Estado de Sergipe, por doação do Governo Geral, em reconhecimento dos seus grandes serviços  de 

chefe da comissão de terras, ex-coronel da Campanha do Paraguai, onde perdeu um braço, e tabelião 

dos protestos de letras nesta capital, homem que não era alistado nas fileiras do partido do governo 

segundo protesto, em tempo feito, em dia de festa no Palácio da Vitória; meu irmão em ideias, Zé 

Ignácio da Capichaba, destemido cabo de guerra, ex-Diretor da recebedoria da Capital e hoje fiscal 

das mesas de rendas; meu pai Barão de Monjardim, senhor de um olho-d’água que foi desapropria-

do pela insignificante quantia de 10.000$000, e papai grande, Muniz Freire, nosso chefe supremo, 

árbitro de todos os nossos proventos na direção da nossa ex-fazenda que, com o poder divino e o 

meu esforço, havemos de reivindicar.

Temos quase certeza que o redator do Jornal do Brasil, se tivesse conhecimento de que toda essa 

gente, verdadeira legião de bravos, estivesse ao lado do Dr. Monjardim, teria exclamado: Indubita-

velmente, o coronel Henrique Coutinho está perdido!”05
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Ou seja, o jornal da nova situação comandada por Henrique Coutinho fazia irônica 
alusão ao apoio “familiar” de Muniz Freire, cujos parentes, os Monjardins, seriam extrema-
mente ambiciosos dos cargos públicos mais importantes - que ocupavam em grande número 
-, sugerindo implicitamente que a atuação desse “partido”, supostamente protegido por Mu-
niz, teria sido a verdadeira causa das desavenças com o governo. 

Ao Sr. Argeu Monjardim - que era genro de Muniz Freire, 1º vice-presidente do 
Estado, e substituto de Muniz Freire na chefia do Partido Construtor - era atribuída também 
a incapacidade para sanar as divergências existentes no seio do partido e no Conselho de 
Vitória, motivo pelo qual essas divergências teriam tido a repercussão que tiveram. Admitin-
do-se inclusive, mas à boca pequena, que ele pretendia na verdade ocupar o cargo de Henrique 
Coutinho, já que era ele o 1º vice-presidente e seu substituto legal no caso do impedimento 
do titular. Ou seja, o jornal da situação atribuía à família dos Monjardins e a todos os seus 
anexos, que seriam ávidos por cargos e por “mandar” no novo governo, a causa das desaven-
ças havidas no partido e no próprio governo. Por causa disso, nesse sentido, o jornal oficial 
dissera antes, em outro artigo, rebatendo a acusação de que os governistas seriam “abissí-
nios”, ou seja, adesistas: 

Queria talvez S. Ex.ª que nos deixássemos atagantar pelos novéis senhores da Fazenda que S. Ex.ª 

nos legava como rebentos mais viçosos da árvore da tirania?

Uma família até então privilegiada, parecia querer empolgar-nos; por toda parte o predomí-

nio dos meninos inexperientes, sem valor e sem prestígio, se fazia sentir como uma praga 

que tivesse de súbito aluído sobre nós. [grifos nossos]

Quando o nosso pundonor instantaneamente fustigado se revoltou, empenhando os mais ingentes 

esforços para a reivindicação dos nossos direitos perdidos, aparece-nos à frente um tartufo qualquer 

e nos apoda o nosso procedimento taxando-nos de abissínios. Abissínios, repetimos, sois vós, que 

nunca soubestes guardar lealdade para aqueles que dizeis vossos amigos. Nós, não; não somos nem 

nunca fomos abissínios, somos, sim, uma falange altaneira sempre disposta a repelir com o tacão das 

botas as víboras daninhas que nos ameaçam empeçonhar.06

De acordo com essa acusação, teriam sido esses “novéis senhores da Fazenda”, re-



415

A Câmara e o rompimento de Muniz Freire com Henrique Coutinho

presentados pelos parentes do próprio Muniz Freire, ou seja, os Monjardins e seus “anexos”, 
que teriam provocado a reação dos atuais ocupantes do governo, produzindo neles “os mais 
ingentes esforços para a reivindicação dos nossos direitos perdidos”, o que teria levado à 
ruptura, uma vez que Muniz Freire se solidarizara com seus parentes em detrimento de seus 
antigos correligionários.

O rompimento com Henrique Coutinho no depoimento de Muniz Freire

A cisão política do Espírito Santo gerou uma intensa troca de acusações não só 
através da imprensa local, mas também da do Rio de Janeiro. De um lado, principalmente, o 
chamado Jornal Oficial que assumiu a defesa do governo de Henrique Coutinho, e de outro 
Estado do Espírito Santo, o jornal que tinha sido fundado por Muniz Freire e Cleto Nunes, em 
1882, com outro nome. 

Contudo não foi possível encontrar cópias desse último jornal, referentes aos anos 
de 1905, e seguintes, nem dos outros de oposição ao governo, nos arquivos e bibliotecas do 
Espírito Santo, tudo indicando que elas foram destruídas de propósito. 

Ainda em 1961, quando se republicou a pequena coletânea dos escritos de Muniz 
Freire sob o título de O Voto Secreto, o prefaciador do opúsculo pôde dizer o seguinte, além 
de falar do material do “voto secreto”: “Há de Muniz Freire artigos primorosos publicados, 
em 1905, no Estado do Espírito Santo como sejam ‘Governo do Povo’, ‘Governo Corsário’, 
‘Judas’.” Todos esses artigos, como se pode ver por seus títulos, se referiam à questão do 
rompimento de Muniz Freire com Henrique Coutinho. Todavia, não foi possível encontrar 
nenhum desses números do referido jornal nas coleções ainda existentes atualmente, tudo 
indicando que, de lá para cá, operou criminosamente uma política de destruição sistemática 
da memória desses acontecimentos.07

Para nossa sorte, porém, Muniz Freire utilizou-se também, e amplamente, da tribu-
na do Senado para defender-se das acusações que lhe foram feitas em seu Estado, e é a essa 
fonte, principalmente, que se vai recorrer aqui para apresentar sua versão dos fatos ocorridos.

Antes disso, porém, quero apresentar a versão dada pelo deputado José Monjardim, 
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parente e correligionário de Muniz Freire, na entrevista citada pelo deputado Galdino Loreto, 
e concedida ao jornal carioca Jornal do Brasil, em 15 de janeiro de 1905.  

As razões da cisão foram aquelas que já são conhecidas? Indagamos.

Aparentemente foram; porém realmente a escolha da chapa para a eleição de intendentes [outro 

nome para os atuais vereadores] serviu apenas de pretexto para apressar o rompimento, preparado 

e premeditado há muito tempo pelo Sr. Henrique Coutinho.

Foi, então, a questão da escolha dos vice-presidentes?

Esta questão não foi contada conforme se deu e fornece uma prova valiosa sobre os intuitos que ti-

nha o Sr. Henrique Coutinho para quando assumisse o governo. Foi ele próprio, conforme carta que 

tenho em meu poder, quem mandou dar um formidável “furo” no nome do Dr. Argeu Monjardim, 

em uma das seções do município de São Pedro de Itabapoana, distrito de Mimoso. Além disso, o 

principal plano do Sr. Coronel Coutinho era colocar o Dr. Argeu em terceiro, aconselhando, neste 

sentido, vários amigos e chefes locais.

S. Ex.ª não tinha motivo para essas prevenções, atendendo aos relevantes serviços prestados pelo Dr. 

Argeu ao partido, e bem se vê que não lhe era agradável a sua eleição para 1º vice, dadas as relações 

íntimas entre este candidato e o Dr. Muniz Freire.

Ainda depois da eleição, já empossado no governo, o Sr. Henrique Coutinho solicitou do Dr. Muniz 

a sua intervenção no intuito de obter a renúncia do Dr. Argeu, levando a sua impertinência ao ponto 

de renovar esse pedido em carta escrita àquele chefe político. Todos esses fatos denunciam a preme-

ditação do plano em que entrou o Sr. Henrique de mãos dadas com a oposição e alguns outros corre-

ligionários, cheios de despeito e ambição, para o fim de alijar o Dr. Muniz Freire da chefia do partido.

E a reforma do tesouro não causou desgosto ao Dr. Muniz Freire?

O Sr. Henrique decretou essa reforma sem consultar, a menos por uma consideração, o Sr. Dr. 

Muniz Freire. Considero essa reforma inútil, muito complicada e onerosa para os cofres públicos 

estaduais. O Sr. Henrique não fez economia, conservando um pessoal numeroso e deslocando sem 
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necessidade muitos dos funcionários do quadro para castigá-los pelo fato de não contar com eles 

para o seu grupo.

Uma ideia que o Sr. Henrique julgou muito feliz e lhe deu as honras de um lugar na sua mensagem 

foi transformada em fato, graças a uma lei do Congresso por ele solicitada.

Quero referir-me a um célebre corpo volante destinado à captura de criminosos e que vai ser, na 

realidade, um corpo de perseguidores do povo e destinado às cabalas eleitorais.

O tesouro é que vai pagar tão esquisita coisa, podendo-se por aí avaliar do critério de uma adminis-

tração, que, em lugar de fazer economias, produz tão extravagante patrulha. 

Esse corpo volante vai ficar adido ao tesouro?

Como a própria denominação o diz, será um corpo sem parada certa, errante e ridículo, que ficará 

incorporado ao tesouro pelas ligações bem dispensáveis que mantém com os seus corpos.

No Espírito Santo não há um corpo policial?

Sim; e o seu pessoal é bastante para os serviços de que por ele é encarregado, tanto assim que no 

tempo do Sr. Dr. Muniz Freire foi reduzido, e o atual efetivo não estava completo. O Sr. Henrique, 

porém, quer estar cercado de força, para realizar com mais facilidade a sua tristíssima empreitada 

política.

Como se deu a questão do Conselho Municipal?

Essa questão apresenta-se sob vários aspectos, tendo origem desde a administração do Sr. Dr. Mu-

niz Freire. Por ocasião da posse do novo governo, os seus membros tinham combinado eleger o Sr. 

Joaquim Ramos, dando assim um cheque no tenente-coronel Joaquim Lyrio, que até então fora o 

presidente e era e ainda é despachante da Alfândega.

Em tempo, o Sr. Dr. Muniz Freire procurou a derrota do Sr. Lyrio, e, a muito custo, conseguiu uma 

conciliação, por meio da reeleição desse senhor!
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Pareciam serenados os ânimos apesar de continuar a quase unanimidade do Conselho Municipal, 

contra o sr. Lyrio, quando este procurou a luta novamente, destituindo violentamente de seu manda-

to o Sr. Joaquim Ramos. Essa nova questão foi terminar no Congresso, ficando o Sr. Ramos mantido 

na posse de seu mandato.

O Sr. Henrique Coutinho não procurou resolver amigavelmente essa luta entre os nossos correligio-

nários, e em seguida, passou a intervir no governo municipal, exigindo que três intendentes, naquele 

Estado denominados governadores, renunciassem aos seus cargos.

Conseguido isso, organizou logo uma chapa com elementos que lhe garantissem pelo menos a me-

tade do governo municipal da Vitória. Foi essa chapa que remeteu ao Dr. Muniz Freire, sem deixar 

sequer um lugar à sua escolha, um verdadeiro ultimatum, que deu lugar, aparentemente, à cisão do 

partido.

Na sua opinião, qual dos dois grupos ficará com melhores elementos?

Apesar de parecer suspeito o meu depoimento, posso afirmar que os mais poderosos elementos es-

tão solidários com o Dr. Muniz Freire. Ficaram com o Dr. Muniz Freire todos os representantes do 

Estado no Congresso Federal, com exceção apenas do Sr. Galdino Loreto; os Srs. Argeu Monjardim 

e Constante Sodré, 1º e 2º vice-presidentes eleitos do Estado, o governo municipal da capital, com 

exceção do presidente, que terminará sua função em 23 de maio próximo; a maioria do Congresso 

Estadual; os chefes de todas as repartições federais; quase todos os chefes locais, representando a 

grande maioria do Partido Construtor Autonomista, que desde 1891, e não 1897 como foi publica-

do, tem como seu chefe supremo o Sr. Dr. Muniz Freire. Entre as adesões a esse chefe figura uma 

que, pelo seu alto valor moral, merece a nossa consideração: - é o Ilmo. Dr. Afonso Cláudio, ilustre 

publicista e jurista, 1º Governador que teve o Estado no atual regime, o verdadeiro chefe da propa-

ganda republicana ali e um dos caracteres mais altivos e impolutos.

Com quem conta, então, o governador?

O Sr. Coronel Henrique Coutinho conta com o Dr. Galdino Loreto, alguns chefes locais, o corpo 

de polícia, os seus votantes e o funcionalismo público estadual demissível, porque estes últimos 

são sempre amigos dos governos. O que lhe posso garantir é que o único culpado dessa luta é o Sr. 
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Coronel H. Coutinho, habilmente manejado por inimigos do Sr. Dr. Muniz Freire, e o Estado será 

o maior prejudicado.08 

E a versão dada pelo próprio Muniz Freire confirma os termos da entrevista de José 
Monjardim.

Na sessão de 18 de maio de 1906, portanto mais de um ano depois dos aconteci-
mentos, Muniz Freire apresentou documento em defesa do mandato que pleiteava pela se-
gunda vez para o Senado Federal, historiando também sua ruptura com Henrique Coutinho, 
no ano anterior. Para ele:

Não gozava, portanto, o Sr. Coutinho de autoridade própria alguma no partido, quando recebeu a 

atual investidura. Mesmo na comarca de sua residência foram outros que dirigiram sempre a política, 

embora, em atenção ao elevado cargo que ele exercia e à grande estima em que o tinha, houvesse eu 

estabelecido a praxe de nada resolver, sem ouvi-lo, sobre os assuntos locais.

Foram, pois, outros, que não o prestígio político, os títulos que recomendaram a sua escolha para 

a Presidência do Estado; foi sobretudo a conveniência de garantir a continuidade da ação gover-

namental, em período cheio ainda de dificuldades, na pessoa de um homem que parecia isento das 

preocupações subalternas de politicagem, e gozando no partido das considerações devidas aos sen-

timentos de lealdade que geralmente lhe emprestamos.

Não me demorarei em acentuar a imensa desilusão sofrida, narrando o modo por que ele corres-

pondeu a essa confiança. Quero apenas salientar que para todos os espíritos imparciais e dignos não 

é crível, pois seria um ultraje admiti-lo, que esse homem, guindado apenas pelo apreço em que eram 

tidos os atributos que se lhe reconheciam, tivesse visto crescer o seu prestígio com a revelação de 

não possuí-los. Seria uma injustiça ao senso moral dos espírito-santenses. Se há seres capazes de tal 

aberração de sentimentos, a própria dignidade humana exige que não se leve em conta semelhante 

concurso desonesto.

Em que ia, pois, apoiar-se o Sr. Coutinho, rompendo com o seu passado e quebrando a sua fé 

política? No próprio partido que o elegera? Mas eu já nomeei os elementos preponderantes desse 

partido que o abandonaram in continenti, tornada pública a sua traição. Nos adversários da véspera 



420

 História da Câmara Municipal de Vitória

interessados naturalmente em aproveitar o ensejo de galgar o poder, e fazer de fedifrago o seu ins-

trumento?  Mas a oposição no Espírito Santo achava-se extremamente reduzida pela tolerância e 

cortesia que sempre lhe dispensara o governo anterior, desejoso de dar acesso ao concurso de todos 

quantos viviam no Estado e por este se interessavam. O período deste governo fora da mais admirá-

vel calma política. Atos seus raramente foram criticados pelos diretores da imprensa oposicionista e 

nunca entrou veemência nos debates dessa com a do governo. Demais, justiça lhe seja feita: dentro 

da deslealdade do Sr. Coutinho, um dos grupos oposicionistas fez causa com os adversários da nova 

situação, e o outro, embora dela tenha tirado proveito, a troco de auxílios recíprocos, absteve-se até 

hoje de todo compromisso definitivo.

Portanto não foi nos elementos diretores de seu partido, que o condenaram e excluíram; não foi 

também na antiga oposição, em que parte se mantém em reserva, parte se aliou à nova; não foi, final-

mente, em elementos capazes de formar opinião e de representá-la, que se apoiou a aventura política 

do Sr. Coutinho.  Seu único ponto de arrimo foi e continuará a ser o poder absorvente do cargo, 

que, infelizmente para os destinos da República, tende a tornar-se tanto mais irresistível quanto mais 

inconsciente são as mãos que o exercem. Não há méritos, não há serviços, não há valor que possa 

medir forças hoje com a inépcia mais evidente, munida de todos os aparelhos de violência e de cor-

rupção e firmemente disposta a pô-los em movimento. Só uma cultura moral superior e um grande 

descortino intelectual da parte dos governantes podem descobrir o que há de mal e perigoso para 

o futuro da Pátria, nessa corrente incontável de servilismo que sitia os bons governos com os mais 

desprezíveis, atrofiando em nossa educação cívica os sentimentos de justiça, de lealdade, de respeito, 

de gratidão, de pundonor e de altivez. Estamos despojando a nossa existência social de todos esses 

atributos fundamentais, da compostura de um povo civilizado, e nas mesmas artérias onde mais 

pobre se fazia circulação dessas virtudes, todo espaço abandonado por elas é ganho pelas toxinas 

da bajulação, da covardia, do interesse, da humilhação ante os que sobem e do desprezo pelos que 

se vão.  O instinto da própria conservação aconselha que nos acautelemos contra essa tendência 

subversiva, profligando e combatendo os que perversamente a acoroçoam e insuflam. Cumpre aos 

governos honestos defender-se contra ela; e a todos os homens de responsabilidade, amantes de seu 

país, oferecer guerra sem tréguas aos governos sem escrúpulos e sem imputabilidade que fazem dela 

a sua condição de vida.

