
OCUPAÇÃO BRITÂNICA DA ILHA DA TRINDADE 

 

Episódio ocorrido entre janeiro ou fevereiro de 1895 e agosto de 1896. A disputa pela posse 

da ilha da Trindade, para o Brasil, foi um dos momentos mais difíceis de sua política 

externa no início do período republicano; para a Grã-Bretanha, foi mais uma contenda 

ligada à afirmação de seu poderio, decorrente de sua política externa imperialista, por 

conseguinte de caráter anexionista, com presença significativa no Atlântico; por fim, para 

Portugal, foi uma forma de se reaproximar do Brasil, após o rompimento de relações na 

época da Revolta da Armada (1894). 

 

ANTECEDENTES 

A ilha da Trindade distancia-se cerca de 1.140 quilômetros do Espírito Santo e 

localiza-se a 20°33’de latitude sul e a 29°21’de longitude oeste do meridiano de 

Greenwich, possuindo uma área em torno de 8,2 quilômetros quadrados. Sua superfície não 

é adequada para a agricultura devido à origem vulcânica, e o desembarque é difícil, em 

virtude da agitação permanente do mar. É considerado o ponto mais a leste do território 

brasileiro. 

A ilha foi identificada no início do século XVI pelo navegador português João da Nova.  

Em 1700, o capitão Edmond Halley tomou posse dela para a Inglaterra, por julgá-la 

abandonada, o que não foi reconhecido por Portugal. Em 1724, o vice-rei do Brasil, Vasco 

César de Meneses, tentou sem êxito fortificá-la. Em 1781, a Inglaterra novamente a 

ocupou, ao estabelecer um entreposto com vistas a reforçar seu comércio com a América do 

Sul. No final de 1782, após reclamações de Portugal, a ilha foi desocupada. Imediatamente, 

o vice-rei do Brasil recebeu ordem de enviar uma expedição com o objetivo de confirmar a 

soberania lusa sobre a ilha. Quando do reconhecimento da independência do Brasil por 

Portugal, por meio do Tratado do Rio de Janeiro, em agosto de 1825, a soberania sobre a 

ilha passou para o Brasil, por pertencer esta naquele momento à província do Espírito 

Santo, vinculada, por sua vez, à capitania-mor do Rio de Janeiro.  



No final do século XIX, às vésperas da nova ocupação, a Grã-Bretanha destacava-se como 

potência de primeira ordem do sistema internacional. Embora do ponto de vista industrial já 

tivesse sido superada pelos Estados Unidos e pela Alemanha, continuava a ser o centro 

financeiro e comercial e o maior império colonial do planeta. Amparada por uma marinha 

sem rivais na arena global, desfrutava das condições necessárias para a preservação de suas 

rotas, bem como de seus territórios de ultramar. Pode-se afirmar, nesse sentido, que a Grã-

Bretanha foi o país-chave da chamada fase imperialista na política contemporânea, 

caracterizada basicamente pela necessidade de expansão externa das grandes potências, 

concretizada graças à aliança entre o interesse do Estado e o de grandes grupos 

empresariais. Estabeleceu-se então uma corrida com o objetivo de garantir o acesso a minas 

de carvão, água potável, víveres, reparos navais, abastecimento – caso das Bermudas e 

Aden –, bases militares – caso de Gibraltar e Malta – e pontos de comunicação, situados de 

preferência nas principais rotas coloniais. Confirmou-se dessa forma um sistema político-

econômico de fato mundial, fruto de uma interdependência crescente nas áreas financeira, 

industrial, social, de migração, de comunicações, de idéias e outras.  

Na época da disputa entre Brasil e Grã-Bretanha pela posse da ilha da Trindade, o primeiro-

ministro britânico era Robert Gascoyne-Cecil, terceiro marquês de Salisbury, cuja política 

externa foi marcada pela ocupação de inúmeros territórios, com o fito de neles impedir a 

ação de potências rivais. O ponto de atrito entre Brasil e Grã-Bretanha decorreria de uma 

questão estratégica para a expansão neocolonial: a necessidade de apoio naval para manter 

a segurança dos canais de comunicação. As redes de comunicação cresciam a olhos vistos, 

sendo a maioria das companhias de capital britânico. A rede telegráfica de sinais Morse, 

por exemplo, passou entre 1858 e 1900 de 160 mil para seis milhões de quilômetros. 

Assim, os cabos submarinos tornavam-se cada vez mais comuns entre os continentes. Até 

1874, ano em que a agência telegráfica Reuter-Havas se instalou no Rio de Janeiro, o Brasil 

recebia as notícias do exterior por meio de cartas.  

A República instalada em novembro de 1889 teve no federalismo e no presidencialismo 

seus pilares políticos, e na grande propriedade, com sua produção voltada para a 



exportação, seu pilar econômico. Isso permitiu que os estados de São Paulo e Minas Gerais 

se tornassem a base político-econômica do novo regime, principalmente a partir do governo 

de Prudente de Morais (1894-1898). Além da dificuldade de consolidar internamente o 

novo regime, em razão de questões políticas, como as tentativas de interferência dos 

militares, e econômicas, como a inflação, Prudente de Morais deparou-se com uma série de 

problemas na política externa, tais como uma questão de limites com a Argentina, a 

presença do Bolivian Syndicate no Acre e, por fim, a ocupação britânica da ilha da 

Trindade. Não se poderia imaginar que uma pequena ilha, semiabandonada e 

aparentemente sem valor, causasse tanto rebuliço. De certa forma, a presença britânica na 

ilha feriu de maneira simbólica o projeto da República.  

 

A DISPUTA 

O Brasil tomou ciência da ocupação da ilha da Trindade em julho de 1895, por meio 

de um jornal destinado à comunidade britânica no Rio de Janeiro. De acordo com o 

periódico, no início daquele ano o cruzador Barracouta havia fincado a bandeira britânica 

na ilha com uma proclamação da rainha Vitória. No dia 20 de julho, o ministro 

plenipotenciário do Brasil na Grã-Bretanha, Artur de Sousa Correia, após ter sido 

comunicado do fato pelo Ministério das Relações Exteriores, confirmaria a ocupação com o 

Foreign Office. Segundo ele, a ocupação britânica teria ocorrido em janeiro de 1895 sob a 

alegação de que o território seria inglês desde 1700, quando da chegada de Halley. Em 

1781 a Grã-Bretanha teria fundado uma colônia, abandonada em 1789. Mesmo assim, a 

marinha inglesa teria continuado a visitar regularmente a ilha, sem registrar a princípio 

protesto algum, fosse de Portugal, fosse posteriormente do Brasil. Prova disso seria a 

ausência de indício de ocupação por outra nação. A justificativa para a ocupação fora a 

necessidade de estabelecer uma estação telegráfica que conectaria Londres a Buenos Aires, 

sem a intermediação do Brasil. O responsável pela operação do sistema seria uma empresa 

privada.  

Em contato com a representação britânica no Rio de Janeiro, o Ministério das Relações 



Exteriores obteve do plenipotenciário a confirmação da ocupação, apenas com uma 

diferença de data: fevereiro de 1895. Sem mencionar os objetivos de comunicação, este 

informou ao Brasil que a ilha se destinaria a um presídio. Na ocasião, o ministro Carlos de 

Carvalho apresentou um resumo, extraído de farta documentação, dos direitos irrestritos de 

Portugal e depois do Brasil. O fato de não ocupar o território não significaria seu abandono. 

Assim, na visão do ministro, a Grã-Bretanha havia cometido um equívoco, de fácil 

reparação. Ademais, nos próprios atlas britânicos, a ilha era identificada como brasileira.  

Em Londres, o primeiro-ministro marquês de Salisbury informou a Sousa Correia que 

estaria disposto a examinar os motivos do Brasil para a contestação da posse. Acrescentou, 

porém, que a questão deveria ser submetida ao Conselho de Ministros. Dias depois, Sousa 

Correia informou em ofício ao Rio de Janeiro que o mentor da ocupação fora sir John 

Pender, representante de várias empresas de cabos submarinos. Na visão de Pender, 

segundo Correia, havia a possibilidade de que o Brasil encampasse algumas daquelas 

empresas, com prejuízos para seus acionistas. Assim, com o intuito de reduzir a 

dependência em relação ao Brasil, ele esboçara o projeto de ligar Londres diretamente a 

Buenos Aires. Para a execução do projeto, contaria com o auxílio financeiro do governo 

argentino. Contudo, diante do impacto negativo da ocupação no Brasil, a suposta 

subvenção teria sido retirada. Além do mais, era necessário viabilizar um canal alternativo 

ao Brasil, dado que na época da Revolta da Armada houve corte de comunicação, o que de 

maneira involuntária afetou toda a troca de informações entre a América do Sul e a Grã-

Bretanha.  

Diante do impasse, Sousa Correia comunicou-se com o ministro Carvalho na primeira 

semana de setembro, perguntando-lhe se seria possível sugerir uma arbitragem para a 

questão. A resposta seria negativa. Em novembro, Sousa Correia afirmou a Carvalho que o 

primeiro-ministro Salisbury lhe havia dito não ser possível aceitar a argumentação do 

Brasil, de maneira que propusera a arbitragem. Ainda que reconhecesse a legitimidade da 

invocação do Brasil, Salisbury havia-lhe dito que não poderia resolver diretamente o 

assunto com o Brasil, pois isso significaria uma rejeição pública de ato de seu predecessor, 



o que poderia acarretar dificuldades no parlamento para a aceitação da abertura de 

negociação. 

Diante disso, o ministro Carvalho solicitou ao plenipotenciário em Washington, Salvador 

de Mendonça, que verificasse a posição do governo dos Estados Unidos em relação ao 

instituto da arbitragem. O titular do Departamento de Estado, Richard Olney, respondeu a 

Mendonça que os Estados Unidos eram a favor, por firmar princípio. Assim, a Casa Branca 

gostaria que a Grã-Bretanha aceitasse a arbitragem para todas as suas pendências na 

América do Sul: uma com a Venezuela e duas com o Brasil – Trindade e limites com a 

Guiana Inglesa. Em dezembro, a Grã-Bretanha oficializou a proposta de que o caso fosse 

submetido a arbitragem . Mesmo com o posicionamento favorável dos Estados Unidos, o 

Brasil recusou-se a aceitar essa forma de encaminhamento, por entender que não cabia 

contestação formal à posse de uma ilha que era sua. Em janeiro de 1896, o Brasil respondeu 

negativamente.  

Em março de 1896, Salisbury informou a Correia que seria possível aceitar uma mediação, 

mas caberia ao Brasil, por ter rejeitado a arbitragem, apresentar nova proposta. Em abril, o 

plenipotenciário brasileiro tentou convencer a chancelaria de que a arbitragem seria a 

melhor forma, visto que a Grã-Bretanha não restituiria a ilha simplesmente. Seria a 

oportunidade de recuperar definitivamente o território. Lembrava ainda que relativamente 

às ilhas Malvinas, Londres nunca havia proposto nem arbitramento, nem mediação. Seria a 

forma de a Grã-Bretanha encerrar o caso, sem desmoralizar-se.  

Em maio, Portugal ofereceu reservadamente a mediação, por bons ofícios, aos dois países 

simultaneamente. Foi uma retribuição à Grã-Bretanha pela mediação desta entre Brasil e 

Portugal, no ano anterior, para o reatamento diplomático – as relações haviam sido 

interrompidas em função da Revolta da Armada, devido à concessão por Portugal de asilo 

aos insurgentes, que posteriormente fugiriam para o Uruguai, onde as corvetas lusas 

pararam para se reabastecer. Ambos os países aceitaram a proposta de mediação de 

Portugal. 

Em julho, Correia informou que a Grã-Bretanha verificara a inutilidade da ilha da Trindade 



para a pretendida estação, após pesquisas geológicas efetuadas depois da ocupação. Desse 

modo, justificava-se a inclinação britânica a solucionar a questão. Além do mais, naquele 

mesmo mês de julho, Pender havia falecido, o que corroborou a postura favorável à 

devolução da ilha. No final de julho, Portugal anunciou seu posicionamento, que seria, 

como se aguardava, favorável ao Brasil.  

Em 5 de agosto, foi expedida a nota oficial de Portugal ao Brasil pela qual foi oficializado o 

reconhecimento da soberania brasileira sobre a ilha pela Grã-Bretanha. O mediador fora o 

ministro dos Negócios Estrangeiros, marquês de Soveral, que desfrutava de prestígio junto 

ao governo britânico por ter servido como diplomata na Grã-Bretanha. No seu entender, 

com a questão da ilha da Trindade, dissipava-se definitivamente também o arrufo entre 

Brasil e Portugal por causa da Revolta da Armada. Ainda no mesmo mês, o primeiro-

ministro Salisbury determinou ao Almirantado que removesse da Trindade a bandeira de 

seu país. Curiosamente, a mesma embarcação militar que lá deixara marcos britânicos os 

retiraria.  

No dia 24 de janeiro de 1897, o Ministério da Marinha determinou a colocação de uma 

haste de bronze com a marca “Brasil”, com cerca de três metros, tendo na parte superior a 

seguinte inscrição: “Este marco foi colocado pelo cruzador Benjamin Constant sob o 

comando do capitão de fragata Rodrigues Torres em viagem de instrução da turma G.G. 

M.M. de 1896 – janeiro de 1897”. 

A divergência entre Brasil e Grã-Bretanha sobre a posse da ilha da Trindade contribuiu para 

a unidade do governo republicano, haja vista que um fracasso de porte na execução da 

política externa poderia insuflar politicamente militares nacionalistas ou mesmo 

monarquistas. A questão da Trindade proporcionou aos partidários da República a 

involuntária oportunidade de demonstrar que o novo regime tinha a mesma vitalidade da 

monarquia na defesa do interesse nacional. Possibilitou ainda que situação e oposição se 

aproximassem em defesa da soberania.  

 

Virgílio Arraes 
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OEST, HENRIQUE CORDEIRO  

*militar; rev. 1922; dep. fed. RJ 1947-1948; dep. fed. AL 1963. 

 

Henrique Cordeiro Oest nasceu no Rio de Janeiro, então Distrito Federal, no dia 17 

de fevereiro de 1902, filho de Edmundo Oest e de Esequiela Cordeiro Oest. Seu irmão, 

Lincoln Cordeiro Oest, foi membro do comitê central do Partido Comunista do Brasil 

(PCdoB) e participou da guerrilha do Araguaia (1972-1974). 

Sentou praça em março de 1922, ingressando no curso de infantaria da Escola Militar do 

Realengo, no Rio de Janeiro. Pouco depois, participou da Revolta de 5 de Julho de 1922. O 

levante, irrompido no Rio de Janeiro e em Mato Grosso em protesto contra a eleição de 

Artur Bernardes para a presidência da República e as punições impostas pelo governo de 

Epitácio Pessoa (1919-1922) aos militares, iniciou o ciclo de rebeliões tenentistas da 

década de 1920. Em virtude de sua participação, foi expulso da Escola Militar, 

permanecendo afastado do Exército até 1930. 

Por ocasião da Revolução de 1930, atuou como civil junto ao 3º Regimento de Infantaria. 

Vitorioso o movimento e instalado em 3 de novembro o governo provisório de Getúlio 

Vargas, no dia 8 de novembro foi comissionado primeiro-tenente. Pouco depois, tornou-se 

membro do Clube 3 de Outubro, organização criada em maio de 1931 para congregar as 

correntes tenentistas favoráveis à manutenção e ao aprofundamento das reformas instituídas 

pela revolução. Participou, junto às forças governistas, do combate à Revolução 

Constitucionalista de 1932, em São Paulo, comandando uma companhia da Polícia Militar 

do Estado do Rio de Janeiro, da qual era instrutor. Em março de 1933 foi efetivado no 

posto de primeiro-tenente e, em outubro do ano seguinte, chegou a capitão. 

Foi um dos signatários da ata de fundação da Aliança Nacional Libertadora (ANL), 

organização política de âmbito nacional fundada em março de 1935 com um programa que 

propunha a luta contra o fascismo, o imperialismo, o latifúndio e a miséria. No dia 5 de 

julho, abriu o comício da ANL no Rio de Janeiro, descerrando a bandeira nacional que 

cobria o retrato de Luís Carlos Prestes. A ANL foi fechada no dia 11 seguinte, e ainda no 

mês de julho, em decorrência da sua participação no comício, Oest teve sua prisão 

decretada por 20 dias pelo ministro da Guerra, general João Gomes, e foi afastado de 

qualquer cargo militar em áreas de potencial político. 



Participou também da Liga da Defesa Nacional durante o Estado Novo (1937-1945), numa 

época em que a organização era integrada por opositores do regime de Vargas. Em 1940, 

cursou a Escola de Armas e a Escola de Motomecanização. Em junho de 1944 atingiu o 

posto de major e em novembro do mesmo ano concluiu o curso de estado-maior. No ano 

seguinte, foi designado comandante do 2º Batalhão do 6º Regimento de Infantaria, 

integrando a Força Expedicionária Brasileira (FEB) que participou da Segunda Guerra 

Mundial na Itália. 

Em dezembro de 1945, nas eleições para a Assembleia Nacional Constituinte, elegeu-se 

primeiro suplente de deputado pelo Rio de Janeiro na legenda do Partido Comunista 

Brasileiro, então Partido Comunista do Brasil (PCB). Depois de promulgada a Constituição 

e transformada a Assembleia em Congresso ordinário, ocupou uma cadeira na Câmara, em 

março de 1947. Ainda nesse ano tornou-se adido à Diretoria do Recrutamento do Exército. 

Em janeiro de 1948, oito meses depois o cancelamento do registro do PCB, teve seu 

mandato cassado. Na ocasião, foi deslocado pelo então ministro da Guerra, Canrobert 

Pereira da Costa, para o comando do 2º Batalhão de Fronteiras, sediado em Cáceres (MT), 

sendo promovido a tenente-coronel em dezembro de 1949. Em 1950 participou da 

campanha vitoriosa do general Newton Estillac Leal para a presidência do Clube Militar, 

no Rio de Janeiro. Durante a gestão deste (1950-1951), desenvolveu intensa atuação e 

escreveu artigos para a Revista do Clube Militar. Em 1951, foi transferido de Cáceres para 

o comando do 14º Regimento de Infantaria, em Jaboatão (PE), sendo afastado do cargo 

após o suicídio de Vargas, em 24 de agosto de 1954. 

Em 1955, serviu na Inspetoria Geral do Exército, órgão chefiado pelo general Euclides 

Zenóbio da Costa e núcleo do Movimento Militar Constitucionalista, articulado a partir do 

início desse ano com o objetivo de garantir a realização das eleições presidenciais de 3 de 

outubro e a subsequente posse dos eleitos. Posteriormente, esse núcleo militar, atuando em 

conexão com as forças do general Odílio Denis, comandante da Zona Militar Leste, sediada 

no Rio de Janeiro, e sob a chefia do ministro da Guerra demissionário, general Henrique 

Teixeira Lott, integrou o esquema do Movimento do 11 de Novembro. Tal iniciativa, 

pretendendo barrar uma conspiração em curso no governo contra a posse do presidente 

eleito Juscelino Kubitschek, depôs os presidentes Carlos Luz, em exercício, e Café Filho, 

licenciado, e empossou o vice-presidente do Senado, Nereu Ramos, na chefia da nação. 



Em 1956, durante o governo de Kubitschek, Oest foi transferido para o comando do 20º 

Batalhão de Caçadores, em Maceió. No ano seguinte, assumiu o comando do 18º 

Regimento de Infantaria, em Porto Alegre. Aí permaneceu até 1959, quando foi convidado 

para ocupar o cargo de secretário de Segurança de Alagoas, no final do governo de 

Sebastião Marinho Muniz Falcão (1956-1961). Em 1961, serviu na Circunscrição de 

Recrutamento de Ilhéus (BA), seu último posto militar na ativa. 

Em outubro de 1962, elegeu-se segundo suplente de deputado federal por Alagoas na 

legenda da Coligação Democrática Nacionalista, formada pelo Partido Trabalhista 

Brasileiro (PTB) e o Partido Social Progressista (PSP), ao qual pertencia. Ocupou uma 

cadeira na Câmara de agosto a outubro de 1963 e nesse mesmo ano pediu reforma, sendo 

então promovido a general de divisão. Em 10 de abril de 1964 teve seu nome incluído na 

lista de cassados pelo Ato Institucional nº 1, editado no dia anterior pela junta militar que 

assumiu o governo após a deposição do presidente João Goulart. Nessa ocasião, exilou-se 

no Uruguai, onde permaneceu até 1968. Retornou ao Brasil em 1972. 

Faleceu no Rio de Janeiro em 7 de março de 1982. 

Era casado com Paula Moacir Oest — suplente de vereadora em Petrópolis (RJ) em 1945 

na legenda do PCB —, com quem teve um casal de filhos. 
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OITICICA, Francisco de Paula Leite e 

*const. 1891; dep. fed. AL 1891-1893; sen. AL 1894-1900.  

 

Francisco de Paula Leite e Oiticica nasceu no engenho Mundaú, em Santa Luzia do Norte 

(AL), no dia 2 de abril de 1853, filho de Manuel Rodrigues Leite e Oiticica e de Francisca 

Hermínia do Rego Leite e Oiticica.  

Diplomado pela Faculdade de Direito do Recife em 1872, com 19 anos, regressou a 

Alagoas e tornou-se promotor público da comarca de Anadia. Foi também deputado 

provincial na legislatura 1874-1875. Passou em seguida um período em Oliveira (MG) 

como juiz municipal, mas regressou a Maceió em 1884. Nomeado chefe de polícia interino 

pelo presidente da província José Moreira Alves da Silva (1886-1887), lançou campanha 

pela criação de um asilo para os loucos, que até então eram recolhidos em condições 

desumanas à cadeia pública. O asilo foi inaugurado em 27 de março de 1887 sob sua 

direção, e em seguida começaram os esforços para a construção de um prédio próprio. O 

Asilo Santa Leopoldina seria inaugurado em 10 de fevereiro de 1889.  

Proclamada a República, foi mais uma vez nomeado chefe de polícia de Alagoas, no 

governo de Pedro Paulino da Fonseca (1889-1890). Em 15 de setembro de 1890 foi eleito 

deputado por Alagoas ao Congresso Nacional Constituinte, e tomou posse em 15 de 

novembro. Após a promulgação da Constituição, em 24 de fevereiro de 1891, passou, em 

junho, a ocupar uma cadeira na Câmara dos Deputados, com mandato até dezembro de 

1893. Eleito senador na vaga de na vaga de Floriano Peixoto, que em novembro de 1893 

assumiu a presidência da República, exerceu o mandato de maio de 1894 até janeiro de 

1900 e participou da Comissão de Finanças do Senado. Quando, em 1906, tentou-se eleger 

J. J. Seabra senador por Alagoas, rebelou-se contra essa candidatura e apresentou a sua 

própria, mas o resultado final foi a anulação do pleito.  

Membro fundador da Academia Alagoana de Letras, foi o primeiro ocupante da cadeira 38. 

Foi também sócio do Instituto Arqueológico e Geográfico de Alagoas, e presidente da 

instituição de 8 de dezembro de 1922 até falecer, e membro da Sociedade Alagoana de 



Agricultura. Foi professor catedrático de alemão no Liceu Alagoano e professor no Liceu 

de Artes e Ofícios, no Rio de Janeiro.  

Faleceu no Rio de Janeiro no dia 15 de julho de 1927.  

Escreveu nos jornais O Rebate, Diário da Manhã, Diário de Pernambuco, Jornal do 

Comércio, do Rio de Janeiro, e Correio de Maceió. Além de numerosos artigos na Revista 

do Instituto Arqueológico e Geográfico de Alagoas, publicou, entre outros trabalhos, D. 

Clara Camarão (drama, 1877); Pai, (s.d., drama); Discurso pronunciado na sessão 

comemorativa da emancipação política de Alagoas, em 16/9/1898 (1898); Manifesto 

político dirigido aos eleitores do estado de Alagoas para a eleição de um senador da 

República, a realizar-se em 1º de setembro de 1906 (1906); A situação financeira (males e 

remédios) (1923); ‘A arte da renda do Nordeste’ (Livro do Nordeste, comemorativo do 

primeiro centenário do Diário de Pernambuco, 1925); Messias de Gusmão (discurso 

pronunciado na Academia Alagoana de Letras sobre o patrono de sua cadeira, na sessão 

solene de 7/9/1925, 1926).  
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OITICICA, José  

*filólogo, professor e escritor; mov. anarquista. 

 

José Rodrigues Leite e Oiticica nasceu em Oliveira (MG) no dia 22 de julho de 

1882, filho de Francisco de Paula Leite e Oiticica e de Ana A. Leite e Oiticica. Seu pai, 

advogado, foi deputado federal (1891-1893) e senador (1894-1900) representando seu 

estado de origem, Alagoas. 

 Após ter-se formado bacharel em direito e cursado, sem concluir, a Faculdade de 

Medicina, José Oiticica, então estudioso da língua portuguesa, fundou uma escola no Rio 

de Janeiro, que foi fechada por dificuldades financeiras, e dirigiu outra em Laguna (SC). 

Em 1905 casou-se com Francisca de Bulhões, sua prima, com quem teria oito filhos. Em 

1911 publicou o livro Sonetos. No ano seguinte, iniciou sua militância política participando 

destacadamente da Liga Anticlerical do Rio de Janeiro, escrevendo artigos no semanário da 

entidade, A Lanterna, e fazendo conferências nas quais condenava o uso do álcool e do 

tabaco e defendia a causa do “vegetarianismo”. 

 

NO MOVIMENTO ANARQUISTA 

Ainda em 1912 José Oiticica aderiu ao anarquismo, atuando junto à Federação 

Operária do Rio de Janeiro (FORJ), que estava praticamente inativa desde 1910 e foi 

revigorada a partir de uma reunião de líderes sindicais em maio daquele ano. À época, a 

FORJ impulsionava atividades que visavam à reconstituição da Central Operária Brasileira 

(COB) – criada em 1908, a COB, à semelhança da FORJ, diminuíra significativamente sua 

atuação a partir de 1910, devido a um pequeno refluxo vivido pelo movimento operário, 

decorrente da intensificação da repressão do governo aos sindicatos e da imposição de uma 

legislação mais rígida contra os militantes estrangeiros.   

