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APRESENTAÇÃO

O Con se lho Edi to ri al do Se na do Fe de ral, em pros se gui men to ao
tra ba lho que vem de sen vol ven do já faz al guns anos, am plia o
ca tá lo go de suas pu bli ca ções e ofe re ce ao pú bli co a ter ce i ra edi -

ção da Co le ção Tex tos Po lí ti cos da His tó ria do Bra sil, pela Bi bli o te ca
Bá si ca Bra si le i ra. Seus au to res re a li za ram tra ba lho de ine gá vel den si da de,
fru to de pes qui sa pri mo ro sa e per cu ci en te, que sou be cap tar mo men tos e
si tu a ções mar can tes da tra je tó ria po lí ti ca bra si le i ra.

Em dez vo lu mes nes ta 3ª edi ção, a Co le ção está di vi di da em qua tro 
blo cos, dos qua is três se guem a li nha cro no ló gi ca da evo lu ção do Bra sil.
Abran gem, por tan to, do pe río do co lo ni al ao Esta do Na ci o nal. Esta fase, por
sua vez, sub di vi di da em Impé rio e Re pú bli ca. Res sal te-se que um dos seg men -
tos se mos tra es sen ci al men te te má ti co, fo ca li zan do o Cons ti tu ci o na lis mo. Do
pri me i ro ao úl ti mo vo lu me, uma cri te ri o sa se le ção de do cu men tos ofe re ce ao
le i tor a opor tu ni da de ím par de ir à fon te sem a me di a ção de in tér pre tes, de i -
xan do-o li vre para exa mi nar e con tex tu a li zar o rico ma te ri al que con ta nos sa
His tó ria po lí ti ca.

Ao lon go dos nove pri me i ros vo lu mes, vis to que o dé ci mo re ú ne
os Índi ces Ono más ti co, To po ní mi cos e por Assun to, des fi lam fon tes ines go -
tá ve is para o es tu do da His tó ria po lí ti ca bra si le i ra. Leis, pro cla ma ções ofi ci a is
e de re bel des, ma ni fes tos po lí ti cos e pro gra mas par ti dá ri os, dis cur sos e bo le -
tins, con vo ca ções e re gi men tos de Cons ti tu in tes. Nada es ca pa, pois, à am pla 
e in for ma ti va se le ção do cu men tal fe i ta pe los au to res. Dan do voz ao po der
cons ti tu í do, ela não se es que ceu da que les que qua se nun ca che gam ao pri me i ro
pla no da cena pú bli ca. Assim, en tre cen te nas de exem plos, da mes ma for ma
que do cu men ta o Ju ra men to do Impe ra dor, tam bém re pro duz o Bo le tim



da So ci e da de Li ber ta do ra Ce a ren se, a des ta car o com pro mis so abo li ci o -
nis ta da “Pri me i ra Pro vín cia Li vre do Bra sil”. Nes te par ti cu lar, des ta cou-se 
o Ce a rá na pos tu ra an ti es cra va gis ta ao fe char, em ati tu de pi o ne i ra no Bra -
sil, o por to de For ta le za ao trá fi co ne gre i ro, em 30 de ja ne i ro de 1884, além
de ou tras pro vi dên ci as, no tad amen te pe las ações da as so ci a ção Per se ve ran ça e 
Por vir.

Acredito na produção do conhecimento histórico como sendo,
acima de tudo, a pergunta que o presente faz ao passado. Saber indagar ao
passado, de modo a fazê-lo iluminar o presente, passa a ser nosso grande
desafio. Disso decorre o que, entre tantos outros, podemos identificar como o 
mérito maior de uma coleção como esta: à luz de copiosa documentação, ela
permite que um novo olhar sobre o velho objeto torne possíveis múltiplas e
inovadoras leituras sobre o passado que o Brasil construiu.

Brasília, 1º de julho de 2002.