…
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Na exposição dos processos empregados pelo Sr. Coutinho para subjugar o Estado à sua política 

pessoal, e organizar massa eleitoral para opor às influências naturais, legítimas, formidáveis, que 

foram se agrupando para combatê-lo, não me demorarei em insistir sobre os que podem constituir 

o caso comum de todos os governos reacionários. O nosso estado de civilização infelizmente ainda 

não chegou ao ponto de dar destaque em fundo negro aos excessos desse gênero, porque então eu 

narraria as perturbações que este governo veio trazer à economia moral do Estado, com a sua guerra 

desapiedada a todos os homens de caráter, demitindo de um extremo ao outro do Espírito Santo 

todos os funcionários que foram lhe parecendo suspeitos, arrancando o pão a dezenas de pais de 

família que cometeram o crime de ser dignos, corrompendo e aliciando massas de necessitados, satu-

rando, finalmente, o nosso ambiente de grandes desgostos, grandes aflições e grandes ódios, quando 

há longos anos o Estado desfrutava uma paz invejável, ao abrigos dessas lutas ferozes e estéreis, em 

que se sacrificam os altos interesses da moral e da sociabilidade humana às exigências de tacanhas 

ambições pessoais, incubadas em espíritos inferiores, em almas medíocres e  incapazes.

Vou apenas referir-me aos seus processos violentos e criminosos que têm relação direta com o pleito 

submetido ao vosso exame, a fim de que verifiqueis como de longe ele veio falsificando a opinião 

eleitoral do Estado, e urdindo a trama de sua farsa de 30 de janeiro.

A sua primeira preocupação, dada a cisão política que provocou, foi apoderar-se dos governos muni-

cipais. Todos eles haviam sido eleitos no ano anterior, devendo a duração de seu mandato coincidir, 

portanto, com a do período presidencial.

Aproveitando-se e abusando da vantagem de poder utilizar o telégrafo à custa dos cofres estaduais, 

deu-se ele pressa em comunicar para todos os municípios o rompimento havido, justificando-o a seu 

modo, transmitindo falsas adesões e falsas impressões, e exigindo a  manifestação de cada um dos 

conselhos municipais, como se se tratasse de um fato da vida administrativa do Estado.

Sitiados de telegramas cominatórios e reiterados, prevendo as violências e perseguições iminentes, os 

conselhos na maior parte protestaram-lhe apoio em termos mais ou menos positivos. Grande núme-

ro, porém, resistiu, ou declinou da competência para pronunciar-se sobre o caso.  Entre os que aderi-

ram de público, diversos fizeram à oposição suas ressalvas de futuro, que algumas souberam honrar.

Começou então o trabalho infernal do Sr. Coutinho, e começou pela desmonta do governo muni-
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cipal da Vitória. A oposição contava nele cinco amigos decididos; e existiam três vagas, cujo pre-

enchimento fora o pretexto e início da luta política. Sobre os nove membros do Governo, o Sr. 

Coutinho só contava, portanto, um amigo, que era o respectivo presidente. Fez-se a eleição para as 

três vagas: a oposição perdeu-a por 29 votos nas oito seções da cidade, teve 93 votos na 9ª seção 

suburbana, onde o governo dispunha apenas de vinte e um ou vinte e dois eleitores, e na outra seção 

suburbana mal compareceram uns 50 eleitores, entre os quais os oposicionistas. O governo cercou 

com a força pública a casa particular designada à última hora para a eleição da 9ª, obrigando a mesa 

unânime oposicionista a ir funcionar no edifício da escola pública previamente designada. Os seus 

partidários, em unanimidade na mesa da 10ª, recusaram o fiscal oposicionista Dr. Dukla de Aguiar, 

ido expressamente da capital para assistir a ela, inquinando assim a respectiva eleição de nulidade 

insanável. Fizeram atas falsas nessas duas sessões, figurando votar na última a unanimidade do elei-

torado, apesar dos protestos publicados dos eleitores da oposição. 

O Conselho Municipal, reunido para apurar esta eleição, deliberou por unanimidade de votos expe-

dir diplomas aos candidatos oposicionistas legitimamente eleitos. O seu presidente, sem voto, não 

consentiu que se lavrasse ata dessa deliberação, e ele só, afrontando-a criminosamente, chamou os 

três candidatos governistas e deu-lhes posse. Corria a esse tempo, em juízo, ação possessória de um 

dos governadores da oposição, contra o ato violento do presidente do governo que o pôs fora do 

conselho. Este governador teve a seu favor um mandato de manutenção, e mais tarde obteve sen-

tença declarando nulo o ato expoliatório. A sentença foi desacatada e fez-se eleição para substituí-lo. 

Daí a tempos, mais dois oposicionistas foram, pelo mesmo processo, excluídos e substituídos; de 

sorte que, no governo municipal da capital do Estado, onde a justiça, o direito, a lei e a moral dão 

à oposição oito representantes sobre nove, existem apenas dois. Os outros foram expulsos pela 

força.09 

Como se vê por este depoimento, na versão de Muniz Freire tudo não passou 
de uma manobra premeditada do presidente Henrique Coutinho contra a sua liderança no 
partido, que teria começado com o desmonte da situação política prevalecente no Conselho 
Municipal de Vitória, onde eram maioria os amigos de Muniz Freire. 

Para conseguir isso, o governo estadual teria expulsado do Conselho de Vitória três 
“governadores” da oposição, e, procedendo-se à eleição, os candidatos do governo teriam 
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sido eleitos, de forma fraudulenta, segundo Muniz. Mesmo assim continuava a divergência 
pois a oposição ainda detinha a maioria no mesmo conselho.

Todavia, conforme o mesmo Muniz Freire, em depoimento de 1905:

Dada a expulsão [de um dos governadores] em cujos detalhes me dispenso de entrar para não alongar-

-me, o Conselho de Vitória ficou consistindo de quatro governistas e quatro oposicionistas. Ia se 

dar o empate na eleição [para presidente]. O governo sabia que o partido oposicionista escolhera para 

seu candidato o mais velho dos seus membros e também o mais velho do Conselho. Nos termos 

da lei municipal, dando-se o empate, a idade, se bem me lembro, determinaria a preferência, ou se 

recorreria à sorte, que é o outro dos processos empregados nesses casos. 

Eleito por essa forma ou votado o governador municipal da oposição, o que se fez?

Para burlar o resultado, o presidente do Conselho Municipal violentamente leu trocado, segundo 

telegrama que recebi, o nome de uma das cédulas, desviando o voto de seu competidor. Anunciada a 

apuração e levantando-se protestos de que ela era falsa, quando se exigiu a apresentação das cédulas, 

levantou-se precipitadamente a cessão, declarando-se eleito, e nesse sentido mandou lavrar a ata.10  

Depois dessa eleição, supostamente fraudulenta, para a presidência do Conselho 
Municipal, conforme o depoimento anterior de Muniz, ainda teriam sido expulsos mais dois 
correligionários seus, chegando-se finalmente ao resultado de se terem nele apenas dois re-
presentantes de oposição, como lamentou Muniz. A maioria política “Munizista” estava des-
truída no Conselho Municipal de Vitória.

E isso iria se reproduzir em outros conselhos municipais do interior do Estado, 
especialmente no momento em que se realizaram as eleições para a presidência desses con-
selhos, no dia 23 de maio de 1905.

Em Guarapari, por exemplo, conforme Muniz Freire, o governo teria inicialmente 
apenas um representante, contra seis da nova oposição “Munizista”. Para fazer face a essa 
eventualidade, e reverter a situação a seu favor, o governo, segundo ele, “explorou preven-
ções e dissentimentos dos empreiteiros da extração de areias monazíticas, indivíduos que já 
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haviam residido longo tempo naquela cidade, onde se achavam envolvidos em lutas políticas 
das quais saíram desgostosos e intrigados com quase todos os políticos da localidade, princi-
palmente com o Sr. Coronel Pedro José.”11 

Pedro José Aboudib era um antigo mascate libanês que chegara ao Espírito Santo 
havia mais de quinze anos, estabelecendo-se como comerciante em Guarapari, onde prospe-
rou e se casou com moça de importante família local. Desde o começo se tornou amigo leal 
de Muniz Freire, assim permanecendo até ao fim de sua vida.

Sabedores disso, os Borges, os “empreiteiros da extração de areias”, segundo Muniz 
Freire, “reuniram todos os seus trabalhadores, cerca de 300, no dia 23 de maio [de 1905] e 
com eles cercaram a casa do coronel Aboudib, presidente da Municipalidade, e o comerciante 
mais importante da cidade de Guarapari, justamente quando nela estavam reunidos os de-
mais governadores, ao aproximar-se a hora da eleição, não consentindo que eles saíssem para 
ir ao Conselho eleger o novo presidente.”12 

Na verdade, conforme o mesmo Muniz Freire, essa ocorrência de Guarapari já 
era prevista. Dois meses antes, os mesmos “empreiteiros”, ou seja, os Borges, teriam feito 
ameaças ao dito coronel Pedro José Aboudib, sugerindo sua renúncia e a dos demais “go-
vernadores”. De acordo com Muniz, o jornal de oposição teria relatado a ameaça feita pelo 
empreiteiro Borges, pedindo garantias ao governo do Estado. O fato teria sido comunicado 
inclusive ao presidente da República.13 

Muniz Freire continuou descrevendo o que se passara nas demais localidades, apon-
tando a existência em todas elas de inúmeras violências, coações e assassinatos, todos come-
tidos por agentes políticos do governo. Ele encerrou seu discurso, nesse dia, com a seguinte 
observação: “Quis aqui, Sr. Presidente, relatar como o governo do Sr. Coutinho procede para 
conquistar um partido seu, partido que realize os cálculos personalíssimos de sua ambição 
senil. Esses processos, que brotaram da mais feia das traições, se tem desdobrado em toda a 
sorte de violências, descendo até ao torpe assassinato de cidadãos que se colocaram ao lado 
dos poderes legais para resistir a uma agressão brutal e estúpida.”14

Em resposta ao discurso acusatório de Muniz Freire, tomou a palavra, então, o se-
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nador J. Catunda, do Ceará, que saiu em defesa de Henrique Coutinho, fazendo esta cáustica 
observação: “O Ilustre Senador, fazendo acusações ao ilustre Coronel Coutinho, faz acusa-
ções a si próprio. S. Ex.ª foi um chefe de boa-fé; foi e ainda é chefe de partido no Espírito 
Santo… S. Ex.ª foi, porém, chefe imprevidente, não soube escolher os seus amigos, e é erro 
este que dificilmente se perdoa aos homens políticos”.15

Contudo, na réplica ao senador pelo Ceará, Muniz Freire confessou: 

Sr. Presidente, assumo inteira responsabilidade da eleição do Sr. Henrique Coutinho e devo dizer 

mais a V. Ex.ª: S. Ex.ª foi o meu candidato em 1900 para presidente do Estado, só cedendo à im-

posição da vontade dos meus amigos e das considerações do meu finado e pranteado antecessor, 

que muitas vezes me declarou não confiar no Sr. Coutinho e ter pressentimentos maus sobre a sua 

conduta no governo… Parecia, Sr. Presidente, desde o primeiro dia do governo de 1900, que sabia 

o Sr. Coutinho que ele seria o meu sucessor. Comigo viveu ele todo esse tempo na mais inteira soli-

dariedade, nas mais íntimas relações, na mais completa harmonia de vistas… E devo dizer mais, Sr. 

presidente, a história política do Espírito Santo, tanto quanto alcança o meu conhecimento a respei-

to, figurando nela um período de observação pessoal que já não é pequeno, pois há 23 anos milito 

na política espírito-santense – a história política do Espírito Santo não registra um só assassinato por 

motivo político. Foi preciso que se inaugurasse a situação desastrada do Sr. Henrique Coutinho para 

que o Espírito Santo visse ensanguentado o seu território por motivo de tal ordem.16

 Voltando novamente a defender Henrique Coutinho, o senador pelo Ceará J. Ca-
tunda asseverou: 

Portanto, o honrado senador, o Sr. Muniz Freire colocou-se em mau terreno, atribuindo ao seu 

antigo correligionário, ao seu amigo de ontem, quiçá do amanhã, ao seu compatriota, conceitos tão 

degradantes e tão tristes. Acredito que se o ilustre Senador usasse de outros processos de acusações, 

procurasse outros meios para evitar o descalabro da sua política no Estado, tudo teria conseguido do 

Sr. Coronel Coutinho. O atual presidente do Estado do Espírito Santo não é, como talvez imagina-

ram, uma manivela sempre pronta a mover-se à vontade dos que podem e mandam.  Quando passei 

pelo Espírito Santo e procurei informar-me da razão do rompimento, disseram-me – o que não 

acreditei, nem exclui a priori, porque conheço fatos idênticos - que o honrado Senador por aquele Es-
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tado havia imaginado que o honrado coronel Coutinho, poderia ser, no governo, um belo preposto. 

              ….

E disse que, não acreditando na informação, também não a excluiu, porque o fato não é novo. 

Todo o mundo sabe que há chefes de partidos que se sentem fatigados quando à frente do governo, 

sentindo-se, entretanto, inteiramente à vontade, quando governam sem responsabilidades. Com o 

Sr. Coutinho, foi realmente isso o que ocorreu segundo lhe informaram. S. Ex.ª foi assediado, e de-

pois de condescender com muitas das coisas, quando a questão tocou aos seus melindres pessoais, 

irritou-se naturalmente e daí o rompimento… São processos estaduais S. Ex.ª foi quem organizou 

o Estado; devia ter previsto isto, porque o bom político, o bom legislador, não faz leis para quando 

está de cima e sim para quando estiver de baixo.17

Na mesma sessão Muniz Freire respondeu novamente ao senador cearense dizendo 
que nunca teve a intenção de transformar Henrique Coutinho num preposto seu. E acres-
centou: 

A esse respeito, devo dizer com toda sinceridade o seguinte: desde que o Sr. Henrique Coutinho 

assumiu o governo do Estado, eu pressenti logo o plano de sua traição. Compreendi, Sr. Presidente, 

que havia perdido no governador, o amigo de 14 anos. Compreendi-o, imediatamente; e qual foi o 

meu procedimento? Afastar-me por completo de S. Ex.ª, meter-me em minha casa, sem ter a mínima 

intervenção na administração do Estado. Duas ou três vezes, apenas, a pedido de S. Ex.ª prestei-lhe 

ligeiros auxílios em assunto, já políticos, já administrativos, e, muito de plano, repito, para evitar 

pretextos, evitei pela minha abstenção todo motivo de atrito entre nós. 

Por consequência, o rompimento entre mim e o Sr. Coutinho não podia provir do fato de querer eu 

fazer de S. Ex.ª o meu preposto. Esta hipótese está completamente arredada; e já os emprazei pela 

imprensa do Estado – não só a S. Ex.ª como a qualquer de seus amigos – a declarar um só pedido 

meu a que o Sr. Henrique Coutinho tivesse sido obrigado a recusar a atenção e capaz de ter dado 

lugar a estremecimentos entre nós.18 
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Desde os tempos mais remotos, a tradição luso-brasileira foi a de não admitir a 
existência de um órgão municipal específico que centralizasse em si, com exclusividade, as 
funções executivas da administração. As autoridades coloniais, incluindo as câmaras munici-
pais, mas também os capitães-mores e os ouvidores, tinham, simultaneamente, atribuições de 
natureza normativa, executiva e judiciária. O juiz ordinário, por exemplo, presidia às reuniões 
da Câmara, também chamadas de vereações ou de vereanças, mas essa atribuição não lhe 
conferia a chefia de um poder executivo municipal, como um órgão separado da Câmara. 
Mesmo a função judiciária que ele exercia era compartilhada pelos demais vereadores que, 
colegiadamente, também funcionavam como “corte de justiça”.

Como vimos anteriormente, a Constituição de 1824 criou câmaras municipais eleti-
vas, atribuiu a elas “o governo econômico e municipal das mesmas cidades e vilas”, aumen-
tou as suas atribuições administrativas, mas reduziu ao mesmo tempo sua representatividade 
política, sem instituir, no entanto, um órgão executivo municipal. Funcionários subalternos 
como os fiscais e os procuradores da Câmara muitas vezes exerciam o que seriam as funções 
executivas propriamente ditas.

Na feitura do Ato Adicional de 1834 chegou-se a pensar na introdução de uma 
emenda à Constituição instituindo a figura de um administrador municipal, mas isso ficou só 
na cogitação. Logo após o Ato Adicional, no entanto, algumas províncias, a começar por São 
Paulo, criaram o cargo de Prefeito com atribuições executivas, mas o Congresso Nacional 
julgou inconstitucional a medida, e inviabilizou assim qualquer alteração neste sentido até a 
emergência da República em 1889. 

A partir da proclamação da República, em 1889, a administração pública municipal 
no Brasil passava por um certo reordenamento. Contudo, é muito difícil discernir a direção 
exata em que se dava essa mudança. 