Em palestras quase que diárias em sindicatos dos trabalhadores, Oiticica proferia longas 

exposições sobre o ideário anarquista com o fito de educar politicamente o operariado. No 

Centro de Estudos Sociais, fundado no Rio de Janeiro em 1914, participou de muitos 



debates com militantes como Fábio Luz, José Elias da Silva e Pedro do Couto. Também em 

1914 passou a lecionar na Escola Dramática do Rio de Janeiro. Nesse período, escreveu 

vários artigos para jornais proletários como A Vida e Na Barricada; este último periódico, 

lançado em 1915 por Correia Lopes e João Gonçalves da Silva, atraiu grande número de 

simpatizantes da causa operária como Silva Marques, o líder trabalhista Sarandi Raposo e o 

deputado federal Maurício de Lacerda. Polemizando com a doutrina socialista por 

intermédio de “cartas abertas” a Silva Marques, Oiticica classificou os adeptos do 

socialismo em dois grandes partidos: os “de Estado” e os “coletivistas”. Para ele, ambos 

admitiam a autoridade estatal e a propriedade privada e, portanto, divergiam radicalmente 

dos fundamentos do anarquismo. 

A participação de Oiticica nas campanhas da FORJ e do movimento anarquista de um 

modo geral lhe trouxe dificuldades para conseguir emprego. Depois de trabalhar em uma 

tese sobre a língua portuguesa para um concurso no Colégio Pedro II, apresentou à 

congregação da escola, em 1916, seus Estudos de fonologia, obra que, segundo Evanildo 

Bechara, abriu no Brasil novos caminhos no “domínio da descrição linguística”. 

Finalmente, em 1917, o ministro da Justiça, Interior e Instrução, Carlos Maximiliano 

Pereira dos Santos, nomeou Oiticica professor de português do Colégio Pedro II. 

Nos primeiros anos da segunda metade da década de 1910, o movimento operário 

brasileiro, com destaque para os anarquistas, organizou várias atividades contra a Primeira 

Guerra Mundial (1914-1918) e o “militarismo”. Em março de 1915 a FORJ criou uma 

Comissão Popular de Agitação Contra a Guerra e, em São Paulo, diretores de publicações 

operárias e líderes dos trabalhadores organizaram a Comissão Internacional Contra a 

Guerra. Nas comemorações do 1º de Maio, ambas as entidades participariam ativamente 

das manifestações de massa contra o conflito mundial. Em outubro realizou-se no Rio de 

Janeiro um Congresso Internacional da Paz. Animado centralmente por anarquistas, o 

evento condenou o “nacionalismo” e o “militarismo”, e afirmou ser o regime capitalista o 

“principal causador das guerras”.  

Desde o início do conflito mundial, aumentaram significativamente os preços dos produtos 



básicos no país, em especial os dos gêneros alimentícios. O ano de 1917 seria marcado por 

uma forte ascensão do movimento operário brasileiro e, por conseguinte, de seu setor então 

mais influente, os anarquistas. Em um contexto de elevação vertiginosa do custo de vida, 

tiveram lugar inúmeros movimentos paredistas por parte de diversas categorias de 

trabalhadores em São Paulo. No Rio de Janeiro, a 18 de julho (praticamente um dia após o 

restabelecimento da ordem em São Paulo), eclodiu um enorme movimento grevista que 

abrangeu diversos ramos do mundo do trabalho, tais como marceneiros, alfaiates, padeiros, 

operários têxteis e sapateiros. Liderada pela FORJ, a greve chegou ao fim nos últimos dias 

de julho, quando, após repressão da polícia às entidades classistas como o Centro 

Cosmopolita e a própria FORJ, representantes industriais concederam aos trabalhadores 

têxteis a semana máxima de 56 horas de trabalho e um aumento de 10% nos vencimentos. 

Contudo, a resposta da parte do Estado e dos proprietários não tardou a aparecer. Em 

setembro, o governo paulista tomou medidas para deportar 20 líderes operários nascidos no 

exterior, além de prender o líder anarquista Edgard Leuenroth, considerado pelas 

autoridades “o autor psicológico-intelectual da greve geral de julho de 1917”. No Rio de 

Janeiro, o chefe de polícia Aureliano Leal ordenou o fechamento da FORJ, entidade onde, 

segundo declarou, se explorava “a boa-fé dos trabalhadores incautos”. Em “carta aberta” a 

Leal, Oiticica animadoramente afirmou que, enquanto algumas entidades de trabalhadores 

como a FORJ eram eliminadas, outras mais fortes surgiam em seu lugar. Segundo Oiticica, 

a FORJ teria sido apenas uma organização fraca e titubeante, contando com cerca de cinco 

mil associados; já a União Geral dos Trabalhadores, sua sucessora, reuniria 

aproximadamente 30 mil inscritos. Assim, para Oiticica, o “ato arbitrário” de Leal teria 

constituído “um laço forte para a união dos trabalhadores”.  

As autoridades também reprimiram duramente as investidas do movimento operário contra 

a Primeira Guerra Mundial, na qual o Brasil entrou oficialmente em 26 de outubro de 1917, 

quando declarou guerra à Alemanha. Diversas publicações operárias contrárias à guerra e à 

participação do Brasil foram sumariamente fechadas. Os líderes anarquistas Antônio 

Bernardo Canellas e Otávio Brandão, por exemplo, tiveram que se refugiar no interior de 



Alagoas após a proibição do recém-fundado semanário A Semana Social, que chegou a ter 

sua redação, em Maceió, apedrejada por setores populares encantados com o 

“nacionalismo” de guerra. 

Em fins de 1917, de modo escasso, e ao longo de 1918, em maior quantidade, chegaram ao 

Brasil notícias sobre a Revolução Russa. Difamada e vista como um fenômeno 

inevitavelmente efêmero pela imprensa brasileira, a revolução bolchevique foi saudada 

pelos anarquistas e tomada como um movimento de massas e de cunho emancipatório. 

Astrojildo Pereira, então destacado líder anarquista e futuro fundador do bolchevismo 

brasileiro, foi um dos que saudaram Vladimir Lênin e León Trotsky, líderes da revolução, 

afirmando, em cartas à imprensa (a maioria delas, evidentemente, não publicada) que o 

processo político dirigido pelos líderes soviéticos era “uma revolução de tipo libertário, 

abrindo caminho para o anarquismo”.  

Em 1918, continuaram a subir os preços dos gêneros alimentícios, elevando drasticamente 

o custo de vida. Em agosto, os marítimos da Companhia Cantareira e Viação Fluminense, 

que operava os bondes urbanos e as barcas que faziam a travessia Rio-Niterói, iniciaram 

um movimento paredista. Em Niterói, estouraram várias greves operárias de solidariedade 

aos marítimos, e contingentes populares saíram às ruas exigindo o fechamento de 

estabelecimentos comerciais. A cavalaria da polícia respondeu a golpes de sabre. Soldados 

do 58º Batalhão de Caçadores do Exército, então comandado pelo coronel Francisco Raul 

Estillac Leal, aderiram aos revoltosos e receberam o carro que transportava o comandante 

da Polícia Militar com saraivadas de pedras, o que levou as autoridades locais a acusar os 

anarquistas, vistos como “elementos estranhos à Niterói”, de serem os responsáveis pela 

atitude dos soldados do Exército perante a polícia.  

Em novembro de 1918, em meio à grave epidemia de gripe espanhola que assolava o país, 

lideranças anarquistas organizaram uma conspiração com vistas à deposição do governo 

federal – que seria chefiado até o dia 15 por Venceslau Brás e depois, interinamente, pelo 

vice-presidente eleito Delfim Moreira, já que o presidente eleito Francisco de Paula 

Rodrigues Alves contraíra a gripe. José Oiticica assumiu a função de líder do “conselho” 



que dirigiria o movimento insurrecional, sendo auxiliado por Agripino Nazaré, advogado 

baiano, e Astrojildo Pereira, que havia perdido seu emprego no Ministério da Agricultura 

por conta de suas cartas sobre a Revolução Russa. O anarquista espanhol Manuel Campos 

(ex-diretor do periódico Na Barricada), o professor Álvaro Palmeira, o operário gráfico 

Carlos Dias, os líderes têxteis Manuel Castro e Joaquim Morais, o jornalista José Romero e 

os líderes operários José Elias da Silva e João da Costa Pimenta foram alguns dos 

militantes que estiveram envolvidos ativamente no planejamento da insurreição. Ricardo 

Correia Perpétuo, também membro do “conselho” e responsável pela distribuição dos 

boletins de agitação entre soldados aquartelados na Vila Militar, convidou o tenente do 

Exército José Elias Ajus para participar da conspiração. Defendendo a instauração no país 

de um governo nos moldes russos (“inteiramente popular”), Ajus foi acolhido pelos demais 

conspiradores e designado, juntamente com Oiticica, chefe do movimento. Entretanto, Ajus 

era, na verdade, um espião. 

Na noite de 14 novembro ocorreu uma reunião na residência de Oiticica na qual, ao que 

consta, tudo foi falado em voz baixa a pedido do próprio anfitrião, que temia que sua 

esposa pudesse denunciar a insurreição. Foi anunciado que todos os operários têxteis 

estavam preparados para o levante. Aos operários que partissem do bairro de Botafogo foi 

atribuída a tarefa de tomar o palácio presidencial, onde seria hasteada uma bandeira 

vermelha. Em São Cristóvão, os trabalhadores deveriam se apossar dos depósitos de armas 

e munições da Intendência da Guerra. A fábrica de cartuchos de Realengo seria o alvo dos 

tecelões, e os militantes localizados na Saúde ficaram incumbidos de atacar o quartel de 

polícia do bairro. O tenente Ajus ficou encarregado dos preparativos no Exército. Na 

reunião, Oiticica assinalou ainda que a deflagração da insurreição deveria coincidir com as 

sessões da Câmara dos Deputados e do Senado, de modo que todos os membros das duas 

casas fossem presos. No dia seguinte, 15 de novembro, teve lugar outra reunião, com mais 

participantes (cerca de 40), dessa vez em uma sala de aula do professor Oiticica. Logo após 

a abertura da sessão por João da Costa Pimenta, Ajus apresentou a proposta de que a 

insurreição tivesse início com uma concentração geral no Campo de São Cristóvão e só 



depois fossem atacados a Intendência da Guerra e o quartel da polícia. A proposta do agent 

provocateur obteve o apoio de Oiticica, que ordenou que, após ser declarada a greve 

(prevista para as 15h 30m do dia 18 daquele mês), os insurretos, estimados em 15 mil, 

deveriam se dirigir ao Campo de São Cristóvão. 

No dia 17 de novembro, à noite, foi realizada nova reunião na casa de Oiticica, da qual 

participaram apenas os cerca de dez membros do “conselho” insurrecional. Nessa ocasião, 

Ajus, alegando que não poderia participar do levante no dia 18 por estar de serviço no 

quartel, pediu que o movimento tivesse início no dia 20. Agripino Nazaré se opôs à 

proposta do tenente, alegando que os tecelões já se encontravam mobilizados e não 

poderiam mais ser demovidos da idéia de iniciar a greve no dia 18. Negado o adiamento 

proposto pelo espião, Oiticica afirmou aos companheiros que existiam quatro mil operários 

“dispostos a tudo” e que 1.600 bombas já haviam sido distribuídas. A seu ver seria fácil 

tomar o depósito de armas e munições do Campo de São Cristóvão. Oiticica explicou ainda 

como os metalúrgicos cortariam as linhas telefônicas e explodiriam, fazendo uso de 

dinamite, uma das torres de iluminação da Light, o que deixaria a cidade às escuras. O 

professor anarquista acrescentou que 40 tambores de gasolina e petróleo seriam utilizados 

com a finalidade de incendiar o edifício da Prefeitura, o quartel-general do Exército e o 

quartel central da polícia. 

No início da tarde do dia 18, uma última reunião ocorreu entre Oiticica e alguns membros 

do “conselho” em um prédio da rua da Alfândega, no centro da cidade, a fim de que fossem 

revistos os últimos detalhes do levante. Todavia, a polícia, já informada do que se passava 

na organização do movimento, interrompeu a reunião e prendeu Oiticica, Manuel Campos, 

Ricardo Perpétuo, Astrojildo Pereira, Augusto Leite e Carlos Dias. Outros conspiradores 

como Manuel Castro e João da Costa Pimenta conseguiram escapar da perseguição policial 

desencadeada contra o movimento e se esconderam. Assim, apesar da greve massiça 

iniciada na tarde daquele dia pelos tecelões e da adesão dos metalúrgicos e operários da 

construção civil, apenas algumas centenas de insurretos compareceram ao Campo de São 

Cristóvão. Após troca de tiros e algumas explosões de bombas, a polícia e o Exército 



lograram expulsar do local os manifestantes. 

Uma dura repressão se seguiu ao levante frustrado. O chefe de polícia Aureliano Leal 

baixou uma ordem que proibia reuniões operárias. No dia 22 de novembro, o presidente em 

exercício, Delfim Moreira, assinou um decreto que dissolvia alguns sindicatos e entidades 

operárias, como a União Geral dos Trabalhadores. Informações do período dão conta de 

que, ainda em novembro, aproximadamente 80 anarquistas foram presos. Os estudantes do 

Colégio Pedro II, no qual lecionava Oiticica, pediram sua libertação. Não obstante ter sido 

solto no dia 10 de dezembro, o professor acabou sendo “deportado” para o estado de 

Alagoas. Encarcerado no Rio de Janeiro, Astrojildo Pereira escreveu uma carta a Oiticica 

em janeiro de 1919, na qual constavam os seguintes dizeres efusivos: “Nossa disposição 

não esmorece. Em todos nós palpita o mesmo entusiasmo, e nossas convicções se enraízam 

ainda mais fundo. O mundo é nosso – e todos os sabres, todas as grades do Sr. Aureliano 

resultam, afinal, num estimulante poderoso e incontestável”. 

Em Alagoas, na propriedade de seu pai, José Oiticica recebeu a visita do militante 

anarquista Otávio Brandão, que poucos anos mais tarde aderiria ao bolchevismo tornando-

se um de seus mais destacados intelectuais e porta-vozes. Brandão, estudioso de 

mineralogia e paleontologia, havia pesquisado sobre as riquezas naturais do país (com 

destaque para o petróleo) e escrito sobre a temática um manuscrito intitulado Canais e 

lagoas. Atendendo ao pedido de Brandão, Oiticica escreveu uma introdução para esse texto 

e ambos trabalharam juntos durante um tempo. Nesse curto período, dedicaram-se 

principalmente à defesa das idéias anarquistas junto aos pescadores da região. Em março de 

1919, a polícia local anunciou a descoberta de um “complô maximalista” em Maceió, e 

Oiticica se viu forçado a retornar ao Distrito Federal. Brandão, depois de um tempo detido 

e ameaçado de morte pelas autoridades, faria o mesmo pouco tempo depois. 

Nesse mesmo momento, inspirados pelas notícias que chegavam sobre as revoluções na 

Hungria e na Baviera, além das informações oriundas da própria Rússia, muitos anarquistas 

deram início à tarefa de construir um partido comunista no Brasil, imaginado como uma 

“organização comunista libertária” que deveria ter suas portas abertas para “anarquistas, 



socialistas e todos os que aceitarem o comunismo social”. Assim, em 9 de março de 1919, 

anarquistas fluminenses fundaram o Partido Comunista do Rio de Janeiro. Rapidamente, a 

nova organização se prontificou a organizar na cidade um comício reivindicatório para o 1º 

de Maio, que acabou por ter como oradores destacados José Elias da Silva e Minervino de 

Oliveira – que em 1928 seria eleito, assim como Brandão, intendente [vereador] do Distrito 

Federal na legenda do Bloco Operário e Camponês (BOC), animada pelo Partido 

Comunista do Brasil (PCB).  

Em abril de 1919, o secretariado do “libertário” Partido Comunista do Rio de Janeiro fez 

um chamado a vários grupos comunistas de outras cidades para que enviassem 

representantes a uma conferência a ser realizada na capital. Delegados vindos de Alagoas, 

Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Sul e São Paulo somaram-se aos 

militantes fluminenses e construíram, entre os dias 21 e 23 de junho daquele ano, a 

“Primeira Conferência Comunista do Brasil”, definida por Edgard Leuenroth como “uma 

assembleia de todo o movimento anarquista do Brasil”. Conquanto o conhecido periódico 

anarquista A Plebe tenha afirmado a inexistência de qualquer “indefectível presidência” no 

encontro, um repórter do Correio da Manhã afirmou ser Oiticica o “presidente” do 

“congresso”. Cópias do programa do partido a ser fundado e de um pequeno livro escrito 

por Hélio Negro (Antônio Candeias Duarte) e Leuenroth foram distribuídas aos 

participantes da conferência. Dividido e subdivido em vários itens, o programa partidário 

(que defendia, entre outros pontos, a abolição da propriedade privada, do Estado e de toda 

autoridade religiosa) trazia uma nota que informava ser aquele material apenas o “ABC 

introdutório” de um livro ainda inédito de Oiticica intitulado Catecismo anarquista. 

Na abertura da sessão congressual, Oiticica defendeu entusiasticamente o “amor livre” e 

atacou o sufrágio universal. Em meio a aplausos gerais, afirmou que seu intento era elevar 

o nível moral e cultural das massas proletárias: “Não aspiro à democratização dos 

aristocratas. Aspiro, sim, à aristocratização dos democratas. O meu desejo é dar a estes a 

inteligência, a cultura, o amor da beleza eterna e da arte imperecível”. A discussão em torno 

do projeto partidário proposto por Oiticica se estendeu até altas horas da noite e, ao afinal, 



ficou decidido que uma comissão especial deveria, a partir das deliberações das sessões 

congressuais, redigir a declaração de princípios do partido, a qual seria encaminhada para 

os diversos núcleos a fim de que estes a ratificassem. Em uma entrevista concedida ao 

jornal A Notícia, do Rio de Janeiro, Oiticica disse que o congresso havia tido como meta 

definir o que eram e o que queriam verdadeiramente os anarquistas, já que as idéias 

anarquistas eram “grosseiramente deturpadas, quer nos púlpitos, quer nos telegramas anglo-

americanos”.  

Em 2 de agosto de 1919, teve lugar a primeira aparição do jornal Spartacus, porta-voz do 

núcleo carioca do Partido Comunista. Coube a Oiticica a chefia do grupo editorial do 

periódico, enquanto a Astrojildo Pereira ficou reservada a tarefa de administrador e chefe 

de redação. Diferentemente do conhecido jornal anarquista A Plebe, diário, Spartacus 

jamais deixou de ser um semanário, e teria seu 24º e último número lançado em 10 de 

janeiro de 1920, quando foi substituído pelo diário Órgão da Federação dos Trabalhadores 

do Rio de Janeiro.  

A essa altura, Oiticica já era visto pela imprensa e as autoridades como o principal “chefe” 

do movimento “maximalista” do Rio de Janeiro. Quando, em outubro de 1919, a repressão 

ao movimento operário (liderada pelo terceiro delegado de polícia Nascimento Silva) 

sofreu uma significativa intensificação, Oiticica condenou veementemente a deportação de 

alguns anarquistas presos por armazenarem bombas de dinamite e um retrato de Lênin. Na 

mesma onda repressiva do fim daquele ano, foi deportado também Everardo Dias, um dos 

principais expoentes do movimento anarquista de São Paulo. Ainda em 1919, José Oiticica 

publicou o livro Princípios e fins do programa comunista-anarquista e a segunda série de 

Sonetos. 

Em março de 1920, uma greve deflagrada pelos operários da Leopoldina Railway ganhou a 

adesão de várias outras categorias, como metalúrgicos, operários da construção civil e 

padeiros. O governo de Epitácio Pessoa (1918-1922) declarou à população que a greve 

havia sido provocada “pela sugestão de estrangeiros, a maioria dos quais expulsa de seus 

países pela má conduta”. A polícia, cumprindo ordens para reprimir todas as organizações 



operárias, prendeu Oiticica e outros líderes anarquistas como Fábio Luz e Otávio Brandão. 

Salvo algumas exceções, como Florentino de Carvalho, os anarquistas brasileiros 

continuavam a defender a Revolução Russa de outubro de 1917 e o governo bolchevique 

dela originado. Oiticica chegou a elogiar a “Rússia vitoriosa” em um dos violentos artigos 

publicados pelo periódico Voz do Povo, nos quais criticou o proletariado da Europa 

Ocidental por se satisfazer com as pequenas concessões oferecidas pelos líderes socialistas. 

Contudo, a defesa taxativa do governo soviético por parte da enorme maioria dos militantes 

anarquistas durou somente até novembro de 1920, quando ficou claro que as posições de 

Florentino de Carvalho, tido como um ferrenho crítico dos bolcheviques, eram as mesmas 

do conhecido e influente anarquista italiano Enrico Malatesta. A partir daí, os libertários 

brasileiros passaram a recusar a pecha de bolchevistas. A Plebe deu início a uma vigorosa 

campanha contra o bolchevismo, o que gerou respostas do periódico intitulado A 

Vanguarda, que procurava estabelecer uma frente das diversas correntes do movimento 

operário contra a burguesia. 

Na segunda metade de 1921, por iniciativa de Astrojildo Pereira (cada vez mais simpático 

às idéias bolcheviques), realizou-se uma reunião no Sindicato dos Empregados em Padarias 

com a finalidade de arrecadar donativos para a flagelada Rússia, que saía de uma guerra 

civil. Oiticica e seus adeptos, entretanto, não pouparam críticas a Astrojildo, “mostrando-

lhe que já não nos iludíamos com Lênin, Trotsky e outros ‘revolucionários’ dessa espécie”. 

Ao receber a informação de que muitos dos participantes da reunião já haviam aderido 

plenamente à perspectiva bolchevique, Oiticica retirou-se abalado com o que considerou 

uma “ação subterrânea” de Astrojildo, que teria “minado os sindicatos” e “propagado o 

vírus da ditadura do proletariado e da férrea disciplina”. 

Após a efêmera existência de alguns pequenos grupos que reivindicavam abertamente as 

posturas bolcheviques, foi fundado em março de 1922 no Rio de Janeiro o Partido 

Comunista do Brasil (PCB), que expressava no país a linha política da Internacional 

Comunista (IC), fundada em 1919 em um congresso mundial realizado na Rússia. Em 

outubro de 1922, o líder anarquista Otávio Brandão se declarou publicamente adepto do 



bolchevismo e da IC. Oiticica, amigo íntimo de Brandão desde quando se conheceram em 

Alagoas, atribuiu sua ruptura com o anarquismo “à intromissão sorrateira, venenosa, 

nefasta do bolchevismo, operada, sem nenhuma ciência minha nem dos militantes 

anarquistas mais conscientes, pela cavilação manhosa de Astrojildo Pereira.”. Segundo 

Oiticica, Otávio Brandão, homem “de espírito independente, senhor de si, avesso ao mando 

e à submissão”, passou inesperadamente “ao servilismo para com o partido, a dizer amém 

às imposições de cima e a ditar tarefas e preceitos aos seus subordinados”. Em 1922, 

Oiticica publicou A trama de um grande crime. 

O embate entre anarquistas e comunistas (bolcheviques) teve sequência. O periódico 

Movimento Comunista, impulsionado pelo PCB, publicou artigos de Astrojildo Pereira e 

Bernardo Canelas, entre outros comunistas, nos quais os anarquistas eram acusados de 

terem apoiado a guerra e o regime czarista. Do lado anarquista, Oiticica, Fábio Luz e 

Edgard Leuenroth foram alguns dos militantes que se lançaram intensamente no debate 

contra os comunistas. Em novembro de 1923, A Plebe deu início a outra forte campanha 

antibolchevique. No princípio de 1924, o jornal, agora circulando semanalmente, trouxe 

uma série de artigos de Oiticica criticando o comunismo tal como este era defendido pelo 

governo soviético e seus adeptos – em 1922, em decorrência da revolução bolchevique de 

outubro de 1917, havia sido fundada a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas 

(URSS). Afirmando considerar os membros do PCB como “camaradas” e reconhecendo a 

justeza de algumas de suas críticas ao movimento anarquista (em especial no que dizia 

respeito à sua falta de coesão interna), o professor discordou da perspectiva bolchevique de 

que o capitalismo caminhava para sua derrocada iminente. Oiticica ressaltou também que a 

“frente única operária”, política agora proposta pelo PCB, sempre fora propugnada pelo 

movimento anarquista. Centralmente, Oiticica dedicou-se nesses artigos a criticar a 

“ditadura do proletariado” tal como os bolcheviques “a anunciam, e, pior, como a 

executam”. 

Em que pese a debilidade crescente do movimento anarquista já na primeira metade dos 

anos 1920, suas lideranças continuavam a ser implacavelmente perseguidas pela repressão 



estatal. Na onda de prisões após o segundo levante tenentista, ocorrido em julho de 1924, 

Oiticica foi encarcerado na Casa de Correção ao lado de nomes como Evaristo de Morais, 

Maurício de Lacerda e o general Augusto Ximeno de Villeroy. Em agosto do mesmo ano, 

foi embarcado com outros presos políticos em um rebocador que os levou à prisão da ilha 

Rasa, próxima à orla carioca, e aí compôs uma canção política, o “Hino da Rasa”, e 

dedicou-se à elaboração de um livro sobre o anarquismo. Após ter tido seu primeiro pedido 

de habeas-corpus negado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), impetrou uma nova 

petição alegando que não tivera nenhuma participação no movimento de 1924. Mesmo 

informado pelo governo de que Oiticica era “altamente nocivo à ordem pública, num 

período como o atual”, o STF concedeu permissão para visitas de sua esposa e de seus 

filhos. Em julho de 1925, quando já se encontrava na ilha das Flores, na baía de Guanabara, 

protestou contra o fato de que as concessões do STF não estavam sendo observadas pelo 

Executivo, alertando ainda para o fato de que este, enquanto o mantinha preso, autorizava a 

libertação de pessoas que haviam tido aberta participação no levante do ano anterior. Em 

agosto de 1925, finalmente foi solto. 

Em liberdade, continuou suas contendas com os comunistas, que o acusaram, em 1926 (ano 

em que publicou Manual do estilo), de defender a tolerância em relação ao misticismo e à 

religião. Segundo Oiticica e seu biógrafo Roberto das Neves, o líder anarquista teria sido 

alvo em fevereiro de 1928 de uma conspiração comunista malograda que objetivava pôr 

termo à sua vida – acusação negada veementemente por Otávio Brandão, que a considerou 

(em carta datada de 25 de maio de 1971) uma “torpeza bem sórdida”. 

Em 1929, Oiticica foi aprovado em primeiro lugar no concurso aberto pelo governo alemão 

para a cátedra de língua e literatura portuguesas da Universidade de Hamburgo e seguiu 

para a Alemanha com um contrato de cinco anos. Porém, após a Revolução de 1930, teve 

que regressar ao país cumprindo ordens do Ministério da Educação e Saúde. Ainda em 

1930, publicou Do método no estudo das línguas sul-americanas. 

