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O CIDADÃO BRASILEIROO CIDADÃO BRASILEIRO

BARÃO DO RIO BRANCOBARÃO DO RIO BRANCO
ABANDONADO EM SUA PRABANDONADO EM SUA PRÓÓPRIA CIDADE NATALPRIA CIDADE NATAL

-- O RIO DE JANEIRO O RIO DE JANEIRO --, , 
ÉÉ ESQUECIDO PELO PODER PESQUECIDO PELO PODER PÚÚBLICO EBLICO E

GRADATIVAMENTE APAGADO DA MEMGRADATIVAMENTE APAGADO DA MEMÓÓRIA NACIONALRIA NACIONAL

Material de denúncia preparado pelo Prof. Eugenio do Carvalhal
Professor de Negociação da FGV Mgmt e da Universidade Federal Fluminense – Latec

www.negociadores.com.br carvalhal@vision.com.br

O O aindaainda PrefeitoPrefeito do Rio de Janeiro, Cesar Maia, no funeral do Rio de Janeiro, Cesar Maia, no funeral 
de de seuseu mandatomandato, , lideralidera o o despejodespejo do do BarãoBarão do Rio do Rio BrancoBranco..
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• 20/04/1845 – Nascimento de José Maria da Silva Paranhos Junior. 
• 1876 a 1892 – Consul do Brasil em Liverpool, Inglaterra.
• 1892 a 1910 – Período em que negociou e/ou resolveu TODAS as questões de fronteiras e 

limites do Brasil com os demais países da América do Sul. 
• 1901 – Ministro plenipotenciário em Berlim, Alemanha.
• 1902 a 1912 – Ministro de Relações Exteriores dos Governos, o único na história a servir 

quatro governos democráticos sucessivos.
• 1945 –1898 – Membro da Academia Brasileira de Letras, segundo ocupante da cadeira 34.
• 1907 – 1912 – Presidente o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (Presidente Perpétuo 

após sua morte).
• 10/01/1912 – Falecimento do Barão do Rio Branco, no exercício de Ministro das Relações 

Exteriores do Brasil.
• 1908 – Aclamado presidente de honra da Cruz Vermelha Brasileira.
• 1945 – Referência maior do Ministério de Relações Exteriores, cuja escola tem o nome de 

“Instituto Rio Branco”, foi criada como parte das comemorações do centenário de José 
Maria da Silva Paranhos Junior.

• Homenageado a partir de então em todo o Brasil (ruas, avenidas, praças e estátuas).
• É uma referência na Diplomacia e nas Forças Armadas.
• Foi um cidadão exemplar. 

Rio BrancoRio Branco
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• Si el Brasil consolida la obra territorial del Barón de 
Rio Branco, le deberá el título de su primer servidor y 
del mas grande de los benefactores de su amor 
proprio nacional y de su mapa.

Artigo de Estanislao Zeballos, “Rio Branco”, Revista de Derecho, Historia y Letras, tomo XLII, 
publicado logo depois de sua morte.

• Hoje, passados 100 anos de sua posse como Ministro, 
seria difícil encontrar-se outro personagem da história 
do Brasil que desfrute de maior prestígio. E tudo 
indica que continuará, no futuro, pela solidez de sua 
obra, a ser das poucas unanimidades nacionais.

GGÓÓES FILHO, ES FILHO, SynSynéésiosio Sampaio. Fronteiras: o estilo negociador do Barão do Rio BrancoSampaio. Fronteiras: o estilo negociador do Barão do Rio Branco como como 
paradigma da polparadigma da políítica exterior do Brasil. P. 116tica exterior do Brasil. P. 116--117. In. CARDIM, Carlos Henrique; ALMINO, João 117. In. CARDIM, Carlos Henrique; ALMINO, João 
((OrgsOrgs.). Rio Branco, a Am.). Rio Branco, a Améérica do Sul e a modernizarica do Sul e a modernizaçção do Brasil. Rio de Janeiro: EMC, ão do Brasil. Rio de Janeiro: EMC, 
2002.CARVALHO, Afonso. Barão do Rio Branco. 2002.CARVALHO, Afonso. Barão do Rio Branco. 

