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Resumo: Tramita no Senado Federal, o Projeto de Lei do Senado 
– PLS 261/2018 reintroduzindo o instituto da autorização na ex-
ploração de ferrovias em regime privado no Brasil. Este regime 
privado no setor ferroviário ocorreu no Brasil do Século XIX. 
Motivado por tais fatos, buscou-se identificar quais os diplomas 
legais deram início a aventura da implantação das estradas de 
ferro no país, objetivando melhor conhecê-los. Localizou-se, 
também, o primeiro contrato de autorização de estrada de ferro 
do país, visando implantar uma estrada de ferro entre as Provín-
cias do Rio de Janeiro e de São Paulo. O empreendimento não 
foi exitoso, mas a discussão sobre o tema possibilitou novos me-
canismos de financiamento das ferrovias. As informações desta 
pesquisa jus-histórica revelaram à existência de fatos cujas de-
cisões no Brasil Império podem ter repercutido no futuro, 
quando no período republicano deu-se início ao processo de es-
tatização das ferrovias, em especial, a partir de 1900. Foram dis-
cutidas apenas as três normas precursoras aplicáveis às ferrovias 
imperiais e o 1º contrato de autorização, mas pretende-se, poste-
riormente, analisar outras normas imperiais e republicanas sub-
sequentes, bem como, aspectos da história britânica nas ferro-
vias, como foi o caso do capital britânico que financiou as 
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ferrovias no Brasil. A consulta a essas normas permite um me-
lhor entendimento da história das ferrovias no Brasil, por meio 
da releitura de textos jurídicos e referências históricas que des-
crevem o panorama da época. Observa-se que este artigo é ori-
ginal e inédito. 
 
Palavras-Chave: Estradas de Ferro. Brasil Império. Ferrovias. 
Infraestrutura de Transporte. Autorização ferroviária. Contrato 
de Autorização. Cochrane.  
 

REGULATION OF TRANSPORT INFRASTRUCTURE IN 
BRAZIL EMPIRE: FIRST STANDARDS AND FIRST RAIL-
WAY AUTHORIZATION AGREEMENT 
 
Abstract: In the Federal Senate, the Senate Bill - PLS 261/2018 
reintroducing the authorization institute for the exploration of 
railroads in a private regime in Brazil. This private regime in the 
railway sector occurred in 19th century in Brazil. Motivated by 
these facts, it was sought to identify which legal diplomas started 
the adventure of the implantation of railroads in the country, 
aiming to get to know them better. It was also located the first 
railway authorization agreement in the country, aiming to imple-
ment a railway between the Provinces of Rio de Janeiro and São 
Paulo. The undertaking was not successful, but the discussion 
on the topic enabled new mechanisms for financing the rail-
roads. The information in this jus-historical research revealed 
the existence of facts whose decisions in Brazil Empire may 
have had repercussions in the future, when in the republican pe-
riod the process of nationalization of the railroads began, espe-
cially from 1900 onwards. Only the three precursor norms ap-
plicable to the imperial railways and the 1st authorization con-
tract were discussed, but it is intended, later, to analyze other 
subsequent imperial and republican norms, as well as aspects of 
British history on the railways, as it was the British capital that 
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financed the railroads in Brazil. The consultation of these norms 
allows to have a better understanding of the history of the rail-
roads in Brazil, through the re-reading of the legal texts and his-
torical references describing the panorama of that time. It is 
noted that this article is original and unpublished. 

 

Keywords: Railways. Brazil Empire. Railways. Transport Infra-
structure. Railway authorization. Authorization Agreement. Co-
chrane. 
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1 INTRODUÇÃO 
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 história do transporte ferroviário pode ser retros-
pectivamente visitada a partir de referências bibli-
ográficas retratando fatos e eventos relacionados 
às estradas de ferro no país. As fontes consultadas 
revelam uma janela do nosso passado cuja ima-

gem encontra-se delimitada pelo próprio olhar dos autores sobre 
aquele passado. Aragão et. al. (2001, p.88) em consulta a obras 
clássicas sobre a história dos transportes no Brasil – algumas 
coincidentes com aquelas consultadas neste artigo – apontam 
que “[...] boa parte dessas obras, por mais que elas avancem na 
coleção de fatos, se ressente da falta de um método historiográ-
fico consistente [...]”. Reforça a percepção sobre os escritos de 
que eles parecem “[...] como uma sequência de episódios esco-
lhidos aleatoriamente, mesmo que cronologicamente bem orde-
nados, não permitindo ao leitor concluir alguma lógica histórica 
do desenvolvimento dos transportes”. 

Aragão et. al. (2001, p.88, 89) buscam contribuir com 
uma abordagem metodológica quanto à historiografia do setor 
de transportes no país, que consideraram complexo, principal-
mente, num contexto de um país periférico, cuja história dialoga 
com as outras dimensões política, econômica e social da história 
do país. Salienta-se que se buscou recortar tão somente o incipi-
ente setor ferroviário no Século XIX, tendo por fonte de consulta 
não somente obras históricas, mas em especial,  o marco regula-
tório que aos poucos surgia no cenário legal do país, cujas obras 
históricas nos proporcionam um pano de fundo das discussões 
promovidas pelos personagens, que contribuíram para o surgi-
mento das estradas de ferro no Brasil Império.  

Aragão et. al. (2001, p. 89) contextualiza o tempo como 
objeto da história, porquanto o que importaria seria a materiali-
dade histórica cujos elementos de análise seriam “[...] os atos 
humanos, a sua lógica de evolução e de desenvolvimento, e os 
fatores que interferem nessa evolução, quer sejam estes 
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passageiros (fatores fortuitos), quer sejam permanentes (condi-
ções naturais e sociais duradouras)”. Em alguma medida, os di-
plomas legais materializam e sintetizam ações humanas num 
contexto social, que refletiam a lógica subsistente do pensa-
mento político, na época do Império – enquanto recorte temporal 
do objeto da história nacional –, relacionado ao papel do Estado 
e da iniciativa privada na construção da infraestrutura de trans-
porte, em especial, do início embrionário do setor ferroviário no 
Brasil.   

Aspecto interessante da leitura do marco regulatório his-
tórico com o olhar do presente, seria contextualizar em que me-
dida os conceitos e institutos jurídicos do direito público já eram 
utilizados no Século XIX, permanecendo em uso nos Séculos 
XX e XXI. Portanto, a história nos serve como balizadora de 
experiências passadas, que podem nos trazer lições para o pre-
sente, desde que contextualizada às situações de contorno da 
evolução tecnológica e da economia do país no decorrer do 
tempo.  

As fontes primárias desta reconstrução histórica seguem 
a cronologia das leis e decretos sobre obras públicas e o setor 
ferroviário, bem como, a apreciação do primeiro contrato de au-
torização ferroviária no Brasil Império – em que pese o fato de 
não ter resultado na construção da ferrovia –, materialmente foi 
o precursor nas relações entre o público e o privado em matéria 
de ferrovia no país, sendo importante conhecer seu escopo, que 
após exaustiva busca o encontramos reproduzido em Figueira 
(1908, p. 5 a 8),  que volta à luz num contexto de retorno do 
instituto da autorização ferroviária contida no Projeto de Lei do 
Senado Federal – PLS 261/2018 (BRASIL, 2018). Servindo ape-
nas, como elemento motivador desta busca, percepção, apropri-
ação e melhor conhecimento da história ferroviária brasileira. 

O contexto inicial desta análise jus-histórica não seria a 
representação da malha ferroviária, que foi sendo constituída no 
país e o ano de 1957 resultou no ápice da encampação ou 
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estatização da malha ferroviária mediante a criação de empresa 
pública, a  Rede Ferroviária Federal S.A. – RFFSA. Para tanto, 
ocorreu um longo processo e condicionantes históricas, que se 
pretende iniciar a busca do entendimento dos fatores que resul-
taram naquela criação. 

Para fins de registro histórico dos pedidos precursores 
das estradas de ferro no Brasil Império, pode-se citar que um dos 
precursores na defesa da construção das estradas de ferro foi o 
médico britânico Dr. Thomaz Cochrane, cuja obra biográfica de 
Azevedo (1965) apresenta informações úteis sobre o início des-
tas iniciativas pelo Império Brasileiro. O brasilianista britânico 
Graham (1972), cuja consulta é recomendada à compreensão do 
surgimento das ferrovias no Brasil, descreve o país entre 1850 a 
1914, ilustrando a tecitura social, política e econômica na tran-
sição entre o 2º Império e a 1ª República, em especial, a relação 
entre a produção de café e a construção de ferrovias, notada-
mente, em São Paulo. Graham (1972, p. 51), atribuía à Coch-
rane, o papel de inspirador da primeira lei sobre ferrovias, ao 
defender e propor uma ligação férrea entre as Províncias de São 
Paulo e do Rio de Janeiro, em 1839. 

Contudo, Coimbra (1974, p. 49) apresenta uma outra in-
formação, anterior ao pedido de Cochrane à construção de uma 
ferrovia no Brasil, cuja referência teria sido encontrada na Bibli-
oteca Nacional, onde aquele faz a seguinte assertiva: 

A 5 de maio de 1827, o cidadão inglês Carlos Grace, estabele-
cido na Vila de São Sebastião endereçou ao Imperador um pe-
dido de autorização para construir uma estrada de ferro, desde 
o Rio de Janeiro, até a serra de Itaguaí. Pedia também que fosse 
autorizado a criar uma companhia para tal fim. A empresa teria 
o nome de Imperial Companhia Brasileira de Estradas de Ferro.  

Coimbra (1974, p. 49) afirmava que este seria “[...] cer-
tamente o primeiro pedido de concessão para construir e explo-
rar uma estrada de ferro no país”. Complementa que tal pedido, 
embora tenha se constituído em “[...] um volumoso processo, 
que tem documentos datados até do ano de 1837 [...]”, não 
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resultou na criação da empresa e nem na construção da estrada 
de ferro, acrescenta-se, também, não ter sido autorizado medi-
ante decreto imperial ou contrato com o Governo Imperial. Con-
vém salientar, ainda, que não se trata da mesma proposta defen-
dida, requerida e autorizada por Decreto Imperial e contratada 
por Cochrane com o Governo Imperial.  

Por sua vez, Benévolo (1953, p. 75 e 105) ao discorrer 
sobre o Engo Alfredo de Mornay relata que ele havia realizado 
estudo da “[...] linha de Santos a São Paulo, por encargo da firma 
Aguiar, Viúva, Filhos e Companhia, concessionária do primeiro 
privilégio ferroviário do Brasil, abrindo assim as nossas primei-
ras picadas de exploração”. Acrescenta, ainda, que “inúmeras 
foram as concessões provinciais, entre elas a de Aguiar, Viúva 
Filhos & Cia. e a Platt e Reid, a primeira do Brasil, datada de 
1836 (oito anos depois de correr o primeiro trem comercial na 
Inglaterra), e outorgada pela assembleia legislativa de São 
Paulo”. Benévolo (1953, p. 125) acrescenta a informação de que 
“em alguns casos as províncias concederam regalias acima de 
sua competência, e o governo imperial ratificou o fato com um 
decreto saneador [...]”. Informando se tratar do art. 1º, do De-
creto nº 64, de 29 de outubro de 1838 (BRASIL, 1838).  

Na Assembleia Legislativa de São Paulo obteve-se o in-
teiro teor das Leis nº 32, de 18 de março de 1836 (SÃO PAULO, 
1836) e a de nº 24, de 30 de março de 1838 (SÃO PAULO, 
1838), versando sobre aquelas cartas de privilégio exclusivo à 
construção de estradas de ferro, concedidas pela Província de 
São Paulo. Igualmente, em consulta na Câmara dos Deputados, 
obteve-se a Coleção das Leis do Império do Brasil de 1838, com 
a redação exata do Decreto nº 64, de 29 de outubro de 1838, 
promulgado no Período Regencial. Optando-se assim, pela re-
produção do dispositivo, citado por Benévolo (1953, p. 125), a 
partir do seu original, nos seguintes termos. 

Ficam aprovadas, na parte que excedem as atribuições das As-
sembleias Legislativas Provinciais, as disposições contidas nos 
seguintes artigos de uma Resolução adotada pela Assembleia 
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Legislativa da Província de São Paulo, em data de 22 de março 
do corrente ano, pela qual foi concedido a Aguiar Viúva, Filhos 
e Companhia, Platt e Reid. Privilégio exclusivo para a constru-
ção de uma estrada de ferro na referida província. 

Os atos provinciais continham informações interessantes 
e realmente tratavam de assuntos além da questão relativa à 
construção de estradas de ferro e, mesmo assim, foi ratifica pela 
Regência. Por exemplo, o compromisso de assentar nos primei-
ros dez anos pelos menos 3.000 colonos, cujos “[...] possuidores 
e cultivadores de todos os terrenos cedidos por esta lei à compa-
nhia ficam livres uma vez que se prove serem colonos introdu-
zidos pela companhia na província do pagamento dos dízimos e 
mais impostos de produção pelo espaço de vinte anos [...]” (arts. 
3º e 10, da Lei nº 24, de 30 de março de 1838). Existindo, assim, 
uma política de ocupação do território na medida em que a fer-
rovia fosse sendo construída. Por sua vez, o disposto no art. XI, 
do Decreto nº 64/1838 delimitava a área a ser concedida à Com-
panhia para distribuir aos colonos e as condições sobre a propri-
edade da terra.  

Os textos revelaram uma visão irreal da construção de 
várias estradas de ferro na Província de São Paulo naquela 
época, começando pela ligação entre a cidade de São Paulo e a 
Vila de Santos, iniciando as obras no prazo de dois anos e a con-
clusão dentro de seis, com  o prazo de dez anos à conclusão das 
demais estradas de ferro. Os prazos poderiam ser antecipados, 
mas não prorrogados e caso não fossem obedecidos tornariam 
“[...] sem efeito as concessões autorizadas [...]”, inclusive a 
Companhia não teria direito a indenização pelas despesas reali-
zadas (art. 1º, da Lei nº 32/1836). A mudança no art. 1º, da Lei 
nº 24/1838, ampliou as localidades a serem atendidas e alterou, 
também, os prazos para conclusão.  