Um dos diagnósticos que havia sido incorporado ao ideário do movimento republi-
cano no Brasil, já na fase de sua propaganda proselitista, foi o de que era preciso garantir a 
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autonomia do município. De fato, essa foi uma das preocupações dos constituintes de 1890 
encarregados de redigir a nova constituição. Como afirmou Vítor Nunes Leal “o ambiente 
doutrinário da Assembleia era favorável ao município como desdobramento teórico da ideia 
federalista que saia vitoriosa com a queda da Monarquia, depois de haver inutilmente procu-
rado coexistir com o trono.”01 

Parecia ser verdade a máxima de que estava reservada à República – como escreveu 
Carvalho Mourão em 1916 – “a glória de instaurar no Brasil a verdadeira autonomia muni-
cipal.”02 

Assim, o Artigo 68 da Constituição de 1891 definiu que os estados deveriam se 
organizar de forma tal que ficasse assegurada “a autonomia dos municípios, em tudo quanto 
respeite ao seu peculiar interesse.” Mas, o conceito do que fosse esse “peculiar interesse” do 
município não ficou nada claro na Constituição republicana. E isso abriu uma brecha para 
que as constituições estaduais viessem a favorecer a redução de fato da autonomia dos mu-
nicípios. 

Mesmo assim, à princípio, a maioria das constituições estaduais, como foi o caso da 
primeira Constituição do Espírito Santo, de 1890, eram pródigas em disposições autonomis-
tas, que reconheciam e outorgavam aos municípios ampla margem de autonomia.  

Todavia, como observou Carlos Porto Carrero: “Pouco depois entrou a retrair-se o 
espírito liberal dos legisladores de alguns estados. As reformas surgiram cerceando os direitos 
dos municípios, ora determinando taxativamente as condições segundo as quais podiam gerir 
os seus negócios, ora tirando-lhes a faculdade de eleger o chefe do seu poder executivo.”03  

Na verdade, ao lado do federalismo, como “ideologia” dominante na época da Pri-
meira República, também observamos o desenvolvimento de uma outra doutrina política que 
justificava as restrições à autonomia municipal com o argumento de que no regime federativo 
a verdadeira unidade política é o Estado e não o município. Essa concepção política ajudou 
a fortalecer muito mais a autonomia dos estados do que a autonomia dos municípios, que 
ficaram, na verdade, amplamente subordinados aos governos estaduais e às chamadas “oli-
garquias estaduais”.
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Com relação ao Espírito Santo, não se pode dizer que os primeiros governos muni-
cipais de Vitória, após a sua criação em 1892, encabeçados sucessivamente por Cleto Nunes, 
José Francisco Monjardim e Joaquim Lyrio, fossem realmente autônomos com relação ao go-
verno estadual. Eles agiam pessoalmente como chefes de um poder executivo municipal em 
formação, mas o faziam em estreita obediência aos ditames do governante estadual de seu 
partido, que, no caso, era o “chefe” Muniz Freire, até 1904. De qualquer forma, no entanto, 
pelo menos formalmente, eles eram eleitos pelo voto “popular” como governadores muni-
cipais, posteriormente escolhidos por seus pares como presidentes do Governo Municipal, 
e podiam, inclusive, reeleger-se.

Contudo, essa condição política do cargo iria se alterar em 1908 após a eleição de 
Jerônimo Monteiro como novo Presidente do Estado.

Em junho de 1908 a Presidência do Governo Municipal era exercida por Joaquim 
Lyrio, que no dia 8 desse mês convocou uma sessão extraordinária. Nela compareceram além 
do presidente, os governadores, os vereadores, Nelson Costa, Máximo Bastos, Cirilo Tovar e 
Otávio Peixoto, e faltaram com causa justificada Alvim Simões e Morgado Horta.04

E o motivo dessa convocação extraordinária do Conselho ficou claro já no chama-
do “Primeiro Tempo da Ordem do Dia”: quando alguns governadores comunicaram haver 
cumprido a missão que lhes fora confiada de cumprimentar o presidente Jerônimo Monteiro 
por seu aniversário natalício. Segundo os vereadores, que ainda eram chamados de governa-
dores, na ocasião, o chefe do governo agradeceu o cumprimento e manifestou o seu desejo 
de “concorrer com o seu prestigioso auxílio para a prosperidade do município, esperando 
também da parte de seus representantes o indispensável concurso e necessário estímulo 
(...).”05

Jerônimo Monteiro prometera fazer uma administração precipuamente voltada 
para o melhoramento da cidade de Vitória, e isso justificava a reverência que os governado-
res municipais tinham para com ele. Contudo, os governadores municipais não foram sequer 
convidados pelo presidente a comparecer à visita que ele próprio e seus principais auxiliares 
iriam fazer, daí a poucos dias, à Vila Moscoso, onde estavam sendo executadas as obras de 
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saneamento do novo bairro, que redundariam pouco tempo depois na inauguração do famo-
so Parque Moscoso, uma obra que marcou época na história da cidade. E entre os auxiliares 
de Jerônimo Monteiro, fazendo parte de sua comitiva, estava o homem que logo depois seria 
nomeado como primeiro prefeito da Capital, o engenheiro Ceciliano Abel de Almeida.06 

Dois meses depois, em agosto de 1908, a mesma cena se repetiu. Jerônimo Mon-
teiro e sua comitiva compareceram à inauguração da linha de “bonds” entre o Cruzamento e 
a Praia do Suá. Segundo um jornal governista, no local: “Grande concorrência popular em-
prestava animação àquele sítio onde infatigável cidadão havia instalado espaçoso e confortá-
vel pavilhão com sortido botequim, tendo anexo um caramanchão coberto de palhas secas, e, 
espalhadas pelas adjacências, aqui e ali, várias outras palhoças, em estilo japonês, aparelhadas 
com bancos e mesas para palestras e libações.” Ao discursar, o Dr. Arthur Thompson desta-
cou a importância da inauguração, chamou a atenção para o fato de que o Suá lhe parecia ser 
um “prolongamento natural de Vitória”, e outros oradores auguraram que a linha de bonde 
se estendesse até a Ponte da Passagem. O evento era importante e marcava uma época na 
história da cidade, mas nenhum sinal da presença nele de qualquer representante do Governo 
Municipal. Todavia, ao discursar, Jerônimo Monteiro defendeu o seu auxiliar Araújo Aguirre 
que fora acusado da “falta de convite”. Monteiro explicou o critério que presidiu a emissão 
dos convites “em número demasiado limitado, pela impossibilidade de a todos contemplar 
com tal distinção, pela dificuldade de, em tal caso, estabelecer preferências e seleções.”07

Com efeito, assim fica claro que o Governo Municipal não merecera sequer, mais 
uma vez, o convite para participar da inauguração de uma obra que era um marco na história 
da cidade.

No dia 24 de dezembro de 1908, o presidente Jerônimo Monteiro assinou e pro-
mulgou a Lei nº. 582 que dava nova organização aos municípios do Estado.08

Ele manteve os governos municipais eletivos, compostos por governadores, ou ve-
readores, eleitos de quatro em quatro anos, cujos presidentes seriam eleitos por seus pares. 
E as funções desses governos seriam mais ou menos as mesmas já definidas na Constituição 
Estadual de 1890, como vimos. 
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A nova lei, em seu Artigo 38, também definia que ao presidente do Governo Muni-
cipal, privativamente, competia:

1º. Representar nos atos públicos e oficiais a corporação de que é chefe, quando a solenidade destes 

não exija o comparecimento de todos os membros do Governo Municipal; 

2º. - Determinar, no princípio de cada ano civil, o número de sessões ordinárias, os meses e dias 

em que elas devam ter lugar; convocar sessões extraordinárias sempre que forem precisas ao bem 

público ou reclamadas por dois ou mais governadores municipais. O número de sessões ordinárias 

nunca será inferior a oito, na capital, e a quatro, nos demais municípios, em cada ano. 

3º. - Dirigir os trabalhos das sessões, mantendo a ordem e o respeito devido às deliberações da 

maioria.

4º. - Designar comissões dentre os seus colegas para melhor distribuição dos trabalhos.

5º. - Dar posse aos governadores novos e parcialmente eleitos, convocar, empossar os suplentes nos 

impedimentos dos governadores efetivos.

6º. - Nomear interinamente, assinar os títulos de nomeação efetiva e fazer entrar em exercício os 

empregados nomeados pelo Governo Municipal.

7º. - Dirigir e fiscalizar os trabalhos da Secretaria, propor a sua organização em sessão, o aumento 

ou diminuição de empregados, tendo sempre em vista a boa arrecadação de rendas e a regularidade 

do serviço.

8º. - Executar e fazer cumprir as deliberações do Governo Municipal quando não forem contrárias 

à Constituição e às leis do Estado.

9º. – Admoestar verbalmente ou por escrito e suspender até trinta dias os empregados omissos aos 

seus deveres, representando ao Governo Municipal sobre a necessidade de sua demissão nos casos 

de faltas graves ou incorrigibilidade.

10. - Manter a correspondência oficial da corporação, dando-lhe conhecimento em sessão, dos as-
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suntos de maior interesse público.

11. - Despachar os papéis de mero expediente, as reclamações urgentes que não permitam delongas, 

e não tragam ônus a boa marcha dos negócios municipais.

12. - Apresentar anualmente em sessão os dados estatísticos que sirvam de base à organização do 

orçamento, lembrando, ou propondo novas fontes de renda, ou supressão de impostos mal aceitos 

pela opinião pública sensata e os incobráveis.

13. - Apresentar ao Conselho, na última sessão de cada ano, relatório minucioso de sua gestão, dando 

conta do estado financeiro do município.

14. – Convocar no final do quadriênio a sessão de posse dos seus sucessores, dando todo o aparato 

e solenidade possível.09   

Não obstante, a Lei 582 introduziu uma importante modificação no que diz respei-
to à administração da Capital. Ela definiu que:

CAPÍTULO IV – DO MUNICÍPIO DA CAPITAL

Artigo 39 – Fica desde já criado o lugar de Prefeito Municipal do município da capital do Estado, de 

nomeação do presidente do Estado.

Artigo 40 – Este funcionário perceberá os vencimentos anuais de 3:600$000, cujo terço será consi-

derado gratificação pro-labore, pagas pelos cofres do Estado.

Artigo 41 – A ele competem todas as atribuições executivas conferidas por esta e outras leis do 

Estado ao presidente do Governo Municipal, que no município da capital se cingirá a presidir o 

respectivo Conselho.

Artigo 42 – O cargo de Prefeito Municipal poderá ser desempenhado pelo diretor de obras públicas 

do Estado, que, neste caso, perceberá pela acumulação a gratificação anual de 2:400$000.

Artigo 43 – O Prefeito, nos seus impedimentos ou faltas, terá substituto por nomeação do presi-
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dente do Estado.

Artigo 44 – No caso de anulação total da eleição que prive o Governo Municipal de se compor, o 

Prefeito administrará e governará o município, de acordo com as leis municipais em vigor.

Artigo 45 – O Prefeito suspenderá as leis e resoluções do Governo Municipal, opondo-lhes o veto 

sempre que as julgar inconstitucionais, contrárias às leis federais ou do Estado, aos direitos de outros 

municípios, ou aos interesses do próprio município.

Artigo 46 – O veto do Prefeito será submetido ao conhecimento do Congresso do Estado, e en-

tender-se-á aprovado se a decisão do Congresso, rejeitando-o, não reunir dois terços dos votos dos 

deputados presentes.

Artigo 47 – O Prefeito deverá, dentro do prazo improrrogável de cinco dias, a contar da data em 

que tiver conhecimento oficial do ato, opor o seu veto por escrito; não o fazendo nesse prazo, en-

tender-se-á aprovado o ato.

Artigo 48 – Ao Prefeito compete:

§ 1.º - Apresentar pessoalmente, por ocasião da abertura de cada sessão ordinária, um relatório de 

todas as ocorrências havidas no intervalo de uma sessão à outra, propondo nessa ocasião medidas 

que julgar oportunas.

§ 2.º - Executar e fazer cumprir todas as deliberações ou ordens do Governo Municipal, quando 

devidamente promulgadas.

§ 3.º - Fazer arrecadar as rendas municipais por empregados de sua competência e de acordo com o 

último orçamento aprovado pelo Governo Municipal.

§ 4.º - Ordenar as despesas votadas pelo Governo Municipal e autorizar o pagamento delas pelos 

cofres municipais. As ordens de pagamento deverão sempre conter a indicação do artigo e parágrafo 

do orçamento que as autorizar, e o pagamento de nenhuma despesa será realizado sem serem pre-

sentes os documentos que a comprovem.
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§ 5.º - Formular a proposta do orçamento que deve ser apresentado ao Governo Municipal, no 

correr do mês de agosto de cada ano.

§ 6.º - Nomear, suspender, licenciar ou demitir os funcionários do município, excetuando os da Se-

cretaria do Governo Municipal, observadas as garantias definidas em lei.

§ 7.º - Prorrogar o orçamento em vigor se, até o último de setembro de cada ano, não tiver sido 

votado o novo pelo Governo Municipal.

§ 8.º - Expedir regulamento para a execução das deliberações do Governo Municipal e dos respec-

tivos serviços.

§ 9.º - Determinar a realização de obras de reconhecida necessidade desde que haja para elas créditos 

no orçamento.

§ 10. – Organizar a escrituração, arrecadação e guarda da receita, assim como os serviços necessários 

à execução e fiscalização das obras.

§ 11. – Resolver sobre a propositura, desistência e abandono das ações que interessarem à fazenda 

municipal, bem como sobre acordos ou composições ad-referendum”.10   

A criação da Prefeitura Municipal e do cargo de “Prefeito da Capital”, praticamente 
como um órgão do governo estadual foi justificada por Jerônimo Monteiro no relatório final 
de seu governo. Para Monteiro: 

As prefeituras são hoje apontadas como a melhor forma de organização municipal. À criação delas 

devem o Rio de Janeiro, São Paulo e tantas outras cidades do Brasil e do estrangeiro a maior parte de 

prosperidade a que têm atingido. A sua instituição em Vitória era, pois, medida de grande sabedoria 

e alcance. O melhor, mais seguro e mais valioso atestado de como andou bem avisado o legislador 

que a estabeleceu, está nos estabelecimentos que aos poucos a Prefeitura foi levando a efeito, logo 

nos primeiros tempos de sua existência e nas condições financeiras do município em cada exercício. 

Na vigência dela e a esforços seus, a Vitória se vai embelezando e tomando novo aspecto, podendo 

já manter em boas condições os serviços de iluminação e limpeza pública, além de outros. Seria para 
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desejar que tal instituição se estendesse a todos os municípios do Estado.11

Como decorrência da Lei nº. 582, no dia 10 de fevereiro de 1909, o jornal oficial 
noticiou que no dia anterior o presidente do Estado havia nomeado o “habilíssimo diretor de 
obras”, Dr. Ceciliano Abel de Almeida, como primeiro “Prefeito da Capital”.12 

Assim que assumiu a Prefeitura, o jovem e operoso engenheiro Ceciliano Abel de 
Almeida tratou de encaminhar medidas legislativas estruturantes do que seria a sua gestão. 
Com a Lei nº. 1, ele validou o orçamento de 1908, e determinou que ele vigoraria também 
em 1909. Ele também sancionou a Lei, originária do Conselho Municipal, que autorizava o 
prefeito “a reorganizar a administração municipal, como melhor aprouver ao serviço pú-
blico”. Além disso, foi decretado que o Conselho Municipal ficava autorizado a reformar o 
Regimento Interno da Câmara.13 

Nesse sentido, e sem muitas delongas, dois meses depois de sua posse já era decre-
tada a Lei nº 4 que dava nova organização administrativa ao município de Vitória. No mesmo 
mês de abril de 1909, pelo Decreto nº 3, de 17 de abril, regulou-se a construção, a reconstru-
ção e os acréscimos nos prédios urbanos.14 

A incessante atividade do prefeito, com o apoio do presidente do Estado, ajudou a 
criar um clima de otimismo na cidade. E já na sua mensagem de 1909, o mesmo Jerônimo 
Monteiro registrava que: “Com a criação da Prefeitura, vão sendo os serviços da capital sen-
sivelmente melhorados e, aos poucos, ela se vai embelezando e tomando novo aspecto. Além 
dos melhoramentos já realizados nas diversas ruas da cidade, outros se têm feito nas estradas 
que servem aos habitantes do município. O governo do Estado, por sua vez, não poupa es-
forços e até sacrifícios para auxiliá-la na sua empreitada reformadora. Assim é que continua 
custeando o serviço da iluminação pública e vai contribuindo mensalmente com uma cota 
bem elevada para o da limpeza pública, que é hoje aqui uma realidade, além de outros auxílios 
e contribuições que lhe presta constantemente.”15 

Jerônimo Monteiro lembrou o apoio que recebia da população e que: “Felizmente, 
a par do interesse tomado pela Prefeitura e Governo Municipal para a realização desses me-
lhoramentos, cumpre-me consignar aqui, - e o faço verdadeiramente desvanecido – o entu-
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siasmo e boa vontade do povo em nos secundar com o seu apoio nessa ordem de medidas.16 

Todavia, ele lembrou igualmente que já ocorriam críticas à sua gestão e à criação 
da Prefeitura. Mas, segundo Monteiro: “As poucas e raras exceções que vêm quebrar nossa 
linha geral são o produto de mal contidas paixões, ou de interesses individuais contrariados 
em benefício dos interesses da coletividade.”17

É que, naquela altura, já se encerrara a “lua de mel” política que havia ensejado a 
sua eleição.