Visões da vida e da obraVisões da vida e da obra
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Rio Rio –– Centro Centro –– emem 19541954

Centro - 1954 
. 
Post duplo, Luiz D’. 
http://fotolog.terra.com.br/luizd:243 

Construções erguidas na Esplanada do Castelo, conquistada com o arrasamento do 
morro que era circundado pelas ruas da Misericórdia, São José, Ajuda e rua de Santa 
Luzia. 

Logradouros antigos: Largo da Carioca: convento e igreja de Sto Antônio; igreja de 
São José; o antigo convento do Carmo e sua igreja; a igreja da Ordem Terceira do 
Carmo, na rua 1º de Março. 

Av. Presidente Antônio Carlos: os Ministérios do Trabalho e o da Fazenda. 
Ministério da Educação, monumento ao Barão do Rio Brancomonumento ao Barão do Rio Branco, a igreja de São José 
e a antiga Câmara Federal. 

Praça Floriano com a Cinelândia, a entrada da rua Evaristo da Veiga, o Teatro 
Municipal. 
Edifícios das ruas Graça Aranha, Almirante Barroso, Erasmo Braga e Assembléia. 

Foto aérea de Carlos Botelho, 1954. 

http://fotolog.terra.com.br/luizd:243
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MonumentoMonumento aoao BarãoBarão do Rio do Rio BrancoBranco -- 19451945

Monumento ao Barão do Rio Branco - Rio de Janeiro 
. 
Cartão Postal 
Imprensa Nacional - 1945 

Série: Ministério da Relações Exteriores 

À direita, o Pavilhão da Exposição de 1922. 
Aí se instalou, depois, o Ministério da Agricultura. Demolido na década 
de 70. 

Local: ao lado do prédio da administração da exposição (que não está 
na foto), onde atualmente funciona o Museu da Imagem e do Som, 
Praça XV. 
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PraPraççaa do do ExpedicionExpedicionááriorio, local , local ondeonde se se encontraencontra o o maismais 
importanteimportante monumentomonumento emem homenagemhomenagem àà Rio Rio BrancoBranco
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MaisMais importanteimportante monumentomonumento a Rio a Rio BrancoBranco 
-- estadoestado emem queque se se encontraencontra --

2008

2008

Prisioneiro do Fórum do Tribunal 
de Justiça (seu vizinho em frente) 
e abandonado pelo Poder Público.
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ReclamaReclamaççãoão de de cidadãocidadão enviadaenviada àà PrefeituraPrefeitura dada CidadeCidade 
do Rio de Janeiro do Rio de Janeiro emem 18/06/08 e NUNCA RESPONDIDA18/06/08 e NUNCA RESPONDIDA

18/6/2008

Copyright © 2003 Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro 
Rua Afonso Cavalcanti, 455 - Cidade Nova CEP: 20211-110

Prezado (a) Eugenio do Carvalhal

Seu número de registro é 858977 e o assunto da sua solicitação é Árvores, Parques e Praças. 
Guarde estas informações para consultar o andamento da sua solicitação. 

A mensagem foi enviada à Ouvidoria competente para as devidas providências. 
Obrigado pela sua participação!

Atenciosamente, 
Ouvidoria da Prefeitura do Rio de Janeiro

Gostaria de saber informações amplas sobre o não funcionamento e abertura ao público da Praça dos 
Expedicionários onde se encontra um obelisco e monumento que homenageia o Barão do Rio Branco, uma vez que 
sou professor da Fundação Getulio Vargas e da Universidade Federal Fluminense e coordeno trabalho a respeito 
do Barão dio Rio Branco. – em 18/06/08

Fiz várias tentativas de obter esclarecimentos 
por telefone, sem sucesso.