Registra-se que este mecanismo de concessão de terras 
para fins de colonização e ocupação do território não foi adotado 
nos primeiros normativos no âmbito do Governo Imperial, seja 
no Período Regencial ou no 2º Império, conforme se verá mais 
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à frente. Salienta-se que este artigo não objetiva o comentário de 
normas provinciais, pois se trata de uma outra discussão susci-
tada e superada na época do Império, relacionada à autonomia 
das províncias em autorizar e conceder privilégios exclusivos na 
construção e exploração de ferrovias, bem como, da garantia de 
juros, cujo tema tratar-se-á em artigo específico, porquanto 
trouxe impactos para o orçamento no período republicano.  

Na coletânea do Conselho Nacional de Transportes, edi-
tada pelo Ministério dos Transportes (BRASIL, 1974), encontra-
se um resumo histórico dos “planos” de viação, onde não exaus-
tivamente, cita algumas normas editadas na época em que os pla-
nos eram discutidos pelos engenheiros, que propunham ligações 
ferroviárias cujas propostas não pareciam ser bem fundamenta-
das, com o que hoje denominamos de análise de viabilidade, por-
quanto os mapas reproduzidos mais se assemelham a esboços 
ligando pontos no território.  

A experiência da iniciativa privada na construção e ex-
ploração de estradas de ferro no país foi tentada no Século XIX 
e no início até meados do Século XX, mas tal processo histórico, 
salvo melhor juízo, parece ser pouco conhecido por engenheiros 
e advogados, embora de conhecimento dos historiadores. Por-
tanto, seria interessante conhecê-la, aprender lições e ter as pró-
prias conclusões. A história ensina desde que a conheça, pois 
não basta criticar sem de fato buscar entender a dinâmica regu-
latória da atividade estatal e a sua relação com o setor privado 
naquela época, a partir da leitura dos normativos que regulavam 
tais relações e intenções públicas.  

Adverte-se aos leitores que se optou pela transcrição da 
grafia e do vernáculo atual quanto à utilização dos textos legais 
antigos consultados e utilizados neste artigo. Assim como, bus-
cou-se o significado de palavras usadas naquela época, mas em 
desuso e, também, uma tentativa de interpretação do dispositivo 
com o referencial teórico de hoje, objetivando proporcionar uma 
melhor compreensão. Porém, nas referências bibliográficas 
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manteve-se na ementa a redação da época.  
 
2 REGISTRO DE ANTECEDENTES DO MARCO REGULA-
TÓRIO SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OBRAS DE INFRA-
ESTRUTURA NO BRASIL COLÔNIA E IMPÉRIO (SÉCULO 
XIX) 

 
À guisa registro histórico,  cita-se que no Brasil Colônia, 

anteriormente à criação do Brasil Império e em decorrência da 
vinda da Família Real para o Brasil em 1807, se pode encontrar 
a edição de Cartas Régias versando sobre a construção de infra-
estrutura de transportes, em especial, a abertura de estradas reais 
pela Coroa, mas por fugirem ao objetivo do artigo não serão dis-
cutidas, tais como: i) Cartas Régias de 04 de dezembro de 1816, 
sobre a abertura de estradas na Capitania de Minas Gerais (BRA-
SIL, 1816) e do Espírito Santo (BRASIL, 1816a); ii) Carta Ré-

gia de 19 de janeiro de 1819 (BRASIL, 1819), versava sobre 
solicitação da isenção do imposto cobrado pela passagem de 
gado nas estradas da região de Guarapuava, cujo pleito do Bispo 
de São Paulo serviu para reduzir em 50%, o imposto cobrado; 
iii) Carta Régia de 17 de julho de 1820, entre o Governador e o 
Rei, que relatava pleitos das Câmaras das Vilas de Curitiba e 
Paranaguá, que solicitava providências de manutenção da Es-
trada da Graciosa até a Vila de Antonina. Lista-se, ainda, o De-

creto de 20 de fevereiro de 1818, ordenando que o produto do 
imposto que era cobrado pela obra da Serra da Estrela, pago por 
aqueles que se deslocam da Capitania de Minas Gerais à Capi-
tania do Rio de Janeiro, fosse usado na “[...] construção das pon-
tes sobre os rios Paraíba e Paraibuna e para o melhoramento da 
estrada da Serra da Estrela que se dirige a tais rios [...]”.  

Tal Decreto contém uma informação interessante, por-
quanto deixa evidente que na época do Brasil Colônia, os tribu-
tos eram terceirizados, porquanto pessoas interessadas adianta-
vam valores à Coroa e adquiriam “direitos” de cobrar impostos 
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ou pedágios nas estradas e localidades. A leitura de tais docu-
mentos e pelos relatos demonstram a precariedade da comunica-
ção entre as localidades naquela época, bem como, a ausência de 
um planejamento estruturado por parte da Coroa Portuguesa. No 
entanto, uma evidência parece certa, já existia uma insipiente 
forma de cobrança de pedágio, cujos locais de cobrança eram 
denominados de “registros” e “contagens”, nos idos do início do 
Século XIX, aqui no país. A cobrança de tributo pela utilização 
de estradas era uma prática antiga, porquanto o Império Romano 
utilizava-se deste mecanismo de cobrança na sua vasta rede de 
vias construídas. Segundo Moris (2013, p. 4214), o Império Ro-
mano possuía “[...] a figura do administrador de estradas que ti-
nha atribuição de impor contribuições destinadas a construção e 
manutenção de novas estradas”.  

 
3 REGISTRO DO MARCO REGULATÓRIO SOBRE OBRAS 
DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES NO BRASIL 
IMPÉRIO 

 
O Brasil Império durou 67 anos e pode ser dividido em 

três períodos distintos. O Primeiro Império governado pelo Im-
perador Dom Pedro I, abrangeu o período de 1822 a 1831. Se-
guido do Período Regencial, iniciado com a abdicação de Dom 
Pedro I, a partir do seu retorno a Portugal para assumir o trono 
em disputa, após a morte do seu pai, Dom João VI. Pelo fato do 
Príncipe Dom Pedro II ter apenas cinco anos de idade, não po-
deria assumir o trono, cuja a idade requerida era 18 anos. Toda-
via, com a manobra política historicamente conhecida como o 
golpe da maioridade, ele foi entronado como Imperador Dom 
Pedro II, em 1840, com a idade de 14 anos. Portanto, o Período 
Regencial perdurou de 1831 a 1840. O Segundo Reinado foi de 
1840 a 1889, quando ocorreu o golpe militar, que retirou do 
trono o Imperador, para em seguida instituir o regime republi-
cano no Brasil. 
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3.1 PERÍODO DO 1º IMPÉRIO – 1822 A 1831 

 
Considerando o fato de que a primeira ferrovia foi inau-

gurada na Inglaterra em 1825, seria impossível que o tema esti-
vesse presente na Constituição Política do Império do Brasil, de 

25 de março de 1824 (BRASIL, 1824). De tal forma, será obser-
vado como o tema da infraestrutura de transportes poderia ter 
sido tratado no texto constitucional, bem como, na consulta de 
outros normativos versando sobre o início das discussões relaci-
onadas aos transportes, em especial, das estradas ou caminhos 
de ferro no país. A título de registro, cita-se que após a procla-
mação da Independência, em 1822, o Imperador D. Pedro I edi-
tou normativos relacionados à infraestrutura de transportes.  

 
3.1.1 LEI DE 20 DE OUTUBRO DE 1823 – COMPETÊNCIA 
DA PROVÍNCIA DE ABRIR ESTRADAS  

 
A citação da Lei de 20 de outubro de 1823 (BRASIL, 

1823) é importante, porquanto ao transformar a estrutura do Es-
tado (Brasil Império) de uma Colônia Portuguesa para um Im-
pério, modificou-se a estrutura das Capitanias em Províncias, 
cuja estrutura em alguma medida prevalece até os dias de hoje, 
com a existência de um governo central (Governo Imperial) e 
governos regionais (Províncias) dotados de alguma autonomia 
administrativa já naquela época.  

A Lei de 20 de outubro de 1823 estabelecia que dentre as 
matérias que o Presidente em Conselho demandava estava o 
exame e juízo administrativo sobre a propositura de “[...] obras 
novas, e consertos das antigas, e arbítrios para isto, cuidando 
particularmente na abertura de melhores estradas e conservação 
das existentes” (art. 24, § 5º). Portanto, as Províncias no âmbito 
do seu território possuíam a competência para construir e manter 
estradas de rodagem. 
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3.1.2 CONSTITUIÇÃO POLÍTICA DO IMPÉRIO DO BRA-
SIL, DE 25 DE MARÇO DE 1824 – SILENTE EM MATÉRIA 
DE INFRAESTRUTURA 

 
A Constituição do Império de 1824 (BRASIL, 1824) não 

dispunha de dispositivo específico tratando de aspectos da infra-
estrutura de transportes, não especificava as atribuições dos Mi-
nistérios do Império e nem das Províncias, quanto às matérias de 
sua competência, salvo raras exceções como aquelas da Fazenda 
Nacional. Todavia, no Período Regencial foi aprovada a reforma 
constitucional trazida pela Lei nº 16, de 12 de agosto de 1834 
(BRASIL, 1834), estabelecendo no seu art. 10, § 8º, que as As-
sembleias Legislativas Provinciais tinham a competência para 
legislar “sobre obras públicas, estradas e navegação no interior 
da respectiva Provincia, que não pertençam à administração ge-
ral do Estado”. Distinguindo-se a competência da Província da-
quela do Governo Imperial, embora não definia de que forma 
seria feita tal distinção, entre tais competências. 

Antes de prosseguir para o período do 2º Império, con-
vém citar normativos versando sobre a construção de estradas de 
rodagem e de ferro, e a forma de financiamento, que foram edi-
tadas no 1º Império e no Período Regencial. 
 
3.1.3 LEI DE 26 DE AGOSTO DE 1828 - SUBSÍDIOS À 
CONSTRUÇÃO DE ESTRADA DA SERRA DE PARATY 

 
A Lei de 26 de agosto de 1828 (BRASIL, 1828) estabe-

lecia subsídios em favor da Estrada da Serra de Paraty, assim 
como, extinguia locais de coleta de impostos ou pedágio (deno-
minado de “registros”). 

 
3.1.4 LEI DE 29 DE AGOSTO DE 1828 – PRIMEIRA LEI DE 
CONTRATAÇÃO DE OBRA E DE CONCESSÃO DE 
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SERVIÇO PÚBLICO 
 
Manteve-se a referência e comentários à Lei de 29 de 

agosto de 1828 (BRASIL, 1828a), pois regulamentava o que 
hoje entenderíamos como a primeira lei de contratação de obra 
e de concessão de serviço público. Entendendo-se que mesmo 
em face do ulterior normativo regulatório sobre estradas de ferro 
(Decreto nº 24, de 17/09/1835; Decreto nº 101, de 31/10/1835 e 
o Decreto  nº 641, de 26/06/1852), esta Lei poderia ser aplicável 
como norma geral. 

A Lei de 29 de agosto de 1828 objetivava “[...] promover 
a navegação dos rios, abrir canais, ou construir estradas, pontes, 
calçadas, ou aquedutos”. A lei estabelecia que tais obras pode-
riam “[...] ser desempenhadas por empresários nacionais ou es-
trangeiros, associados em companhias, ou sobre si” (art. 1º), isto 
é, individualmente.  

O art. 2º estabelecia a divisão de competência entre o que 
hoje denominamos de entes federativos, porquanto aquelas 
obras “[...] que forem pertencentes à província capital do Impé-
rio, ou a mais de uma província, serão promovidas pelo Ministro 
e Secretário de Estado dos Negócios do Império”, ou seja, de 
competência do Governo Imperial. As obras que disserem res-
peito ao território ou “[...] forem privativas de uma só província, 
pelos seus Presidentes em Conselho”, isto é, pelo equivalente ao 
Governo do Estado e aprovado pela Assembleia Legislativa. 
Aquelas no âmbito “[...] do termo de alguma cidade, ou vila, pe-
las respectivas Câmaras Municipais”, que tinham função execu-
tiva, uma vez que não existia a figura do prefeito municipal, ou 
seja, do Poder Executivo Municipal. 

Em cada um dos níveis de governo em que a obra fosse 
projetada, “[...] as autoridades, a que competir promovê-las, fa-
rão levantar a sua planta e plano, e orçar a sua despesa por enge-
nheiros, ou pessoas inteligentes, na falta destes” (art. 3º). Impli-
cava na existência de um planejamento e orçamentação da obra 
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a ser realizada, preferencialmente por engenheiros e dada a es-
cassez deste profissional, quem pudesse suprir tal deficiência. 
Além disso, havia a noção de consulta pública pelo período de 
seis meses, com a fixação e disponibilização do projeto (planta) 
e os respectivos orçamentos, em local público para o recebi-
mento de observações e reclamações da população (art. 4º). A 
disputa por certame licitatório, também, estava presente, pois 
após aprovado o plano, a construção era oferecida aos empresá-
rios por meio de editais públicos (chamamentos) e havendo con-
correntes, era dada preferência àquele que oferecesse “[...] mai-
ores vantagens” (art. 5º).  

No equivalente ao “contrato de concessão”, no art. 6º, 
eram estabelecidas as condições convencionadas, tais como: i) o 
tempo de início e de entrega da obra concluída; ii) o valor que 
os empresários receberiam pela compensação das suas despesas, 
que poderia representar no direito exclusivo da cobrança da taxa 
de navegação dos rios ou canais, na aquisição dos terrenos ala-
gadiços que seriam beneficiados, desde que não fossem propri-
edade particular; iv) direito de cobrar certa e determinada taxa 
de uso da obra por determinado número de anos, “[...] que se 
entender necessário para a amortização do capital empregado na 
obra, com os seus competentes interesses”.  

