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Resumo 
O objetivo deste trabalho aqui é analisar como as Juntas da Real Fazenda transformaram-se 
em Juntas de Fazenda Públicas e provinciais e como elas produziram, após o fim das 
capitanias, um primeiro arranjo administrativo de caráter regional com forte destaque no 
processo de provincialização e de representação territorial. Nossa perspectiva é de que, após a 
transferência da corte portuguesa para o Brasil, assim como do Erário Régio e o Conselho de 
Fazenda, houve um maior processo de enraizamento dessas repartições que se aprofundaram 
com a criação das Juntas Provisórias de Governo nas novas províncias.  
 
Palavras-chave: Juntas de Fazenda; províncias, poderes regionais, fazenda, governo 
provisório 
 
 
Abstract 
The purpose of this work is to analyze how the Junta da Real Fazenda became Junta da 

Fazenda Provincial and how they produced, after the captaincies' end, a first regional 
administrative arrangement with a strong emphasis on provincialization and of territorial 
representation. Our perspective is that, after the transfer of the Portuguese court to Brazil, as 
well as the Royal Treasury – Erário Régio - and the Treasury Council – Conselho de Fazenda 
- , there was a greater process of rooting these offices, which were deepened with the creation 
of Provisional Government Boards in the new provinces. 
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1 Uma versão mais ampla dessa discussão foi apresentada no Seminário Jurisdições, soberanias, 
administrações: A configuração dos espaços políticos na construção dos Estados Nacionais na América 
Ibérica. Faculdade de Direito – 14-17 de junho de 2016 e uma versão dessa apresentação será publicada 
pela Revista Almanack.  
2 Departamento de História – UFOP.  
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Esta comunicação tem por objetivo discutir os conflitos jurisdicionais entre as 

Juntas de Fazenda3 e as Juntas de Governo Provisório Provincial entre os anos de 1821 

a 1823. Neste período, as discussões em torno da constitucionalidade e de 

reformulações institucionais dela decorrentes afetavam não somente a posição, 

subordinação e formatação dos órgãos administrativos, mas também a sua própria 

existência. As Juntas de Fazenda foram criadas no contexto do reformismo pombalino e 

foram, em certa medida, influenciadas por princípios de modernização administrativa 

baseadas nas competências técnicas de seus cargos executivos. Entretanto o seu caráter 

colegiado, hierárquico e jurisdicional remetiam claramente à organicidade 

administrativa do Antigo Regime. Como órgãos de justiça fazendária, as juntas tinham 

o poder e a prerrogativa de aplicar a justiça e eram consideradas tribunais de primeira 

instância. Além disso, eram sempre presididas pela maior autoridade executiva da 

Capitania, o governador. Isso, em tese, deveria representar, dentro do Império 

português, uma forma de controle aos poderes locais por parte da Coroa. Tal 

formatação, muito bem adaptada aos ‘modos de governar’ lusitanos, não se adequaria de 

maneira simples a reconfiguração do governo e aos novos princípios de soberania 

derivados dos princípios constitucionais, dos quais as juntas governativas faziam parte. 

Nesse sentido, queremos analisar dentro desse contexto, as disputas das elites políticas e 

econômicas regionais em torno das novas configurações de poder e de governança.  

O período entre 1821 e 1823, no qual se insere a participação de deputados 

brasileiros nas Cortes de Lisboa e a própria emancipação política do Brasil, será o nosso 

recorte de análise. Neste período ocorre o processo de formação das províncias que 

formarão a base político-administrativa do nascente império e o início da configuração 

de poderes regionais brasileiros. As Juntas Provisórias de Governo representaram, 

sobretudo, uma nova configuração de soberania e de poder.  

