
IMPÉRIO
ORGANIZAÇÃO POLÍTICA

PRIMEIRO REINADO (RESUMO)
CONSTITUIÇÃO DE 1824



Interesses da elite brasileira com a 
independência do Brasil:

a)Grandes proprietários de terras e de escravos:

Liberdade de comércio, podendo vender seus 
produtos para qualquer país.

Manutenção da escravidão e da concentração 
de terras.

Exclusão do povo do processo político.

b) D. Pedro I

Ter poder sem ser controlado por uma 
monarquia constitucional e o Parlamento.

A ORGANIZAÇÃO POLÍTICA DO IMPÉRIO 
FAVORECEU ESSES INTERESSES?



I) I Reinado (1822-1831)
D. Pedro é coroado como imperador do Brasil
1.Propostas que estavam sendo feitas nos trabalho 
na construção da Constituição de 1823:
Exército ficaria submetido as ordens do
Parlamento.
Não poderia haver portugueses no serviço
público
Todos as determinações do imperador teriam
que ser aprovadas pelo Parlamento

D. PEDRO I DISSOLVE OS TRABALHOS DA 
CONSTITUIÇÃO DE 1823, ANTES DESSA SER 

PROMULGADA



2) Constituição de 1824 
Divisão de Poderes: 
Estipulava 4 poderes
a)Executivo: 
Governar o país e era exercido pelo Imperador e 
seus ministros.
b)Judiciário: 
Impor as Leis e era exercido por juízes escolhidos 
pelo imperador
c) Legislativo:
Fazer às leis e era exercido pelos deputados e 
senadores.
d) Poder Moderador
Exercido pelo Imperador.



c) Legislativo: 

Criar as leis que regem o país

Exercido pelos deputados e senadores

Deputados e senadores escolhidos através

de eleições:

Só podia votar homens maiores de 25 anos.

Não havia menção sobre as mulheres, 
mas...

.....não votavam devido a cultura da época

Havia o voto censitário e em dois níveis.



VOTANTE

ELEITOR
DEPUTADO

SENADOR

400 MIL 

REIS

800 MIL 

REIS

100 

MIL

REIS

200 

MIL

REIS
R$ 

123.000,00

(nos dias 

atuais)

R$ 

246.000,00

(nos dias 

atuais)

R$ 

492.000,00

R$ 

984.000,00

(nos dois 

atuais)

A eleição era feita em dois níveis: no primeiro, o votante 

votava em quem seria o eleitor; e no segundo, o eleitor votava 

em quem seria o deputado e o senador. Em todos os casos 

havia o voto censitário, ou seja o voto por renda. Era 

estipulado que a pessoa teria que ter de renda mínima anual:



d) Poder Moderador
O Imperador tem o direito de:
• Nomear e destituir os juízes 
• Sancionar os Decretos do Parlamento
• Indicar os presidentes das províncias
• Aprovar ou suspender as Resoluções dos Conselhos 

das Províncias
• Nomear numa lista tríplice, votada na província, à 

pessoa que ocupará o cargo de senador
• Dissolver o Parlamento (destituir todos os 

deputados) tendo que convocar eleições para até 
um mês, caso achasse que os deputados não 
estavam agindo de acordo com os interesses do 
Brasil. Mas é o imperador que decide isso, sem dar 
chance de defesa aos deputados.


