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Rio de 
Janeiro 
da Belle 
Époque O final do século XIX para o 

Brasil (em especial, para 
o Rio de Janeiro/RJ) é marcado por 
intensas transformações políticas, sociais 
e urbanísticas. O advento da República 
evidenciava as ambições das oligarquias  
políticas quanto ao novo rumo que 
deveria ser seguido pela nação. Nesse 
sentido, o Rio de Janeiro, por ser a capital 
do país, deveria representar essa nova 
fase, que ilustraria o desligamento do 
passado colonial e escravista do Brasil. 
Desvencilhar-se, porém, de uma história 
marcada por elites latifundiárias e desi-
gualdades sociais não seria tarefa fácil.

O Império brasileiro era marcado 
por uma sociedade agrária, em que 
senhores e escravizados determi-
navam a base da hierarquia social, 
as dinâmicas internas e os jogos de 
poder. No entanto, a expansão dos 
movimentos republicanos, o fim do 
tráfico negreiro, a abolição da escra-
vatura e os embates entre monarquia 

e igreja e entre monarquia e militares 
culminaram no processo de procla-
mação da República.

É importante pensar nesse contexto 
como uma grande necessidade por 
parte da elite brasileira de modernizar 
o país, a qual encontrava justifica-
tivas no crescimento do capitalismo 
mundial. A partir de 1890, o processo 
de industrialização do Rio de Janeiro 
intensifica-se. Alguns fatores ajudam 
a explicar o fenômeno, tais como: 
crescimento da população carioca e 
fortalecimento do mercado interno 
devido ao aumento do número de 
assalariados brasileiros e imigrantes1. 
Esse boom gerou intensa atividade no 
mercado de ações, acarretando espe-
culação financeira.

A quantidade de moeda circulante 
no país não supria a demanda dos 

1 NEEDELL, Jefrey. Belle Époque Tropical. São Paulo: Companhia das Letras, 1987. 
p.31.
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negócios e da crescente necessi-
dade de mão de obra assalariada.  
O Estado, então, autoriza alguns bancos 
a emitirem moeda, cabendo ao Banco 
do Brasil o papel de principal emissor. 
A quantidade de moeda, agora abun-
dante, faz subir o custo de vida, aumen-
tando a inflação e desvalorizando a 
moeda brasileira no mercado inter-
nacional. Esses fatores, combinados 
à diminuição de investimento do 
Império britânico na América Latina, 
geram crise econômica. Essa febre de 
negócios e a especulação financeira, 
conhecida como encilhamento2, foram 
fatores determinantes para a crise de 
liquidez que fez com que o Banco 
do Brasil entregasse o imóvel da Rua 
Primeiro de Março à União para quitar 
parte de seus débitos.

2 FAUSTO, Bóris. História do Brasil. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 
8. ed., 2000. p. 252.

Esse grande movimento fabril que 

acontece no final do século XIX e 

ganha novas proporções no início 

do século XX era contemporâneo ao 

crescimento metropolitano. A grande 

dinâmica que envolvia a divisão 

internacional do trabalho, marcada 

pela revolução técnico-científica, 

sucumbiu na modernização não 

só dos processos de produção mas 

também da mentalidade das socie-

dades que tentavam acompanhar 

seus estilos de vida com a nova forma 

de se relacionar com os produtos.  

O consumo se dava para suprir neces-

sidades básicas e para explicitar status 

social, ou seja, diferenciava as pessoas 

hierarquicamente3.

3 PINTO, Maria Inês Borges M. A Inserção Compulsória do Brasil na Modernidade da 
Belle Époque: maquinismo, lazer e urbanização. Espírito Santo: Revista de História 
nº 8 – Vitória: Edufes, 1999. p. 105 e 106.

Morro de Santo Antônio (antes da ação da saúde pública), 1916.

Acervo da Casa de Oswaldo Cruz/Fiocruz

8



Rio de 
Janeiro 
da Belle 
Époque

Na Europa, a Belle Époque significava 
um estilo de vida.  Sua transposição 
para os trópicos ocorreu de maneira 
semelhante. O que viria ser chamado 
de “a inserção compulsória do Brasil 
na modernidade da Belle Époque4” 
era uma tentativa de elites, princi-
palmente a cafeeira, de industrializar 
e trazer progresso ao Brasil republi-
cano, baseando-se, quase sempre, nos 
moldes e experiências norte-ameri-
canos e, principalmente, europeus.  
No entanto, a realidade do Rio de 
Janeiro era muito diferente da Europa 
antes da Belle Époque. As ruas eram 
estreitas e sem a mínima infraes-
trutura. A febre amarela matava em 
grande quantidade, e a fama do porto 
da cidade só piorava. O odor relatado 
pelos visitantes era intenso e reflexo da 

4 PINTO, Maria Inês Borges M. A Inserção Compulsória do Brasil na Modernidade da 
Belle Époque: maquinismo, lazer e urbanização. Espírito Santo: Revista de História 
nº 8 – Vitória: Edufes, 1999. p. 104.

Casa de cômodos no Morro de Santo Antônio, 1916.

Acervo da Casa de Oswaldo Cruz/Fiocruz

má forma como eram armazenados o 
lixo e os dejetos (humanos e animais).

Os cortiços já chamavam a atenção da 
corte desde 1850.5 Essa imagem da 
capital do país precisava ser reinven-
tada com urgência.

5 CHALHOUB, Sidney. Cidade Febril: cortiços e epidemias na corte imperial. São 
Paulo: Companhia das Letras, 1996. p. 29, 30 e 31.

Morro de Santo Antônio (depois da ação da saúde pública), 1916.

Acervo da Casa de Oswaldo Cruz/Fiocruz
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A Belle Époque carioca teria início em 
meados de 1890 e traria uma nova 
marca à realidade urbana e social da 
capital republicana. O afrancesamento 
do Rio de Janeiro seria marcado, 
então,  por intensas obras no centro da 
cidade e nos portos. A reformulação 
da nova capital dependia da cons-
trução de uma nova identidade brasi-
leira que fosse devidamente moderna 
e limpa. Dois nomes são bastante 
importantes na criação de estratégias 
que reorganizassem a capital federal: 
Pereira Passos e Oswaldo Cruz. Pereira 
Passos foi prefeito do Rio de Janeiro, 
durante a presidência de Rodrigues 
Alves, e suas medidas para a capital 
ficaram conhecidas como Reformas 
Passos, que eram um conjunto de 
medidas que visavam à moderni-
zação imediata da cidade carioca.  Morro de Santo Antônio (depois da ação da saúde pública), 

fotografado do telhado do Teatro República, 1916.

Acervo da Casa de Oswaldo Cruz/Fiocruz

Morro de Santo Antônio (antes da ação da saúde pública), 
fotografado do telhado do Teatro República, 1916.