Apesar de imprecisa a regra de “aquisição dos terrenos 
alagadiços”, que forem drenados a partir da execução das obras, 
poderiam ser aproveitados pelos empresários, desde que não fos-
sem de propriedade privada, não se confundiria com a ulterior 
política de colonização empreendida pela Província de São 
Paulo, conforme comentada. Também, não pode ser generali-
zado como uma forma de distribuição de terras relacionadas à 
contratação de obras, mais parece se tratar que seriam áreas onde 
estavam sendo executadas as obras. Tais áreas se devolutas po-
deriam ser utilizadas em benefício do ressarcimento do empre-
endedor pelo custo das obras juntamente com as taxas a serem 
cobradas para o ressarcimento do capital empregado, conforme 
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estipulado, quando da orçamentação da despesa para a constru-
ção da obra, que servia como base para fixar a taxa correspon-
dente ao ressarcimento (art. 7º). 

O art. 8º tratava de obras rodoviárias (estradas, pontes e 
calçadas) e compreendia o conceito de composição do tráfego e 
a diferenciação da cobrança específica para os diferentes tipos 
de usuários, porquanto existia a cobrança por cada pessoa, por 
pedestres, por cavaleiros, pelas diferentes espécies de animais e 
diferentes tipos de veículos, que passassem ou utilizassem a 
obra. Igualmente, havia distinção entre o tamanho dos barcos 
(maiores e menores) no caso de rios e canais. Quanto ao abaste-
cimento d’água, por aqueduto, havia diferença entre maior e me-
nor consumo, “[...] e circunstâncias dos moradores”, pressu-
pondo haver uma diferenciação de cobrança em relação ao pa-
drão de renda e de moradia. 

O art. 9º estabelecia multas especificadas nos contratos 
quanto ao não cumprimento daquilo pactuado. O art. 10 deixava 
claro que a cobrança de taxa de uso e da passagem somente seria 
possível após a conclusão da obra. Trazia a previsão de praças 
de pedágio, quando a taxa poderia ser cobrada em diversos pon-
tos ou barreiras determinadas, em regime de cotas na medida em 
que partes da obra fossem concluídas, podendo ser cobradas 
mesmo que os demais trechos não estivessem concluídos. Toda-
via, não deixa evidente se estes locais de cobrança permanece-
riam como pontos de seccionamento dos trechos de uma dada 
estrada ou se aquele existia somente na medida em que os tre-
chos das obras eram concluídos ao longo da execução da obra. 

O art. 11 apresentava uma questão curiosa que parecia 
refletir o ingresso na estrada em distância “[..] fora do alcance 
da vista das barreiras, aonde as mesmas taxas se cobrarem [...]”, 
nestes casos, a pessoa não era obrigada a pagar. Naqueles casos 
em que a pessoa se evadisse pela força para não pagar, teria de 
pagar o dobro do valor em “[...] juízo dos Juízes de Paz, além 
das ações ou correções criminais, que podem, e devem ter”. 
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Portanto, existia sanção pelo não pagamento por evasão. 
Conclusa a obra, os empresários seriam responsáveis 

pela adequada conservação pelo tempo que durar o “[...] direito 
de cobrar a taxa de uso, e de passagens das mesmas obras” 
(art.12). Terminado o prazo do contrato, a obra era de patrimônio 
público, porquanto as autoridades poderiam “[...] contratar a 
conservação das obras, reduzindo as taxas de uso, e de passa-
gem, com quem oferecer melhores condições” (art.13). 

O art. 14 assegurava a isenção do pagamento das taxas 
às pessoas a serviço nacional e, também, dos gêneros de estives-
sem transitando na estrada, mas que estivem atendendo a deter-
minada necessidade ou ato de “[...] serviço nacional [...]”, cuja 
regra deveria constar dos contratos.   

Interessante redação continha o art. 15, com previsão as-
semelhada ao atual conceito de “licitação deserta”, pela falta de 
interessados em concorrer à execução da obra, cuja redação da 
época determinava que “no caso de não aparecerem empresá-
rios, com quem contratem as obras [...]”. Apresentava por solu-
ção, que no caso da existência de recursos poderiam ser feitas 
pelos Conselhos, ou da Fazenda Pública, para o ressarcimento 
ao erário, os mesmos direitos de cobrança de uso e de passagem 
poderiam ser cobrados, caso a obra fosse contratada (art. 15).  

O art. 16 detalhava  os requisitos para a construção regu-
lar da obra, cuja planta e as planilhas de custo, a autorização, a 
forma de custeio, as estimativas das tarifas e o prazo da cobrança 
tinham de ser “[...] apresentados ao conhecimento da Assem-
bleia Geral Legislativa pelo Ministro dos Negócios do Império 
[...]”. Caberia a Assembleia aprovar e incluir as despesas no or-
çamento e os desembolsos dos anos futuros, o que também nos 
dá ideia da existência de planejamento orçamentário plurianual. 

O art. 17 assegurava que os terrenos privados necessários 
à execução da obra teriam de ser indenizados, pelo valor da terra 
e das benfeitorias, conforme estipulado na Lei de 9 de setembro 
de 1826 (BRASIL, 1826), que regulava a “[...] desapropriação 
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da propriedade particular por necessidade, e utilidade pública e 
as formalidades que devem preceder a mesma desapropriação”. 

A leitura do diploma permite refletir sobre a existência 
de uma lógica conceitual administrativista, assim como, vários 
dos conceitos de direito público veiculados estão presentes nas 
normas, que atualmente regem à contratação de obras e à pres-
tação de serviços públicos.  

 
3.1.5 LEI DE 6 DE SETEMBRO DE 1828 – ESTRADA DO 
IMPÉRIO, COM PEDÁGIO VOLUNTÁRIO E ARRECADA-
ÇÃO DA PROVÍNCIA 

 
A Lei de 6 de setembro de 1828 (BRASIL, 1828b) apre-

sentava uma singular redação, pois extinguia a exclusividade de 
navegação entre a Vila de Santos e demais portos interiores da 
Província de São Paulo (art.1º), mas também, autorizava um 
“pedágio voluntário” naquela época. Merece destaque que esta 
norma do Império, possibilitando aos usuários da estrada entre 
Santos e São Paulo, “voluntariamente” pagassem pedágio pelo 
uso e passagem, sendo o recurso arrecadado destinado à Provín-
cia de São Paulo e, vinculada exclusivamente ao uso nesta via, 
na sua ampliação e novas ligações ao porto de Santos. Hoje, da-
ria para traduzir como uma contribuição vinculada federal, “vo-
luntária” e cuja arrecadação beneficia o estado onde se localiza 
a estrada. Uma solução curiosa para aquela época. 

 
3.2 PERÍODO REGENCIAL – 1831 A 1840 

 
No curto Período Regencial e durante a Regência de Di-

ogo Feijó foi editado o Decreto nº 101, 31 de outubro de 1835 
(BRASIL, 1835a), tornando-se a primeira legislação do Go-
verno Imperial sobre estradas de ferro no Brasil. 

 
3.2.1 DECRETO Nº 101/1835 – A PRIMEIRA NORMA 
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FERROVIÁRIA IMPERIAL 
 
O Decreto nº 101, de 31/10/1835, autorizava ao Governo 

“[...] conceder a uma ou mais Companhias, que fizerem uma es-
trada de ferro da Capital do Rio de Janeiro para as de Minas Ge-
rais, Rio Grande do Sul, e Bahia, carta de privilégio exclusivo 
por espaço de 40 anos para o uso de carros para transportes de 
gêneros e passageiros” (art. 1º, do Decreto nº 101/1835). De 
acordo com Benévolo (1953, p. 124), o privilégio da exclusivi-
dade contida neste Decreto nº 101/1835 tornou-se regra nas con-
cessões. Salienta-se que esta noção de exclusividade na co-
brança de direitos de taxa de uso e passagem estava presente no 
art. 6º, da Lei de 29 de agosto de 1828 e no art. 9º, do Decreto nº 
24, de 17/09/1835 (BRASIL, 1835). Atualmente, o conceito de 
exclusividade na exploração do serviço de transporte ferroviário, 
ainda, é possível de ser atribuído conforme o art. 5º combinado 
com o art. 16, da Lei nº 8.987/1995 (BRASIL, 1995) e previsto 
no art. 34-A, da Lei nº 10.233/2001 (BRASIL, 2001), mediante 
justificativa e previsto no edital e contrato de concessão e/ou de 
permissão.  

No caso de aproveitamento do traçado da estrada de ro-
dagem na construção da estrada de ferro, que ocupasse o leito 
estradal ou com ele cruzasse, deveria reconstruir o trecho da es-
trada existente, sem que pudesse por isso exigir o pagamento de 
taxa (art. 2º, do Decreto nº 101/1835). 

O art. 3º, do Decreto nº 101/1835 fazia remissão ao De-
creto nº 24/1835, tornando aplicáveis os seus arts. 5º; 6º, 8º, 9º e 
13, às companhias de estrada de ferro. Este normativo concedia 
privilégios à companhia de navegação do Rio Doce, conforme 
se comenta em seguida quanto aos artigos citados. 

O art. 5º, do Decreto nº 24/1835 isentava de convocação 
para o serviço militar por cinco anos os funcionários emprega-
dos da companhia, excetuando-se em caso de guerra. O art. 6º, 
do Decreto nº 24/1835, concedia a isenção de imposto de 
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importação das máquinas, equipamentos, instrumentos, artefa-
tos de ferro ou qualquer metal, pelo período inicial de cinco 
anos. Importa destacar que tal imposto tinha uma alíquota de 
15%, conforme definido no art. 1º, da Lei de 24 de setembro de 
1828 (BRASIL, 1828c). 

O art. 8º, do Decreto nº 24/1835 concedia gratuitamente 
os terrenos necessários à construção das estradas e outras estru-
turas necessárias, assegurando-se indenizá-las previamente, 
caso fossem propriedades particulares, a indenização seria cus-
teada pela Companhia. Igualmente, entende-se que se trata tão 
somente de áreas necessárias ao leito estradal e de áreas para 
estações e armazéns, ou seja, não se tratava de distribuição de 
terras às Companhias de Estrada de Ferro, diferenciando-se da 
política de colonização usada na Província de São Paulo, já ex-
plicitado. 

O art. 9º, do Decreto nº 24/1835 concedia à companhia 
de navegação a possibilidade de cobrar taxas pelo trânsito não 
apenas na navegação, mas também, nas estradas, pontes e canais,  
que tivessem sido construídos, cujas taxas seria de interesse do 
capital pelo período inicial (40 anos), quando findo a Nação po-
deria resgatar as obras pelo valor e modo que o juízo arbitral 
definisse, a outra opção seria prorrogar o prazo por igual período 
de 40 anos, quando ao seu final, os bens seriam devolvidos à 
Nação, sem indenização e deveriam ser entregues em bom es-
tado. 

Este dispositivo continha vários conceitos atuais, como a 
cobrança de pedágio ou taxas de uso, visando remunerar o capi-
tal da empresa devido pela construção e prestação do serviço pú-
blico, contém, também, o instituto do juízo arbitral, que decidiria 
sobre investimentos, ainda, não amortizados ou recuperados ao 
fim do período da concessão no momento da reversão dos bens 
ao Estado. Apresentando, igualmente, a possibilidade de prorro-
gação dos contratos de concessão, por igual período de 40 anos, 
quando findos haveria a reversão de bens, sem a necessidade de 
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indenização pelo Poder Público. Observa-se a utilização de vá-
rios conceitos e institutos jurídicos, hoje utilizados nos contratos 
de prestação de serviço público, que já o eram no Século XIX. 
Inicialmente aplicados no setor de navegação (Decreto nº 
24/1835) e, estendidos pelo Decreto nº 101/1835, às ferrovias a 
serem concedidas. 

Por sua vez, o art. 13, do Decreto nº 24/1835, continha o 
germe da liberalidade econômica concedendo à companhia de 
navegação, o direito e a liberdade de fixar o valor do “[...] frete, 
pedágio, ou direito de passagem que ela julgar conveniente, po-
dendo fazer um regulamento para a navegação geral do Rio 
Doce e seus confluentes [...]”. Assegurava, ainda, que tal regu-
lamento “[...] depois de aprovado pelo Governo, não será alte-
rado”. Tal dispositivo, parecia conferir uma segurança jurídica 
de mínima intervenção do Estado na prestação de um serviço, 
que não se sabe ao certo se estava na esfera pública ou privada, 
pois estipulava conceitos de direito público e de direito privado 
no mesmo normativo.  

Retornando ao art. 4º, do Decreto nº 101/1835, obser-
vava-se que trazia um conjunto de obrigações que as companhias 
de estrada de ferro teriam de aderir. Portanto, revela, também, a 
noção de um contrato de adesão, cujas regras eram estabelecidas 
pelo Governo Imperial. 

Em que pese a previsão de liberalidade de preços contida 
no art. 13, do Decreto nº 24/1835, o art. 4º, § 1º, do Decreto nº 
101/1835, estabelecia os valores máximos que poderiam ser co-
brados no transporte ferroviário de cargas e passageiros, por-
quanto estabelecia que a companhia não poderia “[...] receber 
por transporte de arroba de peso mais de vinte réis por légua, 
nem por passageiro mais de 90 réis”.  

De acordo com o Arquivo Nacional (BRASIL, 2018a), o 
Brasil Império nesta época utilizava o mesmo padrão de pesos e 
medidas adotado em Portugal, no qual uma arroba correspondia 
a aproximadamente 15 kg e uma légua cerca de 6.600 m, ou seja, 
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6,6 Km. O padrão internacional do sistema métrico decimal so-
mente foi adotado no Brasil, por meio da Lei nº 1.157, de 
26/06/1862 (BRASIL, 1862). 