Em 1931, já de volta ao Brasil, empenhou-se na luta contra o “fascismo ministerial”, que 

tinha seu representante maior na figura do ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, 



Lindolfo Collor. Em 15 de novembro de 1932, “tenentes” e lideranças moderadas do 

movimento operário realizaram um encontro político – a que chamaram de Primeiro 

Congresso Revolucionário Brasileiro – visando à formação de um partido “socialista” de 

base nacional, o Partido Socialista Brasileiro (PSB). Quando muitos dos presentes 

louvavam a legislação social do governo Vargas, Oiticica ergueu-se no recinto para 

denunciar a sindicalização compulsória levado a cabo pelo Estado, qualificada por ele 

como uma “monstruosidade”, e defender a dissolução do novo partido, criado apenas “para 

fins eleitorais”, já que estava em curso o período preparatório para a Assembleia Nacional 

Constituinte que deveria reunir-se em 1933. 

Na segunda metade dos anos 1930, Oiticica, considerado por especialistas membro de uma 

segunda geração de filólogos brasileiros (na qual constam também os nomes de Mário 

Barreto, Sousa da Silveira, Antenor Nascentes e Clóvis Monteiro), passou a lecionar na 

Escola de Filosofia e Letras vinculada à Universidade do Distrito Federal (UDF) – 

instituição idealizada por Anísio Teixeira e criada em julho de 1935, um dos alicerces da 

futura Universidade do Brasil, que, por sua vez, se transformaria posteriormente na 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Nessa atividade acadêmica, Oiticica teve 

como alunos figuras como Celso Cunha, Olavo Nascentes e Antônio Houaiss. 

Em 1940, escreveu Manual de análise (léxica e sintática) e, em 1941, Sistema fonético 

brasileiro. Em 1946, fundou o jornal Ação Direta, que dirigiria até o fim da vida, e no ano 

seguinte publicou A doutrina anarquista ao alcance de todos. Na década de 1950, dedicou-

se centralmente à produção de obras literárias e sobre a língua portuguesa, publicando em 

1954 os livros Ode ao sol e Fonte perene, e, no ano seguinte, Roteiro de fonética 

fisiológica, técnica do verso e dicção e A teoria da correlação. 

Foi também membro da Fraternitas Rosicruciana Antiqua, onde chegou a grão-mestre. 

Faleceu no Rio de Janeiro em 30 de junho de 1957. 

Seu único filho homem, o fotógrafo José Oiticica Filho, era pai dos conhecidos artistas 

plásticos Hélio Oiticica e César Oiticica. 

 



Além dos livros já citados, publicou Ação direta (s.d.), entre outros. A seu respeito foram 

publicados, entre outros, os textos “José Oiticica: um anarquista exemplar e uma figura 

ímpar na história do Brasil”, de Roberto das Neves (Introdução de Ação direta (Meio 

século de pregação libertária), de José Oiticica, 1970); “Elucubrações dramáticas do 

professor Oiticica”, de Antonio Arnoni Prado (Estudos Avançados nº 14, 2000) e “José 

Oiticica: parnasianismo e doutrina libertária”, de Tereza Ventura (Revista de Literatura e 

Cultura n° 1 – revista eletrônica, 2007). 
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OLIGARQUIAS 

 

O termo oligarquia, tal como boa parte do léxico político ainda hoje disponível, tem 

sua origem na linguagem desenvolvida pelos antigos gregos. Inventores da democracia, e 

do termo usado para designá-la, cunharam os gregos a palavra oligarquia, embora não seja, 

neste caso, correto e justo inferir que a tenham inventado enquanto experimento real. Na 

verdade a palavra se referia a uma das formas possíveis de exercício do comando ou do 

poder, designadas pelos termos arché e kratos, presentes na experiência de várias cidades 

gregas – inclusive Atenas, antes de seu célebre momento democrático no século V a. C. Se 

o termo democracia nomeia um experimento político no qual a sede do poder se encontra 

no demos – isto é, em muitos ou em todos –, o termo oligarquia sugere forte contrafação, 

ao tomar como referente uma forma de domínio ou de governo no qual poucos (oligoi) 

exercem comando (arché). 

O termo oligarquia, no entanto, não era o único a designar uma forma de governo 

controlada por poucos. Em grande medida, a aristocracia – outra forma nomeada pelos 

antigos gregos – também pode ser definida como um modo no qual poucos governam. 

Contudo, o que, desde o início, qualifica a aristocracia como forma de governo específica 

não é tanto esse último traço – o de ser um governo de poucos –, e sim sua definição como 

governo no qual os melhores (aristoi) detêm o poder (kratos). É certo que tal traço tem 

muito de autoatribuição, mas, por outro lado, uma longa linhagem de pensadores políticos, 

de Aristóteles, no século V a. C., a Alexis de Tocqueville, no século XIX, verá na 

autoridade exercida por parte dos poucos/melhores uma forma de promoção do, e de 

cuidado com o, interesse comum. Há, portanto, uma distinção normativa nítida, acolhida 

pela tradição do pensamento político, entre os prefixos oligoi e aristoi, utilizados nas 

noções de oligarquia e aristocracia. Distinção que não escapou a Montesquieu, no século 

XVIII, pois para ele, mais do que levar em conta quantos governam como critério de 

classificação de formas de governo, é importante observar como os governos são 

conduzidos e quais são as suas finalidades. É essa ênfase que permite perceber a 

aristocracia como forma virtuosa do governo de poucos, enquanto à oligarquia cabe a 

mácula da predação e do exercício desregrado do poder político. 

Embora oligarquia e aristocracia tenham em comum sua oposição ao governo de todos – ou 

de muitos –, distinguem-se entre si de modo claro por suas finalidades opostas. Há uma 

suposição de que as aristocracias se orientam em função do interesse público, enquanto as 

oligarquias aparecem como forma de dominação voltada para o usufruto privado dos 

poucos que detêm o poder. Nessa chave, oligarquia aproxima-se de tirania ou despotismo, 

formas de dominação voltadas para o usufruto privado do governante. Oligarquia e 



tirania/despotismo pertencem, pois, a um domínio comum: são modos de dominação 

sustentados na predação e na apropriação privada dos recursos públicos. Pode-se dizer que 

são modalidades de um gênero mais amplo que poderia ser designado como cleptocracia, 

uma forma de dominação voltada para o saque e para a predação dos recursos e dos espaços 

públicos. 

Não deve causar espanto, diante do exposto, o fato de o termo oligarquia – e seu operador, 

o oligarca – possuir conotação fortemente negativa. O termo aristocrata, se lançado como 

acusação em um debate público, por exemplo, indicaria antes uma posição social e 

tradicional, fundada em uma concepção hierárquica da sociedade, do que algo que releva de 

uma patologia política ou social, o que ocorreria necessariamente com o emprego do termo 

oligarca. 

 

AS OLIGARQUIAS NO BRASIL  

Tal marca negativa do termo oligarquia fez-se presente, de forma clara e 

inequívoca, no discurso público da Primeira República no Brasil. É vasta a quantidade de 

livros, opúsculos, panfletos, artigos de jornal, nos quais a vida pública brasileira, na altura, 

é apresentada como contaminada pela dispersão de oligarquias por todo o país. É certo que 

tal sensibilidade crítica diante de grupos minoritários agarrados aos negócios do Estado e 

do governo esteve presente já no Império, durante o século XIX, e mesmo logo a seguir à 

Independência. No entanto, a configuração institucional do país, com sua pretensão à 

hipercentralização, durante o regime constitucional monárquico (1824 a 1889), fez do 

Poder Moderador, atribuição exclusiva do imperador, não apenas a chave da organização 

política brasileira, mas o alvo de todas as acusações e críticas, com inclinações liberais e 

democratizantes. Em suma, o mote da crítica política durante o Império foi dado antes pela 

oposição ao “despotismo” do Poder do Moderador do que pela crítica às oligarquias. É o 

que pode ser depreendido de uma longa série de críticos ao longo do século XIX, tais como 

Sales Torres Homem, Ferreira Viana, Joaquim Nabuco, Tobias Barreto, Zacarias de Góis e 

Vasconcelos, Teófilo Otoni, entre outros. Todos eles sensíveis ao fato de que no país se 

exercia um governo de poucos, mas igualmente convencidos de que a chave para os males 

nacionais localizava-se na presença e na ação do Poder Moderador, não raro definido como 

despótico. 

Na Primeira República, o mote seria a crítica ao “condomínio dos oligarcas”, mais do que 

ao exercício despótico do poder por parte do presidente da República, ainda que tal 

percepção possa ser encontrada, tal como atesta a oposição feita a Artur Bernardes e seu 

governo (1922-1926). Talvez ninguém mais do que Sílvio Romero, já nas primeiras 

décadas do regime republicano, tenha encarnado a posição de crítico implacável das 



oligarquias. Em uma de suas passagens mais significativas, no texto “As oligarquias e sua 

classificação”, de 1908, formulou o seguinte juízo: “A verdade é que estamos divididos em 

clãs, com seus donos, em grupos, com seus chefes, em bandos, com seus cabecilhas: 

política, social, economicamente – é esse o espetáculo geral.” 

O próprio irmão do presidente Campos Sales (1898-1902), o positivista Alberto Sales, em 

um texto intitulado “Balanço político: necessidade de uma reforma consitucional”, de 1901, 

não formulou juízo mais ameno: “A política divorciou-se inteiramente da moral. 

Governadores e Congressos firmaram entre si pactos reprováveis, esquecidos e desprezados 

os deveres constitucionais, para se entregarem à gatunagem e à licença, enchendo as 

algibeiras com o produto do imposto e afugentando os honestos com a perseguição 

política.” Para ele, “o mundo oficial dos estados” não passaria de “verdadeiros grupos 

debandados, organizados à sombra da Constituição e das leis”. 

A formulação de Alberto Sales recepciona um aspecto central na ideia clássica de 

oligarquia, a de que, para além de abrigar o governo de poucos, a dimensão da predação e a 

compulsão cleptocrática que a propulsiona aparecem como componentes compulsórios. A 

mesma percepção, também no início da Primeira República, pode ser encontrada em Rui 

Barbosa ao avaliar a experiência dos primeiros governos republicanos até Campos Sales, 

conforme citado por Raimundo Faoro: “O governo federal entregava cada um os estados à 

facção que dele primeiro se apoderasse. Contanto que se pusesse nas mãos do presidente da 

República, esse grupo de exploradores privilegiados receberia dele a mais ilimitada 

outroga, para servilizar, corromper e roubar as populações.” 

As acusações são, como pode ser visto, variadas e fortes, mas importa saber, antes de tudo, 

o que permitiu a emergência do fenômeno e de que modo ele marcou a experiência política 

e institucional da Primeira República brasileira. 

Um dos primeiros intelectuais brasileiros a refletir com alguma sistematicidade a respeito 

do fenômeno das oligarquias foi Sílvio Romero. Convidado, em maio de 1908, a proferir 

conferência sobre a situação brasileira, escolheu como tema “as oligarquias e sua 

classificação”. No texto, já citado, procurou seguir a seguinte prescrição: “mister há 

mostrar porque se formaram (as oligarquias), como não poderia ser de outra parte, e, acima 

de tudo, que se há de fazer para sair delas”. A fisionomia do país confundia-se, para Sílvio 

Romero, com a visão de “vinte oligarquias fechadas, feudos escusos, pertencentes a vinte 

bandos de sicários”. E mais: “Por toda parte campeiam o filhotismo, a denegação da justiça, 

o desconhecimento de direito aos adversários, a opressão das oposições, a impunidade dos 

amigos e correligionários.” 

Em seu texto, Sílvio Romero propõe uma curiosa classificação das oligarquias brasileiras, 

fundadas em tipos social e doutrinariamente distintos: (i) as “oikocracias”, marcadas por 



um “familismo primitivo”, com feições de “casa reinante”; (ii) o “pequeno grupo”, 

caracterizado pelo “grupismo semifamilista e amigueiro”; (iii) as oligarquias autofágicas, 

em luta interna e submetidas à ameaça constante da “traição”; e (iv) o “castilhismo 

positivóide”, que, apesar da cobertura doutrinária, apoiar-se-ia na “dinheirama originada do 

contrabando”. 

Por mais confusa que possa ser, a classificação de Sílvio Romero tem o mérito de buscar os 

vínculos sociais das oligarquias. Mais do que um governo de poucos, e com componentes 

predatórios, a oligarquia é um fenômeno assentado em diferentes configurações sociais. 

Ênfase semelhante será dada por outro crítico ácido da dominação oligárquica, o paraense 

Valente de Andrade, em importante livro, Evolução política: a queda das oligarquias; 

ensaio de crítica social, de 1913. Entusiasmado com a “política das salvações”, 

empreendida pelo presidente Hermes da Fonseca (1910-1914) contra algumas oligarquias 

estaduais, Valente percebe as oligarquias como “degenerescência do novo regime” 

republicano. 

Um ponto de partida possível para compreender o peso e o papel das oligarquias no sistema 

político da Primeira República brasileira recomenda considerar sua origem sociológica, 

anterior à emergência do fenômeno como marcadamente político. Nessa perspectiva, o 

fenômeno é contemporâneo à história do país. Desde o século XIX, a despeito da 

organização política e administativa hipercentralizada – prescrita pela Constituição de 1824 

e reforçada no Segundo Reinado formalmente iniciado em 1831, mas efetivado a partir de 

1840, com o Golpe da Maioridade –, ilhas de poder privado fixaram-se por todo o território 

ocupado. Se, do ponto de vista formal, tratava-se de um Império unitário, do ponto de vista 

real vigorava um federalismo de fato: por todo o território se espraiavam sistemas 

autônomos de poder local ou privado, baseados na propriedade da terra e em vínculos 

patrimoniais, cuja dinâmica era independente da lógica do sistema político imperial. 

A proclamação da República, em 15 de novembro de 1889, fez com que o Brasil 

amanhecesse no dia 16 sem Poder Moderador, isto é sem a figura institucional que operava 

como um fator de nexo diante de um espaço social e geográfico altamente fragmentado. 

Nessa medida, a primeira década republicana foi marcada por acomodações, quase nunca 

pacíficas, nos estados brasileiros, no sentido de fixar, em cada um deles, que grupo 

exerceria o domínio. Tal instabilidade foi, em não pequena medida, estimulada pela 

Constituição de 1891, que, ao estabelecer o princípio federalista da autonomia dos estados, 

retirou do poder central, tal como em épocas do Império, a prerrogativa de estabelecer os 

marcos para a organização nacional. Não terá sido essa a única contribuição da 

Constituição de 1891 para a oligarquização política do país. Ao restringir o direito de voto 

– não obrigatório – aos adultos homens e alfabetizados, e sem definir um programa 



nacional e público de alfabetização, a Constituição, embora consagrasse dispositivos 

liberais, condenou o país a ser, por muito tempo, uma nação sem eleitores. E esse é um 

requisito altamente favoravel ao domínio oligárquico: a ausência de um corpo eleitoral 

significativo. 

O predomínio oligárquico, na falta de pressões democatizantes e a despeito do desconforto 

dos positivistas e de alguns líderes militares – Floriano Peixoto, por exemplo – estabeleceu-

se por meio de uma divisão natural do poder. De um modo geral, e sem formalidades 

jurídicas, em cada um dos estados do país oligarquias locais ocuparam-se do exercício da 

dominação política. Tal fato “natural” antecedeu, em muitos casos, a própria 

institucionalização formal da jovem República. 

Tal precedência dos fatos com relação às normas constitucionais foi reconhecida de modo 

explícito pelo presidente Campos Sales. Dele pode-se dizer que foi o primeiro de uma 

linhagem expressiva de governantes brasileiros a perceber que o país era ingovernável sem 

a presença de segmentos oligárquicos e predatórios na composição do poder político 

nacional. Após uma década de grave instabilidade política, que atravessou os três primeiros 

governos republicanos – Deodoro da Fonseca (1889-1891), Floriano Peixoto (1891-1894) e 

Prudente de Morais (1894-1898) – Campos Sales pretendeu fixar o poder do presidente da 

República, como dotado de alguma autonomia, fazendo-o resultar de um acordo entre as 

principais oligarquias estaduais. Na  altura isso significava definir um projeto de poder e de 

governo assentado, no mínimo, nas situações dominantes nos estados de São Paulo, Minas 

Gerais e Bahia. 

Tal como o próprio Campos Sales viria a narrar em seu livro  Da propaganda à 

presidência, de 1908, tal movimento implicava desconsiderar as regras formais do sistema 

político, que estabeleceram a soberania popular – embora muito restrita – como única fonte 

originária, legítima e admissível do poder político. No lugar das formalidades liberais, 

buscou-se consolidar um arranjo entre  o presidente da República e os “chefes estaduais” 

que, entre outros recursos políticos, controlavam suas bancadas no Congresso Nacional. A 

justificativa doutrinária para tal arranjo, encontramo-na, ainda, em Campos Sales: “o 

verdadeiro público que forma a opinião e imprime direção ao sentimento nacional é o que 

está nos estados”. Para Campos Sales, é dos estados “que se governa a República por cima 

das multidões que tumultuam, agitadas, nas ruas da capital da União”. Sua política, por ele 

denominada “política dos estados” – também alcunhada de “política dos governadores”, 

para além de oligárquica tinha um quê de antiurbana: as cidades são percebidas como lugar 

da anarquia, da identidade política difusa e arredia ao controle governamental. 

Graças a um acordo interoligárquico, portanto, Campos Sales pôde ober maioria 

confortável tanto na Câmara de Deputados como no Senado Federal, durante o seu 



mandato. O fundamento realista desse arranjo partiu do reconhecimento de que os estados 

“falavam” pelos chefes que neles efetivamente exerciam controle político. Não caberia, 

pois, ao Poder Executivo nacional organizar a distribuição do poder político em cada um 

dos estados da nova Federação. Isso significa dizer que cada sistema político estadual 

tratou, do modo que lhe pareceu mais conveniente, da submissão das populações sob seu 

controle. Tal arranjo determinou, em quase todos os estados, a criação e a consolidação de 

sistemas de partido único – os diferentes Partidos Republicanos, dos quais os mais visíveis 

foram o PRP (São Paulo), o PRM (Minas Gerais) e o PRR (Rio Grande do Sul). Nessa 

moldura, o caso gaúcho discrepa em certa medida, dada a contestação tradicional exercida 

pelos federalistas locais e, mais tarde, pelo Partido Libertador, ao domínio do modelo 

implantado por Júlio de Castilhos. No geral, por meio daqueles partidos, os grupos 

dominantes em cada um dos estados manteve o controle político tanto da política estadual 

local como de suas expressões nacionais.  

Campos Sales pode ser, ele mesmo, percebido como um indicador do fenômeno por ele 

tratado com explícito realismo político. Se a oligarquia é o governo de poucos, o conceito 

abrange de modo pleno a própria investidura de Campos Sales no posto de presidente da 

República. Em um país habitado, em 1900, por 17.318.556 seres humanos, o político 

paulista recebeu tão somente 174.578 votos, cerca de 1% da população, que o qualificaram 

para o posto pretendido. Esse é um requisito básico do governo oligárquico: a virtual 

ausência de eleitores.  

O modelo impantado no governo Campos Sales estabeleceu as bases da convivência entre 

oligarquias estaduais e poder central. Os seus aspectos básicos podem ser resumidos da 

seguinte forma: 

1.Controle do Poder Legislativo nacional, por parte do presidente da República, em função 

dos arranjos informais estabelecido com os chefes estaduais. A chave desse controle residia 

na Comissão de Verificação de Poderes, estabelecida pela Câmara de Deputados, para 

verificar a legalidade dos diplomas eleitorais. Na ausência de Justiça Eleitoral independente 

– que viria a ser criada na década de 1930 –, cabia ao próprio Poder Legislativo a decisão 

final a respeito de sua composição. Durante toda a Primeira República, vigorou o princípio 

instituído por Campos Sales de que, em caso de dúvida e disputa a respeito de um diploma 

eleitoral, a presunção deveria ser a de que o candidato da situação deveria ser o eleito: 

“Como tenho dito, a presunção, salvo prova em contrário, é a favor daquele que se diz 

eleito pela política dominante no respectivo estado.” O termo “degola” passou a designar as 

perspectivas de candidatos oposicionistas. 

2. Partilha dos ministérios e postos governamentais entre os estados envolvidos no 

condomínio oligárquico. Esse aspecto revela a natureza compartilhada do poder político, 



entre o governo central e os chefes estaduais. 

3. Controle político das populações por parte dos chefes regionais: a dominação 

oligárquica, exercida em cada estado e sem a ingerência de instituições nacionais, contituiu-

se como limite à extensão da participação política e, por essa via, à democrarização política 

e social do país. 

Esses aspectos, introduzidos por Campos Sales como um arranjo para viabilizar o seu 

governo, acabaram por se constituir na política real da Primeira República Brasileira, com 

vigência até 1930, a despeito do quadro constitucional estabelecido em 1891. A dominação 

oligárquica baseava-se no forte controle local das populações, pelos meios julgados 

cabíveis pelos chefes estaduais. O país, em 1990, tinha uma população rural constituída por 

64% de seus habitantes. O critério de delimitação rural-urbano, deve ser notado, pode ser 

questionado, se levarmos em conta o fato de que as cinco maiores cidades brasileiras na 

altura – Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, Belém e Recife – somavam tão somente 

1.416.455 habitantes. O que se definia então como malha urbana do país era algo 

fortemente marcado pela presença da dimensão rural brasileira, base física da dominação 

coronelística, invariavelmente associada ao controle oligárquico. Os resultados eleitorais, 

de forma também quase invariável, conferiam vitórias esmagadoras à situação. Não houve, 

durante toda a história da Primeira República, resultados eleitorais que possam ser 

percebidos como vitórias de grupos de oposição. 

Em dois momentos importantes, o modo de dominação oligárquico acabou por ser 

contestado em campanhas nacionais. Rui Barbosa, em 1910, com a Campanha Civilista, e 

Nilo Peçanha, em 1921, com a Reação Republicana, questionaram de modo aberto o caráter 

oligárquico e antirrepublicano da República Brasileira. Foram ambos derrotados por 

candidatos com maior expressão política, nos termos do arranjo definido por Campos Sales. 

Caberia, por fim, a uma coalizão oligárquica liderada pelo Rio Grande do Sul e por Minas 

Gerais, em 1930, encerrar a trajetória da Primeira República brasileira. Pelas armas, posto 

que, pelas eleições, o modelo definido por Campos Sales era imbatível.  

Renato Lessa 

 

FONTES: FAORO, R. Donos; LESSA, R. Invenção; LESSA, R. Cidades; LOVE, J. 
Regionalismo; ROMERO, S. Oligarquias; SALES, A. Balanço; SALES, C. 
Propaganda. 



OLÍMPIO, MATIAS 

*magistrado; gov. PI 1924-1928; const. 1946; sen. PI 1946-1963. 

 

Matias Olímpio de Melo nasceu em Barras (PI) no dia 15 de setembro de 1882, filho 

do proprietário rural José Olímpio de Melo e de Inácia Olímpio de Melo. 

Fez os primeiros estudos em sua cidade natal e cursou o secundário no Colégio São Luís e 

no Liceu Piauiense, em Teresina. Bacharelou-se pela Faculdade de Direito do Recife em 

dezembro de 1904. 

Promotor público em Teresina de 1905 a 1907, foi secretário de Justiça de 1907 a 1914 e 

administrador dos Correios e Telégrafos de 1914 a 1915. Nesse último ano seguiu para o 

Acre, onde foi juiz municipal em Sena Madureira até 1917 e juiz de direito em Tarauacá até 

1920. De volta ao Piauí, ocupou o cargo de juiz federal em Teresina entre 1920 e 1924. 

Ainda na capital, lecionou história e português no Ateneu Piauiense, do qual foi um dos 

fundadores, e colaborou nos jornais A Pátria e O Monitor, tendo sido ainda diretor do 

Estado do Piauí. 

 

GOVERNADOR DO PIAUÍ 

Matias Olímpio iniciou sua carreira política em 1924, quando foi eleito, na legenda 

do Partido Republicano (PR), governador do Piauí. Tomou posse no dia 1º de julho daquele 

ano, em substituição a João Luís Ferreira, e já no ano seguinte enfrentou problemas. 

Em novembro de 1925, chegou ao estado a Coluna Prestes, formada no mês de abril a partir 

da junção dos grupamentos que se haviam sublevado no ano anterior em São Paulo (no mês 

de julho) e no Rio Grande do Sul (no mês de outubro). Liderados por Luís Carlos Prestes e 

Miguel Costa, os rebeldes dominaram várias cidades piauienses, enquanto um contingente 

rumava para Teresina com o objetivo de obter armas e munição. Como a capital estivesse 

isolada por trincheiras, os revolucionários estacionaram em Natal (atual Monsenhor Gil), 

povoado distante 62km de Teresina, e ali aguardaram o momento favorável ao assalto. 

As escaramuças se iniciaram na noite de 22 de dezembro, com baixas de ambos os lados. 

Após a prisão do capitão revolucionário Juarez Távora no dia 30, teve início uma fase de 

entendimentos entre as forças combatentes. No dia 31 de dezembro, o bispo de Teresina, 

dom Severino Vieira de Melo, visitou o prisioneiro para lhe sugerir a suspensão do cerco à 



cidade. Em 1º de janeiro de 1926, Juarez escreveu a Prestes comunicando-lhe a proposta do 

bispo, que levou pessoalmente a carta e trouxe de volta uma resposta por escrito do 

comandante da coluna. Nela, Prestes dizia que concordava em deixar Teresina desde que as 

forças legais, chefiadas pelo coronel Gustavo Beuttmüller, se mantivessem em suas 

posições e não ameaçassem militarmente as regiões sob controle da coluna. Não obstante, 

os efetivos do 25º Batalhão de Caçadores e outras unidades de tropa prosseguiram a 

campanha contra os revolucionários, retornando à capital somente em agosto daquele ano. 

Superado esse incidente durante o início de sua gestão, Matias Olímpio tentou dinamizar a 

economia do estado, cuja base era a exportação da carnaúba. Para tanto, acrescentou ao 

projeto de construção da estrada de ferro Petrolina-Teresina alguns ramais ferroviários em 

território piauiense. Essa iniciativa foi frustrada quando, ao assumir a presidência da 

República em 15 de novembro de 1926, Washington Luís procurou restabelecer a estrutura 

cambial do país, suspendendo a execução dessas e de muitas outras obras. 