Acervo da Casa de Oswaldo Cruz/Fiocruz
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As reformas receberam intenso apoio 
do então presidente. Seus feitos foram 
marcados pelo cosmopolitismo e pelas 
características de embelezamento e 
alargamento de avenidas, em especial 
da Avenida Central. Essa reforma no 
centro da cidade significava também 
um deslocamento dos mais pobres 
para áreas periféricas, o que resultou 
em intensa migração de pessoas para 
os morros do Rio de Janeiro. O objetivo 
era ligar os diversos espaços da cidade 
ao centro, que era considerado um 
ambiente socialmente privilegiado.6

 Além da necessidade de obras monu-
mentais que colocassem em evidência 
a forma como a cidade se aproximava 
da Europa, de igual importância era 
cuidar da higienização do centro e 

6 AZEVEDO, André de Nunes. A Reforma Pereira Passos: uma tentativa de integração 
urbana. Rio de Janeiro: Revista Rio de Janeiro, 2003. p. 39,40 e 41.

dos portos da capital. Os portos eram 
habitados por trabalhadores pobres, 
e a maioria habitava em cortiços sem 
nenhuma organização ou higiene 
devida. Muitas vezes, havia apenas 
um banheiro para ser compatilhado 
por todos do cortiço, o que gerava 
maior disseminação das epidemias na 
cidade, como varíola, peste bubônica 
e febre amarela. Os higienistas tinham, 
então, a incumbência de acabar com 
as epidemias, assim como os arqui-
tetos e urbanistas tinham a de tornar o 
Rio de Janeiro cada vez mais parecido 
com a Paris da Belle Époque.7 Oswaldo 
Cruz, médico sanitarista, escolhido 
por Rodrigues Alves para ocupar o 
cargo de chefe da Diretoria de Saúde 
Pública, passa a ter papel fundamental 
no projeto higienista que marcaria o 

7 CHALHOUB, Sidney. Cidade Febril: cortiços e epidemias na corte imperial. São 
Paulo: Companhia das Letras, 1996. p. 32 e 33.

Rua João Rodrigues (antes da ação da saúde pública), 1916.

Acervo da Casa de Oswaldo Cruz/Fiocruz
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início do século XX na cidade do Rio 
de Janeiro. O médico promete acabar 
com as maiores epidemias que asso-
lavam a capital. Para isso, medidas 
bastante radicais foram tomadas. Em 
novembro de 1904, foi estabelecida a 
lei que tornava obrigatória a vacinação 
antivariólica e permitia que agentes do 
governo invadissem espaços privados 
para vacinar as pessoas à força. Essa 
prática desencadeou uma movimen-
tação na população carioca que ficou 
conhecida como a Revolta da Vacina, 
que era mais um levante contra as forças 
repressoras do governo do que contra a 
vacina em si8.

A nova República sul-americana iniciava 
sua história marcada por suas contradi-
ções. A economia predominantemente 

8 CHALHOUB, Sidney. Cidade Febril: cortiços e epidemias na corte imperial. São 
Paulo: Companhia das Letras, 1996. p. 97, 98 e 99.

Matéria da revista O Malho sobre o trabalho do Prefeito Pereira Passos, 27/8/1936.

Biblioteca Nacional

agrária tentava se urbanizar. A elite 
do campo mudava-se para a cidade.  
A capital concentrava tanto o que havia de 
mais moderno, mais “europeu”, quanto as 
marcas arcaicas de um recente passado 
colonial. A antiga Rua Direita, chamada 
de Rua Primeiro de Março desde o fim 
da Guerra do Paraguai9, aparecia como 
endereço central e nobre dessa metró-
pole tropical. Nas palavras de Ferreira da 
Rosa, “foi nessa rua que o Rio de Janeiro 
viu traçadas as primeiras linhas de sua 
grandeza10”.

9 MONTEIRO, Fernando. A Velha Rua Direita. Rio de Janeiro: Banco do Brasil, Museu 
e Arquivo Histórico, 1965. p. 11.
10 ROSA, Ferreira da. Rio de Janeiro: notícia histórica e descritiva da capital do Brasil. 
Rio de Janeiro: Edição do Anuário de Brasil, 1924. p. 51.
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Rio de 
Janeiro 
da Belle 
Époque 2.1  Entorno urbano, cultural 

e social do edifício

A Proclamação da República (1889) 
proporcionou – após a estabilização 
da forma de governo – um fortaleci-
mento financeiro dos estados, livres da 
batuta centralizadora imperial. Surge, 
portanto, nova classe enriquecida pelo 
dinheiro do café e da borracha, ou seja, 
elites regionais detentoras de poder 
em seus estados e beneficiadas pela 
descentralização de recursos1. O Rio 
de Janeiro, cujos ares europeus datam 
da transferência da Família Real portu-
guesa para o Brasil em 1808, desem-
penha papel central nesse contexto 
de rivalidade entre os estados: além 
de continuar como capital da agora 
República, buscava transformar-se 
em metrópole moderna, urbanistica-
mente comparável ao que havia de 

1 STUMPF, Lúcia Klück. A Terceira Margem do Rio: mercado e sujeitos na pintura de 
história de Antônio Parreiras. Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa 
de Pós-Graduação Culturas e Identidades Brasileiras do Instituto de Estudos 
Brasileiros da Universidade de São Paulo para obtenção do título de Mestre em 
Filosofia. Universidade de São Paulo, 2014. p. 81.

mais desenvolvido no mundo. Para 
isso acontecer, o estado empreendeu 
considerável esforço com obras de 
saneamento, alargamento de vias, 
construção de portos, ferrovias e novas 
sedes para órgãos públicos – sempre 
suntuosas e imponentes2.

Nesse contexto, durante a chamada 
Belle Époque, o então Presidente do 
Banco do Brasil, Manoel Pinto de 
Sousa Dantas, demanda a construção 
de nova sede para a instituição. A loca-
lização anterior, além da sua “péssima 
divisão”, era “muito acanhada para o 
movimento dos negócios que por ela 
transitam3”. As afirmações do manda-
tário do banco nacional traduzem o 
sentimento de grandeza que pairava 
sobre a nova República, demons-
trando a vontade de parecer-se, no 
mínimo fisicamente, com os países 

2 MONTEIRO, Fernando. A Velha Rua Direita. Rio de Janeiro: Banco do Brasil, Museu 
e Arquivo Histórico, 1965. p. 76.

3 MONTEIRO, Fernando. A Velha Rua Direita. Rio de Janeiro: Banco do Brasil, Museu 
e Arquivo Histórico, 1965. p. 73.
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desenvolvidos frequentados pela elite 
brasileira que ia estudar na Europa no 
século XIX.