No caso do transporte de carga, o Decreto nº 101/1835 
estabeleceu um sistema calculado em função de peso e distância, 
que equivaleria a 0,20 rs (réis) por quilo por quilômetro, a reda-
ção não parece clara o suficiente para saber se o passageiro pa-
garia o custo pela distância ou se a cobrança seria per capita por 
indivíduo. Caso o custo fosse em função da distância seria de 
cerca de 13,64 rs/Km, cerca de 4,5 vezes maior do que o custo 
cobrado pela arrouba de mercadoria e de cerca de 3,03 rs/Km. 
Benévolo (1953, p . 507) esclarece que o custo era em razão da 
distância, tanto para cargas quanto para passageiro, que “[...] fi-
xava os máximos: 20 réis para arrouba-légua e 90 réis para o 
passageiro-légua”. Assemelha-se ao conceito contemporâneo da 
tarifa teto, segundo o qual há liberalidade de preço, mas no to-
cante aos valores do Decreto nº 101/1835, o custo quilométrico 
da carga e do passageiro transportado seria determinado pelo 
Governo Imperial, mediante preços máximos que poderiam ser 
cobrados. 

O art. 4º, § 2º, do Decreto nº 101/1835 estipulava que os 
pontos obrigados das cidades e vilas a serem atendidas estariam 
condicionados àqueles definidos pelo Governo Imperial. Isto é, 
não seria determinado pela orografia do terreno, rede hidroló-
gica ou resultante dos levantamentos topográficos, que indicas-
sem a melhor localização do traçado.  

Neste aspecto, acredita-se que pouco mudou, pois os 
pontos obrigados de localização ou áreas a serem atendidas con-
tinua sendo uma escolha pública sobre as áreas a serem benefi-
ciadas com a vantagem locacional oferecida pela infraestrutura 
de transportes. Ocorre que os pontos obrigados de passagem, 
também, condicionam o traçado de uma ferrovia, pois do con-
trário as adequações necessárias do terreno para o atendimento 
das limitações técnicas das ferrovias, como rampas e greides a 
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serem construídos, podem em muito impactar o custo das obras 
e a viabilidade do projeto. Acredito que os técnicos daquela 
época tinham consciência disto, quanto aos políticos que elabo-
ravam as leis, têm-se dúvidas. 

A percepção dos políticos quanto às dificuldades de pro-
jeto não parecia ser uma realidade, porquanto, o art. 4º, § 3º, do 
Decreto nº 101/1835 estipulava prazos e uma meta anual de exe-
cução das obras. O dispositivo estabelecia que a companhia de 
estrada de ferro deveria começar as obras no prazo de dois anos 
da assinatura do contrato, assim como, tinha de “[...] fazer cada 
ano pelo menos cinco léguas de estrada”, o que dava cerca de 33 
km/ano de estrada de ferro! 

Sobre a razão de prazos exíguos na construção de ferro-
vias, Benévolo (1953, p . 279, 280) apresentava a seguinte as-
sertiva, reveladora do espírito e do pensamento dos governantes 
e do Parlamento naquela época: 

Um dos motivos por que se marcavam prazos tão pequenos 
para a construção das ferrovias, era o desconhecimento do as-
sunto pelos homens do tempo, na sua grande maioria, pois as 
estradas de ferro mesmo na Inglaterra eram muito recentes, e 
muitos dos seus elementos ainda estavam na fase experimental. 
Além disso se pensava — como se fez na Europa — em apro-
veitar as estradas e caminhos existentes, para nos mesmos se-
rem espalhados os dormentes e colocados os trilhos, ideia que 
durante muito tempo ainda apareceu em nossa crônica ferrovi-
ária, e que em nosso país era difícil de efetivar, porque nossas 
antigas estradas não eram bem orientadas, sendo abertas arbi-
trariamente, ligando os pontos mais povoados, pois serviam 
apenas as tropas de muares. 

O Decreto nº 101/1835 era silente em relação à realiza-
ção de estudos e de projetos, pois supõe-se que o Governo Im-
perial não os tivesse, embora, a Lei de 29 de agosto de 1828 re-
gulamentava a necessidade de estudos, a elaboração de plantas, 
de estimativa de custos e de outros detalhes para que as obras 
pudessem ser contratadas. Pode-se deduzir com os olhos de hoje, 
que os dois anos estabelecidos no referido Decreto, sequer teria 
dado tempo para os levantamentos topográficos e sondagens 
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necessários à elaboração de projetos, que pudessem ser postos 
de pé, para poder pleitear um contrato de exploração de estrada 
de ferro com o Governo Imperial, que teria de ser iniciado na-
quele prazo. 

O art. 4º, § 4º, do Decreto nº 101/1835 estabelecia a pre-
visão de sanção ao afirmar que a  Companhia estaria “[...] sujeita 
às multas, e cominações em que deverão incorrer, conforme o 
Governo estipular, por faltarem a qualquer das condições decla-
radas nos parágrafos antecedentes”. Todavia, não as detalham, 
pressupõe-se que estariam tipificados em contrato. 

 
3.3 PERÍODO DO 2º IMPÉRIO – 1840 A 1889 

 
O Período do 2º Império, embora abranja o período até a 

ruptura com a instalação da República em 1889, a análise a se-
guir limita-se até a publicação do segundo normativo sobre es-
tradas de ferro, o Decreto nº 641/1852(BRASIL, 1852a), bem  
como, tece considerações sobre o primeiro contrato de autoriza-
ção ferroviária entre o Governo Imperial e o cidadão britânico, 
Dr. Thomaz Cochrane, que embora não tenha resultado na cons-
trução da ferrovia autorizada, serviu para inaugurar a discussão 
sobre a construção de estradas de ferro no Brasil Império. 
 
3.3.1 COCHRANE E O PRIMEIRO CONTRATO DE AUTO-
RIZAÇÃO DA ESTRADA DE FERRO ENTRE A PROVÍN-
CIA DO RIO DE JANEIRO E A PROVÍNCIA DE SÃO 
PAULO COM O GOVERNO IMPERIAL  

 
Azevedo (1965, p. 22, 23) relata a relação entre Dr. Tho-

maz Cochrane e as ferrovias, porquanto teria sido citado pelo 
Regente do Império (Pedro de Araújo Lima, futuro Marquês de 
Olinda), em 1830, como o primeiro a sonhar com uma estrada 
de ferro no país. Pouco após de entrar em operação a primeira 
ferrovia do mundo, em 1825, ligando Stockton a Darlington, na 
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Inglaterra. Segundo o Institution of Civil Engineers – ICE (ICE, 
2021), aquela foi a primeira ferrovia de passageiros movida a 
vapor e, também, a primeira a transportar carvão das minas de 
Shilton até Darlington, permanecendo em operação entre 1825 a 
1863. 

De acordo com Graham (1972, p. 51), Cochrane havia 
elaborado “[...] um prospecto brilhante já em 1839 para uma fer-
rovia que, disse ele, ligando São Paulo ao Rio de Janeiro faria 
pelo Brasil o que Stockton e Darlington tinha feito para a Grã-
Bretanha”. Ele não teve êxito na empreitada, mas seus esforços 
levariam ao convencimento “[...] da ideia de que ferrovias não 
seriam construídas no Brasil sem ajuda do governo: ele instou o 
governo a garantir juros de 5 por cento sobre os projetos ferro-
viários aprovados, e após muito debate o governo finalmente 
aceitou esta sugestão [...]” (GRAHAM, 1972, p. 51), resultando 
no Decreto nº 641/1852, autorizando a construção de estradas de 
ferro entre o Rio de Janeiro e as províncias de Minas Gerais e 
São Paulo. 

Azevedo (1965, p. 24) afirma que com base no Decreto 
nº 101/1835, Cochrane “[...] deu início a uma ativa propaganda 
em favor das estradas de ferro e acabou por se transformar, por 
mais de uma década, em discutida personagem de nosso incipi-
ente drama ferroviário”.  Azevedo (1965, p. 25, 26) relata que 
em 1838, Cochrane solicitou ao Governo Imperial, o pedido para 
construir uma estrada de ferro entre o Rio de Janeiro e São Paulo, 
que em razão da demora, a autorização somente foi obtida por 
meio do Decreto de 4 de novembro de 1840, concedendo-lhe o 
“[...] prazo de 80 anos, privilégio exclusivo para, por si ou atra-
vés de Companhia que viesse a organizar, construir um caminho 
de ferro [...]”.  

Azevedo (1965, p. 26) reproduziu apenas a notícia publi-
cada por Cochrane no Jornal do Comércio, de 11/11/1840, co-
municando a aprovação da autorização para construir uma fer-
rovia entre a Província do Rio de Janeiro e a Província de São 
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Paulo, com o prazo de privilégio exclusivo de 80 anos, dando 
publicidade ao Decreto de 4 de novembro de 1840. Após muita 
procura, embora não encontrado o referido decreto autorizatório, 
em Figueira (1908, p. 5 a 8) consta a transcrição do inteiro teor 
do contrato assinado por Cochrane com o Governo Imperial, da-
tado de 17/10/1840, que se passa a comentá-lo, verificando-se 
sua aderência ao Decreto nº 101/1835, bem como, destacando 
diferenças. A nomenclatura do Contrato fez uso de condições ou 
cláusulas numeradas da 1ª a 18ª.  

A ementa continha um “termo de contrato e ajuste feito 
com que o Governo de Sua Majestade o Imperador concede a 
Thomaz Cochrane o privilégio exclusivo para a construção de 
uma estrada de ferro, que se dirija do Município da Corte a tocar 
na Província de S. Paulo, como nas condições abaixo exaradas 
se declara”. Não se pode olvidar que o Decreto nº 101/1835 não 
abrangia a ligação com a Província de São Paulo, pois o art. 1º, 
do Decreto nº 101/1835, estabelecia a ligação da Capital da 
Corte (Rio de Janeiro) com as Províncias de Minas Gerais, Rio 
Grande do Sul e da Bahia, embora para ligar a Província do Rio 
de Janeiro a do Rio Grande do Sul, por estrada de ferro, esta 
provavelmente passaria pela Província de São Paulo. 

O contrato na cláusula 1ª estabelecia condicionantes a se-
rem atendidas pelo Contratado. A primeira delas era a obrigação 
de aprovação prévia do projeto da estrada de ferro pelo Governo, 
para que pudesse iniciar as obras. O dispositivo dispunha dos 
locais obrigados de passagem (art. 4º, § 2º, do Decreto nº 
101/1835), ligando a capital do Rio de Janeiro ao município de 
Iguassú  [atualmente, Nova Iguaçu/RJ], devendo passar a serra 
em local mais indicado, em direção às margens do Rio Parahyba 
[denominado de Rio Paraíba do Sul], seguindo pelos municípios 
de Pirahy [posteriormente desmembrado nos municípios de 
Barra do Piraí, Valença e Vassouras] e deveria passar por Barra 
Mansa/RJ [cidade próxima a Volta Redonda/RJ], indo até Re-
sende/RJ. O dispositivo estabelecia que a estrada de ferro iria 
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“[...] terminar na Província de S. Paulo”.  
Todavia, cabe observar que na ementa do Contrato, o 

texto revela que o traçado se “[...] dirija do Município da Corte 
a tocar na Província de S. Paulo [...]”, esta redação em conjunto 
com a cláusula 1ª, do Contrato, dá a entender que a estrada de 
ferro ligaria a cidade do Rio de Janeiro até o limite entre as Pro-
víncias do Rio de Janeiro e de São Paulo, mas não chegaria até 
a sede do município de São Paulo, mas tão somente na fronteira 
provincial. Naquela época, o município de Resende/RJ seria a 
localidade, na Província do Rio de Janeiro, mais próxima da Pro-
víncia de São Paulo, cuja primeira localidade seria Queluz/SP 
(passou a Vila em 1842 e a município em 1876).  

O empreendido ferroviário entre Rio de Janeiro e São 
Paulo, somente ligaria as duas Províncias, mas não as duas sedes 
municipais, pelo menos naquela época e decorrente deste Con-
trato entre Cochrane e o Governo Imperial. No imaginário, tal 
autorização dizia respeito à ligação entre as sedes das Provín-
cias, mas não. Desfaz-se assim, o senso comum.  

A cláusula 2ª, do Contrato estabelecia a partir da data da 
concessão do privilégio, o prazo de três anos para o início das 
obras, assim como, o prazo de 15 anos, da data do início das 
obras, para que sejam concluídas, tanto a via permanente quanto 
à aquisição do material rodante, para o funcionamento da estrada 
de ferro. Estabelecia o “prazo de privilégio” de 80 anos à explo-
ração comercial da ferrovia.  

Observa-se que os prazos autorizados neste contrato são 
mais generosos do que aqueles regulados pelo Decreto nº 
101/1835, que era de até dois anos para o início das obras e de 
40 anos como o prazo de privilégio, podendo ser renovado por 
mais 40 anos, sem direito à indenização por reversão de bens 
para o Estado. Não se verificou neste Contrato a obrigação de 
meta anual de 33 Km de construção da via férrea contida no art. 
4º, § 3º, do Decreto nº 101/1835. 

Em outros termos, pode-se afirmar que a Companhia 
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teria um prazo de carência de até três anos para o desenvolvi-
mento e aprovação do projeto da estrada de ferro pelo Governo 
Imperial, o prazo de até 15 anos a partir daquele prazo de carên-
cia inicial para a conclusão e operação da estrada de ferro. No 
total, o prazo do contrato era de 80 anos, desde de que concluídas 
as condicionantes de prazo no decorrer de sua execução. Caso 
tivesse utilizado os prazos máximos, o período efetivo para re-
cuperar os investimentos com os estudos, projetos, construção e 
aquisição de material rodante, e os custos de operação seria de 
no máximo 62 anos. 

O Contrato na cláusula 3ª facultava à Companhia, a li-
berdade para construir armazéns e depósitos ao longo do itine-
rário para receber e acondicionar as mercadorias dos clientes, 
que seriam transportadas pela empresa. A Companhia deveria 
elaborar um Regulamento que assegurasse “[...] aos proprietá-
rios, por meio de fiança idônea, regular arrecadação, pronto 
transporte e fiel entrega dos gêneros na forma das ordens dos 
ditos proprietários ou de seus correspondentes”. Pela redação do 
dispositivo percebe-se a noção de responsabilidade civil e de ga-
rantia prestada quanto à integridade dos bens confiados e trans-
portados pela estrada de ferro, nos moldes regulados hoje pelo 
Contrato de Transporte, do Código Civil Brasileiro (Lei nº 
10.406/2002).     