Ainda em fins de 1926, Matias Olímpio esteve no Rio de Janeiro, então Distrito Federal, e 

foi homenageado com um banquete no Jóquei Clube Brasileiro em que foi saudado por 

José Pires Rebelo, senador piauiense. No ano seguinte, entretanto, esse mesmo senador 

passou a chefiar a oposição ao governo do Piauí, o que levou à cisão do PR no estado. Para 

impedir que a crise se alastrasse dentro do partido no momento em que se articulava a 

sucessão de Matias Olímpio, o próprio presidente da República promoveu um encontro 

entre as facções em luta, resultando daí a formação de uma chapa que reunia João de Deus 

Pires Leal, candidato a governador, e o capitão Humberto de Areia Leão, cunhado de 

Matias Olímpio, candidato a vice-governador. 

Matias Olímpio deixou o governo do Piauí em 30 de julho de 1928, entregando-o a Pires 

Leal. Logo depois, contudo, passou para a oposição, liderada pelo desembargador Joaquim 

Vaz da Costa através do jornal O Piauí, do qual era o redator-chefe. Em princípios de 1930, 

por ocasião da campanha eleitoral para a escolha do presidente da República, Matias 

Olímpio e a oposição piauiense aderiram ao projeto da Aliança Liberal, apoiando as 

candidaturas de Getúlio Vargas à presidência e de João Pessoa à vice-presidência. 

 

NA REVOLUÇÃO DE 1930 



Com a vitória dos candidatos oficiais Júlio Prestes e Vital Soares, Matias Olímpio 

incorporou-se à conspiração revolucionária no Piauí, cuja liderança estava a cargo do 

desembargador Vaz da Costa. No dia 2 de outubro de 1930, recebeu do deputado piauiense 

Hugo Napoleão do Rego um telegrama cifrado para que fossem tomadas as providências 

necessárias à eclosão do movimento revolucionário no estado. O despacho foi retido na 

estação de Teresina e levado ao major Pantoja, comandante do 25º Batalhão de Caçadores, 

e ao governador Pires Leal. Como não conseguissem decifrar a mensagem, estes enviaram-

na ao destinatário. 

Nesse mesmo dia, realizou-se uma reunião na residência de Matias Olímpio. O exame da 

situação no estado, onde, nos círculos militares, a revolução contava apenas com a adesão 

de dois sargentos do 25º BC, deixou claro que a grande arma da vitória seria o fator 

surpresa. O assalto aos quartéis deveria efetuar-se na madrugada do dia 3, diferentemente, 

portanto, da data marcada para os demais estados. Após a reunião, o ex-governador, 

inconformado com a antecipação, convocou, ainda na noite do dia 2, um novo encontro, no 

qual conseguiu convencer o desembargador a transferir o ataque para o dia 4. 

Após uma terceira e última reunião realizada ainda na residência de Matias Olímpio às 

23:30h do dia 3, este e o vice-governador Humberto de Areia Leão, que já dispunham de 

um automóvel equipado para o caso de o movimento fracassar, deslocaram-se para a 

fazenda Noivos, próxima à capital, onde aguardaram os resultados dos assaltos ao 25º BC e 

ao quartel-general da Polícia Militar. Chefiados pelo desembargador Vaz da Costa, os 

rebeldes tomaram em poucas horas o poder no Piauí, sofrendo apenas uma única baixa. 

O capitão Humberto de Areia Leão ocupou provisoriamente o governo do estado, sendo 

deposto, porém, em 29 de janeiro de 1931, por um movimento chefiado pelo próprio 

desembargador Vaz da Costa. A chefia do governo passou então às mãos do capitão 

Joaquim de Lemos Cunha, até que, dentro do espírito tenentista da época, o delegado-geral 

do Norte, capitão Juarez Távora, nomeou o primeiro-tenente Landri Sales interventor 

federal. 

Desligado da política entre 1930 e 1945, em 1931 Matias Olímpio tornou-se juiz federal, 

atuando nos estados da Bahia e de Pernambuco até aposentar-se em 1938. 

 

DEPOIS DE 1945 



Eleito presidente da seção piauiense da União Democrática Nacional (UDN) quando 

da organização do partido em 1945, no pleito de dezembro desse ano para a Assembleia 

Nacional Constituinte Matias Olímpio elegeu-se senador por seu estado. Iniciando o 

mandato em 5 de fevereiro de 1946, participou dos trabalhos constituintes e, com a 

promulgação da nova Carta (18/9/1946) e a transformação da Assembleia em Congresso 

ordinário, atuou no Senado como vice-presidente da Comissão de Relações Exteriores e foi 

relator do orçamento do Ministério da Justiça na Comissão de Finanças. Participou ainda da 

Comissão de Serviço Público e da Comissão Especial de Navegação Tocantins-Parnaíba. 

Devido à sua atuação parlamentar em defesa da tese do monopólio estatal do petróleo, em 

1949 foi nomeado vice-presidente do Centro de Estudos e Defesa do Petróleo e da 

Economia Nacional (CEDPEN). Pouco depois, abandonou a UDN e assumiu a presidência 

da seção piauiense do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB). Com o apoio da coligação entre 

o PTB e o Partido Social Democrático (PSD), reelegeu-se para o Senado no pleito de 

outubro de 1954. Membro da Liga de Emancipação Nacional (LEN) do Piauí em 1955, foi 

suplente da Comissão Diretora do Senado em 1958, 1959, 1961 — quando foi quarto-

secretário — e 1962. Seu mandato de senador expirou em janeiro de 1963. 

Foi membro da Academia Piauiense de Letras, do Instituto Histórico e Geográfico 

Brasileiro e do Instituto Histórico e Geográfico da Bahia. 

Faleceu no dia 28 de junho de 1967. 

Foi casado em segundas núpcias com Marcolina de Areia Leão Melo. 

Publicou Discursos e pareceres, Rumos e atitudes e Falando e escrevendo. 

Em sua homenagem, o município de Arraial do Cabo, no Piauí, foi rebatizado com o nome 

de Matias Olímpio. 

Amélia Coutinho 
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OLINTO, Antônio 

*gov. MG 1889; const. 1891; dep. fed. MG 1891-1894; min. Ind. Viação e Obras Públ. 

1894-1896. 

 

Antônio Olinto dos Santos Pires nasceu em Serro (MG) no dia 15 de dezembro de 1860, 

filho do desembargador Aurélio Pires de Figueiredo Camargo e de Maria Josefina dos 

Santos Pires. Seu avô materno, Josefino Vieira Machado, barão do Guaiçuí, participou da 

Revolução de 1842 em Minas Gerais, foi chefe político em Diamantina (MG) e também um 

dos precursores da exploração comercial da navegação nos rios das Velhas e São Francisco. 

Seu primo Francisco Sá foi deputado e senador pelo Ceará e duas vezes ministro da Viação 

e Obras Públicas (1909-1910 e 1922-1926). Também atuaram na vida pública seu irmão 

Aurélio Egídio dos Santos Pires, farmacêutico, professor, escritor e jornalista, e seu 

cunhado Juscelino Barbosa, político, advogado, banqueiro, professor e jornalista. 

Estudou no Seminário Episcopal de Diamantina e iniciou o curso de engenharia na Escola 

Politécnica do Rio de Janeiro, então capital do Império. Transferiu-se depois para Ouro 

Preto, então capital da província de Minas Gerais, e prosseguiu os estudos na Escola de 

Minas, onde foi aluno do geólogo francês Claude Henri Gorceix e graduou-se engenheiro 

de minas em 1882. Depois de formado, trabalhou para uma companhia de mineração 

francesa que explorava diamantes na lavra de Portão de Ferro, no Ribeirão do Inferno, perto 

de Diamantina. Ali teve a oportunidade de testemunhar a primeira utilização de energia 

hidrelétrica no país: em 1883, a empresa francesa instalou uma pequena usina no Ribeirão 

do Inferno, tendo em vista a mecanização do processo de extração de diamantes. Em 

seguida, por incumbência da diretoria da Escola de Minas, estudou as jazidas de diamantes 

dos rios Abaeté e Santo Antônio, em Minas Gerais. Em 1884, começou a lecionar na 

Escola de Minas como professor interino, passando a integrar seu quadro docente em 1888 

como titular da cadeira de agrimensura, topografia e cosmografia.  

Ao lado de outros professores da Escola de Minas de Ouro Preto e do advogado João 

Pinheiro, teve participação proeminente no movimento republicano em Minas Gerais. 

Como ele próprio relatou, a organização do Partido Republicano em Minas foi tardia. O 

primeiro passo para a fundação do partido foi dado somente em junho de 1888, quando ele 

próprio, João Pinheiro e mais 30 republicanos residentes em Ouro Preto aprovaram a 



convocação de um congresso na capital. Em novembro do mesmo ano, delegados de mais 

de 40 municípios da província reuniram-se no Congresso Republicano de Ouro Preto. 

Tendo sido um dos autores do manifesto do congresso, foi eleito para a comissão central 

permanente do Partido Republicano Mineiro (PRM), juntamente com João Pinheiro, 

Francisco Ferreira Alves, Pedro Batista de Andrade e Domingos José da Rocha, este último 

também professor da Escola de Minas. Além disso, assumiu a direção do jornal O 

Movimento, que começou a circular em janeiro de 1889 como órgão oficial de propaganda 

do partido em Minas. Encontrava-se na capital mineira em 15 de novembro de 1889, 

quando foi surpreendido pela notícia da queda da monarquia. Como relataria mais tarde, 

“ignorávamos em Ouro Preto tudo que se tramava no Rio para a próxima proclamação da 

República”. 

A passagem do Império para a República em Minas e em quase todos os estados (nova 

denominação dada às províncias) ocorreu sem maiores incidentes. Por decisão do governo 

provisório chefiado por Deodoro da Fonseca, o governo de Minas deveria ser entregue a 

Cesário Alvim, político do Partido Liberal até as vésperas da instauração do regime 

republicano. De imediato, entretanto, Antônio Olinto foi designado governador interino, 

supostamente com a missão de preparar a posse de Cesário Alvim, que se encontrava em 

sua fazenda em Ubá, no sul do estado. Assim, em 17 de novembro assumiu a chefia do 

governo estadual em substituição a João Batista dos Santos, visconde de Ibituruna, último 

presidente da província no período imperial. Uma semana depois, transmitiu o cargo a 

Cesário Alvim. Em dezembro, voltou a exercer o governo de Minas durante uma viagem de 

Cesário Alvim ao Rio de Janeiro.  

Em setembro de 1890, foi eleito deputado por Minas Gerais para o Congresso Constituinte 

e para a primeira legislatura da Câmara dos Deputados. Assim como outros republicanos 

históricos, tentou obstar, sem êxito, a participação de ex-monarquistas na chapa oficial de 

Minas à Constituinte, divergindo da “política de conciliação” apregoada por Cesário Alvim 

e, em certa medida, endossada por João Pinheiro. Contestou também a lista oficial de 

candidatos às eleições de janeiro de 1891 para a Assembleia Constituinte mineira 

organizada por João Pinheiro, Cesário Alvim e Crispim Jaques Bias Fortes. Juntamente 

com o advogado Fernando Lobo Leite Pereira, líder republicano em Juiz de Fora (MG), 

tentou articular uma chapa alternativa, mas não teve êxito. O PRM foi praticamente 



dissolvido em decorrência da divisão provocada pela eleição para a Constituinte mineira. 

Em 1897, o partido seria reorganizado como instrumento da política situacionista, mas sem 

a participação de Olinto e outros republicanos históricos. 

Antônio Olinto foi dos signatários da primeira Constituição republicana do país, 

promulgada em 24 de fevereiro de 1891. Em julho do mesmo ano, juntamente com 

deputado paraense Inocêncio Serzedelo Correia, apresentou projeto de lei sobre o regime de 

propriedade de minas, limitando o direito de acessão do subsolo pelos proprietários do solo, 

consagrado na Constituição. Segundo os deputados, a exploração mineral do país não podia 

ficar subordinada exclusivamente aos interesses particulares dos proprietários. O projeto 

respeitava os direitos dos proprietários do solo, mas caracterizava as minas como 

propriedade distinta da propriedade superficial, instituindo o regime de concessão pelos 

governos da União ou dos estados. A votação do projeto foi adiada indefinidamente pela 

Câmara. 

Olinto e seus correligionários reconquistaram alguma influência em Minas com a ascensão 

ao poder do marechal Floriano Peixoto em novembro de 1891 e a renúncia de Cesário 

Alvim ao governo estadual em abril de 1892. O grupo passou a contar com um 

representante no governo federal, nomeadamente o advogado Fernando Lobo, que ocupou 

inicialmente o cargo de ministro das Relações Exteriores e, depois, o de ministro do 

Interior, Justiça e Instrução. 

Em setembro de 1893, Olinto e os demais congressistas mineiros no Rio de Janeiro 

organizaram o Partido Republicano Constitucional (PRC) para a disputa das eleições 

legislativas federais e estaduais do ano seguinte. O manifesto da nova agremiação 

partidária, publicado por Olinto no jornal O Estado de Minas, defendia a manutenção da 

República federativa presidencialista, criticando os partidários do sistema parlamentarista. 

Reeleito deputado federal em março de 1894, no mesmo pleito em que Prudente de Morais 

foi eleito presidente da República, integrou a comissão do PRC que organizou a chapa do 

partido para as eleições ao Congresso mineiro. Sintomaticamente, a comissão não interferiu 

na escolha do presidente do estado, limitando-se a referendar a candidatura de Crispim 

Jaques Bias Fortes, apoiada pelos principais chefes políticos regionais. 

Em novembro de 1894, Antônio Olinto assumiu o Ministério da Indústria, Viação e Obras 

Públicas, juntamente com os demais ministros do novo governo presidido por Prudente de 



Morais. Ocupou o lugar de Bibiano Costallat e permaneceu à frente do ministério durante 

dois anos, tempo razoavelmente superior à média de cinco meses de seus antecessores. 

Responsável pela gestão e fiscalização da infraestrutura de transportes e comunicações do 

país, o Ministério da Indústria, Viação e Obras Públicas concentrava a maioria dos órgãos 

técnicos do governo federal e grande parte da despesa da União. Em 1895, por exemplo, a 

participação do ministério foi de quase 40% do orçamento federal, cabendo notar que a 

despesa consignada em lei para a Estrada de Ferro Central do Brasil (EFCB) era superior à 

despesa prevista para os ministérios da Justiça e da Marinha. 

Os investimentos públicos e privados em infraestrutura permaneceram limitados durante o 

governo Prudente de Morais. Na gestão de Antônio Olinto, a rede ferroviária do país teve 

um acréscimo de 1.300 km, atingindo a extensão de 13.500 km no final de 1896. As obras 

do açude de Quixadá (CE) prosseguiram em ritmo lento, e os trabalhos da Comissão de 

Estudos da Nova Capital da União, constituída sob a direção do engenheiro belga Luís 

Cruls, foram interrompidos no final de 1895, por falta de verba.  

Em novembro de 1896, Antônio Olinto foi exonerado do ministério pelo vice-presidente 

Manuel Vitorino, que assumira a chefia do governo em caráter interino devido ao 

afastamento de Prudente de Morais para tratamento de saúde. Sua exoneração contou com o 

apoio tácito dos líderes do PRC mineiro, em especial o deputado federal Joaquim 

Gonçalves Ramos, líder da bancada de Minas na Câmara, e do senador estadual Silviano 

Brandão. O engenheiro foi substituído pelo médico Joaquim Murtinho. 

 Ao deixar o ministério Antônio Olinto não reassumiu seu mandato na Câmara, nem voltou 

a pleitear cargos eletivos. Retomou a carreira docente na Escola de Minas de Ouro Preto, na 

qual viria a aposentar-se em 1914. A par de suas atividades como professor, desempenhou 

as funções de chefe da missão brasileira na Exposição de Saint Louis (EUA) em 1904; 

chefe da Superintendência dos Estudos e Obras Contra as Secas no Ceará, em 1907; 

presidente do diretório executivo da Exposição Internacional de 1908, no Rio de Janeiro, 

comemorativa do Centenário da Abertura dos Portos; diretor-geral do Telégrafo Nacional 

em 1909 e 1910; presidente da delegação brasileira ao Congresso Ferroviário Sul-

Americano, realizado em Buenos Aires em 1910; presidente da comissão organizadora da 

Exposição Internacional de 1922, no Rio de Janeiro, comemorativa do Centenário da 

Independência, na parte relativa à indústria, à agricultura e ao comércio; e presidente da 



Companhia de Loterias Nacionais e do Instituto Politécnico Brasileiro. 

Faleceu em Belo Horizonte no dia 25 de fevereiro de 1925. 

Foi casado com Maria Silvana Pitanga Pires, com quem teve uma filha.  

Escreveu diversos estudos científicos e sobre problemas históricos, publicados em revistas, 

e as obras Silhuetas parlamentares (1898), com o pseudônimo Lúcio Floro, e Mineração no 

Brasil: riquezas minerais, incluída no Livro do Centenário do Descobrimento do Brasil 

(1902). 

 

Paulo Brandi Cachapuz 
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OLINTO, Augusto 

*magistrado; min. STF 1897-1898. 

 

Adolfo Augusto Olinto nasceu na província de Minas Gerais. 

Bacharel em ciências jurídicas e sociais pela Faculdade de Direito de São Paulo 

em 1864, iniciou sua carreira na magistratura no ano seguinte, ao ser nomeado juiz 

municipal e de órfãos do termo de Tamandaré, na província de Pernambuco. Em 1872 foi 

nomeado juiz de direito da comarca de Itajubá, em Minas Gerais, onde exerceu judicatura 

até de 1890.  

Em junho de 1890 foi removido para a comarca do Rio das Mortes (MG), onde servia 

quando de sua nomeação, em agosto de 1897, para o Supremo Tribunal Federal (STF), na 

vaga aberta em decorrência da exoneração de Joaquim Antunes de Figueiredo Júnior, 

também oriundo de Minas Gerais. Diante de sua discreta carreira na magistratura e 

equidistância da política, é possível que sua nomeação tenha obedecido a critérios ditados 

pela procedência regional. Este seria um elemento que viria a pesar na escolha dos futuros 

ministros ao longo da Primeira República. Tomou posse em setembro do mesmo ano e 

faleceu na cidade do Rio de Janeiro no dia 12 de agosto de 1898, no exercício de suas 

funções no STF. 

Foi casado com Emiliana Cobra Olinto.  

 

Eduardo Junqueira 
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OLIVEIRA, Antônio Pereira da Silva e  
* gov. SC 1902-1905 e 1905-1906; dep. fed. SC 1912-1914 e 1918-1920; gov. SC 1923-
1925; sen. SC 1926-1929. 

 

Antônio Pereira da Silva e Oliveira nasceu em Vila da Lapa, então localizada na 

província de São Paulo, mas atualmente no Paraná, em 17 de julho de 1848, filho de 

Francisco Pereira da Silva e Oliveira, português, e de Manuela Rosa dos Santos Pacheco e 

Oliveira.  

Dos quatro aos 17 anos viveu em Lages (SC) com os pais, tendo trabalhado no comércio. 

Em 1875 mudou-se para São José (SC), onde exerceu a mesma atividade. Também nesse 

ano iniciou a carreira política, sendo eleito intendente municipal. Em 1882 elegeu-se 

deputado provincial em Santa Catarina. Reeleito para as três legislaturas seguintes, cumpriu 

mandato até 1889. Após a proclamação da República, continuou sua carreira no Legislativo 

catarinensse, elegendo-se para a Assembleia Constituinte estadual em 1891 e para as 

legislaturas 1894-1895 e 1896-1897. Voltou a conquistar um mandato de deputado estadual 

em 1901-1903, quando ocupou o posto de presidente do Congresso estadual. O mesmo 

ocorreria nas legislaturas que se sucederam de 1904 a 1911. 

Pelo fato de ser presidente do Congresso de Santa Catarina, quando o governador Lauro 

Müller renunciou ao governo do estado para assumir o Ministério da Indústria, Viação e 

Obras Públicas em novembro de 1902, assumiu o governo, alternando com o vice-

governador Vidal Ramos, em três ocasiões: de 10 a 11 de novembro de 1902; de 22 de 

novembro de 1902 a 6 de março de 1905; e de 30 de outubro de 1905 a 28 de setembro de 

1906. Em 1911, um ano antes de terminar o que seria seu último mandato de deputado 

estadual, interrompeu-o para assumir outro para o qual havia sido eleito: o de deputado 

federal por Santa Catarina na legislatura 1912-1914. Em outubro de 1916 voltou a assumir 

o governo do estado por poucos dias, substituindo Filipe Schmidt, e em 1918 elegeu-se 

para o que seria seu último mandato de deputado federal, que cumpriu até o final, em 1920.  

Dois anos depois, em 1922, foi eleito vice-governador de Santa Catarina, ao lado do 

governador Hercílio Luz, a quem substituiu de 3 fevereiro a 12 de junho de 1923  e a partir 



de 9 de maio de 1924. Com o falecimento de Hercílio Luz em outubro seguinte foi 

efetivado, mas em 20 de novembro de 1925 passou o governo a Antônio Vicente Bulcão 

Viana. Entre os anos de 1926 e 1929, ocupou a vaga de senador aberta com o falecimento 

de Lauro Müller.  

Além da longa carreira política nos níveis estadual e federal, também exerceu outros cargos 

públicos no nível municipal. 

Faleceu em Florianópolis no dia 18 de novembro de 1938. 

 Casou-se pela primeira vez em 1875 com a sobrinha Manuela Rosália Meyer de 

Oliveira, com quem teve sete filhos. Contraiu segundas núpcias com Maria Adelaide 

Caldeira, com quem teve um filho. 

 

Carolina Vianna Dantas 
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OLIVEIRA, Artur Deocleciano de 

* militar; junta gov. SC 1891-1892. 

  

Artur Deocleciano de Oliveira nasceu na cidade de Desterro, atual Florianópolis, 

no dia 3 de fevereiro de 1866, filho de Manuel José de Oliveira e de Mariana Amália da 

Fonseca Oliveira. 

Ingressou na Marinha de Guerra como guarda-marinha em 1885. De 29 de dezembro de 

1891 a 1º de março de 1892 integrou, junto com o coronel Luís dos Reis Falcão e Cristóvão 

Nunes Pires, a junta governativa provisória que, em razão da renúncia do governador Lauro 

Müller, governou de Santa Catarina até a posse do interventor Manuel Joaquim Machado.  

Foi reformado, a pedido, em 1914. 

Faleceu no Rio de Janeiro, então Distrito Federal, no dia 3 de janeiro de 1920. 

 

Carolina Vianna Dantas 
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OLIVEIRA, ARTUR RIBEIRO DE 

*magistrado; min. STF 1923-1936. 

 

Artur Ribeiro de Oliveira nasceu em Entre Rios (MG) no dia 12 de junho de 1866, 

filho de Joaquim Ribeiro de Oliveira e de Adelina Carolina de Oliveira. 

Fez os cursos primário e secundário no Colégio Caraça, em Minas Gerais, e ingressou a 

seguir na Faculdade de Direito de São Paulo. Ainda estudante, colaborou em diversos 

jornais, como A Onda, órgão do Centro Abolicionista Acadêmico, que dirigiu de 1885 a 

1887. Bacharelou-se em outubro de 1888. 

De volta a Minas Gerais, foi promotor público e juiz municipal na comarca de Entre Rios e, 

em março de 1892, instalou a comarca de Caeté (MG), onde foi juiz de direito. Exerceu o 

mesmo cargo na comarca de Prados (MG) e, em junho de 1895, novamente em sua cidade 

natal. Designado em 1903 procurador-geral do estado pelo então presidente de Minas 

Gerais, Francisco Antônio de Sales, elaborou a lei orgânica do Ministério Público estadual, 

e em 1907 foi nomeado desembargador da Câmara Civil do Tribunal da Relação, do qual 

foi presidente. Em 1911 tornou-se professor da cadeira de direito penal da Faculdade de 

Direito de Belo Horizonte, da qual foi também diretor. 

Autor do Código do Processo Civil e Comercial do estado de Minas Gerais, posto em vigor 

pela lei de setembro de 1922, em julho do ano seguinte foi nomeado ministro do Supremo 

Tribunal Federal (STF) pelo presidente Artur Bernardes (1922-1926), na vaga aberta com o 

falecimento de Alfredo Pinto Vieira de Melo. Após a Revolução de 1930 e a convocação da 

Assembleia Nacional Constituinte, integrou, na qualidade de representante do STF, a 

comissão formada para elaborar o anteprojeto da Constituição, afinal promulgada em 16 de 

julho de 1934. 

Permaneceu no STF até falecer, no dia 24 de março de 1936, no Rio de Janeiro, então 

Distrito Federal. 

Era casado com Maria Eugênia Ribeiro de Oliveira. 

Além de artigos na imprensa, publicou Código do Processo Civil e Comercial do estado de 

Minas Gerais, com anotações (1922). 
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OLIVEIRA, Ernesto de 

*const. 1891; dep. fed. RS 1891. 

 

Ernesto Alves de Oliveira nasceu em Rio Pardo (RS) no dia 21 de abril de 1862, 

filho de Manuel Alves de Oliveira e de Rafaela Azambuja de Oliveira. 

Fez os preparatórios no Colégio Gomes, no ano de 1873, com Assis Brasil e Júlio de 

Castilhos, e no Colégio Sousa Lobo. Seguiu com os antigos colegas para São Paulo, onde 

se formou em ciências jurídicas e sociais em 1883, depois de estrear na imprensa 

acadêmica. 

Durante o Império, foi propagandista da República e participou do Congresso de Santa 

Maria da Reserva, marco histórico do republicanismo gaúcho. Também fez parte do Clube 

Republicano Acadêmico e do Clube Republicano Rio-Grandense. Ingressou no Partido 

Republicano Rio-Grandense (PRR) logo nos primeiros anos de sua fundação. Em 1889, foi 

diretor de jornal A Federação, órgão oficial do partido. 

Depois de proclamada a República (15/11/1889), foi nomeado diretor interino da Instrução 

Pública do Rio Grande do Sul entre os anos de 1889 e 1890. Em setembro de 1890 foi 

eleito deputado federal constituinte e tomou posse em 15 de novembro seguinte, quando foi 

instalado o Congresso Nacional Constituinte no Rio de Janeiro, agora Distrito Federal. 

Promulgada a nova Carta constitucional em fevereiro de 1891, em maio seguinte passou a 

exercer o mandato ordinário. 

Também foi diretor do jornal A República e advogado na cidade de Porto Alegre. 

  Faleceu em Porto Alegre em 21 de agosto de 1891, vítima de tuberculose, em pleno 

exercício do mandato. 

 

Raimundo Helio Lopes/Izabel Noll 
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OLIVEIRA, Francisco Régis de 

*diplomata; min. Rel. Ext. 1912-1913. 

 

Francisco Régis de Oliveira nasceu no Rio de Janeiro, então capital do Império, em 

1852. 

Fez carreira diplomática e, em 1871, já era adido de primeira classe na Áustria-Hungria. 