A esquina formada pela Rua Primeiro 
de Março com a Rua do Rosário foi o 
local escolhido para a construção. A 
Rua Direita – antiga denominação da 
Primeiro de Março – já possuía grande 
importância para a cidade, desde os 
tempos coloniais. A proximidade com 
o porto explica o grande comércio de 
escravos por lá praticado até fins do 
século XIX. No período imperial brasi-
leiro, a elite nacional frequentava esta-
belecimentos comerciais que serviam 
para reforçar seu status social. Afinal 
de contas, poucos tinham acesso aos 
banquetes do Hotel Globo, aos sorvetes 
do italiano Antonio Francioni ou aos 
quitutes da confeitaria Carceller4. No 

4 DUNLOP, C. J. Rio Antigo. Rio de Janeiro: Ed. Rio Antigo, 1963. p. 12.

período republicano, o local manteve-se 
como centro financeiro do Rio. Após 
intensa luta para desocupar os nove 
imóveis construídos no local da nova 
sede, o Banco do Brasil finalmente 
começou as obras em 18925.

O engenheiro alemão naturalizado 
brasileiro, Luiz (Ludwig) Schreiner6, 
ficou responsável pelo projeto. Em 
viagem à Europa, ficou incumbido de 
pesquisar construções congêneres 
que melhor combinariam com o clima 
e com o terreno a ele disponibilizado 
no Rio de Janeiro. O modelo escolhido 
foi o Vereinsbank (Banco da União), de 
Munique. As obras começaram em 
ritmo lento devido à falta de materiais 
e ao alto preço da mão de obra7. Com 

5 MONTEIRO, Fernando. A Velha Rua Direita. Rio de Janeiro: Banco do Brasil, Museu 
e Arquivo Histórico, 1965. p. 73.
6 Jornal do Commercio, 4/10/1987. p. 1; Jornal do Brasil, 14/11/1902. p. 1.

7 MONTEIRO, Fernando. A Velha Rua Direita. Rio de Janeiro: Banco do Brasil, Museu 
e Arquivo Histórico, 1965. p. 73-75.

Edifício do Centro Cultural da Justiça Eleitoral.

Museu do Voto (TSE)
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o edifício quase concluído, em 1896, 
o banco acaba por entregar o imóvel 
como forma de liquidar parte de suas 
dívidas com a União8. Seu idealizador 
jamais o viu concluído: apresentou o 
projeto de construção à diretoria do 
banco, que o aprovou na primeira 
metade de 1891. Schreiner, porém, 
faleceu em 15 de junho de 1892, ainda 
no início das obras9.

2.2  Um monumento artístico e 
arquitetônico

A imponente construção destaca-se 
pela beleza arquitetônica, pelo requinte 
artístico e pelo emprego de avançadas 
técnicas de engenharia. O edifício, 
formado por dois pavimentos sobre 
porão habitável, está “atrelado à 

⁸ Execução da Lei nº 427, de 9 de dezembro de 1896.

9 Jornal do Commercio, 4/10/1987. p. 1; Jornal do Brasil, 14/11/1902. p. 1.

corrente estilística eclética10”. A cuida-
dosa elaboração do prédio, pensado 
e adornado em cada um dos seus 
1.292m², resulta num dos edifícios 
mais requintados da cidade.

O portão de entrada apresenta dese-
nhos de volutas e arabescos. Sua 
fachada é revestida por materiais 
nobres, como mármore e granito. Na 
parte superior, obeliscos, festões e 
nichos para quatro esculturas de ferro 
do artista Mathurin Moreau, fundidas 
nos ateliês de Val d’Osne, na França11.

No interior do edifício, o hall de 
entrada possui escadaria em tramo de 
helicoide, que dá acesso ao segundo 

10 Todas as informações técnicas do texto foram retiradas da ficha cadastral redigida 
por Alberto Taveira, arquiteto da Divisão de Cadastro e Pesquisa do Departamento 
Geral do Patrimônio Cultural do Município do Rio de Janeiro. O documento serviu 
de base para o tombamento individual do edifício no âmbito municipal.
11 Informação disponível no Guia do Patrimônio Cultural Carioca – Bens Tombados 
(2014).

Cópia das plantas originais de Luiz (Ludwig) Schreiner 
para a nova sede do Banco do Brasil (Brazil), 1892-1894.

Arquivo Nacional
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Cópia das plantas originais de Luiz (Ludwig) Schreiner 
para a nova sede do Banco do Brasil (Brazil), 1892-1894.

Arquivo Nacional
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pavimento. No térreo, há o que origi-
nalmente seria o salão dos caixas (oito 
ao todo). Ao fundo, o cofre com porta 
de ferro fundido e armários com inte-
ressante trabalho em rendilhado nas 
portas. Além disso, destaca-se o piso 
em ladrilho hidráulico de bela deco-
ração e colorido.

O segundo pavimento, além de dar 
acesso à suntuosa varanda, abriga o 
salão do Plenário, onde eram reali-
zadas as sessões dos tribunais que 
ocuparam o prédio. Obras do artista 
Antônio Parreiras enfeitam o edifício – 
a exemplo do quadro A Inconfidência, 
atrás de onde se sentava o presidente 
da Corte.

As soluções tecnológicas aplicadas 
chamam atenção no edifício cente-
nário: a grande claraboia em estru-
tura metálica, decorada com motivos 
geométricos, garante iluminação 
natural. A estrutura metálica da cober-
tura lembra técnicas utilizadas na cons-
trução da Torre Eiffel. Lampadários 
suspensos apresentam rebaixo ligado 
a tubos metálicos com a função de levar 
o ar quente para o telhado, tornando 

a temperatura do local predominan-
temente amena. Todos os atributos 
apresentados, nessa ambiciosa cons-
trução do final do século, fazem da 
atual sede do CCJE um raro exemplar 
da arquitetura eclética no Brasil, em 
consonância com o ideal de moder-
nizar a capital da recém-proclamada 
República.

2.3 Acervo artístico

Em consonância com a ideia de trans-
parecer elegância e sofisticação no 
período da Belle Époque, era comum – 
não só na capital12 – o poder público 
contratar artistas para enfeitar seus 
edifícios. Foi o caso do Supremo 
Tribunal Federal (STF), que teve sua 

12 STUMPF, Lúcia Klück. A Terceira Margem do Rio: mercado e sujeitos na pintura de 
história de Antônio Parreiras. Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa 
de Pós-Graduação Culturas e Identidades Brasileiras do Instituto de Estudos 
Brasileiros da Universidade de São Paulo para obtenção do título de Mestre em 
Filosofia. Universidade de São Paulo, 2014. p. 62.

nova sede ornamentada por grandes 
pintores da época, como Pedro José 
Pinto Peres e Antônio Diogo da Silva 
Parreiras.