Além do disposto na cláusula 3ª, a cláusula 4ª, do Con-
trato autorizava à Companhia construir com recursos próprios os 
“[...] caminhos vicinais, laterais ou transversais que vão ter aos 
armazéns ou pontos de depósitos do caminho de ferro”. Isto é, 
tratava-se do sistema alimentador possibilitando o escoamento 
dos produtos até a estrada de ferro.  

A cláusula 5ª, do Contrato concedia os terrenos necessá-
rios ao projeto, devendo no caso de propriedade privada, a prévia 
desapropriação e indenização da propriedade e benfeitorias, ob-
servando as regras existentes nas leis do Império e das Provín-
cias. A redação não deixa evidente a quem caberia os custos da 
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indenização das propriedades privadas, mas pelos dispositivos 
do Decreto nº 101/1835, do Decreto nº 24/1835 e da Lei de 29 
de agosto de 1828, tal custo caberia à Companhia de estrada de 
ferro. Igualmente, não se pode atribuir a cessão daqueles terre-
nos devolutos com uma política de distribuição de terras à Com-
panhia, nos moldes da Província de São Paulo. 

O desconhecimento da [nova] tecnologia ferroviária a ser 
utilizada previa a possibilidade de tração animal e por vapor ou 
outra que viesse a ser descoberta, “[...] que mais facilmente de-
sempenhe o fim de conduzir gente, artigos de lavoura e indústria 
de qualquer natureza, com segurança, economia e rapidez” 
(cláusula 6ª, do Contrato).    

Por sua vez, a cláusula 7ª, do Contrato permitia “em com-
pensação do seu trabalho e despesa a Companhia terá o direito 
de perceber taxas razoáveis pelos transportes que fizer no cami-
nho geral e nos transversais que construir [...]”. A Companhia 
por meio dos seus empregados cobraria as taxas em locais deter-
minados por ela, enquanto que os valores das taxas seriam tabe-
lados pela Companhia, após a aprovação dos valores pelo Go-
verno, que poderia alterá-los após olvida à Companhia, com o 
objetivo de beneficiar ao público. 

Não foi esquecida as benesses governamentais, por-
quanto estipulava a gratuidade ou a preço módico estipulado 
pelo próprio Governo, o custo do transporte das malas postais, 
que poderia vir a constituir receita da Companhia tinha de ser 
transportado graciosamente ou a custo simbólico, assim como, 
os estafetas responsáveis pelo seu transporte. Exigia, ainda, a 
graciosidade de dois passageiros que estivessem a trabalho do 
serviço público, devendo portar documento com o aviso da au-
toridade para serem transportados (cláusula 8ª, do Contrato). 

Estipulava regras para o transporte de presos, que seriam 
transportados junto aos passageiros, apenas aqueles presos que 
fossem “[...] oficiais militares, ou, cidadãos de certa considera-
ção [...]”. O preso de outra categoria teria de ser transportado em 
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carro separado e se pudessem, teriam de pagar a passagem (cláu-
sula 9ª, do Contrato). 

A Companhia na medida em que fosse concluindo a fer-
rovia e tendo condições de operar as composições ferroviárias 
poderia cobrar as taxas de transportes. Nos trechos em que tives-
sem feito pontes sobre os rios e o caminho em serra ou trecho, 
que permitia a passagem de pessoas e tropas de animais, seria 
possível a cobrança pela passagem naqueles trechos, mesmo que 
não fosse por transporte ferroviário (cláusula 10ª, do Contrato). 

A redação da cláusula 11ª, do Contrato apresentava uma 
redação curiosa ao assegurar o direito dos usuários de serem co-
brados pelas taxas pelos valores exatos estabelecidos pela Com-
panhia e aprovados pelo Governo, direito este que seria garan-
tido pelo Governo Imperial por meio das autoridades locais. Na 
mesma cláusula assegurava proteção aos viajantes e condutores 
caso alguém desobedeça o Regulamento policial da Companhia, 
com a presença de guarda-barreiras formadas por brasileiros, 
bem educados, armados e remunerados pela Companhia, que se-
riam fiscalizados pelas autoridades locais.  

Esta cláusula continha a ideia de polícia ferroviária, que 
seria futuramente regulamentada pelo Decreto nº 1.930, de 
26/04/1857, em razão do previsto no art. 1º, § 14, do Decreto nº 
641, de 26/06/1852. Porém, o conteúdo do Decreto nº 
1.930/1857 mostrou-se bem mais amplo do que a questão rela-
cionada à segurança ferroviária (policiamento), pois tratava de 
aspectos relacionados à construção da estrada de ferro, de aspec-
tos de controle urbanístico, de proteção e preservação da via per-
manente e da faixa de domínio. 

A cláusula 12ª, do Contrato tratava da superposição de 
traçado com as estradas de rodagens existentes, onde nestes lo-
cais a passagem permaneceria isenta de taxas de passagem “[...] 
dos viajantes a pé e a cavalo, como a respeito de gados, carros, 
carruagens e outros quaisquer transportes”. 

A cláusula 13ª, do Contrato, também, abordava uma 
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curiosidade sobre a possibilidade do acompanhamento de enge-
nheiro (não integrante da Companhia) no processo de construção 
da estrada de ferro. Dando a entender que seria uma forma de 
suprir a deficiência daquele tipo de profissional no país, onde tal 
acompanhamento teria o intuito de aprendizado, pois deixava 
evidente, que ele não teria ingerência sobre a execução das obras 
e serviços a serem executados. 

A cláusula 14ª, do Contrato detalhava como seria exer-
cido o privilégio exclusivo da Companhia ao lhe ser assegurado 
que o Governo Imperial não poderia conceder a autorização para 
a construção de outra estrada de ferro cujo traçado ficasse dentro 
de uma distância de cinco léguas (33 Km). A cláusula não espe-
cificava se esta distância seria simétrica em relação ao eixo do 
traçado da estrada de ferro e se a distância seria tanto à direita 
quanto à esquerda do eixo da ferrovia. No mesmo dispositivo 
estabelecia uma exceção, caso a Companhia interessada tivesse 
pactuado previamente contrato com a Companhia detentora da 
estrada de ferro, que possuía o “privilégio exclusivo”.  

A cláusula 15ª, do Contrato estabelecia as condições de 
reversão dos bens da estrada de ferro quando do termo do privi-
légio exclusivo no prazo de 80 anos. A Companhia deveria en-
tregar  “[...] ao Governo em perfeito estado de conservação os 
caminhos e pontes que fazem o objeto da sua empresa, sem por 
isso receber indenização alguma [...]”, no que dizia respeito à 
via permanente. Pode-se inferir o entendimento de que a infra-
estrutura da estrada de ferro seria um bem público. Todavia, 
quanto ao material rodante, o entendimento seria outro, por-
quanto “[...] os carros, porém, máquinas e mais objetos perten-
centes à mesma empresa, serão pagos pelo Governo, se deles se 
quiser utilizar por aquele valor e modo que a juízo de árbitros se 
estabelecer”. Tal redação dá a ideia de que se em boas condições 
de uso, o material rodante poderia ser adquirido pelo Estado pelo 
seu valor residual, após avaliação de árbitros. O que dá a enten-
der se tratar de bens privados da Companhia, que detinha o 
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contrato de autorização da estrada de ferro. 
A cláusula 16ª, do Contrato apresentava uma redação 

vantajosa à Companhia, pois assegurava que no caso do Go-
verno Imperial, posteriormente, resolvesse conceder o privilégio 
exclusivo da construção e exploração de estrada de ferro nas 
Províncias de São Paulo e de Minas Gerais, ou mesmo em outras 
ligações na Província do Rio de Janeiro, a Companhia teria a 
preferência, caso houvesse igualdade de condições com a oferta 
de outros interessados. Portanto, seria um critério de desempate. 

A cláusula 17ª, do Contrato trazia a cláusula penal decor-
rente do descumprimento do contrato, contendo além das conse-
quências econômicas, aquelas que implicavam na caducidade do 
contrato. A condicionante da cláusula 1ª, quanto ao traçado e ao 
desenvolvimento dos estudos e da aprovação do projeto da es-
trada de ferro pelo Governo,  no prazo de carência dos três anos, 
e que não tenha ao final deste prazo, iniciado as obras, conforme 
estipulado na cláusula 2ª, em caso, de descumprimento destas 
condições implicava na caducidade do contrato, que para ser re-
validado teria de pagar uma  multa ao Tesouro Público, no valor 
de quatro contos de réis.  

Por fim, a cláusula 18ª, do Contrato, também, versava 
sobre cláusula penal de descumprimento do contrato das condi-
ções relativas à cláusula 2ª, quanto ao descumprimento da con-
clusão da obra e da aquisição do material rodante no prazo de 15 
anos, a partir do início das obras. A Companhia teria de pagar 
ao Tesouro Público uma multa de dez contos de réis a cada seis 
meses, até a conclusão das obras. 

Benévolo (1953, p. 137) reproduz imagem da apólice da 
empresa Imperial Companhia de Estrada de Ferro, criada por 
Cochrane e sócios, com o capital de 8.000 contos de réis, divi-
dido em 16.000 ações, lançadas no mercado em 25/11/1840, 
com o valor de 500 mil-réis por ação, (AZEVEDO,1965, p. 26). 
Postas as condições contratuais da autorização da construção e 
exploração da estrada de ferro entre a Província do Rio de 
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Janeiro e a Província de São Paulo, Cochrane tinha pressa em 
angariar recursos para cumprir os prazos do contrato. 

Conforme Benévolo (1953, p.122), Cochrane “[...] não 
chegou a realizar nem os estudos de campo do primeiro trecho 
[...]”. Azevedo (1965, p. 33) pondera que não bastava a pro-
messa de 3.000 contos de réis prometidos pelos fazendeiros pau-
listas, pois a Companhia havia lançado apólice de 8.000 contos 
de réis, o que levou Cochrane a tentar obter mais financiamento 
no país, para que pudesse atrair o capital estrangeiro. Em 1841, 
procurou a Câmara dos Deputados para que votassem uma lei 
autorizando que o Governo Imperial subscreve 2.000 ações 
(1.000 contos de réis) da Companhia, o que representava 12,5% 
do total das ações e do capital da Companhia. O projeto de lei 
foi aprovado na Câmara dos Deputados, mas foi rejeitado pelo 
Senado do Império, o que segundo Azevedo (1965, p. 34) além 
da alegação de despesas com as revoltas populares naquela 
época, deveu-se ao argumento de caráter doutrinário “[...] espe-
lhando as ideias reinantes do liberalismo econômico, parecia a 
muitos inconcebível admitir-se um Estado industrial e nem 
mesmo que o Governo do Império viesse a fazer parte, como 
acionista, de uma empresa particular”.  

Figueira (1908, p. 8), informava que Cochrane pagou a 
multa de 4 contos de réis, em 19/12/1845,  por não ter apresen-
tado os planos da estrada de ferro para aprovação do Governo e 
nem o início das obras (cláusula 17ª). Ele conseguiu a revalida-
ção da autorização do privilégio, que somente foi confirmada 
pelo Decreto de 2 de janeiro de 1849 (não localizado).  

Aquela percepção de que o traçado da estrada de ferro 
entre as Províncias do Rio de Janeiro e de São Paulo, não che-
gava até a cidade de São Paulo pode ser corroborada no acordo 
celebrado por Cochrane com a Comissão distribuidora das ações 
da “Estrada de Ferro de Dom Pedro Segundo”, instituída pelo 
Decreto de 12 de maio de 1855 (não localizado), para pôr fim às 
questões empreendidas por Cochrane para ser indenizado pela 
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caducidade do contrato – declarada pelo art. 3º, do Decreto nº 
641, de 26 de junho de 1852 – que tinha com o Governo Impe-
rial, referente à construção daquela estrada de ferro. Tal infor-
mação foi posta a termo por meio de escritura pública e repro-
duzida em Figueira (1908, p. 20), assim transcrita, informa: 

[...] querendo evitar quaisquer contestações que para o futuro 
possam suscitar-se, entre a referida Companhia e o mesmo 
Doutor Cochrane, ou entre este e o 'Governo Imperial por mo-
tivo d'um privilegio, que lhe foi concedido para organizar 
Companhia que construísse uma Estrada de Ferro que, partindo 
desta cidade, fosse terminar no lugar denominado Porto da Ca-
choeira, na Provincia de S. Paulo, privilegio concedido, revali-
dado e anulado por diferentes Decretos do mesmo Governo e 
especialmente pela Lei de vinte e seis de junho de mil oitocen-
tos e cinquenta e dois, concordaram em fazer uma transação 
sobre este objeto [...] 

A localidade de Porto da Cachoeira atualmente deno-
mina o Município de Cachoeira Paulista, que se limita com os 
municípios de Cruzeiro, Silveiras, Lorena e Canas, no Estado de 
São Paulo. Pode-se, ainda, confirmar aquela informação por 
meio da Lei Provincial nº 38, de 28 de março de 1870 (SÃO 
PAULO 1870), que autorizava o Governo da Província de São 
Paulo conceder a garantia de “[...] juros de 7% sobre o capital de 
quatro mil contos à companhia que se organizar, segundo as Leis 
vigentes, para o prolongamento da via férrea de Pedro II, desde 
os limites da Provincia de São Paulo com a do Rio de Janeiro, 
até o Porto da Cachoeira, Município de Lorena. Isto é, tal loca-
lidade deveria ser equivalente a uma vila ou “distrito” do muni-
cípio de Lorena, na Província de São Paulo, que ficava próximo 
ao limite da fronteira provincial. Aquela lei provincial, substituía 
a Lei Provincial nº 66, de 20 de abril de 1865 (SÃO PAULO 
1865), que assegurava a remuneração de 2% do capital referente 
aos custos orçados das obras, para Companhia de Estrada de 
Ferro de Dom Pedro II prolongar a ferrovia do limite da Provín-
cia do Rio de Janeiro até a localidade de Cachoeira, no municí-
pio de Lorena. 
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Após três anos da declaração da caducidade do Contrato, 
Cochrane subscreveu acordo de indenização, em 22/06/1855, 
pondo fim a tentativa de Cochrane construir uma estrada de ferro 
entre as Províncias do Rio de Janeiro e de São Paulo.  