Iniciadas ainda em janeiro de 1821 na província do Pará, como um movimento 

político espontâneo, foram ratificadas pelo decreto de 29 de setembro do mesmo ano 

pelas Cortes de Lisboa e estendidas a todas as capitanias/províncias. Tratava-se de uma 

                                                           
3 As Juntas de Arrecadação e Administração da Real Fazenda foram criadas na América portuguesa no 
início da segunda metade do século XVIII, mas foram efetivamente implementadas a partir de 1765 sob 
forte influência da criação, no Reino, do Erário Régio e da reformulação do Conselho de Fazenda. Elas 
foram órgãos administrativos e judiciários da fazenda e substituíram, nas capitanias, as provedorias. As 
Juntas de Fazenda forma extintas, com a criação do Tesouro Público Nacional e os Tesouros provinciais 
em 1831. Para mais informação ver: CHAVES (2013). 
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regulamentação para o ordenamento daquelas que já haviam sido criadas e para sua 

constituição obrigatória nas demais localidades4. 

Tal decreto determinava o número de representantes que deveriam ser eleitos nas 

províncias, suas atribuições, remuneração, formas de eleição, assim como determinava 

que lhes seriam atribuídas “toda a autoridade e jurisdição na parte civil e econômica, 

administrativa e de política em conformidade com as leis existentes”, mas existiam 

ressalvas em relação ao governo militar e ao controle da Junta da Fazenda. Em primeiro 

lugar, porque seriam criados os postos de Governador de Armas, preenchidos por 

oficiais de patente militar, independentes das Juntas e subordinados ao governo do 

Reino. Em segundo lugar, porque a administração da fazenda tinha modificada a sua 

composição anterior e também ficava subordinada ao governo do Reino. Neste caso, as 

Juntas da Fazenda, então presididas pelos governadores/capitães generais, passavam a 

ser presidas por seu membro mais antigo, excetuando tesoureiros e escrivães. Ainda que 

não proibisse, como foi estipulado em 1822, a coincidência entre os presidentes das 

Juntas Provisórias de Governo e das Juntas da fazenda, o decreto de 29 de setembro a 

tornava bem mais difícil. Isso poderia garantir uma certa independência da fazenda em 

relação ao governo local. 

A nova correlação de forças jurisdicionais no interior das províncias e entre as 

Cortes de Lisboa e do Rio de Janeiro criaram um novo xadrez na política americana, 

tanto no sentido dos novos arranjos de poder nas províncias como dos novos pactos e 

articulação de interesses interprovinciais. Queremos discutir aqui como esses novos 

arranjos foram particularmente sensíveis à reestruturação da Fazenda e como o debate 

em torno de sua reestruturação fizeram parte das disputas abertas.  

 

 

 

 

 

O governo provincial 

                                                           
4 Decreto provisório descrevendo o sistema de governo e administração pública nas Províncias do Brasil, 
n. 322, de 29 de setembro, In: COLEÇAO dos Decretos, Resoluções e Ordens das Cortes Gerais, 
Extraordinárias e Constituintes da Nação portuguesa desde a sua instalação em 26 de janeiro de 1821. 
Parte I, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1822. p. 225-226. Antes desse decreto, as Juntas já criadas 
contavam apenas com o aval da casa legislativa portuguesa através do decreto de 18 de abril (Decreto n. 
45, publicado em 05 de maio, as Cortes determinaram as providências em relação “As eleições no 
Ultramar e demais providências sobre os povos que abracem a Regeneração política, o que se opuserem”, 
In: COLEÇÃO dos Decretos.... p. 49. 
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 O mesmo decreto de 29 de setembro distinguia os “governos independentes” que 

haviam formado juntas provisórias de governo e que tinham sido outrora governadas 

por capitães generais. Nessas o número de representantes das Juntas deveria ser de sete 

membros, enquanto nas demais províncias a ser instituídas as novas formas de governo 

seriam compostas de cinco membros. Respeitava-se de certa forma alguns arranjos 

prévios, mas apontava também para uma possível negociação com regiões que, mesmo 

tendo se declarado fieis ao constitucionalismo, não necessariamente seriam fieis às 

Cortes de Lisboa. Nesse sentido, o decreto, n. 323, expedido na mesma data que 

ordenava o regresso do Príncipe Regente, revelava as tensões e ameaças ao plano de 

unidade português5.   

 Tal circunstância já bastante debatida em nossa historiografia6, nos remete aos 

principais pontos de conflito e de interesses dos grupos políticos que permaneceram 

fiéis às Cortes e daqueles que se uniram em torno de um projeto americano. Entre eles 

destacamos a fazenda e os desdobramentos políticos da subordinação econômica, com 

repasses das “sobras” das juntas fazendárias ao Erário em Portugal.  