Em 1885 dirigiu interinamente a missão brasileira no Paraguai e no ano seguinte assinou 

em Assunção um protocolo sobre navegação e comércio de cabotagem entre Paraguai e 

Brasil. Promovido a ministro residente em 1888, competiu-lhe assinar em Madri, um ano 

depois, o protocolo final da conferência internacional para a proteção da propriedade 

industrial. 

Elevado a ministro plenipotenciário, passou em 1890 a São Petersburgo e, depois, a Viena. 

Em 1893 foi transferido para a Itália e aí permaneceu até 1898, quando retornou a Viena até 

1902. Em 1905 passou a servir em Londres e, em 1908, foi cumulativamente creditado na 

Noruega, onde assinou na cidade de Cristiania uma convenção geral de arbitramento. Em 

1910, na Inglaterra, representou o Brasil nos funerais do rei Eduardo VII e na coroação do 

rei Jorge V. Retornou a Roma em 1911, como embaixador em missão especial, por ocasião 

do cinquentenário da Unificação Italiana.  

Em 1912, no governo Hermes da Fonseca, foi nomeado subsecretário de Estado das 

Relações Exteriores, sendo titular da pasta Lauro Müller. Como ministro interino, baixou a 

Nova Consolidação Consular e Diplomática. 

Faleceu em Portugal em 1916. 

Era casado com Amélia da Silva Guimarães. Seu filho Raul Régis de Oliveira também 

seguiu a carreira diplomática.   

 

Cristina Luna 
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OLIVEIRA, Jeferson de 

*dep. fed. MG 1930. 

Jeferson de Oliveira nasceu no município de Campanha (MG) no dia 29 de julho de 

1881, filho de Saturnino Dias Pereira de Oliveira e de Benvinda da Gama Oliviera. Seu pai 

foi coronel da Guarda Nacional. 

Fez os estudos secundários nas Escolas Normais de Campanha e Barbacena (MG) e 

formou-se pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro em 1908. Foi médico cirurgião 

em sua cidade natal, Brasópolis, Carmo do Rio Claro, Alfenas e outras cidades do sul de 

Minas. 

Em 1913 viajou para a Europa com o objetivo de fazer cursos de especialização na França, 

Alemanha e Áustria. No ano seguinte, ao ser deflagrada a Primeira Guerra Mundial (1914-

1918), alistou-se como cirurgião no exército francês. De volta ao Brasil em 1917, passou a 

clinicar e fazer cirurgias em Campanha e cidades vizinhas. Mais tarde viajou pela América 

do Sul proferindo uma série de conferências na Argentina e no Chile. 

Ingressou na política em 1926 quando foi eleito vereador em sua cidade natal e assumiu a 

presidência da Câmara Municipal de Campanha, cargo que exerceu de novembro de 1927 

ao início de 1930, quando renunciou ao cargo por ter sido eleito deputado federal por 

Minas Gerais. Assumiu, em 3 de maio, sua cadeira na Câmara dos Deputados no Rio de 

Janeiro, então Distrito Federal, mas teve o mandato interrompido em outubro pela 

Revolução de 1930, que levou Getúlio Vargas ao poder e extinguiu todos os órgãos 

legislativos do país.  

Com a reconstitucionalização em 1934, foi eleito deputado estadual constituinte e 

participou da elaboração da Constituição do estado promulgada no ano seguinte. Após a 

promulgação da nova Carta, passou a exercer o seu mandato ordinário e integrou a 

Comissão Constitucional em 1935 e, a partir desse ano até 1937 a Comissão de Agricultura, 

Indústria, Comércio e Trabalho. Nesse último ano passou a integrar a Comissão de Saúde 

Pública, da qual se tornou presidente.  

Como parlamentar, dedicou-se ao estudo dos problemas de saúde e assistência hospitalar e 

das estâncias hidrominerais. Permaneceu na Assembleia Legislativa mineira até 10 de 

novembro de 1937, quando foi instaurado o Estado Novo pelo presidente Getúlio Vargas e 

extintos todos os órgãos legislativos do país. 



Foi fundado e primeiro presidente do Banco de Campanha. 

Faleceu em Campanha no dia 14 de janeiro de 1943.  

Era casado com Ana Leite de Oliveira. 

     

Ioneide Piffano Brion de Souza 
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OLIVEIRA, JOÃO DAUDT D’ 

* rev. 1930; pres. ACRJ 1942-1951; pres. CNC 1946-1947. 

 

João Daudt d’Oliveira nasceu em Santa Maria (RS) no dia 3 de abril de 1886, filho 

de Filipe Alves de Oliveira, magistrado natural de Escada (PE), e de Adelaide Daudt 

d’Oliveira, descendente de alemães radicados em São Leopoldo (RS), onde estabeleceram 

uma indústria de couros. Seu pai, vinculado ao Partido Liberal (PL), foi assassinado em 

1890, a mando, segundo se acredita, de um líder do Partido Republicano Rio-Grandense 

(PRR), que lhe fazia oposição política. Seu irmão Filipe d’Oliveira era poeta. 

Fez os estudos primários na Escola Brasileira de Porto Alegre e em 1902 ingressou na 

Escola Tática e de Tiro de Rio Pardo (RS), transferindo-se depois para a Escola Militar de 

Porto Alegre, na qual concluiu os estudos preparatórios. Viajou em seguida para o Rio de 

Janeiro, então Distrito Federal, e matriculou-se na Escola Militar da Praia Vermelha, cujo 

curso frequentou apenas durante um ano. Foi excluído do Exército por haver participado 

em 1904 da revolta chefiada pelo general Silvestre Travassos e pelo senador Lauro Sodré 

contra o governo de Francisco de Paula Rodrigues Alves, conhecida como Revolta da 

Vacina, tendo sofrido a mesma sanção imposta aos demais implicados na rebelião. 

 

DAS ELEIÇÕES DE 1907 À REVOLUÇÃO DE 1930 

De volta ao Rio Grande do Sul, ingressou na Faculdade de Direito de Porto Alegre, 

onde teve como colegas de turma João Neves da Fontoura, Maurício Cardoso, Getúlio 

Vargas e Firmino Paim. Nas eleições de 1907, foi um dos chefes do movimento acadêmico 

em favor da candidatura de Carlos Barbosa Gonçalves à presidência do Rio Grande do Sul, 

apoiada oficialmente por Antônio Augusto Borges de Medeiros, então presidente do estado. 

Por outro lado, tendo necessidade de custear os estudos, ainda estudante começou a 

trabalhar como caixeiro na Companhia de Gás. Ao diplomar-se, em 1910, já era diretor da 

empresa. 

Exerceu a advocacia por três anos no Foro de Porto Alegre, mas não se adaptou à profissão. 

Em 1916 retornou ao Rio de Janeiro e passou a dedicar-se à indústria farmacêutica, 

associando-se a seu tio, João Daudt Filho, com ampla experiência no ramo, e a seu irmão, 

Filipe d’Oliveira, para a fundação da firma Daudt, Oliveira & Cia. Esse laboratório 



farmacêutico tornou-se responsável por campanhas inéditas de propaganda. Seguindo o 

modelo norte-americano, anunciou com enorme êxito remédios populares como a emulsão 

de Scott, as pílulas de Bristol, o xarope Bromil e o regulador Saúde da Mulher. Em 

particular, obtiveram imensa aceitação junto ao público as campanhas desenvolvidas 

relativamente a esses dois últimos produtos, nas quais se utilizaram slogans criados pelo 

poeta Filipe d’Oliveira. 

Entretanto, João Daudt continuou a manter frequentes ligações com o Rio Grande do Sul, 

tendo participado, ao lado de Borges de Medeiros, do movimento da Reação Republicana 

(1921-1922) em favor da candidatura de Nilo Peçanha à presidência da República em 

oposição a Artur Bernardes. Em 1928, assistiu, juntamente com seu tio, à cerimônia de 

posse de Getúlio Vargas na presidência do Rio Grande do Sul, tendo ambos projetado 

estender ao estado os serviços da campanha de saneamento que vinham realizando. 

Debateram a questão com Osvaldo Aranha, então secretário do Interior, e com o próprio 

Vargas, acertando os detalhes de uma viagem do higienista Belisário Pena ao interior do 

estado com o objetivo de realizar ampla propaganda contra a verminose. Além disso, 

conseguiram a promessa de Vargas de que tudo faria para aprovar o projeto de lei que 

regulamentava as profissões de médico e farmacêutico no Rio Grande do Sul. 

João Daudt d’Oliveira serviu de intermediário entre o Rio Grande do Sul e Minas Gerais 

nas primeiras reuniões para a formação da Aliança Liberal. Sua atuação na gênese desse 

movimento político deveu-se às relações que mantinha com seus principais articuladores e 

ao intercâmbio com os diferentes centros comerciais do Rio Grande do Sul. Em junho de 

1929, realizou uma viagem ao Sul para participar dos esforços destinados a remover os 

obstáculos que dificultavam a concretização de um acordo entre Minas Gerais e o Rio 

Grande do Sul para o lançamento da candidatura de Vargas à sucessão de Washington Luís. 

Juntamente com Afrânio de Melo Franco, João Batista Luzardo e Assis Chateaubriand, 

informou a Vargas que Antônio Carlos de Andrada, presidente de Minas, pretendia lançar 

seu nome como candidato à presidência da República. 

 

NA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL 

Após a vitória da Revolução de 1930, a Associação Comercial do Rio de Janeiro 

(ACRJ) entrou em crise devido à hostilidade do governo provisório de Getúlio Vargas, que 



levou sua diretoria a renunciar e a ser substituída por outra, presidida por Serafim Valandro. 

Este convidou João Daudt a ingressar na entidade, o que ocorreu ainda em 1930. Em 1932, 

João Daudt fundou com Serafim Valandro o Partido Economista do Distrito Federal, com o 

qual pretendia dar às classes conservadoras participação nas responsabilidades do governo 

“como elemento de construção e da ordem”, através de um programa de crítica aos 

processos políticos vigentes. 

Em 1933, fundou, em homenagem ao irmão falecido no ano anterior, a Sociedade Filipe 

d’Oliveira, subvencionada por ele e por sua família com objetivos artísticos e culturais. Já a 

partir do primeiro ano de sua fundação, a sociedade iniciou a edição de obras de autores 

nacionais, concedendo anualmente um prêmio de literatura e, de quatro em quatro anos, um 

outro para conjunto de obra literária, ao mesmo tempo em que auxiliava intelectuais e 

artistas em viagens culturais ao exterior. 

João Daudt não quis fazer parte da Constituinte de 1934, mas, assim que se promulgou a 

Carta Magna (16/7/1934), concordou em candidatar-se à Câmara Municipal do Distrito 

Federal, para a qual foi eleito em primeiro lugar. Todavia, renunciou ao mandato antes 

mesmo da posse, devido à “desilusão sentida pelo ambiente político da época”. A partir de 

1935, como membro da ACRJ — e em companhia de Roberto Simonsen e Valentim 

Bouças, entre outros —, formou um círculo de representantes da economia, da indústria e 

do comércio ligado a Vargas. Entre 1938 e 1942, exerceu as funções de primeiro-vice-

presidente da ACRJ, durante a gestão de Manuel Ferreira Guimarães. 

Em 1941, ainda como primeiro-vice-presidente da ACRJ, viajou ao exterior por seis meses, 

cumprindo depois um período de estudos nos EUA. Voltou ao Brasil e tornou-se membro 

do Conselho Nacional do Trabalho (CNT). Em 1942 regressou aos EUA como membro da 

Missão Sousa Costa, presidida pelo ministro da Fazenda Artur de Sousa Costa, e participou 

da elaboração dos Acordos de Washington, o mais importante pacto celebrado entre o 

Brasil e aquele país na época. Ainda em 1942, foi escolhido membro do conselho 

consultivo da Coordenação da Mobilização Econômica, criada em setembro do mesmo ano 

com o objetivo de orientar a economia de guerra, articulando sobretudo as medidas 

relativas aos Acordos de Washington. Quando da fundação da Legião Brasileira de 

Assistência (LBA), também em setembro de 1942, foi convidado por Darci Vargas, esposa 

de Getúlio Vargas e presidente da entidade, para nela ocupar o cargo de tesoureiro. 



Eleito presidente da ACRJ em 4 de dezembro de 1942, João Daudt imprimiu ao primeiro 

ano de sua administração as marcas da renovação e da remodelação dos serviços do órgão. 

Criou o departamento cultural e o Instituto de Economia, organismo destinado a pesquisas 

no setor econômico, lançou a campanha de expansão associativa sob o lema “Uma 

associação em cada município”, ativou os estudos para a fundação do Clube Comercial do 

Rio de Janeiro e substituiu a expressão “classes conservadoras” pela de “classes 

produtoras”, considerada mais adequada ao empresariado. Ainda em sua administração, 

criou a Casa Mauá, atual Fundação Mauá, à qual pertence hoje o Instituto de Economia. 

Nomeado em 1943 membro do Conselho Nacional do Petróleo e do conselho fiscal do 

Banco do Brasil — que chegaria a presidir e onde se manteria até 1955 —, João Daudt 

convocou e presidiu o I Congresso Brasileiro de Economia, realizado de novembro a 

dezembro de 1943 no Rio de Janeiro. As conclusões do conclave enfatizaram a 

circunstância de que já fazia notória uma atividade econômica mais incisiva do Estado, 

“como provam os fatos históricos”, pois “nos próprios regimes democráticos não há 

incompatibilidade com a interferência do Estado em assuntos econômicos”. O texto dessas 

conclusões acrescentava ainda que “cabe ao Estado regular e coordenar todas as atividades 

sociais, para atenuar e debelar as crises, e as de ordem econômica são as mais frequentes do 

mundo moderno”, mas salientava que, “não obstante, a iniciativa individual sempre foi, é e 

continuará sendo a principal fonte de riqueza e prosperidade dos povos e, assim, só na sua 

falta cabe apelar para a atuação do Estado”. Segundo Edgar Carone, a “cordialidade” entre 

o Estado e as classes produtoras nesse período foi consequência das medidas de sustentação 

da produção agrícola e industrial adotadas pelo governo, bem como da formação de órgãos 

consultivos e executivos, em parte compostos por elementos do empresariado. 

Em março de 1944, João Daudt criou os primeiros cursos técnicos do departamento cultural 

da ACRJ, dando ainda o primeiro passo para a fundação da projetada Universidade Mauá. 

Em agosto do mesmo ano, foi eleito presidente da seção brasileira do Conselho 

Interamericano de Comércio e Produção (CICYP), precursor da Associação Latino-

Americana de Livre Comércio (ALALC), e em setembro, juntamente com Euvaldo Lodi, 

chefiou a delegação brasileira à Conferência Econômica Internacional de Bretton Woods, 

nos EUA, reunida com o objetivo de tratar da reorganização econômica e financeira 

mundial do pós-guerra. Dois meses depois, presidiu uma delegação da ACRJ à 



International Business Conference, realizada em Rye, EUA, à qual compareceram 

representantes de 52 nações. Na ocasião, foi o intérprete dos países em desenvolvimento, 

defendendo a tese da “função social do capital”. 

Nomeado membro do Conselho Nacional de Política Industrial e Comercial para o biênio 

1945-1946, convocou e presidiu em 1945 a I Conferência das Classes Produtoras 

(Conclap), que reuniu mais de novecentos delegados de 680 entidades representativas do 

comércio, da indústria e da agricultura em Teresópolis (RJ). A Carta econômica de 

Teresópolis, documento que sumariou as conclusões desse conclave, foi aclamada como a 

Carta econômica das Américas, de acordo com o voto unânime dos representantes do 

empresariado do hemisfério, reunidos em Montevidéu por ocasião da III Reunião Plenária 

do CICYP. 

Em julho de 1945, como presidente da Federação das Associações Comerciais do Brasil, 

João Daudt assinou um longo memorial, juntamente com Euvaldo Lodi, presidente da 

Confederação Nacional da Indústria (CNI), e Íris Meinberg, presidente da União das 

Associações Agropecuárias do Brasil Central, contra o Decreto nº 7.666, de 22 de junho de 

1945, a chamada Lei Malaia, legislação antitruste considerada inconstitucional por aquelas 

entidades. 

 

NA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO COMÉRCIO 

A partir de setembro de 1945, João Daudt participou da junta diretiva provisória da 

Confederação Nacional do Comércio (CNC), então criada. Em dezembro, o conselho de 

representantes da CNC elegeu a primeira diretoria do órgão para o biênio 1946-1947, 

cabendo a João Daudt a presidência da mesma. Tomou posse em janeiro de 1946, ocasião 

em que foi apresentada ao país a Carta da paz social, cujas linhas básicas haviam sido 

discutidas e aprovadas na I Conclap. Durante seu mandato, com o objetivo de formar mão 

de obra especializada para as empresas comerciais, a CNC foi encarregada de criar o 

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), atendendo ao decreto de 10 de 

janeiro de 1946. Por decreto de 13 de janeiro desse mesmo ano, a CNC foi também 

mobilizada para proceder à criação do Serviço Social do Comércio (Sesc), cuja finalidade 

seria a elevação do bem-estar e do nível de vida do comerciário e de sua família. 

À frente da confederação, João Daudt pugnou em defesa da livre iniciativa e contra a 



intervenção do Estado na economia. Através de vários pronunciamentos e providências 

tomados imediatamente após a guerra, empenhou-se em alterar a posição governamental 

que impunha medidas coercitivas contra o setor comercial, buscando resolver a crise do 

abastecimento. Nesse sentido, opôs-se à Comissão Central de Preços, ao congelamento dos 

“lucros extraordinários” e dos preços e à criação de comandos estudantis, credenciados pela 

Delegacia de Economia Popular para punir comerciantes especuladores. 

Em abril de 1946, a primeira reunião da diretoria da CNC fez o diagnóstico da inflação, 

atribuindo suas causas ao elevado crescimento dos meios de pagamento em contraposição à 

queda da produção. O combate à espiral inflacionária só seria efetivo se fossem 

aprimorados o abastecimento e o sistema de transportes. Em maio do mesmo ano, a convite 

da Comissão de Investigação Econômica e Social da Assembleia Constituinte, João Daudt 

fez uma exposição do ponto de vista das classes produtoras sobre os problemas econômicos 

nacionais e, em agosto, convocou os presidentes das associações comerciais das capitais 

dos estados para uma reunião no Rio de Janeiro, na qual seria definida a posição do 

comércio frente à situação econômica e social que então vivia o país. Na oportunidade, foi 

lançado o Manifesto do comércio à nação. 

Juntamente com Morvan Dias de Figueiredo, Guilherme da Silveira Filho e Daniel de 

Carvalho, João Daudt tornou-se um dos acionistas da Companhia Nacional de Gás Esso, 

subsidiária da Standard Oil de Nova Jersey, criada em outubro de 1946. Essa composição 

social era característica da dupla tendência manifesta a partir de 1945 nas empresas 

nacionais — sobretudo nas áreas mais complexas da atividade econômica, como a do 

petróleo, por exemplo. Por um lado, elas se aproximaram dos investidores estrangeiros, e, 

por outro, os grupos empresariais passaram a ser representados nos mais altos escalões do 

governo. 

Em março de 1947, João Daudt pronunciou-se contra a animosidade de alguns setores do 

governo e da opinião pública em relação ao empresariado. Em maio desse mesmo ano, foi 

reeleito, pela terceira vez consecutiva, presidente da ACRJ, sendo-lhe concedido na ocasião 

o título de Benemérito dos Beneméritos. Ainda nesse mês, foi recebido, juntamente com a 

diretoria da CNC, pelo presidente Eurico Dutra, a quem fez entrega do Memorial das 

classes produtoras, elaborado durante a reunião para a qual convocara os presidentes das 

associações comerciais e das federações sindicais. O programa anti-inflacionário 



apresentado pretendia que fosse instituído o Conselho Nacional de Economia, ao qual 

caberia analisar as leis de limitação de lucros, cuja tramitação deveria ser paralisada. 

Sugeria ainda esse programa o reestudo da existência de órgãos controladores de preços, o 

atendimento, pelo Banco do Brasil, das necessidades da produção e a criação do Banco 

Central. 

Em julho de 1947, numa saudação ao presidente do Chile, João Daudt salientou a 

necessidade de ampliar o intercâmbio comercial entre as nações do continente americano 

através da iniciativa privada: a troca de experiências e informações entre as empresas 

privadas só poderia facilitar os acordos entre os governos. A CNC apoiou o CICYP, 

batendo-se ainda pelo desenvolvimento do turismo e da rede hoteleira. Em outubro daquele 

mesmo ano, realizou-se em Petrópolis a XXVI Reunião da Comissão Executiva do CICYP, 

na qual João Daudt tomou posse como primeiro-vice-presidente do organismo e recebeu o 

título de Good Fellow, através de proposição feita pelo delegado norte-americano e novo 

presidente da entidade, James Kemper. 

De 1948 a 1949, atuou como membro da comissão de comércio e estudos gerais da 

Comissão Mista Brasileiro-Americana de Estudos Econômicos, conhecida como Missão 

Abbink, e, em setembro de 1948, chefiou a delegação empresarial — constituída de 45 

pessoas — à IV Reunião Plenária do CICYP, realizada em Chicago, EUA. Em maio de 

1949, foi reeleito, pela quarta vez consecutiva, presidente da ACRJ para o biênio 1949-

1951. Convocou e presidiu ainda a II Conferência Nacional das Classes Produtoras, reunida 

em Araxá (MG) de 24 a 31 de julho de 1949. O conclave formulou recomendações ao 

governo relativas aos mais diversos aspectos da vida nacional, as quais, apesar de levadas 

ao Congresso com o apoio de 53 deputados, não receberam do Executivo a acolhida que 

esperavam os empresários. 

Em janeiro de 1950, à frente da CNC, João Daudt convocou e reuniu, no Rio de Janeiro, 

uma mesa-redonda do empresariado nacional em que expôs suas objeções aos projetos de 

repressão aos abusos do poder econômico, lançados a partir de 1949, bem como ao projeto 

de participação dos trabalhadores nos lucros das empresas. A resistência oferecida pelo 

empresariado acabaria por impedir a aprovação desses projetos. Defendeu também, nessa 

ocasião, a liberdade de associação entre as empresas e refutou o caráter nocivo dessas 

uniões. 



Eleito presidente da Federação das Câmaras de Comércio Estrangeiras no Brasil (FCCEB) 

quando de sua instalação em fevereiro de 1950, e presidente do CICYP por ocasião da V 

Reunião Plenária do órgão, celebrada em abril desse mesmo ano na cidade de Santos (SP), 

recebeu, ainda em 1950, a láurea de Honra ao Mérito no Trabalho e na Produção, em 

solenidade presidida pelo presidente da República. 

Como presidente do CICYP, iniciou em 1951 uma viagem de dois meses ao Uruguai, 

Argentina, Chile, Peru, Panamá, México e EUA, a fim de presidir a reunião da comissão 

consultiva desse organismo em Nova Iorque e participar da delegação brasileira à IV 

Reunião dos Ministros das Relações Exteriores das Américas. Nas eleições de 1951 para a 

presidência da ACRJ, apoiou a candidatura de Antônio França Filho, que acabou derrotado 

por Carlos Brandão Martins de Oliveira, este apoiado por Rui Gomes de Almeida. 

Embora se afastasse dos postos de direção das entidades de classe do comércio por razões 

de saúde, João Daudt d’Oliveira foi conselheiro do Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico (BNDE) de julho de 1952 a dezembro de 1953. Desempenhou ainda as funções 

de presidente de honra da Câmara de Comércio Brasil-Tchecoslováquia, vice-presidente da 

Comissão de Fomento Interamericano, presidente da Companhia Real Holandesa de 

Aviação (KLM), da Companhia Internacional de Capitalização, da Revista do Comércio — 

da qual foi fundador —, e dos conselhos nacionais do Sesc e do Senac. Membro da junta 

consultiva da Escola Superior de Guerra, do conselho de curadores da Universidade do 

Brasil, da Fundação Graça Aranha e do Instituto Interaliado de Alta Cultura, foi, ainda, 

doutor honoris causa da Faculdade de Ciências Econômicas e Administrativas do Rio de 

Janeiro. 

Faleceu no Rio de Janeiro no dia 2 de outubro de 1965. 

Era casado com Estela Daudt d’Oliveira, com quem teve cinco filhos. 

Publicou, além de vários discursos e conferências sobre assuntos econômicos, Itinerário 

para Araxá — discursos através do Brasil (1950). 

O arquivo de João Daudt d’Oliveira encontra-se depositado no Centro de Pesquisa e 

Documentação de História Contemporânea do Brasil (Cpdoc) da Fundação Getulio Vargas. 

Sônia Dias 

 

 



FONTES: BARROS, E. Associação; BULHÕES, O. Margem; CARONE, E. Estado; 

CARONE, E. República velha; CONF. NAC. COMÉRCIO. 20; CONSULT. 

MAGALHÃES, B.; CURRIC. BIOG.; DAUDT FILHO, J. Memórias; FICHÁRIO PESQ. 

M. AMORIM; Grande encic. Delta; HIRSCHOWICZ, E. Contemporâneos (1949); 

LEVINE, R. Vargas; MACEDO, R. Efemérides; MORAIS, A. Minas; Quem é quem no 

Brasil. 



OLIVEIRA, João Hosanan de 
*dep. fed. PA 1901-1917. 
 

João Hosanan de Oliveira foi eleito deputado federal pelo estado do Pará em 1901, 

estando em curso a legislatura 1900-1902. Tomou posse em 27 de setembro do mesmo ano 

na Câmara dos Deputados, no Rio de Janeiro, então Distrito Federal, e foi reeleito para 

mais cinco legislaturas: 1903-1905, 1906-1908, 1909-1911, 1912-1914 e 1915-1917. 

Foi ainda escritor e colaborador da revista Vozes de Petrópolis, importante publicação 

mensal religiosa, científica e literária da Editora Vozes lançada em 1907 e dirigida pelos 

padres franciscanos.  

 

Adrianna Setemy 
 

FONTE: CÂM. DEP. Deputados brasileiros, 



OLIVEIRA, JOÃO PACHECO 

*magistrado; dep. fed. BA 1927-1930; const. 1934; sen. BA 1935-1937; min. STM 1938-

1947; dep. fed. BA 1947-1951. 

 

João Pacheco de Oliveira nasceu em Cachoeira (BA) no dia 13 de julho de 1880, 

filho de João Pacheco de Oliveira e de Joana Carolina Vieira de Oliveira. Seu irmão 

Vicente Pacheco de Oliveira foi deputado estadual entre 1935 e 1937. 

Fez os primeiros estudos em sua cidade natal e concluiu os preparatórios no Ginásio São 

Salvador, na capital do estado. Em 1898 matriculou-se na Faculdade de Direito da Bahia e 

ainda estudante atuou como defensor gratuito. Bacharelou-se em março de 1902. 