Em julho de 1909, poucos meses após a sua posse, Ceciliano Abel de Almeida pediu 
licença para tratamento de saúde e praticamente não retornaria mais à Prefeitura, principal-
mente em virtude do falecimento de sua jovem esposa. Mas, naquele mesmo mês, já havia 
começado a dissidência entre os apoiadores de Jerônimo Monteiro.

E o principal crítico de Jerônimo Monteiro voltou a ser o ainda Senador Muniz 
Freire. Da tribuna do Senado, Muniz espezinhou a administração de Jerônimo Monteiro, 
desqualificou a importância das obras tão marcantes que ele realizava em benefício da cidade 
de Vitória. Para Muniz Freire: “Quais os melhoramentos e obras de vulto executados nesse 
período para justificar o resto colossal desse acréscimo disparatoso da dívida? O antecessor 
do Sr. Monteiro ajardinou a praça do Palácio, e fez a linha de bondes da Vitória, pela qual o 
Estado pagou 250 contos em apólices. O Sr. Monteiro só tem no seu ativo o novo abasteci-
mento de água e a iluminação elétrica da Vitória; mas esse mesmo único serviço, contratado 
por 2.100 contos, está hipotecado a quem o executou, em garantia de mil contos ainda devi-
dos. E eis tudo. O mais evaporou-se em lantejoulas, em politicagem e em criar na imprensa 
do Estado e do Rio de Janeiro a falsa opinião de que está vivendo esse Governo.”18 

No entanto, a principal crítica que se fez a Jerônimo Monteiro, no que diz respeito 
à organização das municipalidades, principalmente à da Capital, veio expressa em uma carta 
publicada no jornal de oposição. Nela se atribuía ao “Sr. conde (...) a morte do governo mu-
nicipal da capital e a escravidão eterna dos municípios ao Estado e ao governo do conde, que 
dita leis taxando aos municípios novas contribuições estaduais, ficando estes sujeitos a duas 
contribuições de indústrias e profissões (...).”19



439

A Criação da Prefeitura Municipal de Vitória 

Nesse aspecto, para Muniz Freire: “O governo municipal, chamado pela retórica do 
tempo a célula mater da federação não é mais que o braço direito da fraude eleitoral.”20

Nesse ambiente, com essa crítica, Muniz Freire lembrava um aspecto importante 
do que passou a ser um dos papéis das câmaras municipais, inclusive a da capital, a partir do 
momento em que elas se converteram, com a criação do cargo de prefeito, por nomeação, 
em simples órgãos legislativos municipais. Elas passaram a ser encarregadas da apuração dos 
votos em todos os níveis da administração pública, e envolveram-se a partir de então e com 
grande intensidade em todo tipo de fraudes e outras irregularidades, que passaram a preva-
lecer de forma sistemática no processo eleitoral. Em decorrência disso, ou seja, nas palavras 
de Muniz Freire, de terem elas se transformado no “braço direito da fraude eleitoral”, elas se 
viram envolvidas em quase todos os conflitos políticos decorrentes dessas práticas eleitorais. 
E no Espírito Santo esses conflitos foram recorrentes principalmente a partir dessa época.
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Na acirrada disputa sucessória do presidente estadual Marcondes Alves de Souza 
- entre 1912 e 1916 -, que fora aberta no final de 1915 e início de 1916, a Câmara Municipal 
de Vitória, por força de suas atribuições legais no processo eleitoral, acabou por se envolver 
num dos episódios mais dramáticos e violentos da história política do Espírito Santo na Pri-
meira República: a chamada Revolta do Xandoca.

Os detalhes desse episódio político violento só ficaram realmente conhecidos mais 
recentemente, em virtude da dissertação de mestrado defendida na Ufes pelo atual Vereador 
da Câmara Municipal de Vitória, o também jornalista Namy Chequer, na qual vamos nos 
basear aqui, em parte.

Em 1914 assumiu a presidência da República o mineiro Wenceslau Brás, em subs-
tituição ao marechal Hermes da Fonseca. E em meados de 1915 ocorreu também a morte 
e o assassinato do senador gaúcho Pinheiro Machado. Logo após esse fatídico episódio o 
governo do presidente Brás ficou mais livre para agir, em virtude do fim da tutela política que 
o senador gaúcho pretendia exercer sobre ele. Assim, os grupos políticos regionais também 
ficavam mais livres para agir e influenciar a atuação do próprio presidente. 

Em sua campanha, Wenceslau Brás prometera garantir o direito de representação 
das oposições, e promover o que se chamava na época a “verdade eleitoral”. Todavia, ele pro-
meteu igualmente que iria se opor por meios políticos à continuidade das situações políticas 
estaduais cujas finanças estivessem completamente desequilibradas, comprometendo com 
suas dívidas o saneamento das finanças federais. 

Com efeito, esse era justamente o caso do Espírito Santo. A princípio, o próprio 
presidente Marcondes Alves de Souza fizera denúncias graves contra seu antecessor, seu 
antigo chefe político, Jerônimo Monteiro, com o qual se reconciliara antes do fim de seu 
mandato. Alves de Souza, pouco depois, passou a ser um dos articuladores da candidatura 
do senador Bernardino Monteiro à sua sucessão.
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Contra essa articulação, a oposição estadual se mobilizou. Em janeiro de 1916, 
diante das indicações de que o presidente Wenceslau Brás não estava disposto a favorecer a 
continuidade da chamada “oligarquia Monteiro” no poder estadual, vários oposicionistas se 
entrevistaram com o presidente e manifestaram não só o seu desagrado diante da situação 
estadual como também o desejo de fazer frente à pretensão “monteirista”. Desse encontro, 
resultou a publicação nacional de um manifesto em que se dizia que Wenceslau Brás assumira 
o compromisso prévio de promover a regeneração financeira e moral do país, por meio do 
estímulo a que fossem eleitos nos estados com problemas de endividamento homens capazes 
de sanar essa situação. Para o manifesto: 

Com relação ao Estado do Espírito Santo, que não pagou três coupons do seu empréstimo externo 

e que está em grande atraso quanto ao seu avultado débito, resultante da organização do Banco 

Hipotecário, o Sr. presidente da República fez um apelo aos chefes desse Estado, para que se har-

monizassem em torno de um nome à altura das grandes dificuldades a vencer e que fosse geralmente 

aceito. Chegou mesmo a fazer um apelo especial ao senador Bernardino Monteiro, a fim de que 

concorresse para a escolha de outro nome que não determinasse a cisão das forças republicanas do 

Estado. Não tendo sido atendido, o Sr. Presidente fez ver que respeitava a autonomia do Estado e 

que as forças políticas poderiam indicar os nomes que quisessem, mas que o governo federal ficava 

no direito de amparar politicamente e sem ofensa aos princípios constitucionais o agrupamento que 

estivesse de acordo com o programa da Administração Federal.01

Essa declaração funcionou como um sinal verde para o lançamento de uma candi-
datura com o apoio do presidente da República e da oposição estadual. E a primeira que se 
apresentou foi a de outro mineiro: a do próprio senador João Luís Alves, que era senador 
pelo Espírito Santo e tinha sido anteriormente forte e constante apoiador do esquema polí-
tico dos “Monteiro”. Isso ocorria porque, conforme afirmou o historiador Edgar Carone, “a 
política do Estado está ligada à de Minas Gerais, e uma série de mineiros é eleita na legenda 
capixaba”.02

Mesmo assim a candidatura de João Luís Alves foi preterida em benefício do nome 
do médico cachoeirense José Gomes Pinheiro Júnior, residente no Estado do Rio de Janeiro. 
Ele tinha como vice em sua chapa o linharense Alexandre Calmon, antes igualmente aponta-
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do como vice na chapa de Bernardino Monteiro. 

Dessa forma, formou-se uma chapa de candidatos que aparentemente continuava a 
contar com o beneplácito do presidente Wenceslau Brás. E no outro lado, a candidatura de 
Bernardino Monteiro agarrou-se à proteção de outro político mineiro, o prestigioso chefe 
Francisco Sales, o que ajudou a contrabalançar o apoio federal da candidatura de oposição.  
E isso foi suficiente para “incendiar” uma disputa eleitoral que resultou em 1916 na famosa 
“Revolta de Xandoca” - o nome pelo qual era conhecido o coronel Alexandre Calmon.03   

Muniz Freire, consultado pelo presidente da República a respeito do pleito, ainda 
tentou intermediar a indicação de um nome de consenso, sem sucesso. Convidado pelo 
mesmo presidente a apoiar a oposição, no entanto, Muniz Freire, surpreendentemente, se 
recusou a fazê-lo. Ele lançou em seguida um corajoso manifesto de apoio à candidatura de 
Bernardino Monteiro, intitulado “A Minha Atitude”.

Antecipando-se à disputa eleitoral que prometia ser renhida, a situação política 
dominante, com o beneplácito do presidente Marcondes Alves de Souza e do Congresso 
Legislativo Estadual, procurou prevenir-se, e promoveu sorrateiramente uma reforma da 
Constituição Estadual justamente na parte relativa à legislação eleitoral. 

Namy Chequer, que historiou esse processo malicioso, informou que na 31ª. Sessão 
do Congresso Estadual, realizada no dia 21 de outubro de 1915, antes que o parlamento 
estadual encerrasse suas atividades legislativas no semestre, foi apresentado pelo deputado 
estadual governista Ubaldo Ramalhete - que dá nome hoje a conhecida praça no centro da 
cidade -, o projeto de lei nº. 15 com o pedido para que fosse dispensada a sua leitura, dada a 
sua extensão. A matéria foi aprovada no mesmo dia, seguiu-se um trâmite inusualmente cé-
lere que acabou por aprovar o projeto, já a 29 de outubro de 1915. Segundo o mesmo Namy 
Chequer, a oposição, incluídos os deputados federais e senadores, “só tomaria conhecimento 
de que uma nova lei eleitoral já estava vigorando no dia 12 de novembro, mesmo assim, sem 
saber exatamente o seu conteúdo.”04 

Na verdade, a redação final do projeto, que se transformou na Lei 1008, de 30 de 
outubro de 1915, só foi realmente trazida ao público no dia 13 de maio de 1916, quando 
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finalmente foi publicada no jornal oficial Diário da Manhã.05

A redação definitiva do projeto continha cento sessenta e cinco artigos, distribuídos 
em dezessete capítulos, que foram aprovados praticamente sem discussão. Eles regulavam o 
processo eleitoral como um todo. Contudo, o que mais nos interessa aqui é apontar o papel 
que a nova lei atribuía no processo eleitoral às câmaras municipais e aos vereadores - como 
voltaram a ser denominados os edis.

A primeira iniciativa eleitoral cabia aos chamados juízes distritais, cargos eletivos 
mais inferiores na estrutura judiciária do Estado. Os distritos eram as subdivisões dos muni-
cípios. Cabia aos juízes distritais a divisão do município em seções eleitorais, a designação dos 
locais das urnas e dos serventuários de justiça que iriam servir nelas e igualmente a convoca-
ção dos eleitores respectivos. Na falta do juiz distrital esses procedimentos ficavam a cargo 
do presidente da Câmara Municipal. 

Todavia, o principal papel na eleição era o que deveria ser desempenhado pelas me-
sas eleitorais, a quem competia gerir todo o processo desde a votação até a primeira apuração. 

Antes da nova lei, competia aos próprios juízes distritais a formação das mesas elei-
torais. Com a nova lei, porém, as mesas eleitorais seriam organizadas por uma Junta, compos-
ta, na capital, dos quatro vereadores mais votados e do Vereador menos votado, e nas demais 
cidades dos três vereadores mais votados, do Vereador menos votado e dos juízes distritais. 
O presidente da Junta seria eleito pelo voto de seus pares. Competia às Juntas a indicação dos 
mesários e o fornecimento da relação dos eleitores e suas respectivas seções. Ou seja, cabia às 
Juntas, formadas essencialmente por vereadores, o papel decisivo no processo eleitoral. Elas 
podiam interferir na formação das mesas eleitorais e na qualificação dos eleitores. Concluída 
a votação as próprias mesas se encarregavam da apuração, após o que enviariam as listas de 
votação para as Juntas, ou para a Junta Apuradora da Capital, quando se tratasse da eleição 
para presidente e vice-presidente do Estado.06

Dessa forma, o domínio político sobre as Juntas Eleitorais, formadas essencialmen-
te pelos vereadores, significava praticamente a conquista da vitória nas eleições. Tanto que, 
logo após as eleições de 1916, em telegrama que passou ao presidente da República, o presi-
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dente Marcondes Alves de Souza comunicou que: “Salvo três municípios, onde os deputados 
Paulo Mello e Deoclécio dispunham dos elementos que são da situação anterior, e que como 
chefes locais governistas puderam conservar, para a nova atitude que tomaram, de oposição, 
não contavam um só mesário em seção alguma, porque as juntas organizadoras des-
sas mesas eram governistas [grifos meus]. Portanto, somente naqueles três municípios se 
podia organizar duplicatas, com aparência de legalidade.”07

O Artigo 85 da Lei 1008 prescrevia que trinta dias depois de realizadas as eleições 
para os cargos de presidente e vice-presidente, isto é, no dia 24 de abril, já que as eleições ha-
viam se realizado no dia 25 de março, reunir-se-ia no edifício da Câmara Municipal da capital 
do Estado, a Junta Apuradora, que seria composta dos presidentes das Câmaras Municipais 
do Estado, em número de quinze, pelo menos. Assim competia a ela fazer a apuração das 
eleições estaduais. Instalada a Junta, o presidente seria eleito pelo voto de seus pares. Com-
petia a ele abrir os ofícios recebidos das mesas eleitorais, contar as “autênticas”, as chamadas 
atas das eleições, e designar um secretário e um auxiliar para proceder à leitura das “autên-
ticas”. Realizada a contagem geral dos votos, seriam lavradas as atas, que seriam enviadas, 
uma ao presidente do Estado, outra ao Congresso Legislativo e outra aos candidatos eleitos. 
Competia ao Congresso Legislativo, finalmente, o reconhecimento dos eleitos, que era a úl-
tima etapa do processo eleitoral.08 

Conforme se vê, cabia à Câmara Municipal da capital um papel decisivo na apura-
ção dos resultados das eleições para os cargos políticos mais importantes do Estado: os de 
presidente e vice-presidente. 

Contudo, foi o próprio jornal oficial quem nos forneceu uma informação mais 
decisiva ainda a esse respeito. Antes da convocação da Junta, no dia 19 de abril de 1916, o 
jornal oficial lembrou que: “Os convocadores da Junta, pela mesma lei são os presidentes da 
Câmara da Capital e das de Cariacica, Viana, Espírito Santo e Serra, que são os municípios 
mais próximos. Sendo o primeiro que assina a convocação da Junta e quem naturalmente 
preside, o presidente da Câmara Municipal de Vitória tem, evidentemente, capacidade para 
representar a mesma Junta e podia e pode requerer do Correio a entrega das atas, violenta-
mente arrebatadas pelo praticante Celso Nunes.”09 
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E de fato, conforme previa o Artigo 85 da Lei 1008, no dia 24 de abril de 1916, exa-
tamente trinta dias após a realização das eleições estaduais, constituiu-se a Junta Apuradora 
da Capital no edifício da Câmara Municipal da Capital, que funcionava então num palacete 
da rua Sete, no centro da cidade. Ao final da reunião foi lavrada a Ata de Instalação da Junta 
que historiou os acontecimentos daquele dia. 

A ata relatava que no dia apontado haviam se reunido no local vinte e dois presiden-
tes de câmaras municipais, que eram trinta e uma ao todo, no Estado. E notou-se a ausência, 
entre outros, do presidente da Câmara Municipal de Vitória, na ocasião representada por seu 
vice-presidente José Ribeiro de Souza, um fato digno de nota.

 Após a sua constituição em Junta, os presentes elegeram a Francisco Carlos 
Schwab Filho, presidente da Câmara de Cariacica, como presidente da Junta Apuradora; 
Geraldo Viana, presidente da Câmara de São João de Muqui, como secretário; e o padre 
Luiz Cláudio de Freitas Rosa, presidente da Câmara de Serra para procederem à leitura das 
“autênticas”. Após a posse do presidente, o vice-presidente da Câmara Municipal de Vitória 
indagou se era lícita a sua participação na Junta, uma vez que ele não era o presidente efetivo 
da Câmara. Ao que lhe foi respondido, por unanimidade dos presentes, que a lei não admitia 
a sua participação nos trabalhos da apuração. 

Em seguida, o presidente comunicou um fato inusitado, o de que: 

(...) não lhes tendo sido enviadas pela repartição dos Correios as atas eleitorais, como determina a 

lei em vigor, foi pelo presidente da Junta endereçado ao senhor administrador dos Correios desta 

capital um ofício solicitando a remessa das mesmas, ao que respondeu o senhor Manoel Francisco 

da Silva, administrador interino, em ofício número 158, haver feito entrega das referidas atas ao 

doutor Paulo Júlio de Mello, que as exigiu, alegando a qualidade de membro da Junta Apuradora. 