SENADOR LÚCIO ALCÂNTARA
Presidente do Conselho Editorial do Senado Federal 
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PREFÁCIO À 1ª EDIÇÃO

Com o presente volume, damos início à publicação de uma série, cujo
principal escopo é oferecer ao público do país, e maiormente aos
estudantes de história e ciência política, os mais importantes textos

de teor político da História do Brasil.
Epi só di os cul mi nan tes da vida na ci o nal, oca siões su pre mas em

que a in ter ven ção das idéi as e dos prin cí pi os for jou nos sa cons ciên cia de
povo e na ção se acham re tra ta dos com isen ção idô nea no con jun to des sa
do cu men ta ção ora co li gi da e tras la da da. Todo esse acer vo de atos, ma ni fes -
tos, dis cur sos, de cre tos, leis, car tas, tra ta dos, de cla ra ções, re pre sen ta ções,
pro cla ma ções con den sa de cer ta for ma o pas sa do de nos sa or ga ni za ção,
com pon do um es pe lho que re fle te o que fi ze mos, pen sa mos e sen ti mos em
trans cor ri das épo cas, e con ti nu a mos a fa zer, pen sar e sen tir nos dias em
cur so. Faz vis lum brar tam bém, mer cê da vi são glo bal daí des cor ti na da,
qual a ele i ção de ru mos, o mo vi men to de pa i xões, o ar dor de sen ti men tos e
as for tes ra zões e prin cí pi os, que, em suma, im pe li ram, e im pe lem ain da,
homens e clas ses so ci a is à ação po lí ti ca e pa tri o tis mo, cuja re sul tan te é o
Bra sil con tem po râ neo.

Tínhamos que op tar, nos trabalhos de com pi la ção, en tre a
quantidade, entre um levantamento exaustivo, que traria por si o título de o 
mais completo pos sí vel, tí tu lo já deveras es ti má vel – e um repertório, que
com ser menos alentado ou até sacrificado em tomo, lograria porém as
vantagens seletivas de apresentar, com menos espaço, e menos fadiga do
leitor, os documentos por excelência de nossa história política, desde os
pródromos da Independência aos sucessos que de último assinalam os novos
rumos políticos e sociais do país. Co lo ca dos, as sim, na ponta de um dilema,
seguimos determinadamente este último alvitre, por afigurar-se-nos o mais
proporcionado aos fins que buscávamos, posto que tenhamos de consagrar
ao presente projeto nada menos que seis volumes!



Cresce, sem dú vi da, a im por tân cia da do cu men ta ção mais recente, 
ma nan ci al de uti lís si mos da dos ao es cla re ci men to da ver da de his tó ri ca. É
ób vio, por tan to, que os do cu men tos do ano de 1930 a esta par te se rão nes ta
Co le tâ nea re la ti va men te os mais nu me ro sos.

Com efe i to, des de aque le mo vi men to vo ca ci o nal de re ge ne ra ção
dos cos tu mes po lí ti cos, o país tem vi vi do qua ren ta anos atri bu la dos e di fí ce -
is, dos mais cru ci a is para a his tó ria da Re pú bli ca e da Fe de ra ção, e cujo sen -
ti do não per ce be rá nun ca o le i tor in fen so ao exa me dos fa to res ide o ló gi cos
que en tra ram a atu ar no pen sa men to bra si le i ro e a re for mar as ba ses cons ti -
tu ci o na is de nos sa re a li da de, tra zen do para o pros cê nio das ins ti tu i ções pá -
tri as a nova ima gem de luta so ci al, que avas sa lou a Eu ro pa e que veio de i tar 
aqui, so bre a so ci e da de la ti no-americana, a som bra de pro fun dos re fle xos e
gra vís si mas co mo ções.

Deu-se por esse modo o despertar de toda a América Latina para
as implicações da miséria e do subdesenvolvimento. De sorte que povos até
ontem contidos nos quadros da tradição e narcotizados pela participação
abstrata, numa democracia formal, desamparada de motivações ideológicas,
subitamente se levantam contra o passado, protestando por um novo destino 
e uma nova formulação da convivência social, por um denominador comum
de paz, progresso, compreensão e liberdade.