De 1907 a 1911 foi inspetor federal da Faculdade de Direito da Bahia, e em 1908 iniciou-se 

no jornalismo. No pleito de 1909 elegeu-se deputado estadual na legenda do Partido 

Republicano da Bahia. Integrando a corrente de José Marcelino de Sousa, participou da 

Campanha Civilista, movimento que promoveu em 1909-1910 a candidatura de Rui 

Barbosa à presidência da República em oposição à do marechal Hermes da Fonseca, afinal 

eleito em março de 1910. A campanha assumiu caráter antimilitarista. 

No pleito de 1911 reelegeu-se deputado estadual. Na legislatura que se seguiu, enfrentou 

várias lutas políticas, entre as quais o célebre bombardeio da Bahia em 1912. O bombardeio 

resultou da intervenção federal devido ao impasse criado após as eleições para a 

Assembleia Legislativa e a Câmara Municipal de Salvador, uma vez que tanto a situação, 

liderada pelo governador demissionário João Ferreira de Araújo Pinto (1908-1911) e 

apoiada por João Pacheco de Oliveira, como a oposição, chefiada por José Joaquim Seabra, 

reivindicavam a vitória. 

Como deputado estadual, foi autor da lei, anterior à legislação federal, que instituiu na 

Bahia o feriado do dia 1º de maio como dia dedicado ao trabalho. Partidário do ensino 

primário unificado no país, lutou pela uniformização das escolas normais nos estados de 

acordo com o modelo das escolas do Distrito Federal. Em 1915 voltou a desempenhar a 

função de inspetor federal da Faculdade de Direito da Bahia, cargo que deixaria em 1920. 

No pleito de 1915 elegeu-se deputado federal pela Bahia, mas não teve sua eleição 

reconhecida pela Comissão de Verificação de Poderes da Câmara dos Deputados. 

Candidatou-se então pela oposição ao Conselho Municipal de Salvador, onde conquistou 



uma cadeira para a legislatura 1916-1921. Foi ainda diretor da Imprensa Oficial do estado 

de 1921 a 1923. Sua atuação na imprensa e nas assembleias políticas foi sempre a de um 

propugnador do auxílio às instituições de educação e caridade. Participou ainda da Reação 

Republicana, movimento que promoveu em 1921-1922 a candidatura de Nilo Peçanha à 

presidência da República em oposição à de Artur Bernardes, afinal eleito em março de 

1922. 

Em 1924 voltou a se eleger deputado federal pela Bahia, mas novamente não teve sua 

eleição reconhecida. Entretanto, eleito no pleito de 1927, foi empossado e exerceu o 

mandato até 1929. Novamente eleito em março de 1930, ocupou sua cadeira na Câmara em 

maio desse ano, mas, com a vitória da Revolução de 1930, teve o mandato interrompido no 

dia 23 de outubro, às vésperas da deposição do presidente Washington Luís. 

Em agosto de 1931 participou da fundação do Partido Evolucionista, cujo programa 

propunha a luta pelas ideias liberais inscritas na Constituição de 1891, por um regime 

eleitoral que respeitasse o alistamento e a liberdade do voto e por uma distribuição mais 

racional e equitativa das rendas públicas entre a União, os estados e os municípios. O 

Partido Evolucionista agregou-se posteriormente ao Partido Social Democrático (PSD) da 

Bahia, criado em janeiro de 1933. 

Um dos fundadores do PSD, João Pacheco de Oliveira foi eleito nessa legenda deputado 

pela Bahia à Assembleia Nacional Constituinte no pleito de maio de 1933, e assumiu o 

mandato em novembro do mesmo ano. Escolhido para a vice-presidência da Constituinte, 

foi autor do projeto de nacionalização da imprensa, tendo apresentado ainda projetos e 

emendas de interesse geral que se tornaram leis. Contrário à transformação da Assembleia 

em Câmara ordinária, votou contra a concessão ao chefe do governo do direito de baixar 

decretos-leis. Foi autor de leis de regulamentação e amparo das várias categorias 

profissionais, como caixas e institutos de aposentadoria e pensões dos comerciários e 

outros, e defendeu a criação da Justiça gratuita para os pobres e a isenção de impostos da 

casa única e de pequeno valor, como proteção ao lar das classes menos favorecidas. 

Defendeu também a propriedade enquanto meio de subsistência para o trabalhador e sua 

família. 

Em junho de 1934, substituindo provisoriamente o presidente da Assembleia, Antônio 

Carlos Ribeiro de Andrada, nomeou a Comissão de Redação da nova Carta. Com a 



promulgação desta em 16 de julho do mesmo ano e a eleição do presidente da República no 

dia seguinte, teve o mandato prorrogado até maio de 1935, quando assumiram os novos 

deputados eleitos em outubro de 1934. Nesse mesmo pleito elegeu-se deputado federal pela 

Bahia na legenda do PSD, mas não chegou a tomar posse em virtude de sua eleição para o 

Senado pela Assembleia Constituinte da Bahia. Assumiu o mandato de senador em maio de 

1935, tendo participado das comissões de Diplomacia e de Tratados e presidido as 

comissões de Educação e Saúde e de Constituição e Justiça da casa. Com o advento do 

Estado Novo em 10 de novembro de 1937, teve o mandato interrompido em consequência 

da supressão de todos os órgãos legislativos do país. Em março do ano seguinte foi 

empossado como ministro do Superior — então Supremo — Tribunal Militar (STM). 

Com a desagregação do Estado Novo e a reorganização partidária do país, participou da 

fundação do Partido Popular Sindicalista (PPS) em setembro de 1945, tendo integrado a 

comissão diretora da agremiação, que defendia a República Federativa e o Poder Executivo 

com ministério responsável, além de considerar prioritária a solução dos problemas 

relativos à saúde e à educação. Em 1946 o PPS uniu-se ao Partido Republicano Progressista 

(PRP) e ao Partido Agrário Nacional (PAN), dando origem ao Partido Social Progressista 

(PSP), dirigido por Ademar de Barros. 

No pleito suplementar de janeiro de 1947 João Pacheco de Oliveira elegeu-se deputado 

federal pela Bahia com o apoio da coligação do Partido Social Democrático (PSD) com a 

União Democrática Nacional (UDN). Em junho do mesmo ano aposentou-se do STM e 

assumiu o mandato na Câmara dos Deputados, tornando-se membro da Comissão de 

Constituição e Justiça. Deixou a Câmara em janeiro de 1951, ao final da legislatura, após 

ter disputado a reeleição, sem êxito, pelo PSD, em outubro de 1950. 

Além de advogado, colaborou na imprensa baiana, fundou e dirigiu A Cidade, dirigiu o 

Diário da Bahia, o Democrata e o Jornal de Notícias. Foi ainda redator-secretário de A 

Bahia e publicou artigos na Revista do Instituto dos Advogados da Bahia. 

Faleceu no Rio de Janeiro no dia 24 de setembro de 1951. 

Era casado com Maria Hermínia Teles de Oliveira com quem teve um filho.  
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OLIVEIRA, JOSÉ MANUEL CARDOSO DE 

*magistrado; diplomata; emb. Bras. Portugal 1922-1931. 

 

José Manuel Cardoso de Oliveira nasceu em Salvador no dia 27 de junho de 1865, 

filho de Rodolfo Cardoso de Oliveira e de Maria Virgínia de Matos Cardoso. 

Bacharelou-se pela Faculdade de Direito do Recife em 1885. De volta à Bahia, em maio de 

1886 tornou-se promotor público na comarca de Brejo Grande, cargo que deixou em janeiro 

do ano seguinte. Nomeado juiz municipal e de órfãos de Barra do Rio Grande (BA), 

exerceu suas funções entre abril de 1887 e abril de 1890. Nesse mesmo período, 

desempenhou interinamente por três ocasiões a função de juiz de direito de São Félix (BA), 

onde, em abril de 1890, tornou-se promotor público e curador-geral de órfãos. Em julho de 

1890 acumulou com esses cargos a promotoria de capelas e resíduos do termo de São Félix, 

que deixou em agosto, juntamente com a curadoria geral. Foi promotor público dessa 

cidade até dezembro de 1890, quando se transferiu para o Rio Grande do Sul, tornando-se 

auxiliar da delegacia fiscal do Ministério da Fazenda do estado. 

Em 1891 ingressou na carreira diplomática, sendo nomeado cônsul em Nova Orleans, nos 

Estados Unidos, função que desempenhou de dezembro desse ano a fevereiro de 1895. De 

volta ao Brasil, permaneceu em comissão no Rio de Janeiro, então Distrito Federal, até 

agosto. Em janeiro de 1896 tornou-se segundo-secretário em Berlim, na Alemanha, aí 

permanecendo até janeiro de 1898, quando foi transferido para Berna, na Suíça. Promovido 

a primeiro-secretário, foi designado para La Paz, na Bolívia, em outubro de 1899, 

permanecendo contudo em Berna, como encarregado de negócios, até abril de 1901. Em 

maio desse ano foi transferido para Londres, onde foi encarregado de negócios em 

setembro e novamente a partir de abril de 1902. De junho a agosto desse ano foi primeiro-

secretário da missão especial à coroação do rei Eduardo IV, da Inglaterra, chefiada pelo 

ministro Joaquim Nabuco. Permaneceu como encarregado de negócios até setembro de 

1904, voltando a desempenhar a função de janeiro a fevereiro e de março a setembro de 

1905. Em fevereiro de 1907 tornou-se conselheiro da legação em Londres e, em julho, 

viajou em comissão para o Rio de Janeiro. 

Nomeado ministro residente em Bogotá, na Colômbia, e enviado extraordinário e ministro 

plenipotenciário em La Paz, não assumiu nenhum desses postos, permanecendo no Rio de 



Janeiro até julho de 1912, quando foi removido para o México. A partir de abril de 1913 

teve a seu cargo os interesses dos Estados Unidos no México. Em agosto de 1915, deixando 

esse país, partiu a convite do governo norte-americano em visita oficial aos Estados 

Unidos, onde permaneceu até setembro. Foi removido para Viena, na Áustria, em maio de 

1916, mas não assumiu o posto. Transferido para Assunção, no Paraguai, aí permaneceu de 

abril a setembro de 1917, quando seguiu para Santiago do Chile. Durante sua permanência 

nesse país, representou o Brasil nos festejos do centenário da independência em 1918, na 

posse do presidente Arturo Alessandri em 1920 e na comemoração do quarto centenário do 

descobrimento do estreito de Magalhães no mesmo ano. 

Em julho de 1922 foi nomeado embaixador em Lisboa. Deixando Santiago no mês 

seguinte, seguiu em trânsito para o Rio de Janeiro, onde foi encarregado de receber o 

presidente português, Antônio José d’Almeida, e convidado a acompanhá-lo de volta a 

Lisboa. Assumiu o posto em outubro de 1922 e, em janeiro de 1925, representou o Brasil 

na comemoração ao quarto centenário da morte de Vasco da Gama. Ainda em junho desse 

ano foi delegado brasileiro ao Congresso Misto das Associações Portuguesas e Espanholas 

para o Progresso das Ciências, realizado em Coimbra, Portugal. Viajou em comissão para o 

Rio de Janeiro em novembro de 1927, retornando a Lisboa em janeiro do ano seguinte. 

Aposentou-se como embaixador do Brasil em Portugal em março de 1931, voltando a 

residir no Rio de Janeiro. 

Foi ainda membro dos institutos Histórico e Geográfico do Pará, de Pernambuco, Bahia e 

Brasileiro, além de sócio-correspondente da Academia de Ciências de Lisboa e do Instituto 

de Coimbra. 

Faleceu na cidade do Rio de Janeiro no dia 28 de fevereiro de 1962. 

Foi casado com Carlota Palmira de Figueiredo Cardoso de Oliveira, filha do pintor Pedro 

Américo de Figueiredo e Melo, e teve quatro filhas. 

Publicou Orgulho (1885), Os presentes da senzala (1885), Cartas em verso (1886), Pedro 

Américo — sua vida e obra (1899), Dos Alpes — flocos e rimas (1900), Le gouffre (teatro, 

1901), O sorvedouro (tradução da obra anterior, 1902), Versos (1908), Atos diplomáticos 

do Brasil (2v., 1912), Dois metros e cinco (romance, 1905) e Poetas e prosadores 

portugueses (1923). 
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OLIVEIRA, José Simeão de 

*militar; gov. PE 1889-1890; const. 891; sen. PE 1891; min. Guerra 1891-1892. 

 

José Simeão de Oliveira nasceu em Porto Alegre, capital da então província do Rio 

Grande do Sul, no dia 26 de setembro de 1838, filho de José Simeão de Oliveira e de 

Emerenciana de Almeida Lessa. 

Assentou praça no Exército no 1º Regimento de Artilharia a Cavalo no dia 4 de fevereiro de 

1855, destinado à Escola Militar do Rio Grande do Sul. Foi promovido a alferes aluno em 

14 de março de 1858, e a alferes em 31 de março de 1860. Transferiu-se então para o Rio 

de Janeiro, capital do Império, e matriculou-se na Escola Central, onde se formou bacharel 

em matemática e ciências físicas e engenheiro militar. Em 2 de dezembro de 1862, foi 

promovido a tenente. 

Entre fins de 1864 e início de 1865, participou da guerra contra Aguirre, no Uruguai, e foi o 

responsável por escrever o itinerário e a parte histórica das operações. Em seguida passou a 

lutar na Guerra do Paraguai (1864-1870) e em 1º de junho de 1867 foi promovido a capitão. 

Tomou parte em várias batalhas e, já no final da guerra, marchou com os destacamentos 

que perseguiam o presidente do Psaraguai, Francisco Solano López, refugiado nas matas do 

norte do país. Em fins de fevereiro de 1870 chegou a Cerro-Corá, último acampamento de 

resistência paraguaio, e no dia 1º de março participou do combate ocorrido no 

acampamento de Solano Lopez, que culminou com a morte deste.  

Finda a guerra, recolheu-se ao Corpo de Estado-Maior de 1ª Classe e em 21 de setembro de 

1870 obteve licença para assistir aos trabalhos de exploração e construção da Estada de 

Ferro Dom Pedro II. Em 14 de abril de 1871 foi graduado major com antiguidade de 6 de 

outubro de 1870, e em 21 de dezembro seguinte foi efetivado por merecimento. Ainda em 

1871, participou da fundação do Instituto Militar, entidade voltada para a defesa do 

Exército como corporação e órgão político. Promovido a tenente-coronel em 22 de junho 

de 1875, foi designado por decreto de 24 de maio de 1876 para dirigir o Arsenal de Guerra 

do Rio Grande do Sul, função que exerceu até 5 de abril de 1879. Por portaria de 16 de 



maio daquele ano foi designado para servir no Arquivo Militar e, por decreto de 28 de 

outubro também de 1879, foi nomeado secretário da Repartição de Ajudante-General. 

Chegou a coronel em 25 de julho de 1880 e, por decreto de 6 de setembro daquele ano, foi 

designado comandante da Escola Militar do Rio Grande do Sul, cargo que exerceu até 11 

de dezembro de 1886.  

Em 1887 participou da fundação do Clube Militar da Corte, entidade criada no dia 26 de 

junho com o objetivo estreitar os laços de união e solidariedade entre os oficiais do 

Exército e da Marinha e defender os interesses da classe militar, e fez parte da primeira 

diretoria do clube, como primeiro-secretário. No ano seguinte foi designado diretor da 

Fábrica de Pólvora da Estrela, e em seguida nomeado comandante da Escola Geral de Tiro 

de Campo Grande. Foi então designado para, em comissão com outros oficiais, elaborar um 

projeto de reforma geral das escolas militares do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul. O 

objetivo era rever os regulamentos de tais instituições de modo a harmonizar as disposições 

e fazer desaparecer as divergências que entre elas se notavam, em relação não só à 

instrução, como também aos direitos e regalias dos alunos. No dia 25 de abril foi 

promovido a brigadeiro e, por portaria de 22 de junho, ainda de 1888, foi nomeado membro 

da Comissão de Promoções. Em 1889 foi escolhido para substituir o conde d'Eu no 

comando geral de artilharia, quando este precisou se ausentar temporariamente da função. 

Partidário da causa republicana, logo que a República foi proclamada, em 15 de novembro 

de 1889, foi nomeado, por decreto de 21 do mesmo mês, governador e comandante das 

armas de Pernambuco. Assumiu o cargo em 12 de dezembro de 1889, sucedendo a José 

Cerqueira de Aguiar Lima, e em janeiro de 1890 recebeu a patente de marechal de campo. 

Sua posse no governo de Pernambuco configurou a preponderância no estado do antigo 

Partido Liberal, então denominado Partido Democrata, chefiado por José Mariano Carneiro 

da Cunha e José Maria de Albuquerque e Melo, e a perda de espaço do pequeno partido dos 

republicanos históricos, que dominou a região nos primeiros dias do novo regime. Logo, 

porém, sua atuação desagradou não só aos republicanos históricos, como ao antigo Partido 

Conservador, liderado por Francisco de Assis Rosa e Silva, João Alfredo Correia de 



Oliveira e Antônio João de Amorim, o barão da Casa Forte. Interveio então na questão 

Henrique Pereira de Lucena, o barão de Lucena, que conseguiu que o chefe do governo 

provisório, marechal Deodoro da Fonseca, o afastasse em 25 de abril de 1890 e nomeasse 

para seu lugar Albino Gonçalves Meira. Dias antes, por decreto de 19 de abril, José Simeão 

fora nomeado ajudante-general do Exército em substituição ao marechal Floriano Peixoto, 

que assumiu então a pasta da Guerra. Em maio seguinte, junto com Floriano, Custódio de 

Melo e Serzedelo Correia, entre outros, e em oposição a Deodoro da Fonseca, fundou o 

Partido Constitucionalista Brasileiro. Ainda em 1890, por decreto de 28 de junho, foi 

nomeado conselheiro de guerra do Supremo (depois Superior) Tribunal Militar (STM).  

Em setembro de 1890, ao se realizarem as eleições para o Congresso Nacional Constituinte, 

foi eleito senador por Pernambuco. Tomou posse em 15 de novembro seguinte e, por 

decreto de 25 do mesmo mês, foi dispensado do posto de ajudante-general do Exército. 

Durante os trabalhos de elaboração da primeira Constituição republicana do país, que seria 

promulgada em 24 de fevereiro de 1891, foi um dos líderes da bancada de oposição ao 

governo provisório de Deodoro da Fonseca, tanto assim que foi em uma reunião realizada 

em sua residência que Floriano Peixoto, o almirante Custódio de Melo e o republicano 

paulista Manuel Ferraz de Campos Sales definiram a chapa de oposição que concorreria à 

eleição presidencial de 25 de fevereiro de 1891. Os escolhidos foram Prudente Morais, para 

presidente, e Floriano Peixoto, para vice. Os partidários de Deodoro conseguiram elegê-lo, 

mas Floriano Peixoto foi sufragado vice-presidente. Após a eleição, a Constituinte foi 

transformada em Congresso ordinário, e em junho José Simeão assumiu sua cadeira no 

Senado Federal. Na câmara alta, dedicou-se especialmente aos temas afeitos à carreira 

militar e foi membro da Comissão de Marinha e Guerra.  

A disputa entre o marechal Deodoro e o vice Floriano Peixoto se manteve acesa. Em 

consequência de uma crise política, em 23 de novembro de 1891 Deodoro renunciou, e 

Floriano Peixoto assumiu a presidência. No mesmo dia José Simeão de Oliveira foi 

nomeado ministro da Guerra e renunciou ao mandato de senador. Todavia, permaneceria no 

cargo apenas até 2 de fevereiro do ano seguinte. Logo após a renúncia de Deodoro, os 



partidários deste iniciaram uma série de tentativas revolucionárias com o objetivo de 

destituir Floriano. As interferências do presidente no Ministério da Guerra, por ocasião das 

ditas “revoltas deodoristas”, acabaram por precipitar a demissão do general José Simeão de 

Oliveira. Após sair do ministério, continuou a exercer a função de conselheiro de Guerra e 

em 7 de abril de 1892 foi promovido a marechal efetivo. 

José Simeão de Oliveira foi agraciado pelo governo imperial com o grau de cavaleiro das 

ordens de Cristo, do Cruzeiro, da Rosa e se São Bento de Aviz. Recebeu a grã-cruz desta 

última do governo republicano. Tinha as medalhas de mérito e as medalhas comemorativas 

das campanhas do Uruguai e do Paraguai, e a concedida pela República da Argentina, 

também referente à Guerra do Paraguai. 

Faleceu no dia 20 de junho de 1893 em Nova Iorque, nos Estados Unidos da América, onde 

chefiava a Comissão Brasileira da Exposição Colombiana de Chicago.  

Era casado com Marieta de Sousa e Oliveira, com quem teve uma filha. 

 

Cláudio Beserra de Vasconcelos 
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OLIVEIRA, Leopoldino de 

*dep. fed. MG 1923-1926. 

 

Leopoldino de Oliveira nasceu em Uberaba (MG) no dia 18 de junho de 1893, filho de 

Joaquim José de Oliveira e de Leopoldina Augusta de Oliveira.  

Bacharelou-se pela Faculdade Livre de Direito de Minas Gerais em 1915. Desde os tempos 

de estudante foi redator do jornal Estado de Minas. Logo após concluir a formação 

acadêmica tornou-se professor em Uberaba, assumindo a direção do Colégio Rio Branco de 

1917 a 1918.  

Iniciou a carreira política ao ser eleito vereador em sua cidade natal, o que o levou a ser 

agente executivo (prefeito) em 1923. Ainda nesse ano, em eleição suplementar, foi eleito 

deputado federal por Minas Gerais. Tomou posse de sua cadeira na Câmara dos Deputados, 

no Rio de Janeiro, então Distrito Federal, em maio e exerceu o mandato até dezembro do 

mesmo ano. Reeleito para a legislatura 1924-1926, permaneceu na Câmara até dezembro de 

1926. 

Faleceu em Belo Horizonte em 29 de agosto de 1929. 

Era casado com Maria Olímpia de Oliveira.  

 

Luciana Pinheiro 
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OLIVEIRA, Manuel Teófilo Gaspar de  
*dep. fed. CE 1927-1929. 
 

Manuel Teófilo Gaspar de Oliveira nasceu em Fortaleza no dia 31 de maio de 

1885, filho do coronel Manuel Teófilo Gaspar de Oliveira e de Maria de Jesus Teófilo.  

Fez os preparatórios no Liceu do Ceará, daí seguindo para Recife, onde se diplomou em 

farmácia. Logo após ingressou na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, onde foi 

auxiliar de profilaxia da febre amarela. Doutorou-se em medicina com a tese “A habitação 

e a profilaxia da tuberculose” e entrou para o Corpo de Saúde do Exército, sendo mandado 

para o Amazonas. Daí voltou ao Ceará como primeiro-tenente e foi um dos fundadores do 

Centro Médico Cearense em 1913, assumindo a secretaria geral da instituição.  

Iniciou-se na política filiando-se ao Partido Republicano Conservador Cearense (PRCC), 

em cuja legenda foi eleito deputado estadual duas vezes (1915 e 1917). Foi secretário da 

Fazenda dos governos de Justiniano de Serpa (1920-1924) e de José Moreira da Rocha 

(1924-1928). Em 1927 deixou a Secretaria de Fazenda e foi eleito deputado federal. 

Assumiu uma cadeira na Câmara dos Deputados no Rio de Janeiro, então Distrito Federal, 

em maio e exerceu seu mandato até dezembro de 1929.  

Faleceu no Rio de Janeiro no dia 16 de janeiro de 1941. 

 

Kleiton de Sousa Moraes 
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OLIVEIRA, Pais de 

*dep. fed. MT 1927-1930. 

 

Manuel Pais de Oliveira foi deputado estadual em Mato Grosso de 1921 a 1923. 

Quatro anos depois foi eleito deputado federal pelo mesmo estado. Assumindo em maio de 

1927 sua cadeira na Câmara dos Deputados, no Rio de Janeiro, então Distrito Federal, foi 

reeleito em 1930. Em outubro desse ano teve o seu mandato interrompido pela vitória da 

revolução que levou Getúlio Vargas ao poder e extinguiu todos os órgãos legislativos do 

país. 

 

João Edson Fanaia 
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OLIVEIRA, Pedro Francisco Correia de 

*dep. fed. PE 1918-1920. 

 

Pedro Francisco Correia de Oliveira foi eleito deputado federal por Pernambuco em 1918. 

Assumiu sua cadeira na Câmara dos Deputados, no Rio de Janeiro, então Distrito Federal, 

em maio desse ano e exerceu seu mandato até dezembro de 1920.  

No campo jornalístico, colaborou com a revista A Palavra, de Pernambuco. 

 

Raimundo Helio Lopes 
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OLIVEIRA, Pedro Luís de  

*dep. fed. MG 1915-1917. 

 

Pedro Luís de Oliveira nasceu em Conceição do Serro, atual Conceição do Mato 

Dentro (MG), em 1872. 

Fez os estudos secundários no Ginásio de Ouro Preto (MG), onde também se formou em 

farmácia. Frequentou durante um ano a Faculdade Livre de Direito de Minas Gerais mas, 

transferindo-se para o Rio de Janeiro, então Distrito Federal, ingressou na Faculdade de 

Medicina, pela qual se formou em 1900. Retornou a Minas Gerais e passou a exercer a 

clínica médica em sua cidade natal. 

Ingressou na política em 1903 ao ser eleito deputado estadual. Assumiu, nesse mesmo ano, 

sua cadeira na Assembleia Legislativa mineira e exerceu o mandato até 1906. Voltou a ser 

eleito em 1911 e permaneceu no Legislativo estadual até 1914. No ano seguinte foi eleito 

deputado federal por Minas Gerais. Assumindo, em 3 de maio do mesmo ano, sua cadeira 

na Câmara dos Deputados no Rio de Janeiro, passou a integrar a Comissão de Saúde 

Pública.  

Faleceu em Conceição do Serro em 25 de maio de 1917, no exercício do mandato. 

 

Ioneide Piffano Brion de Souza 
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OLIVEIRA, RAUL RÉGIS DE 

*diplomata; emb. Bras. Inglaterra 1925-1939. 

 

Raul Régis de Oliveira nasceu em Paris no dia 10 de outubro de 1874, filho do 

diplomata Francisco Régis de Oliveira e de Amélia Régis de Oliveira. Seu pai foi 

subsecretário de Estado das Relações Exteriores de 1912 a 1914, no governo Hermes da 

Fonseca, tendo assumido interinamente o ministério no lugar do titular Lauro Müller. 