Não tendo comparecido ao edifício da Câmara Municipal, para tomar parte na Junta legalmente 

constituída, o senhor Doutor Paulo Júlio de Mello, dirigiu ao senhor presidente da Junta outro ofício 

para o administrador dos Correios, solicitando informações sobre o local em que foram entregues 

as atas ao referido doutor Paulo Júlio de Mello. Não logrando resposta deste ofício, de cuja recepção 

tem a Junta ciência pelo recibo firmado por João de Deus, funcionário daquela repartição, deliberou 
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a mesma Junta proceder à apuração pelos boletins apresentados pelo candidato Antônio Francisco 

de Ataíde e pelo Doutor João Manuel de Carvalho, procurador do candidato doutor Bernardino de 

Souza Monteiro, que exibiu procuração legal para acompanhar os trabalhos da apuração. Pedindo 

a palavra, o membro da Junta, Sr. Sebastião Monteiro da Gama, propôs que fossem requisitadas da 

Secretaria Geral do Estado as atas que lhe foram enviadas pelo Correio a fim de ser feito o confronto 

da votação constante das mesmas com os boletins que foram constantes à Junta. Submetida a votos, 

a proposta feita pelo Senhor Sebastião Monteiro da Gama foi unanimemente aprovada, sendo ime-

diatamente feita a requisição das atas e suspensos os trabalhos até a chegada das atas. Atendida a re-

quisição, começaram os trabalhos tendo se verificado a existência de 148 autênticas que provinham 

de mesas legais e se achavam regularmente conferidas e concertadas, confrontando as votações com 

os boletins apresentados. (...) Procedida a contagem, o resultado foi o seguinte:  Para presidente do 

Estado. Doutor Bernardino de Souza Monteiro 13.119 votos; Doutor José Gomes Pinheiro Júnior 

– 3.152 votos; Para vice-presidente – Doutor Antônio Francisco de Ataíde – 13. 146 votos; Coronel 

Alexandre Calmon – 3.125 votos. Em branco 12 votos.10

Todavia, essa foi na verdade a versão oficial dos acontecimentos, pois no dia 25 
de abril de 1916, o jornal carioca Correio da Manhã noticiou que no dia anterior, 24 de abril, 
conforme determinava a lei, às doze horas, e perante os quinze presidentes das câmaras mu-
nicipais de Muqui, Santa Leopoldina, Nova Almeida, Viana, Linhares, Santa Cruz, Cariacica, 
Guarapari, Vitória, Rio Novo, Afonso Cláudio, Serra, Alfredo Chaves, Santa Tereza, e Ca-
choeiro de Itapemirim: “organizou-se e instalou-se a Junta Apuradora da eleição presidencial. 
Foi eleito presidente o deputado Paulo Mello, presidente da Câmara de Santa Leopoldina, e 
secretário, Milagres Júnior, presidente da Câmara de Linhares. Assim instalada, com número 
legal, a Junta iniciou os seus trabalhos. Enquanto isso se passava, no salão da direita do edi-
fício, o Governo Municipal, no salão superior, instalava uma junta composta de elementos 
governistas.”11 

E de fato, no dia 26 de abril, em telegrama enviado pelo senador Domingos Vi-
cente, e pelos deputados federais Paulo Mello e Deoclécio Borges à Presidência do Senado 
Federal, estes comunicaram que apesar de  o edifício do governo municipal “achar-se repleto 
de capangas e força da polícia, conseguiram os membros da Junta apuradora realizar ali tra-
balhos de apuração na maior ordem, com a  presença de representantes dos jornais cariocas 
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Época, Imparcial, Correio da Manhã, Rua Tarde, desta capital; Centro, de Santa Leopoldina; Jornal 
Notícia, da Bahia. Concluíram hoje às duas horas da tarde a apuração, que deu o seguinte 
resultado: para presidente do Estado, Pinheiro Júnior, 10.627 votos e Bernardino Monteiro, 
3.413; para vice-presidente, coronel Alexandre Calmon, 10.402 votos e Dr. Athayde Júnior, 
3.402 votos”.12

Eles comunicaram, mais ainda, que haviam funcionado como membros da Junta os 
presidentes municipais de quinze municípios, o número mínimo necessário. Além disso, os 
municípios citados eram os mesmos mencionados na matéria publicada no jornal carioca.13 

Na verdade, antes do tão aguardado dia 24 de abril, os contendores políticos haviam 
se digladiado para se apossarem das atas enviadas pelas mesas eleitorais. De forma que uma 
semana antes das reuniões ocorridas na Câmara Municipal de Vitória, o presidente da Repú-
blica Wenceslau Braz já havia determinado o envio de uma tropa federal para Vitória com a 
justificativa de que ele fora informado de que se estava forçando a entrega das atas dirigidas 
à Junta Apuradora, ao presidente da Câmara Municipal de Vitória.14 

Todavia, foi isso mesmo o que acabou por acontecer. Ou seja, as atas “autênticas” 
foram de fato entregues ao presidente da Câmara Municipal de Vitória, o Vereador Demós-
tenes Magalhães e ao presidente da Câmara de Santa Leopoldina, o deputado Paulo Melo, 
eleito presidente da Junta. E foi supostamente com essas atas que eles teriam procedido à 
apuração das eleições.

Como se pode observar a partir do relato da própria “ata oficial” da apuração, o 
presidente da Câmara Municipal de Vitória não participara da formação da junta governista, 
e preferiu filiar-se à oposição. Na verdade, lavrava uma forte discordância política na Câ-
mara Municipal de Vitória. Tanto que em fevereiro de 1916, cerca de um mês antes de se 
realizarem as eleições, na sessão em que foi lida uma carta de agradecimento do candidato 
Bernardino Monteiro pelo apoio recebido de membros da Câmara, o Vereador Demóstenes 
de Magalhães, que era o presidente da Câmara, mas não era mencionado como tal no jornal 
oficialista, tomou a palavra para “protestar contra o ofício de solidariedade prestado pelos 
membros da Câmara”, e posicionou-se assim claramente contra a candidatura situacionista, 
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motivo pelo qual ele vinha sendo preterido como presidente da referida Câmara Municipal.15 

Assim, não foi o presidente Demóstenes Magalhães, mas o presidente “em exer-
cício”, que era na verdade o vice-presidente da Câmara, José Ribeiro de Souza, quem se 
arvorou em presidente da Junta Organizadora das eleições na Capital.  Nessa condição, ele 
procedeu, conforme mandava o Artigo 51 da famigerada lei eleitoral, à nomeação dos mem-
bros das mesas eleitorais, e garantiu dessa forma o controle situacionista sobre as eleições no 
município da capital.16

Passadas as eleições, porém, competia ao próprio presidente da Câmara de Vitória, 
como vimos anteriormente, a iniciativa para a formação da Junta Apuradora, e, mais impor-
tante ainda, a iniciativa de requisitar dos Correios as atas enviadas pelas mesas eleitorais. E 
de fato, conforme relatou o jornal oficial: “No Correio estavam as atas destinadas à Junta 
apuradora. Quando o presidente da Câmara Municipal de Vitória as requisitou, houve um 
praticante que se recusou a entregá-las, desobedecendo às ordens de um superior e arreba-
tando-as em seguida para local ignorado. Para completar tão ridícula farsa, esse funcionário 
requereu um habeas corpus que o juiz federal não encontrou o menor fundamento para conce-
der. A exploração destes incidentes é que deu lugar à ida da força federal. Agora os fatos se 
esclarecem inteiramente, e se vê como os oposicionistas são os réus dos crimes que tentaram 
atribuir aos seus adversários.”17

De acordo com essa matéria, o envio de tropas federais para o Espírito Santo, antes 
do dia da apuração, foi considerado pelos situacionistas uma clara tentativa de intimidação 
por parte do governo federal contra os governistas estaduais e a favor da oposição. Mas a jus-
tificativa que o presidente da República deu para essa intervenção foi, como vimos, a de que 
ele fora informado de que se “estava forçando a entrega das atas dirigidas à Junta Apuradora, 
ao presidente da Câmara Municipal de Vitória.18 

No entanto, se legalmente as atas deveriam mesmo ser entregues, mediante requi-
sição, ao presidente da Câmara Municipal de Vitória, por que se estaria forçando a entrega 
delas ao mesmo presidente, se essa era uma de suas atribuições legais? Por que o presidente 
da República determinaria o envio de tropas para prevenir e impedir a realização de um ato 
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legal?

O motivo da disputa e da obscuridade dos fatos parece bastante óbvio e está ligado 
à divergência política que existia na Câmara Municipal de Vitória, em que o seu verdadeiro 
presidente havia dissentido do apoio à candidatura situacionista. Essa situação política alijava 
o presidente de seu cargo com a posse “forçada” do vice-presidente, que era favorável à situ-
ação. E era este quem vinha “forçando” a entrega das atas pelo Correio e por isso o envio das 
tropas federais. Já que não competia legalmente a ele essa prerrogativa, e sim ao verdadeiro 
presidente da Câmara. 

A situação política, que não detinha mais o controle absoluto sobre a Câmara Mu-
nicipal de Vitória, uma vez que o seu presidente havia “debandado” para as fileiras da opo-
sição, tentou se antecipar aos seus adversários, e forçou a entrega das atas ao vice-presidente 
“em exercício”. Mas ela não foi bem sucedida nesse sentido, embora tivesse contado com a 
anuência da autoridade superior do Correio que teve a sua ordem desatendida por um fun-
cionário subalterno. 

Portanto, foi dessa forma que as atas acabaram mesmo por cair nas mãos dos re-
presentantes da oposição e do presidente da Câmara Municipal de Vitória. Estes, depois 
de constituírem uma Junta Apuradora, da qual, segundo eles mesmos, participaram quinze 
presidentes de Câmaras - uma informação contestada por seus adversários, que diziam ser 
apenas três o número de seus apoiadores -, procederam à “apuração” dos votos, e deram a 
vitória aos candidatos oposicionistas.

A suposta eleição de duas chapas, que se apresentavam igualmente como vencedo-
ras nas eleições, iria ser dirimida na última etapa do processo eleitoral: a etapa de reconhe-
cimento dos poderes dos eleitos, que era uma prerrogativa que cabia, no caso das eleições 
estaduais, ao Congresso Legislativo Estadual, a atual Assembleia Legislativa Estadual. 

No entanto, aí a pendência persistiu com os dois candidatos sendo igualmente re-
conhecidos. Depois de escaramuças e tiroteios travados na cidade de Vitória, os candidatos 
Pinheiro Júnior e Alexandre Calmon retiraram-se para Colatina, transformada então na nova 
sede do governo estadual e do próprio Congresso Estadual oposicionista.
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O Estado do Espírito Santo, com dois governos, passou a viver a partir de então 
em um clima de verdadeira guerra civil. Foi então solicitada a intervenção federal no Estado. 
E após muitas delongas, o pedido de intervenção foi finalmente recusado pelo Congresso 
Nacional no dia 17 de agosto de 1916. E isso significou a derrota definitiva da oposição. 

Esses fatos, muito mais bem estudados na dissertação de Namy Chequer, mostram 
que as câmaras municipais, e principalmente a Câmara Municipal de Vitória, em plena Pri-
meira República, 1889-1930, realizavam efetivamente aquilo que Muniz Freire já diagnostica-
ra como o seu principal papel: o de ser o “braço direito da fraude eleitoral”.
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A Câmara Municipal de Vitória, ao iniciar o ano de 1923, realizou sessões em que 
praticamente não havia nada para ser decidido. No dia 11 de janeiro, por exemplo, com a 
presença dos vereadores José Ribeiro de Souza - o mesmo que tinha sido o vice-presidente 
da Câmara durante os episódios da Revolta do Xandoca em 1916 -, João Rodrigues Pessoa, 
Heliodoro Pinto Ribeiro, Manuel Nunes do Amaral Pereira e do presidente Eugênio Neto - 
também nosso velho conhecido pois militara na Câmara desde o começo da era republicana 
-, foi lida e aprovada a ata da sessão anterior. Em seguida, passou-se ao expediente, mas não 
havia nenhuma correspondência para ser lida. Depois de aprovada a substituição de dois 
membros da Comissão de Justiça por outros nomes, passou-se para a ordem do dia. Contu-
do, a ata registrou: “Não havendo matéria, passou-se à segunda parte: nada mais ocorrendo, 
o senhor presidente declarou encerrados os trabalhos e encerrou a sessão.”01 

O esvaziamento da pauta mostra que nesse período da história da cidade a Câmara 
continuava com atribuições concretas muito limitadas. Menos de um mês depois disso, no 
entanto, no dia 10 de fevereiro do mesmo ano de 1923, o coronel Nestor Gomes, presidente 
do Estado, criou, através do Decreto nº 5428, a Comissão de Obras Estaduais de Vitória, 
depois transformada no Serviço de Melhoramentos de Vitória, anexada à Secretaria de Agri-
cultura, e cujas finalidades eram:

1º. - Dirigir as obras de remodelação da capital que competiam ao Estado por força 
do contrato celebrado com o município de Vitória, em 1º de setembro de 1921 e 
inovado em 19 de dezembro do mesmo ano.

2º. - Dirigir quaisquer outras obras que tiverem de ser executadas em Vitória por 
conta do Estado.

3º. - Dirigir as construções dos prédios, vilas operárias, mercados e hotéis constan-
tes do referido contrato, se se movimentarem por conta do Estado, ou fiscalizá-las, 
se forem movimentadas por conta de terceiro.
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4º. - Colaborar com a Prefeitura de Vitória, conjugando esforços e auxiliando-a, no 
que for cabível, no sentido de conduzir, do melhor modo, os serviços de remode-
lação projetados.

5º. - Administrar ou utilizar os prédios e terrenos desapropriados ou transferidos ao 
Estado por efeito do referido contrato, bem como quaisquer outros que o governo 
entenda de entregar-lhe.

6º. - Processar as desapropriações amigáveis de bens ou direitos necessários à remo-
delação e às construções de que se trata.

7º. - Levantar a planta dos terrenos do Estado em Santo Antônio, Suá e Praia Com-
prida e proceder a sua divisão em lotes, conforme as ruas que forem projetadas de 
acordo com a Prefeitura de Vitória.

8. - Deliberar e processar a venda dos prédios e terrenos a que se referem os nú-
meros 5º. e 7º., e que forem no todo ou em parte desnecessários ao serviço que 
serve de objeto ao presente decreto, os prédios pelo que valerem, sob a condição de 
pronta reconstrução, e os terrenos por preço até metade das tabelas em vigor, sob 
a condição de edificação imediata.

9º. - Acompanhar as obras de reforma e ampliação dos Serviços Reunidos de Vitó-
ria, fiscalizando-as diretamente ou por intermédio do fiscal que for nomeado para 
tal fim, na forma do respectivo contrato.

10º. - Prestar a colaboração de que a Secretaria da Agricultura necessitar em torno 
de obras nos municípios da Serra, e do Espírito Santo, atual Vila Velha”.02 

O serviço instituído por Nestor Gomes - com atribuições muito amplas, que po-
diam ser decisivas para o futuro da cidade, por prometer a sua “remodelação” -, seria dirigido 
por um profissional nomeado pelo Governo do Estado, estaria subordinado apenas a ele, 
e com verba própria designada no Orçamento Estadual. A sua criação representou de fato 
mais uma intervenção do governo estadual na administração municipal, que esvaziava mais 
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ainda as atribuições administrativas das câmaras de vereadores, principalmente a da capital.

Assim, na mesma data, e pelo Decreto 5250, o engenheiro Florentino Avidos, foi 
nomeado como primeiro diretor do serviço recém-criado.03

Florentino Avidos recebia em suas mãos, não apenas a administração de um órgão 
que seria decisivo nas transformações pelas quais a cidade de Vitória passaria mas também a 
direção de um aparelho estadual que promoveria o seu nome e iria defini-lo como o próprio 
sucessor de Nestor Gomes, em maio de 1924.

Antes disso, porém, em 24 de março de 1923, a Constituinte Estadual aprovou uma 
nova reforma da Constituição, que garantiu, entretanto, a nomeação do prefeito da Capital 
pelo presidente do Estado, quando já se fazia a eleição para prefeito nos outros municípios. 
O Artigo 58 dessa reforma definia que os negócios dos municípios seriam governados: 1. 
Pela Câmara Municipal, como órgão legislativo, composta por nove vereadores na capital, 
cinco nas demais cidades e quatro nas vilas, todos eleitos por quatro anos, mediante sufrágio 
direto pelos eleitores do município, no dia 15 de Novembro do último ano do quadriênio; 
e, 2. Pelos prefeitos, onde existirem e pelos presidentes da Câmara como poder executivo. E 
o parágrafo único desse artigo também definia que na capital haveria um prefeito, nomeado 
pelo presidente do Estado, mas remunerado pelos cofres municipais.04 

Naquela altura, a Prefeitura da Capital operava com uma margem de manobra or-
çamentária muito apertada. No orçamento da receita para o ano de 1924 foi prevista a soma 
total de quatrocentos e oitenta e uns contos de réis, formados em sua maior parte pelos se-
guintes impostos: o imposto sobre indústria e profissões, cento e quarenta contos; o imposto 
predial, cento e trinta contos; o imposto sobre carnes verdes, trinta e quatro contos; e o im-
posto sobre dízimo do pescado oito contos e novecentos réis. O orçamento previa também 
uma despesa total de quatrocentos e quarenta e três contos. Entre as despesas, salientava-se 
a que deveria ser feita com a administração municipal, que absorveria cerca de cento e vinte 
e cinco contos de réis, dos quais apenas cerca de um conto de réis era destinado ao expe-
diente da Câmara. Cerca de duzentos e trinta contos caíam sobre a rubrica “obras e serviços 
municipais”, na qual se destacavam: cinquenta e oito contos para a limpeza pública; vinte e 
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sete contos para a manutenção do Parque Moscoso; reforma e calçamento de ruas com vinte 
contos; cinco contos para viação suburbana e cinquenta e cinco contos com “outros melho-
ramentos”; com o cemitério público seriam gastos quinze contos; e com água, luz e esgotos 
outros quarenta e oito contos.05

Nesse contexto, o órgão criado por Nestor Gomes e dirigido por Florentino Avidos 
viria a ter um papel fundamental na vida da cidade, como veremos adiante.