O passado nacional é rico em experiências. As instituições do
Império, do ponto de vista político, encerram já um milagre de unidade, que
os historiadores têm sobejamente ressaltado e que nunca se deverá perder de
memória. Com efeito, enquanto forças centrífugas, atuando noutras áreas do 
continente, pro du zi ram, com a eman ci pa ção, um arquipélago de nações
republicanas, fracas, hostis e divididas entre si, essas mesmas forças, aqui
também presentes na Independência, na Confederação do Equador e na
Guerra dos Farrapos, jamais puderam nos seus efeitos transpor os limites
jurídicos das concessões liberais, de que resultariam quando muito os traços
de federalismo precoce do Ato Adicional, logo refreado ou temperado pela
Lei de Interpretação e o Código de Processo Criminal, a que sucederia
dialeticamente a resposta histórica e conservadora da Lei nº 261, de reforma
desse mesmo Código. Nunca, em suma, a secessão ou desagregação, com que 
sonhara, do outro lado de nossas fronteiras, um Alberdi, cujos aforismos
políticos turvaram maliciosamente os propósitos e compromissos de nossa
presença política na bacia do Prata.

A von ta de po lí ti ca do cu men ta da em tex tos é, em suma, ob je to
de apre sen ta ção que re fo ge a mu ti la ções ou ex cer tos. O teor ín te gro dos
tex tos en fe i xa dos faz que esta obra sir va de ins tru men to fá cil e efi caz com 
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que co ad ju var o es tu do in ter pre ta ti vo da so ci e da de bra si le i ra, des de a
ma i o ri da de na ci o nal, al can ça da me di an te a Inde pen dên cia, até aos dias
cor ren tes.

Hoje, a direção e o destino do país reclamam não tanto o objeto de
uma curiosidade ci en tí fi ca, como o dever de uma análise às idéias e instituições,
em termos de profundidade e conscientização nacional. Sem o co nhe ci men to, 
po rém, das fontes onde assentamos nossas raízes políticas, não será possível
estabelecer a correspondência com o passado e a harmonia ou coerência com
os fundamentos e origens da nação.

Divulgar largamente essas fontes significa, em primeiro lugar,
facilitar a inteligência do que fomos e, do mesmo passo, contribuir por via
eficaz ao entendimento do que haveremos de ser nesse amanhã menos
distante, que nossa geração porfiadamente forceja por antecipar.

Das di li gên ci as em pre ga das em co li gir e sis te ma ti zar e re ver
esse co pi o so ma te ri al de con sul ta e es tu do, o li vro por si mes mo ates ta tal
es for ço. Aten te-se so bre tu do ao fato de que aqui se es tam pam do cu men tos
de ca pi tal re le vân cia, como os da Qu es tão Chris tie, e a Ata da cé le bre ses -
são do Con se lho de Esta do per ti nen te à Qu es tão Re li gi o sa. Mas obra em
que os tex tos es ta rão sem pre de mãos da das com a pes qui sa não pode ple i -
te ar tí tu los de aca ba da ou de fi ni ti va. Aten tos, quer às fon tes pri má ri as –
os ar qui vos – quer às se cun dá ri as – ca rac te ri za das por aque las obras be ne -
mé ri tas de nos sos an te ces so res que pri me i ro trou xe ram a lume, in su la da -
men te, va li o sos do cu men tos, não me di re mos es for ços em apri mo rar esta
co le tâ nea, aber ta aos ele va dos fins de pro por ci o nar um con ta to do le i tor
com os tex tos de nos so pas sa do.

Quanto a defeitos, lacunas e imperfeições, somos os primeiros em 
pedir a colaboração da crítica e o juízo dos que nesse domínio da
investigação histórica trazem superior cabedal de experiência e se acham por 
conseguinte capacitados a repreender, emendar e corrigir. Todos os reparos
se rão bem acolhidos.