 Nesse sentido há, sem dúvida um destaque para o posicionamento da Junta 

Provisória de São Paulo tanto no sentido de articular um movimento político em torno 

de d. Pedro, como de criar as bases institucionais de um pacto político que passava pela 

preservação dos interesses econômicos provinciais, mais especificamente entre as elites 

econômicas e políticas que se reuniam em torno das repartições fazendárias, como eram 

as Juntas de Fazenda. Era ainda uma forma incipiente de ordenamento que se daria na 

esfera da criação do cargo de Ministro e Secretário dos Negócios da Fazenda em março 

de 1821.  Nesse cenário, as atuações de políticos como Martim Francisco Ribeiro de 

Andrade, o chamado Ministro da Fazenda da Independência, foram decisivas para o 

início de um processo de centralizar as articulações políticas provinciais pela causa do 

Brasil. Não se discutia aqui uma centralização da administração financeira e fiscal, 

sobretudo porque o pacto possível se constituía em nome da manutenção ou reforço das 

autonomias locais. Reivindicada sobretudo pelo mesmo grupo de São Paulo 

                                                           
5 Por esse decreto, definia-se que a permanência de d. Pedro na América, uma vez estabelecidas as novas 
formas de governo subordinadas ao Reino de Portugal, seria não “só desnecessária, mas indecorosa à sua 
alta hierarquia” in: COLEÇÃO de decretos…. p. 227 
6 Ver sobretudo:CARVALHO (1997); BERBEL, (1999); BERNARDES, (2006); SLEMIAN & 
PIMENTA (2008).  
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 Entretanto, antes de prosseguirmos essa discussão, gostaríamos de retomar a 

constituição das Juntas Provisórias de Governo e seu desdobramento para a 

reorganização da Fazenda. Como já adiantamos, a substituição de governadores por 

uma junta eletiva criava um grande impacto sobre o ordenamento das repartições 

fazendárias, mesmo se considerarmos a coincidência entre os seus presidentes. Isso 

levaria para a segunda a possibilidade de rotatividade e subordinação a um processo 

eletivo, o que consequentemente acirrava as disputas. A determinação das Cortes de 

setembro em separar estas duas instâncias e subordinar a fazenda ao governo do reino 

apenas alimentaria ainda mais o conflito como veremos a seguir.  

 Denis Bernardes lembra que as primeiras juntas provisórias de governo foram 

criadas sem nenhuma formalidade jurídica ou política preexistente no reino. Elas teriam 

sido “um misto de pronunciamento militar e aclamação popular direta”, representando 

uma quebra da tradição política com base de legitimidade muito frágil e instável7. As 

únicas certezas estavam ligadas ao apoio das câmaras e do vínculo constitucional que se 

estabelecia com a nova casa legislativa em Portugal. A legitimação definitiva com 

decreto de setembro, por seu turno, trazia novos problemas: a administração da fazenda 

e da força armada. Bernardes diz que tal decisão havia sido tomada em Lisboa já na 

presença dos deputados pernambucanos os quais estariam mais preocupados em 

derrubar o governo de Rego Barreto do que propriamente com a configuração da forma 

dos novos governos. Por outro lado, a criação da Regência ocorrida em 22 de abril 

deixava margem para interpretação dessas jurisdições, uma vez que estipulava que o 

Príncipe Real enquanto permanecesse à frente do Reino do Brasil como regente e lugar-

tenente de d. João VI, deveria prover todos os lugares de letras e ofícios da justiça ou 

fazenda, assim como empregos civis ou militares. Essas eram circunstâncias que 

criavam uma triangulação de poderes entre as duas cortes e os poderes locais recém 

instituídos.  

 Marcia Berbel, por sua vez chama a atenção para as características muito 

peculiares da formação da Junta em São Paulo que, além do apoio à regência, como já 

dissemos aqui, constituiu projeto específico para a chamada “União” entre o Reino do 

Brasil e a Província de São Paulo8. Em 23 de junho, após um levante da tropa e com a 

liderança de José Bonifácio de Andrada e Silva, a Junta foi criada como Junta do 

Conselho do Governo Provisório que, segundo Berbel, associava o caráter 

                                                           
7 BERNARDES (2006:317-18). 
8 BERBEL, 1999, pp. 72-77. 
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revolucionário conferido às Juntas, ao sistema do “Conselho das Câmaras Municipais”. 