Pouco tempo depois, a eleição de Florentino Avidos para o governo do Estado foi 
saudada como uma grande novidade na política capixaba não só porque ela seria realizada 
praticamente sem oposição à candidatura, apresentada pela situação dominante, à frente da 
qual pontificava o presidente em exercício, Nestor Gomes como também destoava comple-
tamente do acontecimento gravemente conflituoso que havia marcado as eleições anteriores, 
porque se tratava, supostamente, da eleição de um “técnico” ou de um “valor não político”, 
como afirmou o jornal oficial em matéria que ele transcreveu de uma revista nacional. Nós 
reproduzimos aqui essa reportagem porque ela sintetiza muito bem o contexto em que se 
deu a ascensão de Avidos ao poder estadual, e as expectativas que havia em torno dele. Dizia 
a matéria:

Um Valor Não Político

O Brasil tem sido, principalmente, governado por bacharéis desde que José Bonifácio, homem versa-

do nas ciências naturais, de sólida educação positiva, conseguiu, desenvolvendo prodígios de esforço 

e de habilidade, encaminhá-lo para a Independência. E como temos acumulado erros administrati-

vos e políticos, nessa gestão dos bacharéis não falta onde fazer reparos e censuras(...)

Agora acaba de ser indicado para a presidência de um Estado da Federação, o Espírito Santo, o Dr. 

Florentino Avidos, um engenheiro que com aquele Estado jamais teve, além dos de família, senão 

laços criados pelo exercício da sua nobre e utilíssima profissão. Na imprensa diária daqui, onde tão 

intensa e apaixonadamente se cultiva a intriga política, o aparecimento do nome do Dr. Avidos 

despertou uma série de interrogações e restrições. Mas, bem examinados, todos esses motivos de 

estranheza nisto se resumem: como se escolhe para a presidência do Estado, de modo normal e 

em situação unânime, um cidadão sem quaisquer antecedentes partidários? Porque escolhas em 



461

A Câmara na Era Florentino Avidos

condições tais para tão altas investiduras, aqui, só têm ocorrido quando o deflagrar das paixões de-

sencadeia lutas formidáveis, e só figuras totalmente fora dos grupos em litígio conseguem realizar 

o milagre da conciliação, afastando as possibilidades de perturbações graves, capazes até de afetar a 

coisa mais preciosa para o Brasil que trabalha, a ordem.

Essa hipótese, felizmente, dessa vez não se verificou no Espírito Santo, onde as dissenções partidá-

rias sempre foram tão intensas. O pequenino mas altivo Estado desfruta uma situação de perfeita 

paz. Ainda este mês, o nome do Dr. Florentino Avidos receberá a consagração das urnas. Estas serão 

unânimes, não existindo candidato adverso. A eleição, porém, terá outros característicos além dos de 

unanimidade e dos mais significativos, brilhantes e promissores.

A verdade é que se o Dr. Florentino Avidos é pouco conhecido nos círculos puramente políticos, 

pelos quais os diários do Rio principalmente fazem a sua trajetória, bem diferente, como homem e 

como profissional, é a sua situação perante a opinião pública da circunscrição da República, que o vai 

elevar a um posto supremo. À sua capacidade de engenheiro e de administrador e às suas altas quali-

dades pessoais de caráter o Espírito Santo em peso, como todas as pessoas que com ele já privaram, 

fazem justiça. Esse homem de vontade esclarecida e forte, possuidor de longa escola de trabalho, de 

espírito penetrante e equilibradíssimo, e desde longos anos identificado com os interesses e necessi-

dades da terra que o vai eleger, não só inspira uma larga confiança como saberá corresponder a ela. 

O Espírito Santo tem possibilidades naturais e simplesmente maravilhosas. Considerado sob tal 

ponto de vista, é um dos nossos Estados privilegiados. O progresso que vem realizando precisa, 

porém, de que lhe sejam dados impulsos decisivos. E se isso não tem acontecido até agora, e na me-

dida que seria de desejar, deve o fato ser atribuído à intensidade prejudicial das lutas de politicagem 

que ali se têm sucedido. Chegando ao poder nas condições mais pacíficas, circunstância essencial, 

preciosíssima, de que os últimos presidentes não puderam gozar, o Dr. Florentino Avidos poderá 

começar, desde o primeiro dia da sua administração, a enfrentar os problemas de organização e 

propulsão econômica. 

Não há dúvida que o Dr. Florentino Avidos é um homem totalmente isento de traços partidários. 

E se a estranheza aqui surgida nesse ponto inteiramente procede, nem por isso se poderá deixar de 

reconhecer que, exatamente, o governo feito por uma tal figura muito útil poderá ser ao Espírito 
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Santo. O ilustre engenheiro é um valor, apenas um valor não político. E porque os políticos falham 

tão frequentemente no apelo a valores semelhantes, deve ser recebido com todas as simpatias. É a 

nossa opinião muito sincera. O ilustre engenheiro muito poderá fazer pela grandeza material e moral 

do Espírito Santo.”06 

A posse de Florentino Avidos coincidiu com a posse dos novos vereadores da ca-
pital para o quadriênio 1924-1928. Foram eleitos: Manoel Silvino Monjardim, Manuel Nunes 
do Amaral Pereira, João Nunes Coelho, Jeremias Sandoval, José Ribeiro de Souza, Agustinho 
Bruzzi, Antônio A. da Gama Bastos, João Rodrigues Pessoa e Heliodoro Pinto Ribeiro.07 

Na mesma época, e já nomeado por Florentino Avidos, assumiu a Prefeitura Otávio 
Índio do Brasil Peixoto. O jornal oficial saudou o novo prefeito, e sumariou a sua biografia. 
Otávio Peixoto havia nascido na Serra em 1884, e era filho do coronel Francisco Fernandes 
Coelho Peixoto, antigo chefe liberal que no regime monárquico fora deputado provincial. 
Otávio Peixoto exercera a atividade comercial por muitos anos em Vitória, onde se elegeu 
Vereador em 1904, reelegendo-se em 1908. Pode-se dizer, portanto, que ele era um político 
originário da Câmara Municipal.  Em oito anos de vereança, ele vangloriava-se de ter, entre 
outras coisas, aprovado o projeto de remoção dos cemitérios do centro da cidade e o da 
criação do serviço funerário da Santa Casa de Misericórdia, que passara a funcionar plena-
mente há pouco tempo. Depois de ter exercido o cargo de tabelião em Viana, transferiu-se 
para Santa Leopoldina, onde foi eleito como prefeito no período de 1918 a 1920. Nesse ano, 
foi eleito presidente da Câmara de Santa Leopoldina e deputado estadual, reelegendo-se em 
1924 para esta última função.08 

Três anos depois, já próximo ao fim da gestão de Otávio Peixoto, as atas publicadas 
pela Câmara continuavam assombrosamente insípidas, e revelavam abertamente a margina-
lização dos vereadores da administração da cidade. No entanto, o jornal oficial publicou um 
número inteiramente dedicado ao notável quadriênio administrativo de Florentino Avidos, e 
dedicou uma página inteira à gestão de Otávio Peixoto, em que se vê como a cidade mudara. 
Vale a pena ler na íntegra o quadro que se traçou de Vitória, e do que faziam nela a adminis-
tração municipal e a estadual.
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A CRITERIOSA ADMINISTRAÇÃO DO PREFEITO OTAVIO PEIXOTO

UM ANTIGO PRECONCEITO

Por muito tempo reinou entre nós a ideia de que a cidade de Vitória, pela sua topo-
grafia e pelos relevos acidentados do seu solo, nunca se haveria de prestar a um plano aceitá-
vel de transformação, que tornasse a velha cidade numa cidade moderna, de ruas alinhadas, 
amplas avenidas e largas praças. Auxiliava muito essa ideia a visão do nosso xadrez de vielas 
curtas e tortas, de pardieiros arruinados, que davam a Vitória o aspecto aborrecido e imutável 
de um povoado asiático, melancólico e sem conforto. E mesmo que se tentassem os melho-
ramentos aqui, com os terrenos e as edificações valorizadas, estes seriam, como efetivamente 
estão sendo, difíceis. 

AS COLINAS DE VITÓRIA

Predominava então o acerto de que uma cidade só podia ser erguida em uma planí-
cie sem uma onda. Mas todos se esqueciam de que as colinas são os motivos mais sugestivos 
para a composição urbana, e de que o cenário natural de nossa terra, variado e rico, seria 
um dos mais interessantes para esse fim. O contraste de nossas baixadas com as montanhas 
verdes, que se dissolvem na luz intensa do dia, recortadas pelas águas da nossa baía ardente, 
pulverizada de penhascos pitorescos, forma um espetáculo de encanto e de atração perma-
nentes. Não faltaram, porém, opiniões aconselhando o abandono desta parte, cheia de tra-
dições, da capital, e lembrando o aterro dos mangues vizinhos para as construções futuras. 

O ABANDONO DA PARTE VELHA

Todavia, essas razões eram um grande erro. Não se podia deixar ao lado de uma 
cidade nova, higienizada, recém construída, um trecho como esse, de casinhotas e casebres 
ordinários, de aspecto intolerável, como uma constante ameaça ao lado saneado da capital. 
E é essa a parte mais importante de Vitória. Devido ao privilégio da situação portuária que 
desfruta, à localização de todo o seu forte comércio, aqui poderosamente vinculado, e ao 
desembarque das estações ferroviárias, nunca poderá perder a sua influência sobre as outras 
zonas, nem ser, por conseguinte, abandonado a sua própria sorte. 
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AS OBRAS DO GOVERNO

Hoje, todas as opiniões de certo variaram. As obras do porto e a ponte metálica 
em vias de conclusão, os numerosos trabalhos que estão sendo realizados em benefício da 
cidade, já lhe deram uma fisionomia atraente, e o seu perfil modificou-se de modo completo. 
Futuramente, todos esses terrenos e propriedades terão subido muito mais o seu valor, e 
seria para a administração um sacrifício enorme executar, forçada, obrigatoriamente, o que 
atualmente aí realiza com relativa facilidade, embelezando e dando eficiência ao seu melhor 
e principal trecho. 

PROBLEMAS ESQUECIDOS

Fez-se, pois, o que se impunha, o que se pleiteava, por um antigo preconceito in-
fundado, adiar para mais tarde. Adiar apenas para mais tarde (sic), o que se tinha irremedia-
velmente de fazer depois, por um preço muito mais elevado. Por descuido é que esses graves 
problemas urbanos, da mais alta repercussão, foram sendo deixados em herança aos seus 
sucessores, que não os encaminharam para a solução que, agora, estão tendo, esquecidos, 
como se achavam, desde 89. É evidente, assim, que devíamos tratar do saneamento da cidade 
velha, afastar o pensamento do seu abandono e aproveitar, paulatinamente, as possibilidades 
das novas áreas, que é com que, na hora atual e no futuro, poderemos contar. 

PROCURA DE TERRENOS

Assim mesmo, Vitória luta angustiosamente com a falta de espaço para sua expan-
são. Dentro do perímetro propriamente urbano, não se encontram mais lotes de terrenos 
facilmente negociáveis. As antigas grandes propriedades foram divididas e formam excelen-
tes bairros modernos, como as chácaras do Vintém e do Muniz, que está sendo construída. 
Providência igual será tomada sobre os morros vizinhos, que foram invadidos pelas popula-
ções desfavorecidas e que oferecem uma das maiores dificuldades, com a sua permanência, à 
presente administração da Prefeitura, devido à falta de um local apropriado para recebê-las. 
Embora seja urgente, esse desalojamento, dados os inconvenientes do contrário, que fere ao 
mesmo tempo a higiene e a estética da cidade, não é praticável no momento, devido àquele 
tropeço. 
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NOVOS BAIRROS

Restam apenas os terrenos mais preferidos da Praia Comprida e do arrabalde da 
Bomba, que em sua quase totalidade têm posseiros, e esperam somente trilhos e veiculação 
conveniente para obedecer-lhe às plantas traçadas pelo engenheiro urbanista Saturnino de 
Brito, já em execução, por onde as novas ruas vão se abrindo em acelerado desenvolvimento. 
Em próximo futuro, esses arrabaldes estarão todos construídos, e a cidade será uma só, sem 
a melancólica aparência das velhas edificações. 

Não é necessário ser um visionário para avançar tão simples afirmação, destituída 
de qualquer vislumbre de audácia. Leva-nos fatalmente a esta conclusão um golpe de vista 
sobre os dados do desenvolvimento e do progresso, que tem feito a nossa terra nesses úl-
timos anos, sob a criteriosa e honrada administração do Exmo. Sr. Dr. Florentino Avidos, 
auxiliado pelo Sr. Otavio Peixoto, Prefeito da capital. 

ESTRADAS DE AUTOMÓVEIS

O município não pode ficar alheio ao movimento que se vinha fazendo, no Estado, 
em prol das boas estradas de rodagem e de automóveis. É sabido que a viação elétrica, por si 
só, não satisfaz as necessidades dos centros pequenos e pouco auxilia os seus florescimentos. 
O ideal é o automóvel para as zonas urbana, suburbana e rural, num sistema completo e se-
guro. Só por meio dele se pode atingir os municípios próximos e aqueles arrabaldes distantes.

A Prefeitura municipal aparelhou-se para construir e aparelhar as estradas existen-
tes. O movimento que Vitória, a nossa linda capital, tem feito, pode-se, assim, medir pelo 
número de quilômetros trafegáveis das estradas que possuímos. Os seus serviços, nesse sen-
tido, estão sempre em ativo andamento. Damos aqui a relação da quilometragem municipal, 
que é a seguinte:
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Todas essas zonas, antigamente sem meios de comunicação, agora se ativam e flores-
cem, devendo esse benefício à rapidez e comodidade desse veículo moderno, que transporta 
passageiros e mercadorias para todos os recantos de Vitória e dos próximos municípios. 

CALÇAMENTO DE RUAS

Era de natureza urgente esse trabalho.  Antes das estradas, devíamos ter prontas, 
para receber os veículos que tinham de percorrê-las, as ruas da cidade. Estavam, como é 
notório, em desmantelo completo. A iniciativa particular, que em Vitória é bastante atrevida, 
por várias vezes tentou utilizar o automóvel, mas não conseguiu fixar entre nós essa con-
quista definitiva de todas as cidades, porque não podia vencer o estado lastimável das ruas, 
em matéria de calçamento. O Sr. Otavio Peixoto encarando essa dificuldade, sem desfale-
cimentos, com o propósito de resolvê-la, cobriu de paralelepípedos várias das nossas mais 
frequentadas vias públicas, dotando a nossa capital com um leito extenso de tráfego cômodo 
e regular. Graças a esse esforço tenaz, o automóvel imperou e fixou-se, incorporando-se 
finalmente integrado em nossa incipiente civilização. E não foi só essa aquisição a vantagem 
que obtivemos, pois o calçamento é a condição preliminar da beleza das ruas, e ele fez mudar 
inteiramente a face das beneficiadas com esse melhoramento. Acresce notar ainda, nas vias 
públicas reformadas, a construção dos drenos e dos esgotos de águas pluviais que não fun-
cionavam, inutilizados pelo uso e pela precariedade do seu material primitivo. 

Desapareceram, assim, as inundações constantes das ruas Sete de Setembro, Gama 
Rosa, Coutinho Mascarenhas, praça Costa Pereira; e ficaram com formoso aspecto as ruas 
que foram calçadas: Aristides Freire, Deocleciano de Oliveira, Barão de Monjardim, Nestor 

RAMAIS DA ESTRADA DA SERRA E MARUÍPE
Camburi 05 kilômetros
Laranjeiras 02 kilômetros
Manguinhos 05 kilômetros
Jacaraípe 12 kilômetros
Jacuí 10 kilômetros

TOTAL 34 kilômetros
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Gomes, Coronel Monjardim, Treze de Maio, Presidente Pedreira, trecho da avenida Beira-
-Mar - projetada -, Henrique de Novaes, Duque de Caxias, Arariboia, Misael Pena, Henrique 
Coutinho, travessas Luiz Antônio e Aguirre, e ainda outros pontos de menor importância. 
Convém salientar a macadamização da rua de Jucutuquara, a variante da reta do Romão e da 
estrada da Praia Comprida, que sofre cuidadosos reparos interativos, como também os ater-
ros de ruas deste bairro, que será sem demora calçado. Todas essas obras merecem o maior 
destaque e dão vulto à administração que as concebeu e realizou.