Aos que nos aju da ram – e fo ram tan tos! –, nos sos agra de ci men tos. 
Há no mes que não po de mos, to da via, ca lar, pelo vul to da co o pe ra ção pres ti -
mo sa e de sin te res sa da que nos ofe re ce ram. Assim os de Raul Lima, Di re tor
do Arqui vo Na ci o nal, e José Ga bri el Cal mon da Cos ta Pin to, pes qui sa dor
emé ri to, tam bém do mes mo ór gão, tão as sí du os am bos em avi so e est ímu lo.
Um qua dro si nóp ti co de fa tos his tó ri cos, ela bo ra do com todo o des ve lo, ilus -
tra rá de fu tu ro a cro no lo gia dos do cu men tos e até a an te ce de rá de mu i to,
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par tin do do ano em que a nau do Almi ran te Des co bri dor cru zou a bar ra de
Lis boa rumo às Con quis tas do Rei Fi de lís si mo.

Não temos dúvi da de que esta Série há de servir de instrumento
auxiliar indispensável aos cursos de História do Brasil, Ciência Política,
Direito Constitucional e Direito Político Comparado, pela importância dos
textos reproduzidos. 

Fortaleza/Rio de Janeiro, 1972.

PAULO BONAVIDES

ROBERTO AMARAL
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NOTA EDITORIAL À 2ª EDIÇÃO

Apesquisa para esta coleção teve de enfrentar alguns problemas
objetivos, como o critério de seleção em face do repositório
documental. Não que dispuséssemos de documentos à farta, mas,

em face do universo maior que era a história política do país, haveríamos de
optar entre a compilação de tantos documentos quantos fossem os
disponíveis sobre todos os fatos – e teríamos aí um desafio gráfico-editorial
intransponível – e a organização de um repertório, que, sobre ser menos
alentado, lograria apresentar, em menos espaço e com menos fadiga do leitor,
os documentos por excelência de nossa história política, desde os
antecedentes do “descobrimento” e os pródromos de nossa formação aos
sucessos mais recentes, da última ditadura militar. Se a pesquisa seletiva
impunha maior intervenção ideológica dos compiladores, acompanhada das
demais e inevitáveis deficiências inerentes a toda seleção – subjetividade,
omissões, redundância –, o levantamento exaustivo, sem jamais nos assegurar
a obra acabada, completa, implicaria um projeto editorial impraticável. Por
isso, esta coletânea se restringe ao que identificamos como os mais
importantes textos de teor político da História do Brasil.

Outra questão se refere às fontes. Deu-se prioridade à versão
primária, original, à peça em si mesma, pesquisada e localizada sobretudo
em arquivos públicos, e dentre eles destacam-se os acervos do Arquivo
Nacional, no Rio de Janeiro, e da Câmara dos Deputados, em Brasília.
Deploravelmente, nem sempre foi possível trabalhar com essas fontes
primárias, ou reproduções fac-similadas; muitas vezes tivemos de extraí-las
de fontes secundárias.

 Muitas delas, obras de cunho puramente histórico, presas a
determinado episódio, sem preocupação documental, revelam para nós, todavia, 
o defeito das transcrições parciais ou mutiladas. A vontade política
documentada em textos refoge a mutilações ou excertos. Nossa opção pelo
teor íntegro dos textos selecionados impôs a multiplicação da consulta e a



consulta interativa, de modo a comparar versões, contrapor fontes. Isso
certamente terá contribuído para a maior fidedignidade dos textos, embora
não estejamos livres de distorções ou erros que esperamos possa a crí ti ca 
indicar à correção.

Nossos agradecimentos formais às instituições que abriram suas
portas à nossa pesquisa, de especial ao Arquivo Nacional, ao Instituto Histórico
e Geográfico Brasileiro, à Biblioteca Nacional, às bibliotecas e arquivos do
Senado Federal e da Câmara dos Deputados, e à Fundação Getúlio Vargas.