Diferenciando das demais, aquele órgão colegiado possuía 15 membros e entre eles 

ministros do interior e fazenda, guerra e marinha. Curiosamente as mesmas áreas para 

as quais as Cortes de Lisboa, pretendia manter um controle. Além disso, o grupo 

político de São Paulo pretendia oferecer um projeto alternativo em caso de retorno do 

Príncipe Regente. Entre as condições de apoio à Corte do Rio de Janeiro já se 

destacavam as seguintes reivindicações: livre disposição do governo interior; livre 

gestão da economia sem as remessas de fundos para o Erário, em Portugal; e o direito 

de representação contra execuções de leis e decretos a juízo da Junta9.  

Em Minas Gerais não havia um consenso político, mas seu já debatido viés 

“autonomista” apontava elementos que seriam perceptíveis em outros locais: demissão 

de magistrados portugueses e projetos monetários que permitissem maior liberdade às 

províncias10. 

 Os chamados “governos independentes”, pelas Cortes de Lisboa, além dos já 

referidos aqui, incluíam também: Alagoas, Maranhão, Rio Grande do Norte, Mato 

Grosso e Goiás, embora o apoio à figura de d. Pedro em um primeiro momento 

estivesse mais delimitado ao Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, e mesmo assim 

com desconfianças do grupo de São Paulo à Junta eleita pelo Rio, e com divergências 

explícitas dentro do grupo mineiro.  

 Frente a esse cenário de ausência de unidade entre as províncias incialmente 

criadas e não resolvidos pelo decreto de 29 de setembro, somava-se os constantes atritos 

dos representantes dessas mesmas províncias com os deputados portugueses em Lisboa. 

Despontava nas Cortes e no Brasil o descontentamento geral com a possível perda de 

autonomias conquistadas na América desde de 1808, sobretudo nos campos militar, 

fazendário e judiciário. As possibilidades para um pacto em favor do Rio de Janeiro se 

fortaleceram.   

 

 

As disputas em torno da fazenda 

 

A questão econômica havia se tornado sensível no processo de rearticulação de 

forças dentro da América e que esse movimento foi fortalecido pelo reordenamento 

                                                           
9 Idem., p.74 
10 BERNARDES (2006), SILVA (2009). 
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institucional no campo da fazenda iniciados ainda no começo da regência de d. Pedro. 

Para Mircea Buesco, essa conjuntura apresentava a tentativa de uma nova organização 

local mais autônoma. O ponto de partida seria a criação do cargo de ministro e 

secretário de estado dos negócios da fazenda, presidente do Erário Régio e do Conselho 

da Fazenda a 06 de março de 1821 em meio a decisão de retorno do rei, d. João VI a 

Portugal11. Lembramos que em Portugal, exatamente um mês antes, as Cortes haviam 

extinto a Comissão do Tesouro Público para reiterar a junção da administração da 

Fazenda na figura do ministro e secretário dos negócios da Fazenda12. Em 22 de abril, 

no Rio de Janeiro, o mesmo decreto que instituiu a Regência d. Pedro, definia o Conde 

da Louzã para o cargo de ministro e secretário dos negócios da Fazenda13. Para Fábio 

Barcelos, em excelente trabalho produzido pelo Projeto MAPA - Arquivo Nacional, a 

criação do cargo de ministro naquele ano de 1821significou a separação definitiva de 

uma junção criada na América após 1808 entre os negócios da fazenda e os negócios do 

Brasil14. Este autor lembra que essa separação tinha um caráter político para reforçar o 

papel de presidência do Erário Régio naquele momento, definindo um cargo de ministro 

e secretário, mas não a Secretaria correspondente. Além disso, naquele mesmo ano, em 

20 de setembro, notava-se uma substantiva mudança na nomenclatura fazendária ao 

definir que o Real Erário passasse a ser denominado de Tesouro Público dentro das 

novas expectativas liberais de reformulação dos órgãos administrativos do Antigo 

Regime15. A partir dessa data o cargo de ministro da fazenda passou a ser ocupado por 

Caetano Pinto de Miranda Montenegro. 