MOVIMENTO DE AUTOMÓVEIS

Não é para estranhar que o movimento de carros-automóveis tenha crescido ex-
traordinariamente. Pode-se afirmar que o mesmo começou a existir efetivamente em Vitória 
desde o ano de 1926, data dos registros da Prefeitura municipal. Até agora o número desses 
veículos, aí registrados, sobe às seguintes cifras:

Ônibus 1
Esperiência 5
Aluguel 62
Particulares 66
Caminhões 63
Autos oficiais 18

TOTAL 215

GRÁFICO DA ÁREA CALÇADA DE VITÓRIA
Calçamento a paralelepípedos

a) Sobre areia 4.707,000 m2

b) Alvenaria 24,000 m2

Passeios
a) Ladrilhado 87.674,000 m2

b) Cimentado 262,070 m2

c) Empedrado 2.025,000 m2

Ensaibramento de estrada: 8.722,000 m2
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Não estão incluídos nessa estatística os caminhões oficiais, sem registro, da Polícia, 
da Comissão de Melhoramentos e do Corpo de Bombeiros. Mas pode-se estimar o total de 
carros existentes, em circulação, em 250 aproximadamente. 

O CENSO DA POPULAÇÃO

Para uma atividade que se limita a um ano de existência, como a dos automóveis, 
seria exagero pedir mais. Isso mesmo já revela um excelente esforço, esse elevado número 
de veículos em nossa praça, e demonstra que a nossa vida tem progredido muito, dando esse 
índice uma interessante prova do nosso rápido florescimento. Quer dizer que a nossa ativi-
dade se agiganta celeradamente. E nota-se essa verdade de modo até material, pelo aspecto 
movimentado das ruas e das praças, dos cafés, dos arrabaldes, pelo vulto que os negócios 
tiveram e ainda têm em plena crise financeira, e pela fisionomia intensiva que vai tomando a 
cada passo a capital do Estado. Para julgarmos sobre uma base segura de avaliação, tomemos 
os resultados censitários da operação que o Sr. Otavio Peixoto levou a efeito em nosso mu-
nicípio, preenchendo essa lacuna grave. 

Consta desse inquérito, para a cidade e seus arredores, o número de 33.000 habi-
tantes, sendo de 16.560 a soma relativa aos homens, e de 17.040 a relativa às mulheres. Essa 
estatística está exata, porque uma outra estatística, muito interessante, a aprova inteiramente. 

CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS

Havia no município, há dez anos, na época do recenseamento federal, 2.900 casas. 
Esse total elevou-se em 1927 a 4.800. Abriram-se novas ruas, surgiram novos logradouros, 
e era natural que se fizessem, como de fato se fizeram, muitas construções. O resultado dos 
prédios construídos nesse quadriênio é representado pelos totais que oferecemos a seguir:

1924 220
1925 399
1926 370
1927 (até abril) 77

TOTAL 1.066
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Ora, não só há aí atualmente o dobro dos prédios, como as construções aumenta-
ram enormemente e os aluguéis continuam bastante altos, denotando carência de habitações. 
Equivale afirmar que a nossa população se multiplicou. E tem-se notado o crescimento, no 
segundo semestre deste ano, do número avultado de licenças concedidas para construções. 
São reflexos resultantes de uma brilhante administração que valorizou todas as propriedades, 
revertendo isso, é verdade, em bem dos cofres municipais, que teve as suas rendas majoradas, 
como evidencia este quadro comparativo dos orçamentos anuais da Prefeitura em vários 
exercícios:

OUTROS MELHORAMENTOS

Com a verificação da crise financeira, todas as iniciativas tornaram-se temerárias, 
e é esta a causa que faz demorar trabalhos em começo de realização, mas que, aos poucos, 
se transformam em realidade, como a reforma da limpeza pública, criação do balneário na 
saudável e bela praia de Camburi e outros. A limpeza pública realiza-se hoje por meios me-
cânicos mais simples, com maior eficiência e economia de tempo, esperando-se para breve o 

MAJORAÇÃO DAS RENDAS
Governo Bernardino Monteiro
1916 333:414$368
1917 327:812$583
1918 326:703$396
1919 325:433$737
Governo Nestor Gomes
1920 362:963$910
1921 440:213$591
1922 506:474$479
1923 558:515$341
Governo Florentino Avidos
1924 706:479$815
1925 1.044:109$423
1926 1.149:813$030
1927 (orçada) 1.350:000$000
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assentamento do forno crematório do lixo, que completará a remodelação desse serviço. O 
projeto do balneário sofre ainda a atenção e o estudo das seções competentes.

O PAÇO MUNICIPAL

Fechemos esta peregrinação por Vitória, e lembremos, por fim, a reconstrução que 
se efetuou no Paço e na Câmara Municipal, constituindo-se essa obra o melhor da atividade 
administrativa do Sr. Otavio Peixoto. Sede dos poderes municipais, será daquele palacete que 
serão dirigidos, como sempre, os destinos da cidade. Os seus sucessores saberão inspirar-se 
nessa viva lição de honradez, de inteligência e de trabalho que o Sr. Otavio Peixoto, íntegro 
Prefeito da capital, deixa quando terminar a sua gloriosa e brilhante administração do muni-
cípio”.09 

               Antiga sede da Câmara Municipal e da Prefeitura de Vitória-Década de 30.   
                             Fonte: Site do Arquivo Público Municipal de Vitória
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Nesse contexto, vale a pena ler igualmente a descrição que foi feita da cidade de 
Vitória, no mesmo número do jornal que homenageava a administração Florentino Avidos.

OS ASPECTOS INTERESSANTES DA CIDADE. ANTIGUIDADES E NOVIDADES.

Pode-se dizer, sem receio de exagerar, que Vitória é uma cidade que renasce. Sem 
descer aos primeiros dias de sua vida, porque seria uma reconstituição difícil de se empre-
ender sem o auxílio dos arquivos, sempre defeituosos, podemos recordar, no entanto, a sua 
existência há uns quatros lustros atrás. 

Poucos se lembrarão, talvez, de que Vitória era um amontoado de construções an-
tiquadas e feias, sem jardins, sem luz elétrica, sem bondes, sem água canalizada, sem esgotos, 
sem nenhum dos requisitos imprescindíveis a um meio civilizado. Um teatro feito de madei-
ra, embora não fosse uma obra detestável, recebia de vez em quando uma companhia de bur-
letas. (...) Quase nenhum comércio, pouco adiantamento intelectual e nenhum intercâmbio 
de ideias, nenhum traço, enfim, das cidades bafejadas pelo progresso e pela vida.

Veio, porém, o plano de erguer do marasmo a cidade de Nossa Senhora da Vitória, 
capital deste Estado pequeno e futuroso, e, como por encanto, a cidade se viu possuidora de 
muitos melhoramentos, que tanta falta lhe faziam. Mas, ainda assim, muita coisa ficou por 
fazer, especialmente porque, ao lado dos grandes prédios, de construção moderna e impo-
nente, ficaram os casebres ridículos, e as ruas continuaram, na sua maioria, estreitas e mal 
calçadas, sem um alinhamento obediente aos preceitos rigorosos da simetria. 

Contudo, não era possível prosseguir a obra iniciada. O interior reclamava a as-
sistência dos poderes públicos, porque não tinha estradas nem recebera os benefícios, tão 
prodigamente distribuídos à capital. E vai daí, já integrada no rol das cidades saneadas e 
policiadas, Vitória recaiu, entretanto, na sua existência morna de semialdeia, apresentando 
sintomas de verdadeira decadência, porque já então se viam os vestígios de um impulso que 
não chegou a possuir toda a seiva necessária. 

Foi assim que encontrou a cidade o atual governo, foi assim que a viu antes mesmo 
de ascender à presidência do Estado, o ilustre Sr. Dr. Florentino Avidos. Habituado, como 
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engenheiro, a seccionar as florestas e as pedreiras, para em seu seio estender o leito das estra-
das, não se lhe afigurou tarefa difícil rasgar a cidade em avenidas e praças, onde os veículos 
conseguissem transitar com mais facilidade, onde a vista pudesse se alongar sem opressão. E 
esse plano de reconstrução vem S. Ex.ª executando, praticamente auxiliado pelo seu ilustre 
Secretário de Agricultura, Terras e Obras, Dr. Moacir Avidos, cuja capacidade de trabalho 
enche de admiração os que contemplam a sua obra. 

Parece oportuno ao cronista olhar em toda a cidade o influxo desse trabalho, lan-
çando a vista ao que ficou atrás e ao que vem sendo feito, porque esse é um dos aspectos 
mais interessantes da cidade. 

O LARGO DA CONCEIÇÃO – O REGUINHO – O BECO DO ESTANQUE – OS 
PELAMES – A CHÁCARA DO VINTÉM. 

Predomina hoje, por assim dizer, o elemento novo na população da nossa capital. E 
é fácil de compreender porque o trabalho foi atraindo gente de outras plagas, e a mocidade 
atual não se pode lembrar da cidade em seus característicos de há uns vinte anos atrás.

A não ser por ouvir contar, poucos dos nossos jovens se lembrarão de que o Largo 
da Conceição, onde hoje está instalada com mais amplitude, aliás, a bela Praça da Indepen-
dência com o seu jardim e os seus repuxos, belos prédios, cafés luxuosos e um lindo teatro, 
era um capinzal cheio de castanheiras, em cujos troncos ficavam amarrados os burros de 
carga. Capinzal onde as crianças, desconhecendo ainda o futebol, faziam os jogos de sela e 
de barra, de batalhões e de presos fugidos. Do tempo em que no Largo havia a Igreja, não se 
recorda o cronista desta secção; mas, tomando mesmo o aspecto da época do Melpômene, 
com aqueles pés de castanha e um barracão com apetrechos para ferrar animais, já é assaz 
interessante o confronto com a situação “de imponência” da nossa Praça.

E o Reguinho? Quem se lembrará desse lugar onde a meninada fazia os seus jogos 
de rasteira, antes das inovações esportivas que hoje dominam? Sobre o Reguinho estão agora 
belos prédios. 

O Beco do Estanque, onde a ralé se comprazia em bernardas e libações, desapare-
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ceu sem deixar um só vestígio. Ele existiu no ponto em que estão os passeios circulares da 
Praça da Independência. 

Os Pelames já há muitos anos cederam lugar ao magnífico trecho formado pelas 
ruas Gama Rosa e Coutinho Mascarenhas.   

E a Chácara do Vintém? Escondida na vegetação das fraldas dos Morros do Mu-
lundu e da Piedade, a Chácara do Vintém era um agrupado de casinhas toscas, onde morava 
gente humilde. As festas ali eram sambas e descantes, como nos vilarejos do interior, e os 
fuzuês eram comuns. Quando o governo atual resolveu construir habitações para funcioná-
rios, lembrou-se em boa hora de aproveitar aquele pedaço de terreno. Uma ideia feliz porque 
a Chácara do Vintém estava colocada a dois passos do centro da cidade. A transformação 
operada sob as vistas do jovem e brilhante engenheiro Dr. Moacir Avidos foi o que, na força 
da expressão, se deve chamar de radical. Lá estão hoje as avenidas dos funcionários, bons 

  Ruas Sete de Setembro e Graciano das Neves em 1939.    
     Fonte: Site do Arquivo Municipal de Vitória.
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prédios de particulares, vilinos e jardins.

 O MOSCOSO

O bairro chique da cidade não estacionou nessa obra ciclópica de construções e 
aformoseamentos empreendida pelo governo atual. Na alameda dos fundos do Parque, to-
dos os claros do terreno foram preenchidos com a construção de ricos palacetes. Ao lado do 
Quartel, na encosta do outeiro em que está colocado o Colégio Batista, construiu o governo, 
obedecendo ao plano de dar moradias aos servidores do Estado, uma outra avenida para 
funcionários. Nos demais terrenos baldios das adjacências, à rua do Norte, nos fundos da rua 
Henrique Coutinho, pelas fraldas do Morro de Santa Clara, belas construções de iniciativa 
particular foram erguidas. 

A ladeira da Tapera alargou-se, e um acesso mais suave foi aberto para o Morro de 
São Francisco. Fez-se o viaduto, que é uma encantadora obra de arte e que está destinado 
a representar um saliente papel à medida que as construções se forem levantando nas suas 
proximidades.

A CIDADE ALTA

Mereceu a Cidade Alta, onde se acham instalados quase todos os departamentos ad-
ministrativos do Estado, igrejas e colégios, uma atenção especialíssima do presidente Avidos. 

As ladeiras que dão acesso à cidade, principalmente as de mais movimento e mais 
necessárias, mesmo aos interesses do trânsito dos pedestres e do tráfego dos veículos, como 
a de São Francisco (coronel Monjardim), a do Egito e Maria Ortiz, notadamente estas duas 
últimas, foram aformoseadas e melhoradas. A primeira com a modificação da porcentagem 
de atividade e reforma do leito, e as segundas com escadarias elegantes, de encantador as-
pecto. 

A antiga rua da Pedra ou ladeira do Chafariz, assim como a do Palácio foram com-
pletamente remodeladas, desaparecendo a rampa íngreme e o trecho rochoso para dar lugar 
à avenida Nestor Gomes, que é o mais suave caminho para a Cidade Alta, indo do ângulo da 
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rua Duque de Caxias com a Maria Ortiz até a rua 1º de Março com a do Comércio. Prédios 
custosos e residenciais aprazíveis ornam essa avenida, que o povo, para melhor traduzir o seu 
aplauso, chama de Boa Ideia.  

O jardim do Palácio foi reformado, sendo construída uma gruta interessantíssima 
que seria objeto de atração de excursionistas se mais divulgada estivesse a sua existência.

A AVENIDA CAPIXABA

Esta bela avenida, que começou a ser rasgada nos últimos meses do governo Nestor 
Gomes, sob o traço e direção do engenheiro ilustre que o deveria suceder na presidência do 
Estado, é sem dúvida uma das belas partes do programa de realizações que o Dr. Avidos vem 
executando.

A antiga Avenida Capixaba, em 1936, que mais tarde passaria a se chamar “Avenida Jerônimo 
Monteiro.          
   Fonte: Site do Arquivo Municipal de Vitória.
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Derrubado o casarão onde estava instalada a Administração, demolidos os casebres 
da rua do Sacramento, velha companheira do Estanque, da rua Pereira Pinto, da chamada 
obra do Batalha (praça Marechal Floriano), feito o alargamento da rua Jerônimo e outras 
modificações complementares, surgiu a avenida, dando expansão ao comércio, oferecendo 
mais encanto à vista, mais aprazibilidade aos passeios, conferindo, em suma, um ar de cidade 
moderna e elegante a esta generosa terra capixaba. As suas construções são todas de magní-
fico aspecto, e rapidamente se vão enchendo os claros de terrenos. 

Já foi construído o novo Mercado, atraindo assim o comércio e as empresas de 
transporte e descongestionando o centro propriamente dito da cidade. 

OS BAIRROS

JUCUTUQUARA

O Carvalhinho, o Cruzamento e Jucutuquara, propriamente dito, sofreram uma 
transformação tão séria que o aspecto do chamado novo bairro de Jucutuquara não permite 
reconstituir mentalmente a topografia e os característicos do antigo reduto da família Mon-
jardim. A chácara, os pântanos, cederam lugar ao aterro e ao canal, sendo construídas ainda 
pelo governo quatro avenidas extensas para funcionários entre o canal e antiga salina. Muitas 
construções de mais de um pavimento hoje se erguem no populoso bairro, que já dispõe de 
bares, cafés, restaurantes, açougue, bilhares, devendo ter ainda a igreja, que está em constru-
ção, e um cemitério, segundo o alvitre do ilustre governador da cidade. 

Aos domingos, Jucutuquara regurgita, porque o futebol atrai para lá uma grande 
parte da população. Muito próximo da cidade, sendo fácil a condução, pois do Forte de São 
João até o Cruzamento temos o leito de cimento armado, Jucutuquara é um bairro que está 
em franco progresso. As construções, embora modestas, vão se fazendo quer na baixada 
conquistada pelo governo com os aterros quer na antiga estrada e nos morros. Tendo seis 
escolas primárias, fábrica de tecidos, uma vila operária, um posto de assistência, uma subdele-
gacia policial, além dos demais requisitos já mencionados, Jucutuquara é, sem favor, a capital 
dos bairros, na expressão com que o povo exprime a designação do arrabalde principal. 
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 A PRAIA COMPRIDA E A DO SUÁ, BOMBA E O BARRO VERMELHO

A Praia Comprida é um dos recantos elegantes da cidade. Residência de capitalistas 
e altos funcionários, balneário concorrido, a Praia Comprida tem melhorado bastante, sendo 
notável o número de construções novas, todas ricas e pitorescas.

O Suá é um bairro mais modesto, sendo poucas as construções elegantes ou luxuo-
sas. Muitos operários e pescadores, notadamente estes últimos, residem no Suá.

A Bomba e o Barro Vermelho, conquanto mais populosos, nada diferem do Suá. 
São igualmente bairros modestos, havendo, entretanto, algumas chácaras de capitalistas, com 
aprazíveis vivendas. 