Pedro Peres (1850-19230) nasceu 
em Lisboa, mas mudou-se para o 
Rio de Janeiro/RJ ainda criança. Toda 
sua formação artística acontece no 
Brasil, notadamente ao ingressar na 
Academia Imperial de Belas Artes 
(Aiba), sob a orientação do professor 
Victor Meirelles. Sua obra mais famosa 
é a Elevação da Cruz de Porto Seguro, 
exposta no Museu Nacional de Belas 
Artes13. No edifício da Rua Primeiro de 
Março, ele pintou o painel conhecido 
como O Brasil Animado – o Trabalho, a 
Indústria, o Comércio, a Navegação, a 
Instrução (Libertação de 1900).

13 Informações disponíveis em http://enciclopedia.itaucultural.org.br/
pessoa24503/pedro-peres.

Cópia da planta de um pavimento do edifício da nova 
sede do Supremo Tribunal Federal (STF), 1900.
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Antônio Parreiras (1860-1937) nasceu 
em Niterói/RJ e também foi aluno da 
Aiba. O pintor conseguiu aproveitar um 
nicho mercadológico muito específico, 
gerado justamente pela Proclamação da 
República: elites locais endinheiradas, 
em processo de migração para as cidades, 
buscando definir seu status social por 
meio do incentivo às artes14. Além disso, 
como já dito antes, os governos estaduais 
e a União buscavam uma modernização 
que muito tinha a ver com as aparências – 
daí a demanda por pinturas. No atual 
prédio do CCJE, três telas: A Chegada, A 
Partida e A Inconfidência (ou O Suplício 
de Tiradentes).

O salão do Plenário apresenta, em 
todo o perímetro superior, 24 retratos 

14 STUMPF, Lúcia Klück. A Terceira Margem do Rio: mercado e sujeitos na pintura de 
história de Antônio Parreiras. Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de 
Pós-Graduação Culturas e identidades Brasileiras do Instituto de Estudos Brasileiros 
da Universidade de São Paulo para obtenção do título de Mestre em Filosofia. 
Universidade de São Paulo, 2014. p. 59.

de personalidades ilustres da história 
brasileira. São elas15:

José Maria da Silva Paranhos – 
Visconde do Rio Branco (Salvador/BA, 
16 de março de 1819 – Rio de Janeiro/
RJ, 1º de novembro de 1880)

Nascido em Salvador, José Maria ficou 
conhecido pela sua ampla partici-
pação na vida política carioca, ainda 
no Império. Foi político, professor e 
diplomata. Era monarquista convicto 
e escrevia seus relatos e posições 
em periódicos da época. Iniciou sua 
carreira política em 1845 quando se 
candidatou a deputado da província 
do Rio de Janeiro/RJ. Depois disso, 
passou por outros cargos políticos, mas 
chegou ao poder central do Império 

15 ERMAKOFF, George (org.). Dicionário Biográfico Ilustrado de Personalidades da 
História do Brasil. Rio de Janeiro: G. Ermakoff Casa Editorial, 2012.

em 1853, quando assumiu a chefia do 
Ministério dos Negócios da Marinha.

Raimundo Teixeira Mendes (Caxias/MA, 
5 de janeiro de 1855 – Rio de Janeiro/RJ, 
1927)

Positivista e amplamente simpatizante 
do liberalismo econômico, Raimundo 
Teixeira Mendes foi um dos líderes 
do movimento positivista no Brasil. 
Engenheiro de formação, foi um dos 
defensores da bandeira nacional que 
é utilizada até hoje e atuou no campo 
político com projetos trabalhistas, 
para a regulamentação das atividades 
fabris e industriais. Também foi respon-
sável, junto com Miguel Lemos, pela 
publicação das Bases da Constituição 
Política Ditatorial Federativa para a 
República (1889).

Victor Meirelles de Lima (Florianópolis/SC, 
18 de agosto de 1832 – Rio de Janeiro/RJ,  
22 de fevereiro de 1903)

Pintor de origem humilde que ingressou 
na Aiba e se especializou em pintura 
histórica. Foi para a Europa para se 
aperfeiçoar e, ao voltar, D. Pedro II se 
encantou com suas obras, inserindo-o 
no programa de mecenato do Império. 
Uma de suas obras mais famosas foi  
A Primeira Missa no Brasil.

José Bonifácio de Andrada e Silva 
(Santos/SP, 13 de junho de 1763 – 
Niterói/RJ, 6 de abril de 1838)

Advogado, filósofo e mineralogista 
formado em Coimbra, Portugal. Ao 
terminar o curso, voltou ao Brasil a fim 
de servir na magistratura, passando 
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a se relacionar com intelectualidades 
cariocas. Em 1820, após concluir novos 
estudos na Europa, D. João VI lhe 
concedeu o título de conselheiro. Nos 
anos seguintes, conquistou o cargo 
para governar a província paulista. 
José Bonifácio foi um grande nome no 
processo de independência do país.

Antônio Gonçalves Dias (Caxias/MA, 
10 de agosto de 1823 – Guimarães/MA, 
3 de novembro de 1864) 

Formou-se em Coimbra, no curso de 
Direito, graças à ajuda financeira de seus 
amigos e de sua madrasta, após o fale-
cimento de seu pai. Ainda em Coimbra, 
juntou-se ao grupo dos “medievalistas” 
e, em 1843, escreveu a Canção do Exílio, 
que se tornou tão famosa. Regressou 
ao Brasil em 1845 e participou da 

vida política, sendo nomeado para a 
Secretaria dos Negócios Estrangeiros. 
Durante o tempo em que foi ministro, 
viajou para muitos países em missões 
para pesquisas. Todos seus poemas e 
canções foram escritos até 1854.

Joaquim Marques Lisboa (Rio Grande/RS,  
13 de dezembro de 1807 – Rio de 
Janeiro/RJ, 20 de março de 1897)

O Marquês de Tamandaré, também 
conhecido como Almirante Tamandaré, 
foi desde novo influenciado pelo ofício 
do pai, que era responsável por guiar 
embarcações na entrada e saída dos 
portos. Joaquim ingressa na Marinha 
voluntariamente, a fim de ajudar  
D. Pedro I, após a eclosão de alguns 
focos de resistência ao redor do Brasil, 
devido à declaração da independência. 

Ele lutou contra os diversos focos 
de revolta durante todo o período 
Regencial, já como comandante da 
escuna Bela Maria. Depois disso, atuou 
em diversos cargos de confiança do rei, 
a maioria deles em assuntos voltados 
para a Marinha e a guerra.