Segundo Buescu, a tentativa de liberar os governos provisórios da submissão ao 

governo do Rio de Janeiro pelas Cortes de Lisboa, introduziu novos conflitos entre os 

recém-criados governos locais e suas respectivas Juntas de Fazenda. Isso seria agravado 

exatamente pelo fato do referido decreto dar aparente favorecimento destas em relação 

àquelas em caso de disputa16. Por sua vez, a aprovação do decreto das Cortes de 11 de 

                                                           
11BUESCO (1984:12). Decreto do dia 06 de março de 1821. Pelo decreto do dia 07 de março o rei d. João 
VI comunicava seu retorno à Portugal e permanência do Príncipe Real com um governo provisório no 
Reino do Brasil.   
12 Resolução do dia 06 de fevereiro de 1821. COLEÇÃO…p. 4.  
13 Ver: Decreto de 22 de abril de 1821 In: Coleção de Leis do Império do Brasil - 1821, Página 71 Vol. 1 
pt. II. Indicava-se os lugares de Ministros dos Negócios Estrangeiros e Ministro dos Negócios da 
Fazenda, assim como de Secretário para a repartição da Guerra e para Secretário da Marinha. Importante 
dizer que também por decreto do dia 22 de abril revogava-se o decreto que determinava a adoção da 
Constituição espanhola no Reino do Brasil o que abria um novo cenário de conflito. 
14 BARCELOS (2014:30).  
15 Ibdem. 
16BUESCO (1984).  
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janeiro de 1822, retomando o projeto original de criação das juntas de governos 

provisórios, decidia sobre a extinção de tribunais criados no Rio de Janeiro e demais 

províncias. Indicava o retorno das Relações e a uma situação institucional anterior à 

1808. Isso incluía a extinção do Erário, do Conselho da Fazenda e da Junta do 

Comércio, então reunidas pelo cargo de Ministro e Secretário dos negócios da fazenda. 

Pelo mesmo decreto, no Rio de Janeiro seria criada novamente uma Junta de Fazenda 

com as mesmas atribuições das existentes nas demais províncias.  Segundo Berbel, as 

tensões entre brasileiros e portugueses nas Cortes aumentaram no mês de janeiro e uma 

das propostas discutidas foram as criações de comissões específicas que tinham por 

objetivo atenuar os atritos e promover a união entre as diversas partes da nação17.  

Ao mesmo tempo, no Brasil, o governo do Rio de Janeiro optou pela convocação 

de um Conselho de Procuradores Gerais das Províncias que teria o caráter de um 

conselho consultivo do Príncipe18. Tal medida resultou no decreto de 21 de fevereiro de 

1822 cujos os objetivos eram a reformulação dos planos de governo, o que por sua 

vezlevou a nomeação de uma comissão destinada exclusivamente à análise do Tesouro 

público. A comissão seria encabeçada pelo ministro da fazenda e também membro do 

então recém-criado Conselho e deveria produzir um balanço sobre o Tesouro Público, 

contendo um estudo sobre a melhor maneira de se restabelecer o crédito público. Além 

de Caetano Montenegro, compunham a Comissão dois conselheiros da fazenda: Manoel 

Jacinto Nogueira da Gama – futuro marquês de Baependi e segundo ministro da fazenda 

no pós-independência - e José Joaquim Carneiro de Campos; dois negociantes: 

Francisco José Fernandes Barbosa e José Antônio Lisboa, também professor das aulas 

de comércio no Rio de Janeiro, e um secretário sem direito a voto. Essa comissão, junto 

ao Conselho de procuradores, foi o embrião de novas articulações entre a Regência e os 

governos provisórios no sentido de coordenar uma saída para a crise financeira, os 

impasses administrativos e buscar os meios de restabelecer o crédito público frente aos 

exauridos cofres públicos e as ameaças de um severo enfrentamento militar.  