SANTO ANTÔNIO

Santo Antônio tem os seus característicos particulares. Dá a impressão, a quem o 
visita, de que está muito isolado da cidade. É um bairro muitíssimo populoso, predominando 
o elemento operário e especialmente adventício. Lá estão instalados os cemitérios da cidade. 
O Governo construiu um grande muro de proteção no chamado Buraco Quente e nas adja-
cências de Caratoíra, alargando a estrada que conduz a Santo Antônio. 

A VILA RUBIM

A Palha, como ainda lhe chamam os capixabas conservadores, tem aspectos desen-
contrados. Cá em baixo, bons prédios, açougue, farmácia, lojas, empórios bem sortidos. Lá 
em cima, algumas casas de construção moderna e as choupanas em quantidade extraordiná-
ria, desde o Quadro até as Cabritas. É o reduto carnavalesco da cidade. Lá se têm formado 
quase todos os nossos ranchos e cordões.

O chafariz da praça Dr. Ataíde, que é o Quadro, é o que mais nos lembra o antigo 
aspecto da capital. As crianças disputando o lugar para encher as latas, as mulheres discutin-
do ou tesourando a vida alheia, como nos bons tempos - segundo dizem os velhos capixabas 
- dos chafarizes da Fonte Grande e das Pedreiras. 
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Tem a Vila Rubim a sua igrejinha no alto da pedra – a capela de São Vicente de 
Paulo – e as suas ruas são quase todas com nomes de santos: Santo André, São Felipe, São 
João, São Tomé...

Vila Rubim já teve o seu jornalzinho, O Rubinense, dedicado, como todos os pe-
quenos semanários suburbanos, a propugnar pelos altos interesses do bairro, fazendo ligeira 
crítica a homens e coisas. 

A PIEDADE

O Morro da Piedade ou da Fonte Grande é um núcleo muitíssimo povoado. Na 
encosta, ali pelas imediações da Convertedora, há ótimas moradias, e, um pouco mais para 
dentro, antes da eminência, existem belas chácaras e sítios pitorescos. O “Buraco de Isabel”, 
uma nascente opulenta de ótima água, onde foi feita uma captação para auxiliar a rede de 

                                                           Vila Rubim em 1902.     
           Fonte: Site do Arquivo Municipal de Vitória.
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distribuição da cidade, e o antigo manancial que abastecia o velho chafariz, são trechos muito 
agradáveis e dignos de atrair os passeantes. 

O MORRO DOS BASTOS

Eis aí um trecho quase desconhecido da nossa população e que é, no entanto, um 
dos mais belos de nossa ilha. A natureza, naquela serra, é um prodígio indescritível. Árvores 
pujantes, frondosíssimas, extensas planícies, de onde se descortinam quase que os dois lados 
do mar.

Já um dos colaboradores do Diário lembrou a ideia de uma estrada circulando toda 
a ilha da Vitória, apontando como compensação das despesas a atração de turistas e a valo-
rização dos terrenos da parte da cidade. É uma lembrança que não deve ser desprezada, pois 
os sítios da outra banda de Vitória, desde as adjacências da Ponte da Passagem até o campo 
do Inhanguetá, são admiráveis no seu aspecto bucólico. 

A IMPRESSÃO GERAL DA CIDADE

Vitória apresenta neste momento, a quem a contempla e visita, um aspecto de ci-
dade em que se trabalha ardentemente. Nem a situação realmente melindrosa, que hoje as-
soberba, não uma, mas todas as praças brasileiras têm conseguido arrefecer o trabalho de 
embelezamento da cidade. De um lado, o governo realizando, por administração direta ou 
por contrato, obras de vulto e de significativo alcance, como a construção do porto e seus 
armazéns, e a ponte de ligação. A Prefeitura realizando o calçamento, a paralelepípedos, de 
várias ruas da cidade, e dotando de estradas macadamizadas os arrabaldes. O prefeito Otavio 
Índio e o Dr. Moacir Avidos conservam a direção dos serviços destinados a embelezar a 
capital, agindo com perfeita união de vistas, orientados um e outro pelo amor à nossa terra, 
que é o berço querido de ambos. 

Vê-se de outro lado a iniciativa particular, secundando arrojadamente o governo. 
Nesses últimos três anos, sem contar os belos prédios de residência levantados em vários 
pontos da cidade, foram construídos, na parte central da cidade, edifícios como o Majestic, 
o Banco do Brasil, o Banco Inglês. Está em vias de conclusão o palacete Morgado, um dos 



mais altos e amplos de Vitória. 

Está em construção, no antigo terreno do “Éden Parque”, com vista para a avenida 
Capixaba e rua Sete de Setembro, no ângulo desta rua com a avenida, o edifício em que será 
instalado o cinema Glória. Esse edifício será um dos mais imponentes da cidade. Como ci-
nema, será inaugurado em janeiro, e terá 1.800 lugares, obedecendo aos mais altos preceitos 
de higiene, elegância e conforto a sua instalação. O Hotel terá 100 quartos, sendo grande 
parte com apartamentos especiais, dispondo de um salão especial para festas, como se exige 
nos modernos casinos urbanos. Haverá ainda 15 salas para escritório, e na parte térrea, 10 
cômodos para estabelecimentos comerciais, dando para as avenidas Beira-Mar e Capixaba 
e rua Sete de Setembro. A construção desse edifício, que é um cometimento de alta impor-

                                                           Edifício Glória em 1936.    
            Fonte: Site do Arquivo Municipal de Vitória.



tância, revelador do espírito progressista dos componentes da Empresa Santos & Compa-
nhia, está entregue ao engenheiro Franz Kaindt, que foi o construtor do casino de Copaca-
bana, do Hotel Glória e de outras suntuosas edificações da capital da República. 

 Em frente a esse edifício ficará o do Banco Hipotecário de Minas, já em estado 
de construção muito adiantado, e que é também um lindo prédio. Nos terrenos do antigo 
Mercado levantará o Banco do Espírito Santo o edifício de sua sede. Muitos outros palacetes 
estão em projeto e em breve ostentaremos aos olhos dos viajantes uma cidade não só das 
mais belas senão também das mais ricas do país. 

É, portanto, um futuro brilhantíssimo o que está reservado à nossa cidade, princi-
palmente se continuarmos a ter no governo homens como o atual Presidente, que realiza o 
milagre de dirigir com justiça e impulsionar todas as forças vivas do Estado para o progresso, 
que constitui o sonho e a finalidade de todos os povos jovens.10 
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No mesmo dia em que o jornal oficial anunciou no Espírito Santo a morte e o as-
sassinato de João Pessoa, em Pernambuco, ocorrido no dia 26 de julho de 1930, ele também 
comentou a recente vitória do candidato da situação ao Senado federal, para preenchimento 
da vaga deixada em aberto com a morte do senador Bernardino Monteiro.01 

A tranquila eleição do novo senador, Abner Mourão, decorreu num ambiente de 
“harmonia e entusiasmo” não só em virtude da “grande simpatia” do candidato do Partido 
Republicano do Espírito Santo – PRES, como também devido ao fato de que ele fora na 
verdade candidato único. A vitória traduzia, segundo o Diário da Manhã, a “confiança” que os 
“espírito-santenses” tinham nas “garantias” do governo vigente, cujo candidato a presidente 
da República, Júlio Prestes, igualmente acabara de vencer o pleito nacional e apenas aguarda-
va para tomar posse.02 

A morte do presidente da Paraíba foi relacionada exclusivamente à política regional 
e aos problemas pessoais que opunham o candidato a vice-presidente na chapa derrotada de 
Getúlio Vargas, à família de João Duarte Dantas, membro de uma influente família do interior 
daquele estado nordestino, que havia sido preso recentemente por ter liderado a luta armada 
no interior contra o chefe do governo regional. O jornal situacionista lamentou a ocorrência, 
que ele considerou “destoante dos nossos foros de civilização”, mas não estabeleceu, como 
era de se esperar, qualquer relação entre o episódio e a disputa política nacional. Tão certo 
ele estava de que nesse plano a sucessão de Washington Luís estava plenamente assegurada e 
resolvida com a vitória de Júlio Prestes.  O continuísmo, tanto no plano nacional quanto no 
estadual, lhe parecia favas contadas, como demonstrara a própria vitória de Abner Mourão.

A Câmara continuava a funcionar normalmente. Assim, em sessão realizada em 
11 de agosto de 1930, ao ser comunicada a morte de João Pessoa, o vereador João Nunes 
Coelho proferiu discurso em que algumas passagens merecem ser lembradas. Nunes Coelho 
lembrou que a Câmara de Vitória já existia desde os tempos coloniais - uma lembrança que 
se perdeu depois disso, infelizmente -, assim era preciso que nela se registrasse com pesar a 
morte e o assassinato de João Pessoa. Para Coelho: “A morte trágica do insigne ministro que 
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neste instante presidia o seu Estado natal, por todos condenada – enlutou o nosso grande 
país, nodoando a sua história e degradando-nos perante as nações civilizadas, onde os políti-
cos derrotados felicitam aos vencedores após as maiores contendas que se operam.”03 

Até aí, portanto, o assassinato de João Pessoa continuava a ser visto como um epi-
sódio da política local, sem maiores repercussões no plano nacional. 

Todavia, na ata de 10 de setembro já se vislumbrava nos discursos da Câmara sinais 
não só de ameaça política como também de que a interpretação “localista” do episódio de 
Pernambuco era deixada para trás, em benefício de uma outra em que ele era diretamente im-
plicado na questão nacional – reabrindo-se assim o conflito político que parecia equacionado. 
Na sessão do dia 10 de setembro de 1930, por exemplo, ao refletir a situação “revolucioná-
ria” que se criara em alguns Estados da federação, o vereador Mário Wanderley pronunciou 
discurso no qual afirmou: “No ambiente de paz em que se encontra a nossa Pátria, neces-
sitando apenas de luzes e cooperação de seus filhos para atingir o apogeu de grandeza, não 
é justo que se esteja a reviver dissídios políticos ocasionais – úteis apenas nos momentos da 
luta.”  Mário Wanderlei ainda usou a tribuna para cumprimentar o senador Paim Filho, do 
Rio Grande do Sul, por sua declaração categórica de que “a Guerra Civil não se fará com o 
Rio Grande do Sul, porque não a quer o chefe do Partido Republicano Rio-grandense, não 
a quer o presidente do Rio Grande, não a quer o Rio Grande do Sul.” Essa declaração tivera 
uma forte repercussão nacional, e por isso o vereador situacionista pediu a sua transcrição 
nos anais da Câmara de Vitória – ainda na esperança de que ela pudesse realmente evitar a 
deflagração de um movimento político que já era anunciado.04 

No dia 7 de outubro de 1930, porém, quando as notícias da explosão de um mo-
vimento de rebeldia em Minas Gerais e Rio Grande do Sul já haviam chegado aqui, o jor-
nal situacionista ainda se mostrava muito confiante no governo estabelecido e por isso não 
fez nenhuma concessão à sublevação política anunciada, e classificou-a prontamente como 
uma atitude extremista e com uma motivação completamente espúria. O jornal tentou “des-
construir” a propaganda da rebelião, que se tornaria depois a versão “oficial” da chamada 
“Revolução de 30”, e afirmou, por exemplo, que não se tratava “de uma luta movida pelo 
desejo de corrigir as práticas da democracia”, que ela não era conduzida “por um sincero 
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apóstolo das doutrinas liberais” ainda invocadas por ocasião do pleito em que saiu derrotada 
a autoproclamada “Aliança Liberal”, e que estava sendo invocadas agora apenas como “misti-
ficação”. E ainda afirmou que “nem sequer (sic) tinha relação com a derrota eleitoral sofrida 
uma vez que o pleito fora completamente dado como encerrado”, e que se tratava, enfim, de 
um “monstruoso delito”. Entretanto, aqui no Espírito Santo, dizia o jornal, “a situação é de 
perfeita calma e de absoluta confiança na atuação enérgica e ponderado do eminente chefe 
do Estado, Dr. Aristeu Aguiar, que, secundado pelo seu ilustre secretário do Interior, tem 
tomado as medidas de garantia da ordem, mantendo-se por isso mesmo cercado do apoio e 
da solidariedade sincera e entusiástica de todos os espírito-santenses.”05 

Poucos dias depois, no dia 11 de outubro, o jornal publicou em sua primeira pági-
na, com grande alarde, o manifesto dirigido à nação pelo presidente Washington Luís. Após 
historiar e descrever o que para ele era o estado atual do país, em que a paz tinha sido esta-
belecida no interior, o crédito se restaurava no estrangeiro, com a estabilização da moeda e 
o aumento das exportações, o presidente classificou o movimento de sublevação como um 
movimento “brutal”, “sem ideia” e apenas animado pelo “rancor” e conduzido pela “ambi-
ção de poder.”06 

Na mesma página, ainda, o jornal noticiou: “A Câmara Municipal Realizou Ontem 
Uma Sessão Movimentada e Brilhante”. Nesse evento, segunda a matéria do jornal, encon-
travam-se presentes os vereadores: Henrique Cerqueira Lima Filho, presidente da Câmara; 
Agostinho Bruzzi; João Nunes Coelho; Mário Wanderlei; Pedro José Aboudib; Manuel Nu-
nes do Amaral Pereira; e Aristóteles Domingos Santos. Aberta a sessão, logo usou da palavra 
o presidente Henrique Cerqueira Lima Filho que trouxe ao conhecimento dos presentes a 
situação reinante no país com a sublevação das forças policiais de Minas Gerais e do Rio 
Grande do Sul. Ele salientou a posição “serena e enérgica” do presidente do Estado e relatou 
as providências que estavam a ser tomadas. O presidente comunicou igualmente que havia 
telegrafado aos presidentes Washington Luís, Aristeu Aguiar e ao futuro presidente Júlio 
Prestes, expressara a solidariedade da Câmara, e que havia recebido telegramas de respostas 
dessas autoridades. Ele esclareceu que o fato de ele ter passado telegramas a essas autorida-
des em seu nome e no da Câmara não impedia que fossem passadas pelo plenário novas mo-
ções de apoio. Mas antes de submeter essa decisão à deliberação de seus colegas, Cerqueira 
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Lima Filho comentou a situação de nosso Estado em face das “ameaças de conquista feitas 
por um dos próceres mineiros, o senhor Afonso Pena Júnior”. Assim, conforme afirmou 
o jornal, “visivelmente empolgado pela causa da autonomia e da honra do Espírito Santo e 
pela defesa das instituições”, Cerqueira Lima Filho exortou a Câmara a fazer, consigo, de pé, 
o juramento pela fidelidade aos “ideais de salvação de nossa cultura e dignidade alvejados no 
monstruoso levante das polícias de Minas e Rio Grande.”07 

Após proferir esse caloroso discurso, Cerqueira Lima Filho colocou em votação as 
moções de solidariedade a serem novamente enviadas às autoridades constituídas, o que foi 
feito, e passou a palavra aos demais vereadores.

E ao retornar a usar a palavra, Cerqueira Lima Filho recapitulou a situação política 
para elogiar a atuação do prefeito Moacir Avidos, que, em face da situação, segundo ele, an-
tecipara-se inclusive ao presidente da República e adotara medidas tendentes a evitar o açam-
barcamento de gêneros alimentícios e a exploração de preços na cidade. E por esse motivo, 
Cerqueira Lima Filho convocou seus colegas para juntos cumprimentarem o prefeito em seu 
gabinete, que ficava no mesmo edifício da Câmara, no centro da cidade.

Eis a moção enviada pela Câmara ao presidente Washington Luís: “A Câmara Mu-
nicipal de Vitória, em sua primeira sessão deste mês, tomando conhecimento da situação 
criada no país pelo criminoso e revoltante movimento de sublevação das forças policiais dos 
Estados de Minas e Rio Grande do Sul, resolve apresentar ao Exº. Sr. presidente da Repú-
blica Dr. Washington Luís Pereira de Souza a presente moção de solidariedade, de aplauso, e 
de absoluto e decidido apelo a S. Exª. em quem se resumem as maiores esperanças da Pátria 
Brasileira nesta hora de suprema gravidade para as instituições republicanas. Vitória, 10 de 
outubro de 1930.”08

Do presidente eleito, Júlio Prestes, a Câmara recebeu em resposta, o seguinte tele-
grama: “Acuso recebimento do telegrama em que essa Câmara Municipal me envia a expres-
são de sua solidariedade e estou certo do alto patriotismo e dedicação de todos os nossos 
amigos na defesa da ordem do Brasil unido e da República. Cordiais Saudações. Júlio Pres-
tes.09 
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Vitoriosa a chamada “Revolução de 30”, no entanto,  no dia 2 de dezembro de 
1930,  a Junta Governativa, em decreto assinado apenas por João Punaro Bley e Afonso Cor-
reia Lyrio, determinou que, em virtude do Decreto federal nº 19398, de 11 de novembro de 
1930, dissolvendo o Congresso Nacional, todas as assembleias legislativas estaduais e todas 
as câmaras municipais e quaisquer outros órgãos legislativos e deliberativos existentes no 
país, e considerando que para todos os efeitos com este decreto “desapareceu” a Câmara Mu-
nicipal, ou Conselho Municipal, da capital, determinava que todos os funcionários da antiga 
instituição passavam a pertencer e  estavam alocados na Prefeitura Municipal.10

A Câmara permaneceria fechada até 1936, quando reabriria por um breve lapso de 
tempo, e seria fechada novamente em virtude da imposição da ditadura declarada de Getúlio 
Vargas em 10 de novembro de 1937, só voltando a funcionar em 1947.
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