Cursou a Faculdade de Direito de São Paulo, diplomando-se em 1895. Iniciou a carreira 

diplomática em janeiro do ano seguinte como adido da legação brasileira em Roma, onde 

permaneceu até 1897. Promovido a segundo-secretário, foi lotado em Washington a partir 

de abril de 1902 e transferido para Viena, então capital do Império Austro-Húngaro, um 

ano mais tarde. Serviu nessa cidade até julho de 1908, quando foi deslocado novamente 

para Roma, onde esteve até março do ano seguinte. Nesse mês, passou a primeiro-

secretário. 

De outubro de 1910 a abril de 1912, serviu em Lima como encarregado de negócios. Em 

março de 1913, foi promovido a ministro-residente e enviado para Havana, em Cuba, onde 

permaneceu até janeiro de 1916. Viajou então para Viena, regressando ao Brasil em maio 

desse ano. 

Em janeiro de 1918, no governo de Venceslau Brás, foi nomeado pelo chanceler Nilo 

Peçanha subsecretário do Ministério das Relações Exteriores, conservando-se no cargo até 

abril de 1919, já no governo de Delfim Moreira. No final desse ano, após breve passagem 

por Paris, seguiu para Haia, na Holanda, como enviado extraordinário e ministro 

plenipotenciário. Promovido a embaixador em julho de 1922, foi então enviado a Genebra, 

na Suíça, como delegado do Brasil à III Assembleia da Liga das Nações. De fevereiro a 

outubro de 1923, esteve à frente da representação brasileira no México. 

Sua missão seguinte foi a chefia da embaixada do Brasil em Londres, para onde foi 

designado em abril de 1925. Em fevereiro do ano seguinte viajou para Genebra a fim de 

colaborar com o embaixador Afrânio de Melo Franco no processo de negociações para a 

admissão do Brasil como membro permanente do conselho da Liga das Nações. A 

candidatura brasileira havia sido apresentada logo após a assinatura, em dezembro de 1925, 

do Tratado de Locarno, em que as grandes potências decidiram ampliar aquele conselho a 



fim de permitir o ingresso da Alemanha. O governo desse país, no entanto, se opôs à 

criação da vaga pretendida pelo Brasil, que, em represália, vetou a entrada da Alemanha no 

conselho. Em junho de 1926, o Brasil se retirou da Liga das Nações. 

Junto com suas atividades diplomáticas, Régis de Oliveira representou o Instituto Histórico 

e Geográfico do Brasil em congressos de ciências históricas realizados em Veneza, na 

Itália, de 1929 a 1933, sendo eleito nesse último ano vice-presidente da comissão 

permanente de história diplomática. Em junho de 1933, representou o Brasil na 

Conferência Monetária de Londres, que tentou estabelecer medidas de cooperação entre as 

nações para a recuperação da economia mundial, abalada pela crise de 1929. A conferência 

terminou em completo fracasso, servindo apenas, segundo escreveu Régis de Oliveira em 

relatório, para tornar claras as divergências entre principais potências do Ocidente. 

Encerrou sua missão em Londres em dezembro de 1939, logo após o início da Segunda 

Guerra Mundial, aposentando-se do serviço diplomático. 

Faleceu no Rio de Janeiro no dia 9 de julho de 1942. 

Foi casado com Maria Georgina Araújo de Olinda Régis de Oliveira, com quem teve uma 

filha. 

Paulo Brandi 
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OLIVEIRA, Sérgio Ulrich de  

*dep. fed. RS 1921-1923 e 1927-1930. 

 

Sérgio Ulrich de Oliveira nasceu em Uruguaiana (RS) no dia 11 de maio de 1873, 

filho de José Sérgio de Oliveira e de Isolete de Lara Ulrich. 

Formou-se na Faculdade de Direito de São Paulo no ano de 1894, tornando-se promotor 

público em Uruguaiana em 1896. 

Em 1901 foi eleito deputado estadual no Rio Grande do Sul na legenda do Partido 

Republicano Rio-Grandense (PRR). Assumiu, nesse mesmo ano, sua cadeira na Assembleia 

Legislativa gaúcha, para a qual foi reeleito, sucessivamente, até 1920. Foi um dos 

principais líderes do PRR em sua cidade natal. 

Em 1921 foi eleito deputado federal pelo estado do Rio Grande do Sul. Assumiu, em maio 

desse mesmo ano, sua cadeira na Câmara dos Deputados no Rio de Janeiro, então Distrito 

Federal, e exerceu seu mandato até dezembro de 1923, quando se encerrou a legislatura. 

Participou da Revolução de 1923, guerra civil que opôs no Rio Grande do Sul os 

republicanos, liderados pelo então presidente do estado Antônio Augusto Borges de 

Medeiros (1916-1928), aos federalistas, liderados por Joaquim Francisco de Assis Brasil. 

Estes, denunciando fraude, rebelaram-se contra a reeleição de Borges de Medeiros para o 

quinto mandato como presidente do estado. A luta se estendeu de janeiro a novembro de 

1923 e foi encerrada com a assinatura do Pacto de Pedras Altas pelos líderes Assis Brasil e 

Borges de Medeiros. Esse acordo determinou a permanência de Borges no governo, mas 

vedou nova reeleição. Durante o conflito, Sérgio Ulrich foi comandante da Guarda 

Republicana, juntamente com o então intendente municipal José Antonio Flores da Cunha, 

de 29  de março a 3 de abril de 1923, na defesa de Uruguaiana cercada pelas forças 

federalistas sob o comando de Honório Lemos.  

Em 1926 foi secretário de Obras Públicas do governo Borges de Medeiros (1913-

1928). Só em janeiro de 1927 voltou a ser eleito deputado federal pelo Rio Grande do Sul, 

sempre na legenda do PRR, assumindo, em maio desse ano, sua cadeira na Câmara dos 

Deputados no Rio de Janeiro. Em 1930 foi reeleito, mas teve seu mandato interrompido em 

outubro desse ano com a vitória da Revolução de 1930 que depôs o presidente Washington 



Luís (1926-1930), levou Getúlio Vargas ao poder e fechou todos os órgãos legislativos do 

país.  

Depois da Revolução de 1930 passou a militar na oposição ao governo de Getúlio 

Vargas. Participou da Frente Única Rio-Grandense e concorreu à Constituinte de 1933, mas 

não foi eleito. 

Faleceu em 1955. 

Era casado com Antônia Majo. 

 

Raimundo Helio Lopes 
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ORDEM, A 

 

Revista católica de periodicidade mensal fundada no Rio de Janeiro em 1921 sob a 

direção de Jackson de Figueiredo e extinta em 1990. 

 

ORIGENS E ATUAÇÃO 

A partir da década de 1910 um grupo de intelectuais se organizou em torno da 

chamada “militância católica” na cidade do Rio de Janeiro. Tal adesão conformou um 

movimento significativo de expansão e fortalecimento da presença da Igreja na sociedade, 

justamente após a proclamação da República (1889) e o fim do Padroado (1890). Após a 

separação entre Estado e Igreja estabeleceu-se um Estado não confessional e, sob o regime 

da liberdade religiosa, igualou-se a Igreja Católica a outras instituições religiosas. Contudo, 

como afirmou Angela de Castro Gomes, a Primeira República foi um período estratégico 

para a ampliação das bases da Igreja no Brasil. 

Assim, nos anos 1920, diante do avanço dos processos de secularização da cultura e de 

urbanização, das greves e movimentos sociais, e da fundação do Partido Comunista, o 

então arcebispo do Rio de Janeiro, dom Sebastião Leme, liderou um movimento cujo 

objetivo maior era afirmar e difundir o ideário cristão e “recatolizar” o país. Desse 

movimento nasceram a revista A Ordem, em 1921, e o Centro Dom Vital, em 1922, ambos 

sob a direção de Jackson de Figueiredo. A publicação da revista seria responsabilidade do 

departamento editorial do Centro Dom Vital. 

A Ordem tinha como objetivo divulgar as concepções doutrinárias, políticas e filosóficas 

católicas e combater a indiferença e a oposição à Igreja. Também buscava aumentar a 

influência dessa instituição na sociedade, angariando o apoio de intelectuais para um 

projeto conservador de salvação nacional, baseado na defesa da moral e da ordem. Entre 

seus colaboradores destacaram-se intelectuais como Jonatas Serrano, Osvaldo Aranha, 

Carlos de Laet, Bandeira de Melo, Leonardo Van Acker, Alceu Amoroso Lima, Murilo 

Mendes, Jorge de Lima, Cornélio Pena, entre outros. 

Muitos dos debates travados por esses intelectuais na revista giravam em torno de críticas 

ao liberalismo, ao socialismo e às idéias renovadoras sobre educação e pedagogia. Ao 

envidar esforços nos campos da cultura e da política para aumentar a influência da Igreja 



Católica na sociedade, esses intelectuais deram os primeiros passos no processo que ficou 

conhecido como “restauração católica”. Um aspecto importante desse movimento foi a 

campanha em prol das “emendas religiosas” constitucionais, amplamente divulgada por 

Jackson de Figueiredo na revista A Ordem a partir de maio de 1925. Nesse momento, 

estava em debate uma reforma constitucional prometida pelo presidente Artur Bernardes, e 

as emendas tratavam da obrigatoriedade do ensino religioso nas escolas públicas e do 

reconhecimento da religião católica como a religião oficial do país.  

Com o falecimento de Jackson de Figueiredo em 1928, encerrou-se a primeira fase da 

revista.  De acordo com Mônica Pimenta Veloso, é possível traçar as linhas mestras desse 

período. Assim, A Ordem tinha um caráter reacionário, já que combatia correntes 

intelectuais, práticas culturais, crenças religiosas e medidas políticas consideradas adversas 

a seu projeto de recatolização do Brasil. Como órgão de imprensa, expressou obediência à 

autoridade eclesiástica, conferindo destaque à figura do chefe do movimento católico, dom 

Sebastião Leme. Adotou como base filosófica e intelectual o pensamento tradicionalista 

francês, citando recorrentemente os doutrinadores Joseph de Maistre e Louis de Bonald, e 

pregou o dogma da infalibilidade espiritual e temporal dos papas, legitimando sua palavra. 

Já em relação ao contexto político mais específico da época, a revista concentrou esforços 

na crítica aos liberais e posicionou-se a favor da candidatura de Artur Bernardes, 

destacando seu perfil conservador. Também recriminou o envolvimento dos militares da 

política. Enfim, durante essa primeira fase A Ordem propôs uma revolução de ideias 

visando à expansão do poder da Igreja Católica no país, sem armas, e a partir dos 

intelectuais e das elites.  

Após a morte de Jackson de Figueiredo, a direção de A Ordem e o do Centro Dom Vital foi 

assumida por Alceu Amoroso Lima, também conhecido pelo pseudônimo literário Tristão 

de Ataíde. O perfil da revista, que até 1928 tinha como direção a divulgação da doutrina 

religiosa católica, mudou. Sob o comando de Amoroso Lima, a ênfase editorial voltou-se 

para o aspecto cultural, ainda que de conotação católica. O novo diretor esclareceu que a 

revista perderia seu tom político partidário para se tornar uma revista católica de cultura 

geral. Ao dar menos ênfase aos temas políticos, a intenção era ampliar o debate cultural 

católico. 

Em 1930, a Igreja Católica recebeu do governo provisório de Getúlio Vargas um reforço 



significativo: seu reconhecimento como instituição semioficial, o que fortaleceu sua 

presença na sociedade. Embora, de início, os católicos organizados no Centro Dom Vital 

tenham divergido quanto ao apoio à Revolução de 1930, após a consolidação de Vargas no 

poder, passaram a apoiá-lo. Houve então a mobilização de grande massa de fiéis, numa 

demonstração da força política e moral da Igreja. Na revista A Ordem, a partir da década de 

1930 os intelectuais passaram a discutir com mais ênfase questões relativas à conduta da 

família e à educação dos filhos, às ações católicas e ao combate ao comunismo. 

Logo após a publicação do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, em 1932, A Ordem 

passou a dedicar mais espaço ao debate sobre o pensamento educacional, criticando a 

pedagogia laica e defendendo o ensino católico. Nesse mesmo ano, Lúcia Miguel Pereira 

estreou com uma coluna na revista, demonstrando preocupação com a questão feminina, 

embora a emancipação das mulheres tenha sido considerada com bastante cautela. A Ordem 

nesse período também demonstrou simpatia pelo movimento integralista, embora não o 

tenha apoiado abertamente. Ainda em 1932, dom Sebastião Leme fundou a Liga Eleitoral 

Católica, que tinha como secretário Alceu Amoroso Lima, visando a estabelecer maiores 

laços entre o grupo católico e a política. Dom Sebastião deu início, desse modo, a um forte 

apelo à participação política dos católicos, o que também se refletiu nas matérias 

publicadas em A Ordem.   

Em 1934, o artigo “Primeiras vitórias” noticiava a aprovação de duas emendas religiosas 

pela Assembleia Nacional Constituinte. Uma incluía o nome de Deus no preâmbulo do 

anteprojeto constitucional, e a outra estabelecia a colaboração recíproca entre Estado e 

Igreja. Os católicos se fortaleciam cada vez mais. A criação da Ação Católica Brasileira foi 

noticiada na revista em 1935, enfatizando-se a necessidade da participação política dos 

católicos e a preocupação em demonstrar a vitalidade do movimento. Ao mesmo tempo, a 

revista centrava esforços na propaganda anticomunista e, em relação à questão social do 

operariado, defendia as idéias corporativistas, declarando assim seu apoio à política 

trabalhista do governo. A partir desse momento, assuntos como educação, ação católica, 

combate ao comunismo, frutos da crescente participação da Igreja na sociedade durante o 

governo Vargas, passaram a ser debatidos de forma mais sistemática. Alguns temas foram 

permanentemente divulgados, evidenciando elementos fundamentais do projeto A Ordem 

para o Brasil: a atuação da juventude, a condenação do divórcio, a crítica ao socialismo, ao 



marxismo e ao positivismo brasileiro, a defesa da formação e atuação de uma imprensa 

católica, questões relativas ao debate fé versus ciência, críticas à Revolta Comunista de 

1935 e às Revoluções Espanhola e Mexicana. 

O período correspondente ao primeiro governo Vargas (1930-1945) marcou o auge da 

revista A Ordem, tanto em termos de circulação quanto de influência. Nas décadas 

seguintes as reviravoltas ocorridas no Centro Dom Vital afetaram diretamente a publicação. 

Como indica Mônica Kornis, em 1942 o Centro Dom Vital começou a dar sinais de 

declínio, o que se acentuou após a queda de Vargas em 1945. A partir de então, seus 

membros espalharam-se por outras organizações, como a Campanha de Resistência 

Democrática, a União Democrática Nacional (UDN) e o Partido Democrata Cristão (PDC).  

Em 1951, Alceu Amoroso Lima partiu para Washington, e o Centro Dom Vital passou ao 

comando de Gustavo Corção. Dois anos depois, Amoroso Lima retornou ao Brasil, 

desencadeando uma crise de liderança no Centro Dom Vital, que culminou com a saída de 

Corção da instituição em 1963. Em 1964, a revista A Ordem parou de ser publicada em 

função de discordâncias entre seus colaboradores. 

Ao longo da década de 1960, em meio a vários episódios de divergências internas e crises 

entre lideranças, o Centro Dom Vital foi perdendo cada vez mais influência. Mas o 

aniversário do falecimento de Jackson de Figueiredo em novembro de 1973 marcou a 

reorganização do Centro pelas mãos de dois dos seus principais líderes no momento, Sobral 

Pinto e Alceu Amoroso Lima. Em 1974, A Ordem voltou a circular, sob a direção vice-

presidente executivo do Centro Dom Vital, Eduardo Prado de Mendonça, que na época 

também era o diretor do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da Universidade Federal 

do Rio de Janeiro. 

Entre os anos de 1984 e 1988 a revista passou por problemas financeiros, o que fez com 

que sua publicação fosse interrompida. Nos anos de 1980 fizeram parte da diretoria de A 

Ordem Afonso Arinos de Melo Franco e Célio Borja. Na década seguinte, o Centro Dom 

Vital publicou A Ordem em periodicidade anual devido a dificuldades financeiras.  

Carolina Vianna Dantas 

 

FONTES: GOMES, Â. Essa; KORNIS, M. Centro; RODRIGUES, C. Ordem; VELLOSO, 

M. Ordem (v. 21, 1978). VILLAÇA, A. Pensamento. 



OSÓRIO, Joaquim Luís  

*dep. fed. RS 1912-1917 e 1921-1926. 

 

Joaquim Luís Osório nasceu em Pelotas (RS) no dia 14 de julho de 1881, filho de 

Fernando Luís Osório e de Ernestina Assunção Osório.  

Formou-se na Faculdade Livre de Direito do Rio de Janeiro em 1902. Depois de formado 

foi nomeado juiz distrital em Pelotas, cargo que ocupou de 1904 a 1905. Nesse ano abriu 

banca de advocacia na mesma cidade, onde também iniciou a carreira jornalística e 

dedicou-se à atividade agrícola. Em 1907 foi presidente da Sociedade Agrícola Pastoril do 

Rio Grande do Sul e no ano seguinte da Sociedade de Tiro Brasileiro Pelotense. Em 1908 e 

1909, foi diretor do jornal Diário Popular e presidente da Federação das Associações 

Rurais do Rio Grande do Sul. 

Também em 1909 iniciou sua carreia política, sendo eleito deputado estadual no Rio 

Grande do Sul. Permaneceu na Assembleia estadual até 1912, quando foi eleito deputado 

federal. Assumiu o mandato na Câmara dos Deputados no Rio de Janeiro, então Distrito 

Federal, em maio desse ano e continuou se dedicando às suas atividades em seu estado. Em 

1913, foi diplomado pela Academia de Comércio de Pelotas, instituição onde também foi 

professor de noções de direito constitucional, criminal e legislação de fazenda. Em 1915 foi 

reeleito deputado federal com mandato até 1917. Em 1921 voltou a assumir uma cadeira na 

Câmara dos Deputados e foi novamente reeleito em 1924. Em 1925, e nos dois anos 

seguintes, foi diretor do Ginásio Pelotense. Em 1926, último da legislatura, renunciou ao 

mandato, por divergências doutrinárias com membros do Partido Republicano Rio-

Grandense (PRR), pelo qual fora eleito. Durante esses anos, fez parte da Comissão de 

Diplomacia e Tratados. 

Retornou à atividade política depois da queda do Estado Novo em 1945, quando foi 

candidato a senador pelo Rio Grande do Sul, na legenda da União Democrática Nacional 

(UDN).  

Foi professor da Faculdade de Direito de Pelotas e defensor, em vários de seus textos, da 



doutrina positivista. Também foi membro do Instituto Histórico do Rio Grande do Sul da 

Academia de Letras do Rio Grande do Sul.  

Faleceu no Rio de Janeiro em 10 de outubro de 1949. 

Foi casado com Ema Berensdorf. Seu filho, Álvaro Behrensdorf Osório, foi médico da 

Faculdade Nacional de Medicina do Rio de Janeiro. 

Publicou Constituição Política do Estado do Rio Grande do Sul - comentários (1891); 

História do general Osório (colaboração de Fernando Luís Osório, 1915); Brasil! Diurnal 

cívico (1919); O regime presidencial (1925); Os partidos políticos do Rio Grande do Sul 

(1930); Plano de uma constituição presidencial federativa para o Brasil (1931); Direito 

judiciário (1939); Introdução geral ao direito público (1943); Pela maior fraternidade 

espiritual da América – Forma espiritual de atingir este sumo objetivo (1947) e Direito 

rural – Terras devolutas (1948). 

 

Raimundo Helio Lopes/ Izabel Noll  
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OSÓRIO, Luís 

*dep. geral RS 1876-1877; dep. geral SC 1878-1881; min. STF 1894-1896. 

 

Fernando Luís Osório nasceu em Bagé, província do Rio Grande do Sul, no dia 30 

de maio de 1848, filho de Manuel Luís Osório e de Francisca Fagundes Osório. Seu pai, 

nascido em 1808, importante chefe militar do Império, recebeu o comando do I Corpo do 

Exército brasileiro na Guerra do Paraguai. Considerado um dos heróis do conflito, o 

general Osório foi senador e ministro do Império e foi agraciado com o título de marquês 

do Erval. 

Formou-se em ciências jurídicas e sociais na Faculdade de Direito do Recife, 

recebendo o grau de bacharel em 1873. Ingressando na carreira política, foi deputado à 

Assembleia provincial gaúcha e duas vezes deputado geral: pelo Rio Grande do Sul, na 

legislatura 1876-1877, e por Santa Catarina, na legislatura seguinte, 1878-1881. Encerrado 

o último mandato, retirou-se da política para se dedicar à advocacia e ao jornalismo. 

Após a proclamação da República, embora proveniente de família ligada à monarquia, mas 

de tradição militar, foi convidado pelo presidente Floriano Peixoto (1891-1894) para o 

cargo de enviado extraordinário e ministro plenipotenciário na República Argentina. 

Nomeado em abril de 1894, deixou o posto por haver sido designado ministro do Supremo 

Tribunal Federal (STF) em outubro do mesmo ano. Tomou posse ainda em novembro 1894, 

já sob a o governo de Prudente de Morais (1894-1898). 

Faleceu no Rio de Janeiro, então Distrito Federal, no dia 26 de novembro de 1896, no 

exercício de suas funções no STF. 

Foi casado com Ernestina de Assunção Osório.  

 

Eduardo Junqueira 
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OSÓRIO, Manuel Luís  

*militar; const. 1891; dep. fed. RS 1891-1892; junta gov. RS 1891-1892. 

 

Manuel Luís da Rocha Osório nasceu em Caçapava do Sul (RS) no dia 30 de maio 

de 1844, filho de José Luís Osório e de Florinda Fausta da Rocha. Seu tio Manuel Luís 

Osório ficou conhecido como General Osório, que também foi Barão, Visconde e Marquês 

do Herval; combateu na Guerra da Independência do Brasil (1822-1824), na Guerra do 

Paraguai (1864-1870), também representou o Rio Grande do Sul no Senado Imperial em 

1877 e foi ministro da Guerra em 1878. 

Em 1863 alistou-se no Regimento de Cavalaria do Exército brasileiro. Logo depois 

ingressou na Escola Militar gaúcha, pela qual se bacharelou em engenharia militar. 

Seguindo a sua carreira militar, em 1865 foi promovido a alferes, em fevereiro de 1869 a 

capitão e a major em 1879. Nesse mesmo ano casou-se em Bajé (RS) com Orfila Luísa 

Martins Osório. Alcançou o posto de tenente-coronel em 1884, de coronel em 1888 e de 

brigadeiro em 1890. 

Após a Proclamação da República, em 15 de novembro de 1889, pelo marechal Deodoro da 

Fonseca, apoiado por setores do Exército e alguns civis, no dia 15 de setembro do ano 

seguinte Manuel Luís Osório foi eleito deputado federal constituinte. Assumiu sua cadeira 

na Assembleia Nacional Constituinte instalada no Rio de Janeiro no dia 15 de novembro de 

1890 e participou dos trabalhos de elaboração da primeira Constituição republicana do 

Brasil, afinal promulgada em 24 de fevereiro de 1891. Finda a Constituinte, em 15 de junho 

desse ano assumiu sua cadeira na Câmara dos Deputados no Rio de Janeiro, agora Distrito 

Federal. 

Com o Decreto 431 de 2 de julho de 1891 foram extintos os Comandos de Armas e criados 

os Distritos. Eram sete distritos militares divididos pelo território nacional, formados por 

vários estados da federação, mas apenas um deles, o Rio Grande do Sul, representava o 6º 

Distrito Militar. Foi aí que, como general de brigada, foi nomeado para comandar esse 

distrito.  



Em 3 novembro de 1891, com a dissolução do Congresso pelo presidente da República, 

marechal Deodoro da Fonseca, uniu-se a Assis Brasil, Barros Cassal, Barreto Leite e outros 

para a deposição de Júlio de Castilhos. Instalou-se então um governo que ficou conhecido 

pela alcunha de “governicho”, constituído pelo general Manuel Luís da Rocha Osório, 

Joaquim Francisco de Assis Brasil, João de Barros Cassal e Domingos Alves Barreto Leite. 

Enquanto Barreto Leite esteve à frente da junta provisória, ele extinguiu escolas e cartórios, 

dissolveu conselhos municipais legitimamente organizados, suspendeu as garantias dadas 

por lei anterior ao funcionalismo público, anulou a Assembleia e, consequentemente, 

alegou que a Constituição do Estado não tinha efeito. Em 7 de março de 1892 transmitiu o 

governo a Barros Cassal. Através do decreto de 29 desse mês, Barros Cassal promulgou 

uma nova Constituição Provisória, elaborada por ele próprio, praticamente uma cópia da de 

14 de julho de 1891. No entanto, logo em 8 de junho seguinte o “governicho” foi dissolvido 

e José Antônio Correia da Câmara assumiu a chefia do Executivo gaúcho. Mas este ficou 

na função por poucos dias, pois no dia 17 desse mesmo mês Júlio de Castilhos reassumiu o 

governo. 

Manuel Luís Osório renunciou ao mandato de deputado federal em 9 de novembro de 1892.  

Faleceu em Bajé no dia 27 de março de 1893. 

 

Mirna Aragão 
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OSÓRIO, Pedro Leite  

*pres. MT 1906-1907. 

 

Pedro Leite Osório nasceu Cuiabá no dia 22 de novembro de 1852, filho do brigadeiro 

Alexandre José Leite e de Augusta Olímpia de Sousa Osório.  

Foi deputado estadual em Mato Grosso de 1903 a 1906. Após o assassinato do presidente 

do estado Antônio Pais de Barros, conhecido como Totó Pais, em 6 de julho de 1906, 

assumiu o governo em seu lugar. Exerceu a presidência de Mato Grosso de 8 de julho de 

1906 a 15 de agosto de 1907, quando tomou posse Generoso Ponce.  

Faleceu no Rio de Janeiro, então Distrito Federal, no dia 7 de dezembro de 1907.  

 

João Edson Fanaia 
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OTÁVIO, RODRIGO  

*magistrado; consult.-ger. Rep. 1911-1929; min. STF 1929-1934. 

 

Rodrigo Otávio Landgaard Meneses nasceu em Campinas (SP) no dia 11 de 

outubro de 1866, filho de Rodrigo Otávio de Oliveira Meneses e de Luísa Landgaard, de 

origem dinamarquesa. 