 

 

As novas configurações espaciais 

                                                           
17 Para Berbel (1999: 122), as discussões se acirraram antes, durante e após o decreto de 11 de janeiro de 
1822 piorando o quadro de tensão já criado entre os deputados do Brasil e portugueses. A retirada de 
autonomias na América com os tribunais e a retomada das Relações passou a ser entendida como uma 
grave ameaça ao status de reino do Brasil. 
18 Decreto de 16 de fevereiro de 1822. In: Coleção de Leis do Império do Brasil - 1822, Página 6 Vol. 1 pt 
II.  
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 Roderick Barman já se referiu as aos governos provisórios como pátrias locais 

que possuíam demandas específicas frente ao conflito de poderes entre as cortes 

lisboetas e o governo do Rio de Janeiro19. Iara Carvalho20 retoma essa perspectiva, mas 

demonstra que as Cortes buscaram, desde o primeiro momento da organização desses 

governos, articulá-las a um novo modelo administrativo herdeiro do movimento vintista 

e do constitucionalismo. Por serem eleitos esses governos seriam mais legítimos dentro 

desses preceitos. Como apresentamos acima, as Cortes produziram medidas legais para 

garantir o poder da nação portuguesa sobre todas as províncias e sem a interferência da 

regência no Rio de Janeiro. Mesmo assim não foi possível evitar as dissidências e os 

grandes conflitos decorrentes das rivalidades internas e da grande força política que 

detinham as câmaras municipais. Carvalho21 demonstra que é exatamente através dela 

se em grande medida a partir delas que se pactuam ao longo dos anos de 1821 e 1822 

uma adesão em torno de um projeto americano. Tratava-se da construção de um 

contrato social promovido pelas elites, sobretudo do eixo centro-sul, em torno da 

manutenção das autonomias políticas que se julgavam ameaçadas pela preponderância 

portuguesa, garantindo assim uma soberania própria. 

 A perda de autonomias sentida por essas elites passava, como já dissemos pelo 

governo militar, o controle da fazenda e dos poderes judiciários. Esses três elementos 

dominam os debates provinciais e camarários e se entrelaçam tornando-se os fatores 

decisivos tanto na constituição de um pacto político em torno de d. Pedro e de um 

governo americano, como do combate àqueles que desejavam a manutenção da união 

com Portugal. Nas palavras de José Bonifácio de Andrada sobre o processo de 

independência, a luta era travada entre os “não separatistas e os separatistas”, sendo os 

primeiros os “inimigos da independência” e os segundos, os defensores da nação livre. 

Bonifácio dizia ainda que os separatistas se dividiam em quatro classes e dentre elas 

estavam os monárquico-constitucionais: aqueles que “fitam suas vistas na felicidade do 

Estado; não querem democracia nem despotismo; querem liberdade, mas liberdade bem 

entendida, e com estabilidade”. Este era sem dúvida um ponto pacificador: garantir a 

liberdade dentro da estabilidade e da conservação de privilégios e do patrimonialismo.  

                                                           
19BARMAN (1988).  
20CARVALHO (1997).. 
21Annaes da Câmara dos Senhores Deputados. Rio de Janeiro: Tip. Hipólito J.Pinto, 1876, T.3. p.88. 
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 As narrativas provinciais reforçam esse discurso. Em 22 de março de 1822, a 

Junta Provisória de São Paulo propôs à Junta de Minas Gerais a criação de uma liga 

para suspender os decretos expedidos pelas Cortes em Lisboa que davam independência 

ao governo militar e às Juntas de Fazenda. Independência no sentido de não se 

subordinar aos interesses locais, escapando assim do controle das oligarquias regionais. 

Tinham o objetivo de formar um conselho a partir das cidades onde seriam recriadas as 

Relações para propor um Tribunal Supremo da Justiça provisoriamente até o final dos 

trabalhos constituintes. Esse tribunal deveria compensar, de certa maneira, a extinção 

dos demais tribunais. A proposta bastante irreal, até pelo tempo delimitado, 

demonstrava não apenas as insatisfações, mas a instabilidade vivida em um horizonte 

político totalmente indefinido22.  