Irineu Evangelista de Sousa, Visconde 
de Mauá (Arroio Grande/RS, 28 de 
dezembro de 1813 – Petrópolis/RJ, 21 
de outubro de 1889)

Um dos mais conhecidos empresá-
rios do Império brasileiro, teve ampla 
participação na tentativa de moderni-
zação do país, a partir de necessidades 
que surgiam já no final do século XIX. 
Primeiro, tornou-se barão em 1854 
e, em seguida, visconde em 1874.  
Mauá foi responsável por inúmeros 

empreendimentos no país, e não só na 
capital. Também foi político, sendo 
membro do Partido Liberal, por onde 
foi eleito algumas vezes deputado. 
Dentre suas maiores realizações, 
encontra-se a implantação da primeira 
fundição de ferro e estaleiro no país 
e a construção da primeira ferrovia 
brasileira, a estrada de ferro Mauá, no 
atual estado do Rio de Janeiro.

Antônio Carlos Gomes (Campinas/SP, 
11 de julho de 1836 – Belém/PA, 16 de 
setembro de 1896)

Um dos nomes mais importantes da 
música erudita brasileira. Carlos Gomes 
teve contato com a música desde a 
infância, devido ao seu pai, que também 
era músico e regia a Banda Marcial. Em 
um concerto, em 1846, Antônio Carlos se 
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apresentou para o imperador D. Pedro II 
com a banda de seu pai. Daí em diante, 
seguiu carreira musical e ficou conhe-
cido internacionalmente, conseguindo 
grande destaque também na Europa.

Augusto Teixeira de Freitas (Cachoeira/BA,  
19 de agosto de 1816 – Niterói/RJ, 12 
de dezembro de 1883)

 Advogado e jurista, Teixeira de Freitas 
foi um dos mais famosos consultores 
jurídicos do Império brasileiro. Durante 
a Sabinada – revolta que aconteceu 
contra as políticas do governo regencial –, 
ficou conhecido por ter se tornado o 
juiz de direito da capital baiana pelo 
governo revolucionário. Também foi 
um dos responsáveis, juntamente 
com outros advogados, pela criação 
do Instituto dos Advogados do Brasil. 

Logo depois de assumir a presidência 
do instituto, foi convocado por  
D. Pedro II a ser advogado do Conselho 
de Estado.

Auguste Henri Victor Grandjean de 
Montigny (Paris, França, 15 de julho 
de 1776 – Rio de Janeiro/RJ, 2 de março 
de 1850)

Arquiteto e urbanista francês que 
ocupava o cargo de arquiteto da corte 
francesa. Com a derrota de Napoleão, 
Grandjean aceita vir com a Missão 
Artística Francesa ao Brasil. Grandejan 
se torna professor de arquitetura  
da Escola Real de Ciências, Artes e  
Ofícios, designada, em 1826, Academia 
Imperial de Belas Artes (Aiba). Foi um 
dos responsáveis por inaugurar, no 
Brasil, o ensino de arquitetura.

Cópia das plantas originais de Luiz (Ludwig) Schreiner 
para a nova sede do Banco do Brasil (Brazil), 1892-1894.
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Joaquim Saldanha Marinho (Olinda/PE, 
4 de maio de 1816 – Rio de Janeiro/RJ, 
27 de maio de 1895) 

Advogado de formação, foi também polí-
tico de grande importância no Império 
brasileiro, sendo uma das lideranças 
do Movimento Republicano. Escrevia 
para jornais e periódicos a favor de sua 
causa. Foi deputado pelo Partido Liberal 
no período imperial e também exerceu 
o cargo de presidente da província de 
Minas Gerais. Saldanha Marinho está 
intimamente relacionado ao Manifesto 
Republicano de 1870, já que ele enca-
beçava o movimento, buscando sempre 
espaço para as ideias republicanas no 
cenário político do período.

Joaquim da Silva Rabelo, depois Frei 
Joaquim do Amor Divino Rabelo,  

conhecido popularmente como Frei 
Caneca (Recife/PE, 20 de agosto de 
1779 – Recife/PE, 13 de janeiro de 1825)

Iniciou sua vida religiosa no Convento 
de Nossa Senhora do Carmo, onde 
adotou o nome de Frei Joaquim do 
Amor Divino e veio a se tornar secre-
tário do visitador da ordem. Sempre 
participou de grupos de estudos 
de política, todos com tendências 
liberais. Participou da Revolução 
Pernambucana e era, portanto, conhe-
cido como um defensor do sistema 
republicano.

Hipólito José da Costa Pereira 
Furtado de Mendonça (Colônia do 
Sacramento, Uruguai, 13 de agosto 
de 1774 – Londres, Reino Unido, 11 de 
setembro de 1823)

Formado em Direito e Filosofia pela 
Universidade de Coimbra, Hipólito 
Costa foi um grande nome para a 
imprensa brasileira. Foi nomeado à 
Imprensa Real em 1801. É também 
fundador do Correio Brasiliense, em 
1808, mesmo ano em que a imprensa 
é, de fato, criada no Brasil, o que o torna 
o primeiro jornal brasileiro.

José Martiniano de Alencar (Fortaleza/CE, 
1º de maio de 1829 – Rio de Janeiro/RJ, 
12 de dezembro de 1877)

Advogado, jornalista e romancista, foi 
um dos responsáveis pela difusão da lite-
ratura romântica no território brasileiro. 
Uma de suas obras mais famosas, Cartas 
sobre a Confederação dos Tamoios, causou 
polêmica no período. É um dos patronos 
da Academia Brasileira de Letras.

Manuel Luís Osório, Marquês de 
Herval (Osório/RS, 10 de maio de 1808 – 
Rio de Janeiro/RJ, 4 de outubro de 1879).

Militar com longa carreira no Exército, 
é reconhecido por se destacar em 
inúmeros conflitos armados que 
marcaram o século XIX no Brasil. 
Em um dos embates na Guerra do 
Paraguai, que aconteceu em Tuiuti, 
a vitória se deu também graças ao 
planejamento do general, que não 
só criou a estratégia para o combate 
como também participou ativamente 
dele. É o patrono da Arma de Cavalaria 
do Exército brasileiro (1962).

João Caetano dos Santos (Itaboraí/RJ, 
27 de janeiro de 1808 – Rio de Janeiro/
RJ, 24 de agosto de 1863).
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Ator e empresário brasileiro, conquistou 
fama e prestígio por ser um dos únicos 
atores brasileiros que era letrado e 
que possuía maior consciência do 
que representava o cenário artístico 
mundial. É responsável pela dissemi-
nação da teoria do teatro dramático 
e pela profissionalização do ofício no 
território brasileiro. Foi, portanto, um 
grande incentivador do nosso teatro 
em um período em que as peças euro-
peias dominavam os palcos cariocas.

Valentim da Fonseca e Silva, mais 
conhecido como Mestre Valentim 
(Serro/MG, 1745 – Rio de Janeiro/RJ, 1813)

Escultor, entalhador, arquiteto e urba-
nista, Mestre Valentim foi um dos princi-
pais artistas do Brasil colonial, bastante 
reconhecido pela originalidade em 

suas obras. Seu nome apareceu como 
entalhador, pela primeira vez, em uma 
obra realizada por ele na Ordem Terceira 
de Nossa Senhora do Carmo, em 1772. 
Diferencia-se de outros nomes da arte 
colonial por também executar obras 
no campo da arte civil.