A dificuldade de Cochrane devido à falta de capital per-
durou por muitos anos e com muitas lutas perdidas, que fogem 
ao escopo deste artigo. Sendo oportuno futuramente abordar o 
tema, objetivando recuperar fatos históricos relacionados àquela 
empreitada e à sucessão do primeiro contrato de autorização de 
ferrovia no país, que posteriormente foi assumida pela Compa-
nhia Estrada de Ferro de Dom Pedro II, dando continuidade à 
construção da estrada de ferro, inicialmente autorizada para Co-
chrane.  

Sobre aquela indenização recebida por Cochrane, repro-
duz-se observação do então Visconde de Mauá  (SOUSA, 1878, 
p. 9):   

O Dr. Cochrane, ao organizar a companhia que tomou a seu 
cargo a construção da estrada de ferro de D. Pedro II recebera 
do governo £ 30.0000 [trinta mil libras esterlinas], compensa-
ção que lhe era inquestionavelmente devida pela tenaz perse-
verança com que lutara durante longos anos pela realização 
dessa via férrea, incorrendo em dispêndios de maior ou menor 
vulto nesse empenho, embora o prazo do contrato se achasse 
vencido. Para o governo honesto a equidade é sempre justiça, 
e as £ 30.0000 foram entregues ao lidador incansável. 

 
3.3.2 DECRETO Nº 987, DE 12 DE JUNHO DE 1852 – A ES-
TRADA DE FERRO DE PETRÓPOLIS, VULGO MAUÁ 

 
O Decreto nº 987/1852 (BRASIL, 1852) concedeu a Iri-

neu Evangelista de Souza (Visconde de Mauá) o privilégio ex-
clusivo por dez anos à exploração da navegação ente o Municí-
pio do Rio de Janeiro e o Município de Magé, conectando-se 
com a estrada de ferro do Porto Mauá até a localidade de Raiz 
da Serra, em direção ao Município de Petrópolis, que deveria ser 
construída por Mauá, no prazo de dois anos. Ganns (1955, p. 53) 
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registra que Mauá, em 27 de abril de 1852, havia recebido con-
cessão inicial da Província do Rio de Janeiro, pelo presidente da 
Província, Luís Pedreira do Couto Ferraz, citando a Lei Provin-
cial nº 602, de 23 de setembro de 1852, estabelecendo o “[...] 
‘privilégio de zona’ de cinco léguas à margem da linha”, que 
confirmava o contrato subscrito anteriormente com Mauá.   

Ressalta-se que a numeração dos decretos não indique a 
precedência, pela data e conteúdo, por uma questão de dias, a 
Estrada de Ferro de Petrópolis não foi agraciada com a possibi-
lidade de garantia de juros, porquanto somente passou a ser pre-
vista no Decreto nº 641/1852 (BRASIL, 1852a), promulgado 
posteriormente ao Decreto nº 987/1852. 

O Visconde de Mauá  (SOUSA, 1878, p. 22) discorre so-
bre “a estrada de ferro de Petrópolis, vulgo Mauá”, refletindo as 
dificuldades da época para se construir estradas de ferro no país, 
assim pondera: 

No estado de descrença em que se encontravam os ânimos, a 
respeito da introdução de vias férreas ainda em 1850, foi ousa-
dia empreender a construção da sua primeira ferrovia, embora 
pequena estrada [14,5 km]; procurar obter uma garantia de ju-
ros geral ou provincial era simplesmente inútil nessa época; 
vencer porém, as resistências, era a meu ver indispensável, e 
um ‘panno de amostra’ [em linguagem coloquial poderia ser 
compreendido como exemplo] do melhoramento me pareceu o 
meio mais adequado. 

Mauá (SOUSA, 1878, p. 22) cita que após os estudos de 
reconhecimento e o traçado escolhido por ele, teria obtido “[...] 
da presidência da província o privilégio exclusivo em uma zona 
lateral de cinco léguas ao longo da linha projetada, única con-
cessão possível naquela época”. Mauá (SOUSA, 1878, p. 23) re-
gistra que “em pouco mais de vinte meses, depois que os traba-
lhos foram encetados, se abria ao trânsito público a estrada de 
ferro de Petrópolis,  vencidas todas as dificuldades que um pri-
meiro trabalho desse gênero acarretava [...]”. Na presença do Im-
perador Pedro II, em 30 de abril de 1854, cumpria o prazo esta-
belecido no Decreto nº 987/1852, tornando-se a primeira 
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ferrovia construída no Brasil.  
Todavia, esta ferrovia teve várias interveniências, como 

ter cedido à Estrada de Ferro de Dom Pedro II, aquele privilégio 
ao comentar que  

[...] depois de obtido do governo imperial privilégio exclusivo 
da cinco léguas laterais ao longo da linha, privilégio que aban-
donei sem indenização alguma, a pedido do Visconde de Pa-
raná, quando foi contratada a primeira seção da estrada de ferro 
D. Pedro II, e teve de organizar-se a companhia que a tinha de 
executar. 

Mauá havia tido a mesma resistência no Senado do Im-
pério sofrida por Cochrane quanto a quaisquer forma de ajuda 
do Governo Imperial ao registrar fala de Senador afirmando que 
“[...] o Estado não é tutor dos particulares, quem empregou mal 
seus capitais, que os perca” (SOUSA, 1878, p. 27).     

Mauá não apenas teve de abrir mão do privilégio exclu-
sivo, mas teve de suportar as consequências do acordo firmado 
entre a Companhia União e Indústria, que explorava a estrada de 
rodagem, ao contratar com o Governo Imperial a cessão das car-
gas transportadas da Província de Minas Gerais à estrada de 
ferro D. Pedro II. Relata, ainda, benesses recebida por aquela 
ferrovia do Governo Imperial, que perdoou o empréstimo decor-
rente da encampação da ferrovia e de novos subsídios permi-
tindo a recomposição do capital da  Companhia Estrada de Ferro 
de Dom Pedro II, cujas consequências na opinião de Mauá, im-
plicava que “[...] a estrada de ferro de Petrópolis [...] era entregue 
ao extermínio!” (SOUSA, 1878, p. 27 e 28).  

Mauá afirmou ter entregue “[...] a outras mãos a direção 
da empresa conservei lhe todavia carinho tão natural nesse caso 
[...]” (SOUSA, 1878, p. 28). Afirmava que a concessão da es-
trada de ferro de Petrópolis foi por ele “[...] encarada como de-
sastrosa [...]”. Mauá afirmava ter conservado cerca de um terço 
da ações, posteriormente vendidas por cerca da metade do valor, 
bem como, o prejuízo decorrente da perda de demanda pela ab-
sorção do tráfego das manobras realizadas em favor da estrada 
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de ferro D. Pedro II e “[...] da falta de renda durante os primeiros 
seis anos em que não foi possível fazer dividendos algum [...]” 
(SOUSA, 1878, p. 29). Mauá finaliza afirmando que “[...] nin-
guém dirá que só nesta empresa eu não paguei bem caro a minha 
teima em ver aparecer no Brasil o grande melhoramento! Os re-
sultados que colhi da realização da primeira estrada de ferro do 
Brasil não foram lá muito para cobiçar!” (SOUSA, 1878, p. 29 
e 30). 

Para fins de registro histórico, cita-se a existência do De-
creto nº 2.646, de 19 de setembro de 1860 (BRASIL, 1860), que 
aprovou os Estatutos da Companhia de navegação por vapor e 
estrada de ferro de Petrópolis e no mesmo ato ampliou o privilé-
gio exclusivo de dez anos (Decreto nº 987/1852) para trinta anos, 
que foram acrescidos em mais 15 anos, pelo Decreto nº 8.071, 
de 07 de maio de 1881 (BRASIL, 1881). Em face do relatado 
por Mauá, registra-se, ainda, o Decreto nº 9.029, de 29 de setem-
bro de 1883 (BRASIL, 1883), que aprovava a transferência da 
Imperial Companhia de navegação por vapor e estrada de ferro 
de Petrópolis à Companhia estrada de ferro Príncipe do Grão-
Pará, com os direitos e obrigações de que tratavam os Decreto 
nº 987/1852,  Decreto nº 2.646/1860 e Decreto nº 8.071/1881. 

Acredita-se que muitos outros elementos e informações 
históricas se podem buscar sobre o ocorrido com a primeira es-
trada de ferro implantada no Brasil, mas neste breve relato de 
Mauá, se pode perceber a falta de planejamento do Governo Im-
perial na implantação de ferrovias no país naquela época. 

 
3.3.3 DECRETO Nº 641/1852 – A SEGUNDA NORMA FER-
ROVIÁRIA IMPERIAL 

 
Destaca-se o segundo normativo do Império sobre a con-

cessão de estradas de ferro, quanto aos aspectos relevantes do 
conteúdo do Decreto nº 641, de 26 de junho de 1852 (BRASIL, 
1852a), apresentando, também, algumas diferenças e 
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aperfeiçoamentos em relação ao Decreto nº 101/1835.  
O art. 1º, caput, do Decreto nº 641/1852 autorizava ao 

Governo “[...] conceder à uma ou mais Companhias a construção 
total ou parcial de um caminho de ferro que, partindo do Muni-
cípio da Corte, vá terminar nos pontos das Províncias de Minas 
Gerais e S. Paulo, que mais convenientes forem”. Por sua vez, 
alterou o prazo do “privilégio exclusivo” para 90 anos, sem con-
templar a possibilidade de prorrogação do prazo. Este prazo é 
superior aos 40 anos prorrogáveis do decreto anterior e, também, 
maior aos 80 anos do contrato com Cochrane. O prazo passaria 
a ser contado a partir da “[...] incorporação da Companhia, 
tendo-se em vista o plano e orçamento da obra projetada [...]”, 
bem como, atender condicionantes detalhadas nos 14 parágrafos 
deste artigo. Ressalta-se, a necessidade da existência de orça-
mentação da obra e não apenas um “plano”. 

O art. 1º, § 1º, do Decreto nº 641/1852 concedia à Com-
panhia, o direito de desapropriação de “[...] terreno de domínio 
particular que for necessário para o leito do caminho de ferro, 
estações, armazéns e mais obras adjacentes [...]”, conforme de-
finido em lei (art. 3º, da Lei de 9 de setembro de 1826), que re-
queria, previamente, ato de desapropriação do Poder Legisla-
tivo. Neste caso, o custo da desapropriação ficaria a cargo da 
Companhia de estrada de ferro. Quanto ao Governo Imperial, 
caberia ceder gratuitamente terrenos públicos para serem usados 
com o mesmo fim, ou seja, apenas à implantação da via perma-
nente e de estações, armazéns e outras obras auxiliares. Reitera, 
que neste normativo, tal cessão gratuita de terras públicas não 
pode ser confundida com a política de colonização utilizada na 
Província de São Paulo, conforme citado. 

O art. 1º, § 2º, do Decreto nº 641/1852 estabelecia a pos-
sibilidade do Governo autorizar a utilização de madeira e outros 
materiais existentes nos terrenos públicos, necessários à constru-
ção do “caminho de ferro”. O que corresponderia ao acesso de 
jazidas de materiais necessários à construção da estrada de ferro, 
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bem como, da madeira para fabricação de dormentes, represen-
tando assim, uma redução dos custos de construção, ou seja, uma 
forma de subsídio público. 

O art. 1º, § 3º, do Decreto nº 641/1852 facultava ao Go-
verno autorizar a “[...] a isenção de direitos de importação sobre 
os trilhos, máquinas, instrumentos e mais objetos destinados à 
mesma construção [...]”. Continha, ainda, a previsão de poder 
estabelecer prazo determinado, “[...] dos direitos do carvão de 
pedra que consumir a Companhia em suas oficinas, e custeio da 
estrada”. A redação não deixa claro o significado e abrangência 
deste “direito do carvão mineral”, se seria a isenção de importa-
ção ou o direito de exploração de jazida ou mina de carvão ou, 
ainda, se haveria custeio e contrapartida do Governo Imperial, 
quanto a este insumo de operação, ou seja, custo operacional do 
combustível utilizado pela empresa por determinado tempo a ser 
estabelecido pelo Governo. Isto é, mais um mecanismo de sub-
sídio público, além da isenção do imposto de importação já exis-
tente na legislação. 

O art. 1º, § 4º, do Decreto nº 641/1852 esclarecia que a 
faixa de “privilégio exclusivo” de vedação à construção de outra 
estrada de ferro numa extensão de cinco léguas (33 km) seria 
exercido de forma simétrica em ambos os lados do eixo e direção 
da via, porquanto, tal previsão de distância não estava presente 
no Decreto nº 101/1835, mas foi previsto imprecisamente na 
cláusula 14ª, do Contrato com Cochrane. Igualmente, manteve a 
possibilidade de pactuação com outra Companhia interessada 
em construir estrada de ferro nesta faixa de exclusividade esta-
belecido neste dispositivo.   

Por sua vez, no art. 1º, § 5º, do Decreto nº 641/1852, po-
sitivava conteúdo tratado nas cláusulas 7ª e 11ª, do Contrato com 
Cochrane, porquanto estabelecia o direito da Companhia de “[...] 
perceber os preços de transporte, que forem fixados pelo Go-
verno em uma tabela organizada de acordo com a Companhia, 
cujo máximo não excederá o custo atual das conduções”. O 
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dispositivo não deixava claro se a referência ao “custo atual das 
conduções” se referia aos valores teto de cobrança para passa-
geiros e carga estabelecido no art. 4º, § 1º, do Decreto nº 
101/1835, conforme visto, ou se referia aos preços vigentes na 
época em relação a outros modais de transportes, pois inexistia 
transporte ferroviário em operação no Império. 