Aos cinco anos de idade transferiu-se para o Rio de Janeiro, então capital do Império, onde 

estudou nos colégios Nossa Senhora da Soledade, Pedro II e Dom Pedro de Alcântara. Em 

1878, com a nomeação de seu pai para a presidência da província do Paraná, foi residir em 

Curitiba, tendo aí recebido aulas particulares. Em seguida voltou ao Rio de Janeiro e em 

1879 seguiu para Vassouras (RS), a fim de matricular-se no Colégio Alberto Brandão. O 

colégio foi depois transferido para a capital do Império, e Rodrigo Otávio, mais uma vez, a 

ela retornou para concluir os preparatórios. Mais tarde ingressou na Faculdade de Direito de 

São Paulo, diplomando-se em 1886. Durante cerca de dois anos exerceu a magistratura no 

estado do Rio de Janeiro, tendo sido juiz municipal e de órfãos em Iguaçu (1888), hoje 

Nova Iguaçu, e em Paraíba do Sul (1889). Também entre 1888 e 1889, ano em que se casou 

com Maria Rita Pederneiras, escreveu folhetins semanais para o Diário de Notícias, a 

Tribuna Liberal e a Gazeta de Notícias. 

Em 1890 foi nomeado procurador secional do então Distrito Federal. Exerceu a função até 

1894, quando, convidado pelo presidente Prudente de Morais (1894-1898), assumiu a 

Secretaria da Presidência da República. Permaneceu no cargo até 1896, exonerando-se a 

pedido, e a partir desse ano começou a lecionar na Faculdade de Direito do Rio de Janeiro. 

Ainda em 1896 participou da fundação da Academia Brasileira de Letras (ABL), na qual 

ocupou a cadeira nº 35. 

Fundador e diretor da revista A Renascença (1904-1908), de literatura e arte, e da Revista 

Jurídica, em 1906 foi designado secretário da Conferência Pan-Americana do Rio de 

Janeiro e no ano seguinte exerceu a mesma função na II Conferência de Paz, em Haia, na 

Holanda. Foi delegado plenipotenciário nas conferências sobre direito marítimo (1909, 

1910 e 1912), em Bruxelas, na Bélgica, e nas conferências de Haia relativas ao direito 

cambial (1910 e 1912). 

Nomeado consultor-geral da República em 1911, permaneceria nesse cargo durante cerca 



de 18 anos. Em 1916 foi novamente designado delegado plenipotenciário, dessa vez à 

Conferência Científica Pan-Americana, realizada em Washington, e participou da fundação 

do Instituto Americano de Direito Internacional. Em 1917 assumiu a presidência do 

Instituto dos Advogados Brasileiros e em 1919, como delegado plenipotenciário à 

Conferência da Paz, em Paris, assinou o Tratado de Versalhes e participou da fundação da 

União Jurídica Internacional. 

Como subsecretário de Estado das Relações Exteriores, cargo que ocupou entre março de 

1920 e fevereiro de 1921, representou o Brasil na primeira assembleia da Liga das Nações 

(1920), em Genebra, na Suíça, tendo sido eleito seu vice-presidente. Nessa assembleia, foi 

um dos signatários do tratado que criou a Corte de Justiça Internacional. Em 1926 voltou a 

ocupar a presidência do Instituto dos Advogados Brasileiros e em 1927 foi eleito presidente 

da ABL. Nesse último ano foi designado membro da Comissão Internacional de 

Jurisconsultos Americanos, reunida no Rio de Janeiro, tendo sido presidente da seção de 

direito internacional privado. 

Por decreto de 5 de fevereiro de 1929, foi nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal 

(STF). Nessa corte, teve atuação destacada na questão relativa à isenção do imposto de 

renda de que se beneficiavam os vencimentos dos magistrados, pronunciando-se contrário a 

esse privilégio. No julgamento do pedido de habeas-corpus em favor do ex-presidente da 

República Washington Luís, votou, na qualidade de relator, contra a concessão do recurso, 

decisão acolhida pelo tribunal. 

No início de 1933, com a formação da Chapa Única por São Paulo Unido, que congregaria 

as correntes de oposição ao então interventor no estado, Valdomiro Castilho de Lima, 

Rodrigo Otávio teve seu nome cogitado para a interventoria. No entanto, o escolhido foi 

Armando de Sales Oliveira, que assumiu o cargo em agosto do mesmo ano. Em fevereiro 

de 1934 deixou o STF, aposentando-se como ministro. 

Especialista em assuntos de direito internacional privado, fez diversas conferências nas 

universidades de Paris (1914 e 1930), de Roma (1930), de Varsóvia (1930), na Polônia, e 

de Montevidéu (1936), no Uruguai, tendo promovido na Academia de Direito Internacional 

de Haia o curso intitulado “Os selvagens americanos perante o direito”. Recebeu o título de 

doutor honoris causa das universidades do México, de La Plata e de Buenos Aires, na 

Argentina, de Lima e de Arequipa, no Peru, e de Havana, em Cuba. 



Participou de diversos congressos, conferências e comissões arbitrais até o ano de 1936, 

tendo-se destacado como árbitro nas questões entre México e EUA, México e França e 

México e Alemanha. Distinguiu-se ainda como membro das comissões permanentes entre 

Chile e Suécia, Itália e Chile e Itália e Colômbia. 

Foi presidente da Sociedade Brasileira de Direito Internacional, do Instituto Argentino-

Brasileiro de Cultura, da Sociedade Polono-Brasileira Kosciusko e vice-presidente do 

Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Foi membro da Comissão Permanente para a 

Codificação do Direito Internacional, da Comissão Brasileira de Cooperação Intelectual, do 

Instituto Americano de Direito Internacional, do Instituto de Direito Internacional, membro 

estrangeiro da instituição francesa Comitê de Legislação Estrangeira e de Direito 

Internacional e membro honorário dos institutos de Advogados de Lisboa, de Buenos Aires, 

de Lima e de Havana, além de ter sido filiado a várias outras associações culturais na 

Europa, nas Américas e no Brasil. Fez parte do corpo consultivo da Academia de Ciências 

Políticas e Sociais de Filadélfia, nos Estados Unidos, e foi correspondente da Academia de 

Ciências de Lisboa e da Academia Argentina de Letras. 

Recolhido à vida privada desde 1936, faleceu no Rio de Janeiro no dia 27 de fevereiro de 

1944. 

Seu filho, Rodrigo Otávio Landgaard Meneses Filho, ocupou na ABL, entre 1944 e 1969, a 

mesma cadeira que lhe pertencera. 

Além de grande quantidade de pareceres, memoriais, artigos, relatórios, discursos e 

traduções, Rodrigo Otávio publicou numerosas obras. Entre as de literatura e história, afora 

as que vieram a público na Revista Brasileira, como a novela Bodas de sangue (1895), em 

A Renascença, como o drama A estrada (1907), e em outras publicações, destacam-se: 

Pâmpanos (versos, 1886), Poemas e idílios (versos, 1887), Aristo (novela, 1889), Festas 

nacionais (educação cívica, 1893), Quinze de novembro (educação cívica, 1894), Sonhos 

funestos (drama em verso, 1895), Felisberto Caldeira (crônica dos tempos coloniais, 1900), 

Águas passadas (novela, 1914), Vera (poema, 1916), Coração de caboclo (poema, 1924), 

Coração aberto (1928), Contos de ontem e de hoje (1932), Minhas memórias dos outros 

(3v., 1934-1936), Les rhapsodies (1939) e México e Peru (1940). Em direito e política 

internacional, publicou, entre outros trabalhos: Divisão e demarcações de terras 

particulares (1893), Os sucessos de abril perante a Justiça Federal (1893), Domínio da 



União e dos estados (1897), Constituições federais (confronto dos textos da Constituição 

do Brasil com as dos EUA, Argentina e Suíça, 1897), O direito do estrangeiro no Brasil 

(1909), A codificação do direito internacional privado (1910), Do cheque, sua origem, 

função econômica e regulamentação (1913), Elementos de direito público e constitucional 

brasileiro (1913), A lei reguladora do regime do casamento de estrangeiros (1916), Direito 

internacional privado (1932) e Dicionário de direito internacional privado (1933). 

Em homenagem ao centenário de seu nascimento, o Instituto Histórico e Geográfico 

Brasileiro publicou, no nº 284 de sua revista (julho/setembro de 1969), artigos sobre sua 

vida e atuação. 

Sílvia Pantoja 
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OTONI, Carlos Honório Benedito  

*magistrado; pres. CE 1884-1885; dep. fed. MG 1900-1905. 

 

Carlos Honório Benedito Otoni nasceu na cidade do Serro (MG) em 20 de janeiro 

de 1846, filho de Ernesto Benedito Otoni. Provinha de tradicional família de políticos 

mineiros na qual se destacaram seus tios Teófilo Benedito Otoni, deputado geral (1838-

1841, 1845-1848 e 1861-1863) e senador (1864-1869) por Minas Gerais, líder da 

Revolução Liberal de 1842, colonizador do Vale do Mucuri e fundador da vila de 

Filadélfia, que receberia seu nome; Cristiano Benedito Otoni, deputado geral por Minas 

Gerais (1848 e 1861-1864), senador pelo Espírito Santo (1879-1889) e senador por Minas 

Gerais (1891-1896), e o padre Honório Benedito Otoni, deputado geral por Minas Gerais 

(1880-1883). 

Cursou o preparatório no Colégio Marinho no Rio de Janeiro, então capital do Império, e o 

superior na Faculdade de Direito de São Paulo, pela qual se bacharelou em Ciências 

Jurídicas e Sociais em 1866. Durante esse período na capital paulista, colaborou em 

diversos jornais e revistas e foi redator do periódico acadêmico Sete de Abril. 

Retornando a Minas Gerais, em 1867 foi nomeado promotor público em Minas Novas, 

cargo que exerceu até o ano seguinte. Em seguida, em 1869 passou a advogar e, no ano 

seguinte, foi nomeado juiz municipal em Diamantina, cargo que exerceu durante cinco 

anos. Promovido a juiz de Direito, a partir de 1877 passou a servir nas comarcas de 

Itapiraçaba, atual Januária, Entre-Rios, atual Entre-Rios de Minas, Pitangui e Sabará, todas 

em Minas Gerais. 

Em 1880 foi nomeado chefe de polícia de Minas Gerais, cargo que exerceu até o início de 

1884, quando foi nomeado 1º vice-presidente da província. Por carta imperial de 24 de 

maio do mesmo ano, foi nomeado presidente da província do Ceará. Exerceu o cargo de 12 

de julho de 1884 até 19 de fevereiro de 1885, quando foi substituído por Sinval Odorico de 

Moura. Voltou a ser nomeado chefe de polícia de Minas Gerais, exercendo esse cargo até 

1889, quando foi nomeado juiz de feitos da Fazenda Nacional em Niterói, então capital da 

Província do Rio de Janeiro. 

Após o fim do Império e a proclamação da República em 15 de novembro de 1889, foi 

promulgada a primeira Constituição republicana em 24 de fevereiro de 1891. Pouco depois, 



Carlos Honorato Benedito Otoni foi promovido a desembargador do Tribunal da Relação 

do Estado do Rio de Janeiro, cargo que exerceu até se aposentar em 1895. 

De volta a Minas Gerais, passou a advogar em Ouro Preto e, em 1898, ingressou no corpo 

docente da Faculdade Livre de Direito de Minas Gerais (FLDMG), na qual, como lente 

substituto, assumiu as cadeiras de Ciências das Finanças e de Contabilidade do Estado e 

Economia Política. 

Filiado ao Partido Republicano Mineiro (PRM), em 1900 foi eleito deputado federal por 

Minas Gerais. Assumindo, em maio desse ano, sua cadeira na Câmara dos Deputados no 

Rio de Janeiro, agora Distrito Federal, foi reeleito para um novo mandato em 1903. 

Permaneceu no Legislativo Federal até dezembro de 1905, quando se encerrou a legislatura. 

Em 1907 foi nomeado o primeiro juiz federal de Belo Horizonte.  

Foi ainda escritor, desembargador da Relação de Petrópolis (RJ), juiz secional em Minas 

Gerais e presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais (IHGMG). 

Faleceu na cidade do Rio de Janeiro, então capital da República, em 21 de julho de 1919.  

Era casado com Francisca de Almeida Otoni. 

Publicou: O 16 de julho e a imprensa (ensaios políticos, 1870); Ensaios políticos (1871); A 

República (cartas políticas, 1871); Repertório da lei do recrutamento (1875); Estudos 

medianos (1876); Nulidade do processo criminal (1876); Mineiros distintos (perfis 

biográficos, 1884); A eleição do Ceará (1885); Discurso nas exéquias de Martinho Campos 

(1887); Apontamentos de magistratura (1891); Carta política aos srs. eleitores do 1º 

Distrito de Minas (1905); Nortistas ilustres (1907); A memória de Teófilo Otoni (1907); 

Direito eleitoral (1910); Ministério da Justiça e dos Negócios Interiores: Relatório (1910) 

e Viagem ao Rio São Francisco. Além disso, fez incursões na poesia. 

 

Ioneide Piffano Brion de Souza 
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OTONI, Cristiano Benedito 

*militar; dep. geral MG 1848 e 1861-1868; sen. ES 1879-1889; sen. MG 1892-1896. 

 

Cristiano Benedito Otoni nasceu em Serro (MG) no dia 17 de maio de 1811, filho de Jorge 

Benedito Otoni e de Rosália Benedito Otoni. Seu pai foi vereador no município de Vila do 

Príncipe. Seu irmão, o primeiro Teófilo Benedito Otoni, foi deputado geral (1838-1841, 

1845-1848, 1861-1863) e senador (1864-1869) por Minas Gerais, e fundou a vila de 

Filadélfia, origem do município que posteriormente recebeu seu nome; outro irmão, o padre 

Honório Benedito Otoni, foi também deputado geral (1880-1883). 

Transferindo-se em 1828 para o Rio de Janeiro, então capital do Império, ingressou na 

Academia de Marinha, de onde saiu guarda-marinha. Formou-se também em engenharia 

pela Escola Militar. De 1830 a 1833 foi professor de geometria em Ouro Preto e em 1834 

foi nomeado lente substituto da Academia de Marinha. Nesse mesmo ano deu início à 

carreira política como deputado provincial na província do Rio de Janeiro, por um biênio. 

Após o término do mandato retomou as atividades docentes, sendo promovido em 1844 a 

professor catedrático da Academia de Marinha. Em 1846 foi nomeado oficial de gabinete 

do Ministério da Marinha.  

Em 1848 exerceu por poucos meses o mandato de deputado geral Minas Gerais. No início 

da década de 1850 passou a trabalhar na Companhia Estrada de Ferro Pedro II, ficando 

responsável pela organização da construção de ferrovias destinadas a integrar as províncias 

brasileiras. Em 1855, quando do início das obras ferroviárias, foi nomeado primeiro diretor 

da companhia, cargo que exerceria por dez anos. Ainda em 1855 reformou-se como 

capitão-tenente da Marinha.  

Voltou a exercer mandato eletivo em 1861, quando se candidatou pelo Partido 

Liberal e foi eleito deputado geral por Minas. Reeleito para mais duas legislaturas, ocupou 

uma cadeira na Assembleia Geral até dezembro de 1868. Em 1870 participou ativamente da 

produção do Manifesto Republicano. Em 1879 foi eleito senador pela província do Espírito 

Santo e exerceu o mandato no Senado até 1889. Professor honorário da Academia de Belas 

Artes, teve seu nome incluído por dom Pedro II no Conselho do Imperador. Além disso, 

recebeu os títulos de oficial da Ordem de São Leopoldo da Bélgica e de dignitário da 

Ordem do Cruzeiro.  



Proclamada a República em 15 de novembro de 1889 e promulgada a primeira Constituição 

Republicana em 24 de fevereiro de 1891, candidatou-se pelo Partido Republicano Mineiro 

(PRM) à vaga deixada no Senado por Cesário Alvim, que em junho foi eleito presidente do 

estado de Minas Gerais. Tomou posse em setembro de 1892 e integrou a Comissão de 

Obras Públicas e Empresas Privilegiadas. 

Faleceu no Rio de Janeiro em 18 de maio de 1896, em pleno exercício do mandato.  

Considerado reformador do ensino da matemática no Brasil, publicou cerca de duas 

dezenas de trabalhos, entre os quais se destacam Teoria das máquinas a vapor (1844); 

Juízo crítico sobre o compêndio de geometria adotado pela Academia de Marinha do Rio 

de Janeiro (1845); Elementos de aritmética (1952); Estrada de Ferro D. Pedro II – 

Coleção de artigos de fundo do “Correio Mercantil” (1857); O futuro das estradas de 

ferro no Brasil (1859).  

Também tiveram destaque na política mineira seus sobrinhos Teófilo Carlos Benedito 

Otoni, deputado geral (1878-1881) e presidente da província de Minas Gerais em 1882; 

Epaminondas Esteves Otoni, deputado estadual (1895-1906) e deputado federal (1906-

1920); Carlos Honório Benedito Otoni, vice-presidente de Minas Gerais e deputado federal 

(1901-1905), e Teófilo Benedito Otoni, deputado federal (1900-1922). 

 

Luciana Pinheiro 
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OTONI, Epaminondas Esteves  

*dep. fed. MG 1906-1920. 

 

Epaminondas Esteves Otoni nasceu no Distrito de Filadélfia, atual Teófilo Otoni, na 

então Província de Minas Gerais, no dia 19 de setembro de 1862, filho de Manuel Esteves 

Otoni, médico, e de Ana Araújo Maia. Provinha de tradicional família de políticos mineiros 

na qual se destacaram Teófilo Benedito Otoni, deputado geral (1838-1841, 1845-1848, 

1861-1863) e senador (1864-1869) por Minas Gerais, fundador da vila de Filadélfia, que 

receberia seu nome; Cristiano Benedito Otoni, deputado geral por Minas Gerais (1848 e 

1861-1864), senador pelo Espírito Santo (1879-1889) e senador por Minas Gerais (1891-

1896), o padre Honório Benedito Otoni, deputado geral por Minas Gerais (1880-1883), e 

Carlos Honório Benedito Otoni, presidente do Ceará de 1884 a 1885 e deputado federal por 

Minas Gerais de 1900 a 1905.  

Transferindo-se para o Rio de Janeiro, então capital do Império, cursou humanidades e 

formou-se engenheiro civil em 1881 pela Escola Politécnica do Rio de Janeiro. Logo 

depois de formado retornou a Minas Gerais, foi gerente das Estradas de Ferro do Rio das 

Flores e do Grão-Pará, engenheiro-chefe dos núcleos coloniais da Companhia Salitrais e 

engenheiro do estado no norte mineiro. 

Iniciou sua carreira política elegendo-se vereador em Teófilo Otoni, onde ocupou a 

presidência da Câmara Municipal e foi agente municipal. Filiado ao Partido Republicano 

Mineiro (PRM), após o fim do Império e a instalação da República (15/11/1889), 

Epaminondas foi eleito deputado estadual em 1895. Reeleito para as legislaturas seguintes, 

exerceu o mandato até 1905, quando renunciou à cadeira por ter sido eleito senador 

estadual. Tomou posse de sua cadeira no Senado mineiro nesse mesmo ano, no qual 

permaneceu até o ano seguinte, quando foi eleito deputado federal por Minas Gerais. 

Assumindo, em maio de 1906, sua cadeira na Câmara dos Deputados no Rio de Janeiro, 

agora Distrito Federal, foi reeleito sucessivas vezes para mais quatro legislaturas, de 1909 a 

1918. Permaneceu no Legislativo Federal até dezembro de 1920, quando se encerrou seu 

último mandato. 

Em 1926 tornou-se engenheiro fiscal da construção da Estrada de Ferro Bahia-Minas. Após 

a morte de sua mãe, passou a administrar a Fazenda Itamunheé, de propriedade da família. 



Foi ainda patrono do Instituto Histórico e Geográfico da cidade.  

Faleceu no dia 26 de março de 1918. 

  

Ioneide Piffano Brion de Souza 
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OTONI, Teófilo Benedito 

* dep. fed. MG 1900-1922. 

 

Teófilo Benedito Otoni nasceu no Distrito de Filadélfia, atual Teófilo Otoni (MG), 

no dia 26 de agosto de 1861, filho de Augusto Benedito Otoni e de Maria Carlota Otoni. 

Provinha de tradicional família de políticos mineiros na qual se destacaram três de seus 

tios: o primeiro, seu homônimo, Teófilo Benedito Otoni, líder da Revolução Liberal de 

1842 e colonizador do Vale do Mucuri, deputado provincial, deputado geral (1838-1841, 

1845-1848, 1861-1863) e senador (1864-1869) por Minas Gerais; Cristiano Benedito 

Otoni, deputado geral por Minas Gerais (1848 e 1861-1864), senador pelo Espírito Santo 

(1879-1889) e senador por Minas Gerais já no período republicano (1891-1896), e o padre 

Honório Benedito Otoni, deputado geral por Minas Gerais de 1880 a 1883. Também 

tiveram relevância na política mineira seus primos Teófilo Carlos Benedito Otoni, deputado 

geral por Minas Gerais (1878-1881) e presidente da província em 1882; Epaminondas 

Esteves Otoni, deputado federal por Minas Gerais (1906-1920), e Carlos Honório Benedito 

Otoni, presidente do Ceará (1884-1885) e deputado federal por Minas Gerais (1900-1905). 

Iniciou seus estudos de humanidades em Serro (MG) e, transferindo-se para o Rio de 

Janeiro, estudou no Colégio Kopke, em Petrópolis, e depois no Colégio Vitória, na cidade 

do Rio de Janeiro, então capital do Império. Em seguida, em 1878 ingressou no curso geral 

da Escola Politécnica do Rio de Janeiro, concluindo-o em 1880. Nesse mesmo ano retornou 

a seu estado natal e matriculou-se no curso de Engenharia Civil e de Minas na Escola de 

Minas de Ouro Preto (EMOP), na então capital da Província de Minas Gerais, concluindo-o 

em 1883. 

 Foi professor de Geometria no Liceu Mineiro, em Ouro Preto, participou da propaganda 

abolicionista e, mais tarde, da campanha republicana através do jornal Movimento, de João 

Pinheiro da Silva. Ainda na então capital mineira, auxiliou Chrockat de Sá, diretor de Obras 

Públicas, na organização do Liceu de Artes e Ofícios da cidade. Em 1885 foi nomeado 

engenheiro de Obras Públicas do estado em Montes Claros, cargo que exerceu até 1890. 

Dedicando-se à engenharia ferroviária, apresentou ao governo mineiro os estudos para 

construção da Estrada de Ferro Extrema-Montes Claros, que deveria constituir a rede básica 

de viação de Minas Gerais. De 1891 a 1896 trabalhou no prolongamento da Estrada de 



Ferro Central para o Norte do estado. Em 1898 chefiou a construção da ferrovia de Sete 

Lagoas a Silva Xavier. 

Após a suspensão das obras, ingressou na política e foi eleito deputado federal por Minas 

Gerais no início de 1900. Assumindo, em 24 de maio desse ano, sua cadeira na Câmara dos 

Deputados no Rio de Janeiro, então Distrito Federal, no ano seguinte foi eleito vereador em 

Sete Lagoas (MG) e assumiu a presidência da Câmara Municipal e o cargo de agente 

Executivo municipal, nos quais permaneceria até 1906. Nessa cidade fundou o jornal 

Reflexo. Foi reeleito deputado federal, sucessivamente, para as seis legislaturas seguintes, 

de 1906 a 1921. Permaneceu no Legislativo Federal até 31 de dezembro de 1923, quando se 

encerraram o seu mandato e a legislatura. 

Foi ainda engenheiro da Estrada de Ferro Central do Brasil. 

Faleceu em Sete Lagoas no dia 31 de janeiro de 1944. 

Era casado com Honorina Maciel Otoni. 

 

Ioneide Piffano Brion de Souza  
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OURIQUE, Alfredo Ernesto Jacques 

*const. 1891; dep. fed. DF 1891; dep. fed. ES 1912-1914. 

 

Alfredo Ernesto Jacques Ourique nasceu em São Paulo no dia 21 de fevereiro de 

1848.  

Seguiu a carreira no Exército, chegou ao generalato e teve participação na política nacional, 

principalmente no início da República. Foi secretário do marechal Deodoro da Fonseca 

quando este se tornou chefe do governo provisório, em 15 de novembro de 1889, e em 

setembro de 1890 foi eleito deputado ao Congresso Constituinte pelo Distrito Federal. 

Empossado em novembro, participou da elaboração da Constituição de 24 de fevereiro de 

1891 e da eleição indireta de Deodoro, no dia seguinte, para presidente constitucional. O 

governo de Deodoro foi, contudo, curto: após ter fechado o Congresso em 3 de novembro 

de 1891, o marechal renunciou em 23 de novembro, sendo substituído pelo vice-presidente 

Floriano Peixoto. 

Em 16 de dezembro de 1891, foi nomeado por Floriano Peixoto comandante militar na 

Bahia. Porém, em 1892, integrou o movimento a favor da realização de eleições para a 

presidência da República, contra a permanência de Floriano. Em 10 de abril de 1892 foi 

condenado ao desterro na Amazônia, mas mais tarde foi beneficiado pela anistia concedida 

aos revoltosos. Em setembro de 1893 tomou parte na Revolta da Armada, tendo sido um 

dos militares do Exército que, juntamente com políticos civis, embarcaram no encouraçado 

Aquidabã e deram início ao movimento rebelde. No desenrolar da revolta, partiu com 

outros militares para o Sul e participou da conquista de Desterro, atual Florianópolis.  

Ligado a Hermes da Fonseca, atuou a favor de sua candidatura à presidência da República 

em 1910. Em 1912, no final do governo de Jerônimo Monteiro no Espírito Santo, e com a 

perspectiva da sucessão, articulou-se uma forte oposição à candidatura governista de 

Marcondes Alves de Sousa. A oposição apresentou uma chapa ao governo do estado e ao 

Congresso Nacional encabeçada por um militar, médico da família do presidente Hermes, 

Getúlio Florentino dos Santos, e alimentou a expectativa de que o movimento das 

“salvações”, que desalojava do poder oligarquias consolidadas no Norte e no Nordeste, 

favorecesse suas pretensões no Espírito Santo. Jerônimo Monteiro contra-atacou, incluindo 

Jacques Ourique na chapa governista, como candidato a deputado federal. A oposição foi 



derrotada, e Ourique cumpriu seu mandato na Câmara dos Deputados. 

Participou da fundação da Liga Espírita do Brasil em 1926, e faleceu no Rio de Janeiro a 24 

de agosto de 1932.  

Publicou artigos na Revista do Exército Brasileiro (1884-1886) e os livros Questão de 

limites entre o Paraná e Santa Catarina (1887) e O marechal Hermes da Fonseca: sua 

eleição à presidência da República, estudo político (1910). 

 

Nara Saletto/Fernando Achiamé 
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