André Rebouças (Cachoeira/BA, 13 
de janeiro de 1838 – Funchal, Portugal, 
9 de maio de 1898).

Um dos grandes nomes do abolicio-
nismo brasileiro, André Rebouças é 
engenheiro por formação, mas também 
atuava como escritor. Foi contratado 
pelo governo do Império para atuar 
como engenheiro na reforma dos 
portos e na elaboração de projetos 
para fortalecimento do litoral. Foi 
convocado para a Guerra do Paraguai, 

mas voltou ao Brasil por motivos de 
saúde. Também trabalhou na Escola 
Politécnica e em projetos de moderni-
zação do país. Em 1880, juntou-se ao 
movimento abolicionista, tendo uma 
atuação de destaque. Participou de 
várias entidades que lutavam pelos 
direitos dos escravizados e também 
publicava inúmeros textos e artigos 
na Gazeta da Tarde. Além de militar 
pelo fim da escravidão, era também a 
favor da democratização rural.

2.4 Tombamento

O prédio do CCJE integra o conjunto 
arquitetônico e urbanístico da Praça XV 
de Novembro, tombado pelo governo 
federal em 199016, e também faz parte 

16 Tombamento em 14/3/1990. Livro Histórico, vol. 2, inscrição 531; Livro Belas-Artes, 
vol. 2, inscrição 598; Livro Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico, inscrição 106 
(Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – Iphan).

do denominado Corredor Cultural, 
criado em 1986 pela legislação muni-
cipal de proteção de ambiência.

O conjunto tombado abrange o 
trecho do centro, entre a Praça XV de 
Novembro e a Praça Pio X, limitado 
pela Rua Primeiro de Março e pela 
antiga Avenida Perimetral.

Localizam-se também nesse quar-
teirão edificações já tombadas, 
como, por exemplo: as igrejas de 
Santa Cruz dos Militares, de Nossa 
Senhora da Lapa dos Mercadores, 
além da antiga Praça do Comércio 
de Grandjean de Montigny, atual-
mente Casa França Brasil.

Em 30 de agosto de 1993, ocorreu o 
tombamento individual por ato do 
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prefeito do Rio de Janeiro/RJ17, após 
indicação do Conselho Municipal de 
Proteção do Patrimônio Cultural. O ato 
teve como fundamento a análise das 
características formais da antiga cons-
trução elencadas por Alberto Taveira, 
arquiteto da Divisão de Cadastro e 
Pesquisa do Departamento Geral de 
Patrimônio Cultural da Secretaria 
Municipal de Cultura do Rio de Janeiro/RJ. 
Além de todo o  edifício, as estátuas 
de ferro fundido feitas por Mathurin 
Moreau, que enfeitam a fachada do 
prédio, foram individualmente tomba-
das em 5 de outubro de 200018.

17 Decreto nº 12.245, de 30/8/1993.
18 Decreto nº 19.011, de 5/10/2000.

Cópia das plantas originais de Luiz (Ludwig) Schreiner para 
a nova sede do Banco do Brasil (Brazil), 1892-1894.
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Rio de 
Janeiro 
da Belle 
Époque Após a conclusão da construção, 

o suntuoso prédio da 
Rua Primeiro de Março foi ocupado 
por diversas instituições. Seu primeiro 
inquilino foi o STF, entre os anos 1902 
e 1909. Em seguida, a extinta Caixa 
de Conversão e Amortização utilizou 
o prédio até o ano de 1946, quando o 
Tribunal Superior Eleitoral (TSE) assume 
a sua posse. O órgão máximo da Justiça 
Eleitoral permaneceu nele até 1960, ano 
em que Brasília é inaugurada e a sede 
do TSE é transferida para a nova capital. 
Em sequência, o Tribunal Regional Elei-
toral do Rio de Janeiro (TRE/RJ) passa 
a ocupar o prédio até 1996, quando a 
sede dessa Corte eleitoral é transferida 
para a Avenida Presidente Wilson.

A partir de 1946, portanto, o edifício 
passa a servir exclusivamente à demo-
cracia. No segundo andar, na magnífica 
sala destinada às sessões plenárias das 
Cortes que por lá passaram, ocorreram 
históricos julgamentos e célebres 

cerimônias promovidas pela Justiça 
Eleitoral. Em julho de 1950, por exemplo, 
o TSE recebeu a visita do Presidente da 
República Eurico Gaspar Dutra, para 
a sanção da Lei nº 1.164, o Código 
Eleitoral de 1950. No ano seguinte, 
em 27 de janeiro de 1951, milhares 
de pessoas se aglomeraram dentro e 
fora do edifício para acompanhar a 
diplomação dos candidatos eleitos 
para presidente e vice-presidente da 
República em 1950, Getúlio Vargas 
e Café Filho, respectivamente. Cinco 
anos após, em semelhante solenidade, 
Juscelino Kubitschek e João Goulart 
foram diplomados para a sucessão na 
presidência e na vice-presidência da 
República, após vitória na eleição de 
1955. Dentre os julgados históricos 
realizados no edifício da Rua Primeiro 
de Março, destaca-se o julgamento que 
resultou no cancelamento do registro 
do Partido Comunista do Brasil, reali-
zado pelo TSE em sessão do dia 7 de 
maio de 1947.
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Composição da Corte do TSE em 1955.

Museu do Voto (TSE)

O Ministro Presidente, Edgard Costa, ao centro, com 
servidores da Justiça Eleitoral, entre 1951 e 1955.

Museu do Voto (TSE)
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No plenário do TSE, cerimônia de assinatura da Lei nº 1.164, de 
24/7/1950 – o Código Eleitoral de 1950. Presentes na imagem: 
o Presidente da República, Eurico Gaspar Dutra (assinando o 
documento); e o Presidente do TSE, Lafayette de Andrada.

Museu do Voto (TSE)

Ministro Presidente do TSE, Edgard Costa, sentado à mesa do 
gabinete presidencial, entre 1951 e 1955.

Museu do Voto (TSE)
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Reunião no TSE, 26/4/1949.

Arquivo Nacional

Entrega de diplomas aos senadores e deputados 
no TSE, 29/12/1954.

Arquivo Nacional
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Getúlio Vargas, ao lado de Café Filho, durante a 
cerimônia de diplomação da eleição de 1950, 27/1/1951.

Arquivo Nacional

Uma multidão acompanha a diplomação dos candidatos 
eleitos em 1950, Getúlio Vargas e Café Filho, para os cargos 
de presidente e vice-presidente da República, 27/1/1951.