A inovação do Decreto nº 641/1852 deveu-se a previsão 
de cláusulas estipulando a garantia de juros do capital empre-
gado na construção da estrada de ferro pelo Governo Imperial, 
reivindicada por Cochrane, a qual se refere Graham (1972, p. 
51), que foram previstos no art. 1º, §§ 6º a 8º, do Decreto nº 
641/1852, que se passa a descrever. 

O art. 1º, § 6º, do Decreto nº 641/1852 dava garantia à 
Companhia de remunerar o capital empregado na construção do 
“caminho de ferro” com uma taxa de juro até 5% (cinco) por 
cento. Cabendo ao Governo estabelecer as condições de contra-
tação quanto ao “[...] modo e tempo do pagamento deste juro”. 
A redação dá a entender que não seria um valor fixo de 5%, mas 
sim que poderia gradualmente remunerar até no máximo àquela 
taxa, o que leva a pensar, também, se dependeria do projeto de 
ferrovia, individualizando a análise do negócio e da rentabili-
dade de cada estrada de ferro, ou seja, caberia uma análise casu-
ística e não generalizada desta garantia de juros.  

O art. 1º, § 7º, do Decreto nº 641/1852 definia o critério 
de desembolso do Tesouro Nacional (orçamento público) para 
remuneração do juro do capital empregado pela Companhia na 
construção da estrada de ferro, este dispositivo dispunha que o 
Governo estabeleceria “[...] uma escala de porcentagem, que co-
meçará a receber logo que a Companhia tiver feito dividendos 
de oito por cento pelo menos”. Tal previsão permitiria inferir se 
a Companhia somente iria receber determinado percentual de re-
muneração do capital, quando a empresa atingisse certa rentabi-
lidade e estivesse distribuindo lucro de pelo menos 8% (oito) por 
cento aos acionistas. Dá a entender que a empresa teria de ser 
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lucrativa e que o valor de até 5% da remuneração seria estabele-
cido caso a caso, bem como, parecia que se tratava de um bônus 
ou complemento à rentabilidade da empresa, porquanto ela de-
veria ser lucrativa e estar em operação para poder distribuir di-
videndos aos acionistas. 

O art. 1º, § 8º, do Decreto nº 641/1852 não deixava muito 
claro sobre do que se tratava a fixação do percentual máximo 
dos dividendos pelo Governo Imperial em comum acordo com a 
Companhia. Uma das hipóteses seria uma análise da rentabili-
dade do empreendimento e dos dados em conjunto entre o pú-
blico e o privado, pois não se pode olvidar a necessidade da em-
presa ser lucrativa e pelo menos gerar dividendos de 8% para 
poder receber a remuneração com taxa de juros de até 5% por 
parte do Governo Imperial. A redação dá a entender de que ha-
veria um acordo entre o Governo Imperial e a Companhia de 
estrada de ferro, quanto à taxa de retorno do empreendimento. 
Todavia, a segunda parte do dispositivo cria uma nova dúvida 
ao estabelecer que “[...] dado o qual [dividendo máximo], terá 
lugar a redução nos preços da Tabela de transportes”.  

Tal redação permitiria especular que a partir de determi-
nada rentabilidade máxima, ainda, somada com a remuneração 
de até 5% do Governo Imperial – quando a Companhia atingisse 
uma distribuição de 8% de dividendos – na ocorrência de uma 
super lucratividade, haveria a necessidade de dividi-la com os 
usuários pela redução no valor do preço da tabela de transportes. 
Previsão interessante, pois se correta, seria semelhante àquela, 
ainda, utilizada nos dias de hoje quando se tem determinado pro-
jeto com elevada lucratividade, que poderia vir a beneficiar os 
usuários pelo critério da modicidade tarifária. Vislumbra-se 
neste dispositivo tal mecanismo de compensação da super lucra-
tividade e da redução do preço a ser cobrado pelos serviços. 

O art. 1º, § 9º, do Decreto nº 641/1852 trazia um assunto 
relevante considerando-se o contexto histórico da época, por-
quanto dizia respeito à escravidão, ainda, vigente tal iniquidade 
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num país que se dizia liberal, conforme argumentou Azevedo 
(1965, p. 34), o dispositivo continha a seguinte redação.  

§ 9º A Companhia se obrigará a não possuir escravos, a não 
empregar no serviço da construção e custeio do caminho de 
ferro se não pessoas livres que, sendo nacionais, poderão gozar 
da isenção do recrutamento, bem como da dispensa do serviço 
ativo da Guarda Nacional, e sendo estrangeiras participarão de 
todas as vantagens que por Lei forem concedidas aos colonos 
uteis e industriosos. 

Quanto à questão da escravidão no Brasil e a pressão da 
Grã-Bretanha em combater à escravidão, pode ser verificada no 
texto da Convenção entre o Império do Brasil e Grã-Bretanha 
(Império Britânico) visando à abolição do tráfico de escravos, 
ratificada por meio da Carta de Lei de 23 de novembro de 1826, 
na qual após três anos da ratificação da Convenção, seria enten-
dido como ilícito aos brasileiros a comercialização de escravos 
da África para o Brasil, quando a partir de então seria conside-
rado como pirataria. Todavia, apenas com a Lei Eusébio de 
Queiroz, Lei nº 581/1850 (BRASIL, 1850) foram estabelecidas 
medidas para reprimir o tráfico negreiro.  

De tal forma, quando da edição do Decreto nº 641/1852, 
estava em vigor norma que restringia a comercialização de pes-
soas na condição de escravos trazidas da África. Na época, o Im-
pério Britânico não apenas detinha a tecnologia ferroviária, o 
parque fabril e o conhecimento técnico, mas também, possuía 
capital financeiro capaz de financiar os empreendimentos obje-
tivando à construção de estradas de ferro no Brasil. Portanto, pa-
rece lógico a existência de cláusula contendo vedação do em-
prego de mão de obra escrava na construção de ferrovias no Bra-
sil, principalmente, se almejava obter financiamento com capital 
britânico.  

Outro aspecto a ser considerado se deve à análise de vi-
abilidade e da rentabilidade do capital empregado, de forma a 
considerar o custo da mão de obra de construção e de operação, 
a partir do pagamento de salários, conforme o dispositivo, no 
qual o custeio  “[...] do caminho de ferro se não pessoas livres 
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[...]”, ou seja, as pessoas que tinha ser pagas mediante salário. 
Este dispositivo, ainda, concedia isenção aos brasileiros empre-
gados pela Companhia de estrada de ferro de que seus funcioná-
rios seriam dispensados “[...] do recrutamento, bem como [...] 
do serviço ativo da Guarda Nacional [...]. Em relação aos estran-
geiros seriam conforme a previsão legal, quanto às vantagens em 
lei no que dizia respeito “[...] aos colonos úteis e industriosos”. 

O art. 1º, § 10, do Decreto nº 641/1852 regulava aspecto 
relevante, porquanto desta vez havia uma participação do Go-
verno Imperial, quanto ao empreendimento privado, uma vez 
que, sob determinadas condições (art. 1º, §§ 6º a 8º, do Decreto 
nº 641/1852) garantia a remuneração do capital empreendido na 
construção da estrada de ferro. De tal maneira, parecia lógico 
que o Governo Imperial tivesse alguma forma de controle quanto 
à constituição da Companhia de Estrada de Ferro e o lançamento 
de ações no mercado privado para captar recursos e financiar o 
empreendimento. Portanto, o mecanismo encontrado foi exigir 
que a Companhia somente poderia “[...] emitir ações ou promes-
sas de ações negociáveis [...]” após ter sido constituída na forma 
da legislação, bem como, com os “[...] Estatutos aprovados pelo 
Governo” (art. 1º, § 10, do Decreto nº 641/1852). Pode-se, ainda, 
conjecturar que a necessidade de indenização do contrato com 
Cochrane tenha servido de lição para que o Governo Imperial 
fosse mais precavido quanto à constituição de empresas ferrovi-
árias e a emissão de ações, até porque, nesta nova configuração, 
figurava como garantidor do capital alocado na construção da 
estrada de ferro, sob determinadas condições. 

A redação do art. 1º, § 11, do Decreto nº 641/1852 asse-
gurava que nos pontos de interseção com vias (estradas de roda-
gem) preexistentes não se admitia a cobrança de viajantes nestes 
pontos de interseção. A redação em alguma medida reproduz o 
art. 2º, do Decreto nº 101/1835, que assegurava a não cobrança 
nos pontos de superposição com vias de rodagem preexistentes 
e da cláusula 12ª, do Contrato com Cochrane. Continha a 
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inovação de não manter a previsão da cláusula 10ª, do Contrato, 
que previa a possibilidade de cobrança de taxa nos trechos sob 
pontes sobre os rios e o caminho em serra ou trecho, mesmo que 
não fosse decorrente do transporte ferroviário, conforme des-
crito. 

Diferentemente do previsto no Decreto nº 101/1835, 
quanto à conclusão da construção e do início da operação da es-
trada de ferro, o art. 1º, § 12, do Decreto nº 641/1852, remetia 
ao contrato com o Governo Imperial a definição de quando a 
Companhia deveria  “[...] começar e acabar os trabalhos da cons-
trução do caminho de ferro [...]”. O não cumprimento do prazo 
contratual acarretava numa multa de “[...] quatro a vinte contos 
de réis na falta de cumprimento em um ou outro caso [...]. No 
caso de reincidência da desobediência dos prazos repactuados 
acarretaria na caducidade do contrato. Isto é, aplicava-se a multa 
contratual e, posteriormente, repactuava-se novos prazos, que se 
desobedecidos, não poderiam ser sanados com a aplicação de 
novas multas, mas sim com o rompimento justificado do con-
trato.  

O art. 1º, § 13, do Decreto nº 641/1852 tinha a previsão 
genérica permitindo ao Governo Imperial encampar a estrada de 
ferro, assim dispondo: “o Governo terá a faculdade de efetuar o 
resgate da concessão do caminho de ferro, se o julgar conveni-
ente, convencionando-se com a Companhia sobre a época e a 
maneira de o realizar”. Observa-se que existia pouca compreen-
são sob a existência de regimes públicos e privados quanto ao 
empreendimento da construção das estradas de ferro naquela 
época. Partindo-se do pressuposto de que o empreendimento era 
privado e o fato do Estado (Governo Imperial) figurar como ga-
rante do capital empregado na construção da estrada de ferro, 
por este dispositivo, assegurava ao Estado a prerrogativa de as-
sumir o controle do empreendimento, embora não estipulasse 
sob quais condições. Acredita-se que por trás de tal previsão de-
veria existir o interesse público, enquanto condutora da decisão 
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do Governo Imperial. Não se pode olvidar a encampação ocor-
rida no regime republicano, a partir dos idos de 1900, com a pos-
terior criação da empresa pública – Rede Ferroviária Federal So-
ciedade Anônima (RFFSA) pela Lei nº 3.115/1957 (BRASIL, 
1957).  

O art. 1º, § 14, do Decreto nº 641/1852 tratava de aspec-
tos operacionais da estrada de ferro, cabendo à Companhia ela-
borar em conjunto Governo Imperial um regulamento e os me-
canismos de “[...] fiscalização, segurança e polícia do caminho 
de ferro, bem como estatuirá quaisquer outras medidas relativas 
à construção, uso, conservação e custeio do caminho de ferro 
[...]”, cujo regulamento poderia, ainda, “[...] impor aos infratores 
penas de multa até duzentos mil réis, e de prisão até três meses 
[...]”. Complementa o dispositivo estabelecendo que dependerá 
de regulamentação legislativa a criação de norma que verse so-
bre “[...] penas mais graves e proporcionadas aos crimes que 
possam afetar a sorte da empresa, as garantias do público, e os 
interesses do Estado”. Este dispositivo somente foi regulado por 
meio do Decreto nº 1.930, de 26 de abril de 1857 (BRASIL, 
1857), que promulgou o “Regulamento para a fiscalização da 
segurança, conservação e polícia das estradas de ferro”, abran-
gendo aspectos relacionados à fiscalização patrimonial pelos 
próprios funcionários da Companhia, bem como, versava sobre 
o exercício do poder de polícia administrativa do Estado e não 
aos aspectos relacionados à segurança pública, que continuava a 
cargo das autoridades policiais.  

Por sua vez, o art. 2º, do Decreto nº 641/1852 trazia pre-
visão genérica que possuía abrangência relacionada a todo o Im-
pério, pois abria a possibilidade  de que tal normativo pudesse 
ser aplicado a outras situações em que se apresentassem Com-
panhias interessadas em empreender à construção de estradas de 
ferro, ou seja, não apenas naquelas previstas art. 1º, do Decreto 
nº 641/1852, interligando às Províncias do Rio de Janeiro, de 
São Paulo e de Minas Gerais. O dispositivo positivava, ainda, 
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que o Governo Imperial poderia com elas contratar sob as mes-
mas condições estabelecidas no referido artigo 1º. Todavia, re-
metia ao Poder Legislativo, o compartilhamento da decisão 
quanto à submissão dos contratos para que pudesse se manifestar 
“[...] sobre a conveniência das linhas projetadas, a oportunidade 
das empresas, e a responsabilidade do Tesouro”. Isto é, dividia 
com o Poder Legislativo a oportunidade e conveniência da deci-
são quanto à capacidade de endividamento do Império, em assu-
mir a garantia de juros dos empreendimentos relativos à cons-
trução de estradas de ferro no país. 

Por fim, no art. 3º, do Decreto nº 641/1852 sacramentava 
a caducidade do primeiro contrato de autorização de estrada de 
ferro firmado com Cochrane, bem como, devolvia ao mesmo a 
multa paga pelo não cumprimento dos prazos contratuais, remu-
nerando-o a uma taxa de 6%, ou seja, acima do limite de 5% 
estabelecidos na própria lei. Conforme citado, quanto ao ajuste 
e acordo feito com Cochrane, em 1855. 

O art. 4º, do Decreto nº 641/1852 continha dispositivo 
genérico de revogação dos dispositivos em contrário. 