Finalmente solicitei esclarecimentos por meio 
da Ouvidoria da PM Rio de Janeiro. 

http://www.rio.rj.gov.br/
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MonumentoMonumento aoao BarãoBarão do Rio do Rio BrancoBranco 
um um cidadãocidadão jjáá denunciavadenunciava o o abandonoabandono emem 10/04/0610/04/06

Postado por Rafael Netto em 10/04/2006 09:56 

Monumento ao Barão do Rio Branco - Praça do 
Expedicionário (Centro) 
02/04/2006 

Esta foto e a seguinte (amanhã) mostram um lugar do Centro do 
Rio que apesar de ocupar um espaço enorme, pouca gente 
repara. A Praça do Expedicionário, junto à Av. Antonio Carlos, ao 
lado do Forum. 

Dominando a praça, está monumento mostrado por Milu Almeida 
numa foto de 1945: 
http://fotolog.terra.com.br/cartepostale:168 

O monumento continua no mesmO monumento continua no mesmííssimo lugar. A prassimo lugar. A praçça a 
porporéém encontram encontra--se em completo abandono, mesmo estando se em completo abandono, mesmo estando 
cercada por grades e permanentemente fechada. O lago em cercada por grades e permanentemente fechada. O lago em 
frente estfrente estáá seco, montes de pedra e entulho estão jogados seco, montes de pedra e entulho estão jogados 
sobre o que seriam os gramados, e o monumento estsobre o que seriam os gramados, e o monumento estáá todo todo 
pichado. pichado. 

Exatamente sobre a praExatamente sobre a praçça, no destrua, no destruíído Morro do Castelo, do Morro do Castelo, 
ficava o conjunto construficava o conjunto construíído pelos jesudo pelos jesuíítas, bertas, berçço da cidade. o da cidade. 
Pensando assim, seria a degradaPensando assim, seria a degradaçção deste lugar algum tipo ão deste lugar algum tipo 
de "maldide "maldiçção"?ão"?

http://fotolog.terra.com.br/cartepostale:168


Material usado em palestras já proferidas por E. do Carvalhal
ECEME – 20/jun/08 e Pres. da República – 20/ago/08, entre outras

ÉÉ assimassim emem todotodo o o BrasilBrasil !!!!!! 

QuandoQuando o o poderpoder ppúúblicoblico negligencianegligencia a a memmemóóriaria nacionalnacional 
cometecomete um crime contra um crime contra todostodos osos cidadãoscidadãos brasileirosbrasileiros..
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O O queque o o prefeitoprefeito Cesar Maia Cesar Maia querquer fazerfazer com um com um bembem 
ppúúblicoblico e o e o queque farfaráá com a com a memmemóóriaria de Rio de Rio BrancoBranco??

• Cesar Maia quer mudar lei para praça abrigar prédios
• O Globo, Carla Rocha, 19/set/08

• Local ao lado do Fórum do Rio, parte da área considerada berço do Rio, pode ganhar 
também garagem subterrânea 

• Uma preciosidade histórica, que fica no Centro, está em meio a uma polêmica urbanística. O prefeito 
César Maia enviou à Câmara dos Vereadores um projeto de lei que permitirá a construção de dois 
prédios e um estacionamento subterrâneo no entorno da Praça dos Expedicionários. A região é 
considerada o berço do Rio porque a ocupação da cidade começou no Morro do Castelo, que ficava ali. 
Hoje, os mais atentos ainda podem ver resquícios de uma época em que a nobreza descia a Ladeira da 
Misericórdia para seus passeios matinais. 

• A medida visaria a atender o Tribunal de Justiça que precisa de mais espaço e pretende erguer dois 
novos prédios. O projeto, que cria áreas edificáveis na região, chegou a entrar em pauta mas acabou 
saindo devido a um intenso debate sobre a altura ideal das construções. O TJ, segundo a prefeitura, 
teria dito que precisava de prédios mais altos, enquanto os técnicos da prefeitura defendem uma altura 
menor para preservar o entorno. O Tribunal, no entanto, diz, por meio de sua assessoria, não ter 
qualquer projeto de construção no local. 

• O vereador Luiz Antonio Guaraná (PSDB), da Comissão de Urbanismo da Câmara, afirmou que o TJ 
queria um prédio de oito andares e outro de quatro, mas concordou com um de seis e outro de quatro: 

• - Chegamos a um acordo. Um prédio de oito andares encobriria a vista da capelinha no alto do Largo da 
Misericórdia. 