Arquivo Nacional
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Cerimônia de diplomação, no Plenário 
do TSE, dos candidatos eleitos em 1955 
Juscelino Kubitschek e João Goulart, 
para os cargos de presidente e vice-
presidente da República, 27/1/1956.
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Rio de 
Janeiro 
da Belle 
Époque O Centro Cultural da Justiça 

Eleitoral (CCJE) foi 
inaugurado em 10 de abril de 2008 pelo 
então Presidente do TSE, Ministro Marco 
Aurélio Mendes de Farias Mello, para 
servir como polo de preservação da 
memória do país e para fomentar a cida-
dania e a identidade brasileira. O local 
escolhido foi a antiga sede do Tribunal, 
na Rua Primeiro de Março, nº 42.

Por meio da Lei nº 13.538, de 15 de 
dezembro de 2017, publicada no 
Diário Oficial da União (DOU) de 18 
de dezembro do mesmo ano, foi 
regulamentado o funcionamento da 
referida instituição, com a finalidade 
de promover a proteção e a difusão 
do patrimônio histórico e cultural da 
Justiça Eleitoral, bem como a cida-
dania, por meio de ações educativas e 
culturais.

Vinculado ao TSE, a quem compete a 
oferta de recursos humanos e materiais 

para o seu funcionamento, o Centro 
Cultural visa desenvolver, sem fins lucra-
tivos, programas, exposições e ativi-
dades educativas e culturais de interesse 
da Justiça Eleitoral e de promoção da 
cidadania, com fundamento no respeito 
à diversidade cultural e na participação 
comunitária. Também busca identificar 
e preservar os bens materiais e imate-
riais do patrimônio histórico e cultural 
da Justiça Eleitoral.

Situado no chamado Corredor Cultural 
do Centro Histórico do Rio de Janeiro, 
ao lado dos principais centros culturais 
e museus da cidade, o imóvel integra o 
Conjunto Arquitetônico e Urbanístico 
da Praça XV de Novembro, tombado 
pelo governo federal em 1990.

Exposições

Após a inauguração do CCJE, o TSE 
firmou convênios com fundações, 
sem fins lucrativos, com vistas à 
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conservação do patrimônio histórico, 
assim como à organização de eventos 
artísticos e culturais regulares a serem 
realizados no edifício histórico.

Durante a vigência dos convênios, 
diversas mostras, eventos artís-
ticos, culturais, oficinas temáticas, 
workshops, apresentações, espetá-
culos, atividades de leitura e educa-
cionais foram realizados no CCJE.

Especialmente nos anos de 2008 e 2009, 
foram realizados os seguintes eventos:

Exposição História do Voto – uma 
Viagem no Tempo, da Colônia 
à Urna Digital: num esforço de 
pesquisa histórica que resgatou 
documentos iconográficos de cinco 
fontes diferentes, a mostra recontou 

de maneira interativa a linha do 
tempo da democracia brasileira. Em 
sete sítios guiados por um texto do 
pesquisador Jorge Caldeira, foram 
reproduzidas imagens que represen-
tavam eleitores dos períodos mais 
impactantes na organização política 
do Brasil, transportando o visitante 
aos cenários e processos de escolha 
dos governantes. Informações de 
contexto de época desde a Colônia, 
passando pelo Império e pelas fases 
da República, apoiadas por coletânea 
de gravuras e fotos encontradas em 
acervos da Biblioteca Nacional, da 
Companhia da Memória de São Paulo, 
dos Centros de Documentação do 
Jornal do Brasil, da TV Cultura e do 
TSE compuseram a mostra. Também 
foram expostas fotos que remetiam 
ao tempo em que o Tribunal tinha sua 

sede no prédio que abriga o Centro 
Cultural, onde ocorreram as diploma-
ções de Getúlio Vargas e de Juscelino 
Kubitschek. A exposição foi acompa-
nhada pela mostra Olhar Eletrônico 
da Democracia, que reuniu imagens 
em movimento dos principais fatos 
da política brasileira no século XX.

Apresentações musicais

•  Turíbio Santos (violão)
•  Trio D’Ambrósio

 » Maria Célia Machado (harpa)
 » Aizik Gelier (violino)
 » Maria Helena de Andrade (piano)

• Trio Villa Lobos
 » Luis Carlos Justi (oboé)
 » Paulo Sérgio Santos (clarinete)
 » Aloysio Fagerlande (fagote)

• Duo Ronai/Kossatz
 » Laura Ronai (flauta)
 » Sula Kossatz (cravo)

• Associação de Canto Coral, regente 
Valéria Matos

• Luiz D’Anunciação (percussão)
• Sine Nomine (conjunto de música antiga)

Apresentações teatrais

• Histórias da Democracia – O Voto 
Feminino

• Degustação Poética – Mário Quintana
• Histórias da Democracia – A República

Exposição As Mulheres Brasileiras: 
organizada pelo TSE para reafirmar a 
importância da participação da mulher 
na vida política e cultural da socie-
dade brasileira, a mostra apresentou  
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instantâneos de figuras femininas 
que ilustram a trajetória de eman-
cipação das mulheres ao longo dos 
cinco séculos de história do país. 
Para as visitas monitoradas, foram 
desenvolvidas ações educativas espe-
cíficas, possibilitando contato inte-
rativo, no qual os estudantes partici-
param criando imagens, desenhos de 
mulheres consideradas importantes 
por eles e que não estavam retratadas 
na exposição. Foi destinado um painel 
para aposição dos desenhos e imagens 
criados pelos estudantes.

Exposição Imagens: sob o olhar dos 
fotógrafos U. Dettmar e Nelson Jr., 
foi apresentada ao espectador feição 
totalmente nova dos elementos arqui-
tetônicos que compõem o prédio 
histórico do CCJE. Para as visitas moni-

toradas, foram desenvolvidas ações 
educativas específicas nas quais se 
proporcionou a discussão sobre a 
importância da preservação patrimo-
nial e arquitetônica no entorno do 
Corredor Cultural, com a apresentação 
de fotos de diversas épocas da mesma 
rua, propondo-se aos estudantes o 
exercício de imaginação e registro de 
como estaria a região do entorno nos 
próximos 100 anos.

Exposição Skulturas: a mostra do 
artista plástico brasiliense Carlos 
Wolfgram apresentou a interpretação 
das imagens e rostos, especialmente 
femininos, que habitam a trama dos 
sonhos, das memórias, das pulsões 
e das fantasias do ser humano. Para 
as visitas monitoradas, foram desen-
volvidas ações educativas específicas 

de produção de máscaras com papel 
alumínio, argila e materiais similares, 
de modo que cada estudante pudesse 
criar uma escultura própria de seu 
autorretrato.