O Decreto nº 641/1852 inaugurou uma nova fase para o 
setor ferroviário no Império. A garantia de juros por parte do 
Governo Imperial, impactando o futuro com o aporte orçamen-
tário pelos governos republicanos, para o pagamento de tais 
compromissos assumidos pelo Império.  

O tema relacionado à política de garantia de juros do Go-
verno Imperial e os impactos na gestão republicana é polêmico 
e controverso, que em razão da sua complexidade e abrangência 
pretende-se tratar em texto próprio dada sua amplitude, pois 
abrangeria o restante do Império até o ano de 1889, bem como, 
o desdobramento na 1ª República, provavelmente resultando no 
processo de estatização das ferrovias no Período Republicano, 
com a futura criação da empresa pública Rede Ferroviária Fede-
ral Sociedade Anônima – RFFSA (Lei nº 3.115/1957).  
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
O resgate desta bibliografia jus-histórica não caberia 

num único artigo, em razão da quantidade de normativos identi-
ficados e localizados, que se acredita necessário à sua releitura 
neste contexto de retomada de investimentos ferroviários no 
país. Certamente, a história nos ensina, mas para tanto, se torna 
imperioso a revisita aos normativos legais vigentes naquelas 
épocas do Império e do início do período Republicano. Existe, 
um largo manancial de normativos sobre as estradas de ferro, 
que podem nos dar pistas de como o país, que pretendia, incial-
mente, contar com recursos privados, por meio de Companhias 
privadas, para construir sua malha ferroviária, adotou desde os 
idos de 1900 e culminando em 1957, no coroamento do processo 
de estatização da infraestrutura ferroviária implantada no país 
até aquele momento. Posteriormente, nos anos de 1996 volta a 
conceder sua exploração à iniciativa privada, mas sob regime 
público. Agora, com o PLS 261/2018, regressa à concepção da 
exploração de ferrovias em regime privado, por meio de ferro-
vias autorizadas, retornando em certa medida, à época do Impé-
rio e da 1ª República, quando se dizia alinhado ao viés ideoló-
gico liberal. 

Calógeras (1910, p. 356) demonstra que em razão dos 
vencimentos das garantias de juros contratados na época do 2º 
Império e mantidos no início da 1ª República, bem como, devido 
à situação financeira das companhias de estrada de ferro, o Go-
verno Federal implementou nos idos de 1900, um plano de res-
gate das estradas de ferro, objetivando, também, a constituição 
de redes ferroviárias e a redução do endividamento governamen-
tal, pela troca de títulos de garantia com taxas maiores pela com-
pra e emissão de títulos com menores taxas de juros, mas com 
garantia pelo novo regime republicano, que visava, também,  a 
venda ou arrendamento das ferrovias resgatadas, mas de fato tal 
processo estatizava as ferrovias antes privadas, mas que tinham 
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crédito com o Governo Federal, em razão da garantia de juros 
firmada no Império. Tal inciativa e contexto histórico pode ter 
sido um elemento precursor da criação da RFFSA, em 1957.  

Calógeras (1910, p. 357) cita que o referido plano  
consistiu em resgatar todas as estradas de ferro que gozavam 
de garantia federal de juros, mediante o pagamento de seu va-
lor, em títulos-ouro, rendendo 4% de juros e na base de 1/2% 
de amortização. Esses títulos constituiriam uma série especial, 
intitulada rescission bonds, que seriam amortizados pelo fun-
cionamento de uma Caixa de Resgate criada em Londres e ali-
mentada pela diferença entre as somas pagas em garantia de 
juros e as exigidas pelo serviço da nova emissão, assim como 
pelo produto do arrendamento ou venda das estradas de ferro 
resgatadas, só podendo a venda das linhas ser feita para apres-
sar o resgate dos títulos. 

Interpretações podem ser dadas sobre fatos históricos, 
mas acredita-se que nada substitui a consulta dos normativos na 
sua redação original. Igualmente, importa analisar as referências 
históricas para poder apreender o contexto sobre o qual as deci-
sões públicas e privadas foram tomadas e as normas, enquanto 
resultado do processo social, foram escritas. Os mecanismos de 
financiamento da construção de ferrovias no Império e na 1ª Re-
pública, merecem um novo olhar no sentido de se conhecer em 
que medida contribuíram à construção da malha ferroviária, as-
sim como, da atuação do Estado, pois não apenas ocorreu a ga-
rantia de juros, mas também, o aporte orçamentário na constru-
ção de estradas de ferro. Em próximas pesquisas se pretende 
continuar a análise de tais questões sobre o tema da regulação da 
infraestrutura do transporte ferroviário do Século XIX e XX, 
quanto ao marco regulatório posterior ao Decreto nº 641/1852.  

Como resultado deste processo inicial de revisita, ficou 
esclarecido que o primeiro contrato de autorização de estrada de 
ferro, subscrito por Cochrane e o Governo Imperial, não ligava 
as duas sedes das Províncias do Rio de Janeiro e de São Paulo, 
mas apenas ligava a cidade do Rio de Janeiro até a fronteira pro-
vincial. A descoberta do referido contrato em seu inteiro teor 
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serviu, igualmente, para dar concretude àquela ideia de ligar por 
ferrovia aquelas províncias, bem como, despertou o interesse de  
futuramente verificar mais a miúde como se deu a luta de Coch-
rane, que não possuía e nem conseguiu levantar o capital neces-
sário para o empreendimento, não conseguiu o devido apoio po-
lítico para contar com o patrocínio público na forma de compra 
de ações pelo Governo Imperial, bem como, não contava com a 
garantia de juros e outras benesses capazes de reduzir os custos 
de construção e operação, resultando assim, na caducidade do 
contrato. Pretende-se melhor compreender como se deu a luta 
deste precursor, bem como, a passagem de bastão do contrato de 
Cochrane à Companhia de Estrada de Ferro de Dom Pedro II e 
a continuidade da construção da ferrovia sonhada por ele.  

Felix e Cavalcante Filho (2016, p. 2) apresentam uma 
lista de características contidas no marco regulatório do Período 
Imperial. Algumas delas beneficiavam as empresas privadas au-
torizadas para construir estradas de ferro e de gozar do “privilé-
gio exclusivo” na exploração do serviço de transporte ferroviário 
por prazo determinado. Dentre as benesses citadas pelos autores 
estava a “cessão de terras governamentais”. A leitura apressada 
desta informação, sem adequado aprofundamento do escopo de 
incidência e aplicação daquele benefício poderia induzir no lei-
tor, a ideia de que juntamente com a ferrovia poderia ter ocorrido 
a doação de terras públicas pelo Império às Companhias, com 
outros fins, que não a construção da estrada de ferro. 

A leitura dos primeiros normativos do Império aplicáveis 
às estradas de ferro – Decreto nº 24, de 17/09/1835; Decreto nº 
101, de 31/10/1835 e o Decreto  nº 641, de 26/06/1852 –, assim 
como, o inteiro teor do contrato de autorização ferroviária subs-
crito por Cochrane, permite afirmar que no âmbito do Governo 
Imperial não existia uma política de construção de estrada de 
ferro associada com uma política de colonização, por meio da 
distribuição de terras para o assentamento de população na me-
dida em que as estradas de ferro fossem sendo construídas, com 
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base naqueles três decretos precursores. A “cessão de terras go-
vernamentais” correspondia apenas àquelas necessárias à cons-
trução do leito estradal (equivalente ao espaço exigido à cons-
trução da via permanente), assim como, áreas destinadas às es-
tações, armazéns e pátios ferroviários. Todavia, existia uma pre-
visão de aproveitamento de áreas devolutas e não privadas, que 
uma vez drenadas a partir da canalização de obras poderiam ser 
aproveitadas para o ressarcimento das despesas com o capital 
empregado na construção da estrada de ferro, sendo ressarcido, 
principalmente, por meio da cobrança de taxas de uso durante o 
prazo de “privilégio exclusivo”. 

Todavia, verificou-se que no âmbito da Província de São 
Paulo, as Leis nº 32, de 18 de março de 1836 (SÃO PAULO, 
1836) e a de nº 24, de 30 de março de 1838 (SÃO PAULO, 
1838), versando sobre cartas de privilégio exclusivo para a cons-
trução de estradas de ferro, pois quanto à esta última, ela foi ra-
tificada pelo Decreto nº 64, de 29 de outubro de 1838, no Perí-
odo Regencial, naquilo que extrapolava a competência provin-
cial. Aquela legislação provincial de São Paulo continha uma 
política voltada à distribuição de terras e ao assentamento de co-
lonos capitaneados pela Companhia de estrada de ferro. Apesar 
da ratificação pelo Governo Imperial com incidência apenas na 
Província de São Paulo, tal política não teria sido adotada no 
nível central de governo. Caso exista o senso comum de ter ha-
vido uma distribuição de terras associada às autorizações de es-
trada de ferro, tal assertiva não foi encontrada naqueles primei-
ros normativos até o ano de 1852 e a consulta ao primeiro con-
trato de estrada de ferro no Império Brasileiro. Apenas com no-
vas pesquisas sobre os normativos subsequentes e os contratos 
deles decorrentes poderia afirmar se tal política de cessão de ter-
ras foi ampliada ou não. 

Aspecto interessante sobre o contexto do financiamento 
de ferrovias naquela época é o fato de existir evidência histórica 
de que no período contemporâneo aos primeiros normativos das 
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estradas de ferro do Brasil Império (Decreto nº 24, de 
17/09/1835; Decreto nº 101, de 31/10/1835 e o Decreto  nº 641, 
de 26/06/1852) aconteceu no Império Britânico, o surgimento de 
uma bolha especulativa quanto aos empreendimentos ferroviá-
rios, embora não se possa afirmar que tal realidade possa ter tido 
influência nas decisões do Governo Imperial, quanto à mudança 
na adoção da política de garantia de juros, assim como, na ma-
joração da taxa de juros após a publicação do Decreto nº 
641/1852. Todavia, pode ter sido provável que aquela bolha te-
nha influenciado na percepção de maior risco do capital privado 
e na necessidade de maior cautela, quanto ao aporte de recursos 
financeiros a tais tipos de empreendimentos, ainda mais, em se 
tratando de um outro país e noutra realidade.  

Registra-se este fato histórico, pois não se sabe se na-
quela época era do conhecimento dos governantes brasileiros. 
Por meio de consultas bibliográficas sobre aquele episódio pre-
tende-se verificar o ocorrido na Inglaterra, bem como, se existi-
riam evidências influenciadoras dos mecanismos de financia-
mento do empreendimento ferroviário no Brasil, por meio da 
pesquisa sobre a história britânica do fenômeno denominado 
“railway mania”, ocorrido no período de 1840 a 1846 (CHANG 
et al., 2016), enquanto outros autores atribuem períodos distin-
tos, iniciando em meados dos anos de 1830 e teria se prolongado 
até o ano de 1849, com reflexos na década seguinte  
(ODLYZKO, 2010).  

Casson (2009, p. 44) registra que o efeito da bolha espe-
culativa ferroviária perdurou por mais tempo, até os anos de 
1860, conforme se vislumbra no relato abaixo, ao afirmar que: 

Os projetos ferroviários "decolaram" na década de 1830, com 
um pico na década de 1860. O primeiro ano da Railway Mania 
ocorreu no período de 1844 a 1846. As ferrovias promovidas 
durante este período foram autorizadas com um atraso de um 
ano no período de 1845-47. Havia 119 leis ferroviárias em 
1845, 263 em 1846 e 187 em 1847. Muitos pequenos investi-
dores perderam as economias de suas vidas na especulação que 
cercou a [Railway] Mania. Demorou muito para que o público 
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recuperasse a confiança no investimento ferroviário, mas 
quando isso aconteceu, uma segunda [Railway] Mania - menos 
virulenta – se desenvolveu. Tudo começou em 1861, quando 
160 esquemas ferroviários foram autorizados. O número subiu 
para 251 em 1865, caindo ligeiramente para 199 em 1866. A 
[Railway] Mania terminou com o colapso dos banqueiros Ove-
rend Gurney em 1866 – uma empresa aparentemente respeitá-
vel que esteve fortemente envolvida no financiamento ferrovi-
ário.  

Se tal episódio aconteceu no Império Britânico, país 
onde a tecnologia ferroviária havia sido inventada e desenvol-
vida, pergunta-se em que medida, tal febre especulativa não 
transpôs o oceano para encontrar novos locais para os ganhos 
financeiros por meios de financiamentos com garantia de juros 
pelo Governo Imperial, bem como, com a venda de trilhos, va-
gões e locomotivas e o fornecimento de mão de obra técnica es-
pecializada na construção das estradas de ferro. Uma questão a 
ser estudada. 

Pretende-se prosseguir com as consultas e análises 
quanto ao desdobramento das normas ferroviárias posteriores ao 
Decreto nº 641/1852, em especial, o mecanismo de financia-
mento das estradas de ferro por meio da política de garantia de 
juros no 2º Império e no início da 1ª República, que não ficou 
adstrita apenas ao Governo Imperial, mas também, dela partici-
pavam os Governos Provinciais. Segundo Calógeras (1910) tal 
política impactou as finanças públicas na 1ª República, sendo 
necessário a adoção de medidas financeiras, que resultaram na 
estatização do sistema ferroviário herdado do Brasil Império.  

O conhecimento deste processo histórico possibilitará 
melhor conhecer os efeitos daquelas políticas públicas e, tam-
bém, ter cuidado com o retorno à lógica das ferrovias autoriza-
das, conforme se propõe o PLS 261/2018, pois quais seriam os 
cuidados para que no futuro não tenhamos de reestatizar o sis-
tema ferroviário, que se pretende implementar por meio da au-
torização de ferrovias, em regime privado e sem licitação pú-
blica. Atualmente, o Governo Federal não está adotando uma 
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política de garantia de juros, mas igualmente, está prevendo a 
possibilidade de cessão de bens públicos relacionados aos em-
preendimentos de ferrovias autorizadas, bem como, dispõe de 
dispositivo possibilitando a extinção da autorização, a partir de 
hipóteses, dentre as quais, por ato e procedimento administra-
tivo, com contraditório e ampla defesa.  
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