• O projeto de lei cita dois prédios, um de dezoito metros de altura e outro de quinze. As mudanças ainda 
terão que ser submetidas aos técnicos do Corredor Cultural, ao Inepac e ao Iphan. Procurado, o 
superintendente do Iphan no Rio, Carlos Fernando Andrade, disse que o obelisco e o monumento ao 
Barão do Rio Branco, na Praça dos Expedicionários, não são tombados, mas não estão ali à toa: 

• - A Praça Quinze é tombada, as igrejas são tombadas, a Santa Casa, a Ladeira da Misericórdia, também. 
O entorno de bem tombado é protegido por lei. 

• O secretário municipal de Urbanismo, Augusto Ivan, disse que os prédios ficariam entre o Museu da 
Imagem e do Som e a Praça dos Expedicionários. Ele afirmou que as modificações feitas pela prefeitura 
preservam o conjunto urbanístico: 

• - O projeto do TJ pretendia uma ocupação mais maciça do terreno. Mas os técnicos do município 
criaram uma rua nova para valorizar a perspectiva da Ladeira da Misericórdia, separaram o edifício Praça 
dos Expedicionários, e previram um acesso entre as edificações e o MIS para permitir que a área 
respirasse um pouco mais. Foi uma costura urbanística.
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Nota Nota publicadapublicada nana 
““ColunaColuna de de 

AncelmoAncelmo GoisGois”” 
no no JornalJornal O O GloboGlobo 

de 04/08/2008de 04/08/2008
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ArtigoArtigo publicadopublicado 
nana ColunaColuna 

““O RIO O RIO dada gentegente”” 
no no JornalJornal O O GloboGlobo 

de 08/09/2008de 08/09/2008
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E tem E tem maismais! ! EssaEssa éé a casa a casa ondeonde Rio Rio BrancoBranco 
nasceunasceu. . VejamVejam o o estadoestado emem queque se se encontraencontra!!

A casa A casa ondeonde nasceunasceu estestáá 
localizadalocalizada nana RuaRua 20 de 20 de AbrilAbril, , 

no Rio de Janeiro (data de no Rio de Janeiro (data de 
nascimentonascimento de Rio de Rio BrancoBranco).).
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AS PESSOAS PAS PESSOAS PÚÚBLICAS E OS DIRIGENTES RESPONSBLICAS E OS DIRIGENTES RESPONSÁÁVEIS PELAS VEIS PELAS 
INSTITUIINSTITUIÇÇÕES PÕES PÚÚBLICAS TEM UM DEVER DE BLICAS TEM UM DEVER DE 

RESPONSABILIDADE COM A MEMRESPONSABILIDADE COM A MEMÓÓRIA DO CIDADÃO RIA DO CIDADÃO 
BRASILEIROBRASILEIRO

BARÃO DO RIO BRANCOBARÃO DO RIO BRANCO
E NÃO PODEM PERMITIR QUE ELE SEJA ABANDONADO EM SUA E NÃO PODEM PERMITIR QUE ELE SEJA ABANDONADO EM SUA 

PRPRÓÓPRIA CIDADE NATAL, O RIO DE JANEIRO.PRIA CIDADE NATAL, O RIO DE JANEIRO.

NÃO PODEM PERMITIR QUE ELE SEJA ESQUECIDO PELO PODER NÃO PODEM PERMITIR QUE ELE SEJA ESQUECIDO PELO PODER 
PPÚÚBLICO, POIS NÃO DEVE E NÃO PODE SER APAGADO DA BLICO, POIS NÃO DEVE E NÃO PODE SER APAGADO DA 

MEMMEMÓÓRIA NACIONAL QUE RIA NACIONAL QUE ÉÉ TÃO CARENTE  DE EXEMPLOS DO TÃO CARENTE  DE EXEMPLOS DO 
QUILATE DE JOSQUILATE DE JOSÉÉ MARIA DA SILVA PARANHOS JUNIOR.MARIA DA SILVA PARANHOS JUNIOR.
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