 Tal instabilidade, expressada pelas forças centrípetas provinciais, requeria 

medidas que contornassem a crise institucional e ao mesmo tempo cooptassem as elites 

regionais. Elas não deveriam erodir as forças provinciais, pelo contrário, deveriam 

apontar para o reforço de suas autonomias e manutenção de poderes que garantiria na 

independência a estrutura administrativa do Antigo Regime e que retardaria as 

necessárias reformas institucionais sobretudo no campo financeiro e fiscal. Por isso, 

esse foi um momento de reforço das Juntas de Fazenda e não do seu declínio.  

 Podemos observar essa perspectiva pelos desdobramentos das disputas políticas 

no interior da Junta Provisória de São Paulo. Em 22 de maio de 1822, o Presidente da 

Junta, João Carlos Oeynhausen, fora convocado a comparecer ao Conselho regencial e 

sua ausência devia ser suprida por Martim Francisco Ribeiro de Andrada - secretário do 

interior e fazenda, membro da mesma Junta governativa e presidente da Junta de 

Fazenda daquela província23. A convocação atribuída a José Bonifácio, irmão de 

Martim, e opositor de Oeynhausen, ex-governador e capitão general da capitania, foi 

compreendida como um pretexto dos “Andradas” para assumir controle político e da 

fazenda. O resultado teria sido a conhecida “Bernarda” ou motim de 23 de maio que 

solicitava a deposição de Martim e a permanência de João Carlos, motim esse que fora 

rapidamente debelado em favor do grupo dos “Andradas” e teria provocado a ida de d. 

Pedro à Província de São Paulo24. Dois fatos se destacam desse episódio, o primeiro já 

indicado aqui da força política da família Andrada e sua influência sobre o Príncipe 

                                                           
22 BRASIL, As Juntas Governativas e a Independência. Rio de Janeiro, Conselho Federal de 
Cultura/Arquivo Nacional, 1973. pp. 873-7 (doc. 302). 
23 Idem. pp. 1106-7 (Doc. 436 A).  
24 LEONSO (1982). 
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regente naquele momento, o segundo, que queremos destacar aqui, é a luta que se 

travava em torno das formas de governo das juntas, isto é, um modelo mais autônomo e 

em desacordo das recomendações das Cortes. Martim que assumiria logo em seguida o 

cargo de ministro e secretário da fazenda indicava o caminho para outros grupos 

oligarcas que tinham a mesma reinvindicação.  

 Também no mês de maio um conflito envolvendo o presidente da Junta da 

fazenda e a junta governativa havia movimentado a Província do Rio Grande do Norte. 

Nesse caso, havia sido atribuído ao então presidente da Junta de Fazenda uma 

conspiração junto com o partido do ex-governador derrotado nas eleições realizadas em 

dezembro do ano anterior. Os representantes desse governo davam conta de terem sido 

expulsos do governo pelos conspiradores com o afã de convocarem novas eleições à luz 

do decreto de 29 de setembro, que não teria sido respeitado. Esse episódio é distinto do 

ocorrido em São Paulo pela posição de seus participantes, mas revela igualmente o 

poder local dos membros da Junta da fazenda, com o agravante de controlarem os 

recursos e disputarem com os governos provinciais uma preponderância sobre as tropas 

e sua remuneração25.   

 A província da Paraíba já havia sido repreendida, ainda em 1821, pelo fato de 

pretender criar uma correspondência entre os membros das duas juntas. Nesse caso, no 

entanto, a repreensão partia de Lisboa que considerava aquele fato como tentativa de 

recriar uma situação característica das capitanias e que não convinha aos “governos 

interinos”26. A mesma província, em semelhante solicitação ao ministro e secretário dos 

negócios da fazenda após a Independência recebeu resposta favorável27. O que aliás 

havia sido decido pelo governo imperial em forma de despacho do dia 27 de maio de 

182328. Por ele determinava que os governos provinciais indicassem um de seus 

membros para assumir a presidência da junta da fazenda. A província de Pernambuco, 

por sua vez, ia um pouco mais além, solicitava não apenas que os membros da junta de 

governo pudessem presidir ou ser membros da junta de fazenda, mas que houvesse uma 

total subordinação desta em relação àquela, isto é, referenciava o mesmo temor dos 

paulistas de que as juntas de fazenda pudessem se tornar independentes dos governos 

                                                           
25 BRASIL, As Juntas Governativas e a Independência. Rio de Janeiro, Conselho Federal de 
Cultura/Arquivo Nacional, 1973.  pp 4443-4.  
26 Idem. p. 622. 
27 Idem, pp.630-2. Documento de 17 de abril de 1823.  
28 Idem. p.642 
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locais, seja em subordinação à Portugal ou, no caso, em relação ao governo imperial do 

Brasil. 