Exposição Arte em Metrópolis: o 
CCJE recebeu a renomada Coleção 
Metrópolis de Arte Contemporânea. 
Um dos maiores acervos públicos 
de arte contemporânea de grandes 
dimensões que está fora de um 
museu e que não pertence a nenhum 
colecionador particular, com obras 
de artistas renomados, como Tomie 
Ohtake, Antonio Dias, Ana Maria 
Tavares, Carmela Gross, dentre outros. 
Para a exposição, foram privilegiados 
artistas cariocas como Beatriz Milhazes, 
Rubens Gerchman, Cristina Canale, 
Luiz Aquila, totalizando 17 obras de 

arte e duas esculturas. A exposição 
aconteceu na Sala de Exposições 1. As 
obras de arte foram fixadas por cabo 
de aço em estruturas de box truss, com 
iluminação especial para cada obra, 
com fundo em tecido que recriou um 
passe-partout preto.

Coletânea Fernando Faro – uma 
História da MPB: mostra sobre a obra 
do produtor musical   Fernando Faro, 
que usou a televisão para articular 
movimentos que marcaram a história 
da Música Popular Brasileira (MPB), 
inscrevendo seu destino nos rumos 
dos festivais de canção dos anos 1960 
e em shows como o das Diretas Já, nos 
anos 1980. A mostra reuniu grandes 
momentos em que o produtor esteve 
com artistas como Gal Costa, Baden 
Powell, Luiz Melodia, Paulinho da Viola, 
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dentre outros, registrados em vídeo. A 
coletânea audiovisual resgatou e apre-
sentou aos visitantes a trajetória do 
pensamento da musicalidade desses 
artistas numa linha paralela à cultura 
e à própria história do Brasil. Oito 
monitores de LCD exibiram depoi-
mentos e performances musicais que 
podiam ser apreciadas por meio de 
moderno sistema de captação de som 
de cada sequência da coletânea. Uma 
associação entre tecnologia, história 
e música, que proporcionou a ação 
interativa com o público.

Exposição O Olho do Som: a mostra 
reuniu fotos do premiado fotógrafo 
Olívio Lamas, reconhecidas pela plas-
ticidade e poesia na documentação 
de músicos e intérpretes. Ao longo 
de mais de 30 anos, por prazer ou 
compromisso, Lamas esteve quase 

invisível em plateias e coxias no Rio 
de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, 
Itajaí e Florianópolis. Sempre com a 
câmera aninhada nos braços, flagrou 
os momentos em que a inspiração, o 
êxtase, o entusiasmo, o delírio vieram 
à tona durante a apresentação de 
grandes criadores, famosos ou nem 
tanto. A plasticidade e a poesia de 
Lamas registraram momentos singu-
lares de Jorge Mautner, Jackson 
do Pandeiro, Milton Nascimento, 
Gilberto Gil, dentre outros. Nesses 
registros das coxias e dos palcos, a 
sensibilidade do fotógrafo imorta-
lizou flagrantes da história da música 
brasileira. Os módulos nos quais as 
fotos foram inseridas remeteram ao 
princípio da arte da fotografia ao 
visitante. Foram montadas caixas 
que recriaram o conceito da câmara 
escura, em que o visitante pôde 

observar as fotos inseridas no inte-
rior das caixas através de pequenos 
orifícios na parte externa.

Poesia – Recitais Temáticos e Teatro: 
além das atividades permanentes rela-
tivas à poesia, com recitais temáticos, 
e à música erudita, com o Quinteto 
Villa Lobos, houve  apresentações de 
esquetes teatrais que reproduziam 
fatos da história eleitoral conforme os 
contextos  históricos:

• A Colônia e o Império
• Os Tempos do Café com Leite
• O Surgimento da Justiça Eleitoral e o 

Voto Feminino
• As Incríveis Máquinas de Votar
• Drummond

O prédio já abrigou também exposi-
ções realizadas pelo TSE, além de ser 

palco de entrega da Medalha Assis 
Brasil. A primeira mostra, intitulada 20 
Anos da Urna Eletrônica, ficou montada 
de 16 de dezembro de 2016 até maio 
de 2017. Entre agosto e dezembro de 
2017, ficou em cartaz a segunda expo-
sição – 85 Anos do Voto Feminino no 
Brasil. Em 15 de dezembro de 2017, foi 
inaugurada a terceira mostra montada 
no CCJE, denominada A Justiça Eleitoral 
e o Caminhar da Democracia no Brasil, 
que ficou em cartaz até dezembro do 
ano seguinte.

20 Anos da Urna Eletrônica: a mostra 
celebrou os 20 anos da criação da urna 
eletrônica, que representou um marco 
no processo eleitoral brasileiro e o coro-
amento do constante empenho em 
garantir eleições seguras e transparentes.  
A narrativa parte de experiências que 
buscaram informatizar (ou automatizar) 
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ACERVO CCJE

o voto desde o final dos anos 1940, 
chegando aos trabalhos que resul-
taram na utilização da urna eletrônica 
na eleição de 1996. A mostra ainda 
registrou a importância da atuação do 
TSE, órgão máximo da Justiça Eleitoral, 
o qual cumpre papel fundamental na 
construção e no exercício da democracia 
brasileira.

85 Anos do Voto Feminino no 
Brasil: a exposição celebrou os 85 
anos da conquista da capacidade 
política ativa e passiva das mulheres, 
prevista no Código Eleitoral de 1932. 
A mostra buscou memorar o nome 
das mulheres que, de forma pioneira, 
exerceram cargos eletivos no Brasil.  
Em paralelo, foram registrados os marcos 

em que os direitos da mulher de votar 
e de ser votada foram ampliados pelas 
legislações subsequentes.

A Justiça Eleitoral e o Caminhar 
da Democracia no Brasil: a expo-
sição apresentou a história da Justiça 
Eleitoral por meio de sua atuação na 
construção e fortalecimento da demo-
cracia brasileira. A criação dessa justiça 
especializada, no ano de 1932, visava 
combater os abusos e fraudes elei-
torais que maculavam a democracia 
no período da Primeira República. 
A Justiça Eleitoral, portanto, nasceu 
com a missão de garantir a lisura do 
processo eleitoral. A história da Justiça 
Eleitoral é, portanto, indissociável da 
história política do país.

Acesse nosso acervo com  
mais imagens do CCJE
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Vista aérea da Exposição 20 Anos da Urna Eletrônica, 16/12/2016.

Foto: Roberto Jayme

Museu do Voto (TSE)

Fachada do edifício no dia da inauguração da 
Exposição 20 Anos da Urna Eletrônica, 16/12/2016.

Foto: Roberto Jayme

Museu do Voto (TSE)
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Exposição A Justiça Eleitoral e o Caminhar 
da Democracia no Brasil, 15/12/2017.

Foto: Roberto Jayme

Museu do Voto (TSE)

Exposição A Justiça Eleitoral e o Caminhar da 
Democracia no Brasil, 15/12/2017.

Foto: Roberto Jayme

Museu do Voto (TSE)
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