 Voltamos aqui aos anseios provinciais de manutenção de suas autonomias e de 

descentralização. Na mesma solicitação da junta de governo de Pernambuco, seus 

representantes diziam que havia uma correspondência direta do Tesouro Público com o 

respectivo “erário provincial”. Entretanto, isso não poderia ocorrer sem a intervenção da 

junta de governo, com o risco de prejudicar o crédito público “mola real de toda a 

administração”. O recado não poderia ser mais claro e correspondia a um dos mais 

graves problemas enfrentados ao longo de 1822, a falta de recursos do Tesouro Público 

sobretudo pelo fato de que não havia nenhum controle efetivo das distintas repartições 

fazendárias, sobretudo pela melindrosa relação estabelecida com a regência no Rio de 

Janeiro. Para o Príncipe e seu Conselho aquele não seria o momento adequado para 

corrigir essa situação, apostando-se mais na saída negociada, nos empréstimos, 

donativos e sequestro de bens de portugueses. A negociação com as províncias passou 

também em autorizar, como foi o caso da província do Espírito Santo e de São Paulo, da 

utilização dos cofres dos ausentes. Recurso esse que seria repassado às juntas de 

fazenda para manutenção das tropas. 

Os empréstimos foram uma das principais soluções encontradas para a 

recomposição do orçamento e para refrear a dívida pública.  Em julho de 1822, Martim 

Francisco havia convocado os negociantes e proprietários mais ricos que pudessem 

emprestar por patriotismo à causa do Brasil o que seria pago com os rendimentos da 

alfândega do Rio de Janeiro até o prazo máximo de dez anos. Em relatório da fazenda 

de 1823, o ministro Manuel Jacinto Nogueira da Gama29, atribuía esse descontrole à 

incapacidade do centro sobre as juntas de fazenda provinciais, somado à continuidade 

de um sistema de impostos deficitário. Entretanto, ele, como seu antecessor pouco 

fizeram para melhorar essa situação. Wilma Peres Costa30, analisando os impasses da 

fiscalidade no Brasil durante a independência, diz que a impressão era de que “o Estado 

que se formava e que buscava relacionar-se com as províncias como herdeiro das 

instituições metropolitanas (...), incapaz de taxar o comércio interno e de coletar as 

sobras provinciais”. O que denotaria o melindre das relações institucionais frente aos 

poderes regionais. Concordamos com essa avaliação e ponderamos, a partir da análise 

                                                           
29BRASIL: Ministério da Fazenda. Ministro Manuel Jacinto Nogueira da Gama. Exposição do Estado da 
fazenda pública nos anos de 1821 a 1823. Ver também: Andrada, Antonio Carlos. O Ministro da Fazenda 
da Independência e da maioridade. Rio de Janeiro: Tip. JacinthoR. dos Santos, 1919.  
30 COSTA (2003:185).. 
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dos conflitos políticos, que o estado que se formava havia optado pelo não 

enfrentamento. Consideravam a necessidade de reformas, mas adiavam essa decisão. O 

pacto seria a própria condição para a formação daquele estado com território e 

interesses tão fragmentados, sobretudo num momento em que tantas possibilidades de 

futuro estavam abertas.  

Venceu, portanto, o projeto monárquico-constitucional que compreendia não 

apenas os limites das liberdades para a conservação, mas que também limitava o jogo 

político liberal aos seus construtores. Como ressalta Costa31 sobre o Primeiro Reinado, 

os aspectos da contradição da fiscalidade no Brasil imperial refletem a inexistência dos 

discursos parlamentares sobre o tema que incluíssem a própria fundação do Estado e da 

cidadania. As cartas estavam sendo jogadas pela elite proprietária e escravista e as 

juntas de fazenda continuaram por mais alguns anos como lócus privilegiado dessa elite. 
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