Em vista de seu assinalado escopo, esta pesquisa documental
importa a identificação, localização, recuperação, seleção, classificação e
valoração política do texto de relevância histórica. Para efeito tanto da
pesquisa e seleção quanto do ordenamento documental, estabeleceram-se
dois marcos: das antecedências históricas da formação nacional (desde o
século XV e passando pela Inconfidência) até o fim da Terceira República
(assinalado, pelos autores, com a deposição de João Goulart e a instauração
do regime militar).

Os do cu men tos que per fa zem a co le tâ nea – qua se um mi lhar –,
al guns iné di tos, ou tros de exis tên cia até aqui du vi do sa, mu i tos em sua forma
íntegra pela pri me i ra vez, são apre sen ta dos se gun do a gran de di visão te má ti ca
dos vo lu mes – for ma ção na ci o nal, Impé rio, Re pú bli ca e cons ti tu ci o na lis mo:

 a) o pe río do de for ma ção na ci o nal ina u gu ra-se com a bula Inter
Co e te ra, do Papa Ale xan dre VI, que atri bu ía à Espa nha o do mí nio in te gral e
ex clu sivo so bre as ter ras, ain da ig no ra das, des co ber tas por Co lom bo (1493) – 
a esse do cu men to se guem-se o Tra ta do de Tor de si lhas (1494), a car ta de
Pero Vaz (1500) e o foral de Du ar te Co e lho (1534) –, ter mi nan do com uma 
ex ten sa documenta ção so bre a Inde pen dên cia;

b) com pre en den do o Pri me i ro Re i na do, a Re gên cia e o Se gun do
Re i na do, a par te se guin te, do Impé rio, inicia-se com o rom pi men to de D.
Pe dro I com Lis boa (1822) e en cer ra-se com a “fé de ofí cio” de D. Pe dro II
(1891);

c) o pe río do re la ti vo à Re pública, do pon to de vis ta do cu men tal, é
aber to pela pro cla ma ção dos mem bros do Go ver no Pro vi só rio (1889), para
en cer rar-se com o Ato Insti tu ci o nal [nº 1], que ins ti tu ci o na li za a Re pú bli ca
mi li tar (1964); e

d) a úl ti ma par te, re fe ren te ao cons ti tu ci o na lis mo, com pre en de a 
for ma ção do di re i to cons ti tu ci o nal brasi le i ro, in clu in do a Cons ti tu i ção
Espa nho la de 1812 e as ba ses da Re pú bli ca de Per nam bu co, for mu la das pe -
los mem bros da Re vo lu ção de 1817. Con tém os tex tos per ti nen tes do Impé -
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rio e da Re pú bli ca (atos con vo ca tó ri os das as sem bléi as cons ti tu in tes, an te -
pro je tos, pro je tos fi na is, as Car tas de 1824 a 1946 e suas emen das, bem como
a Cons ti tu i ção de 1988 e suas últi mas al te ra ções), além dos re gi men tos de to -
das as Cons ti tu in tes.

Guardando coerência com essa disposição, o desenvolvimento
temático obedece ao seguinte quadro geral:

Formação nacional:
I – ANTE CE DEN TES – Da bula pa pal de 1493 à no me a ção de Tomé

de Sou sa como Go ver na dor Ge ral em 1549 (vo lu me 1)
II – INDE PEN DÊN CIA – Des de o Re gi men to de 1677 até a pro cla ma -

ção no Ipi ran ga, em 1822 (vo lu me 1) 
Impé rio:
III – PRI ME I RO RE I NA DO – Dos atos ini ci a is do Impe ra dor D. Pe dro

até sua ab di ca ção, em 1831 (vo lu me 1)
IV – RE GÊN CIA – Da no me a ção da Re gên cia tri na pro vi só ria à

ques tão da ma i o ri da de no pe río do Ara ú jo  Lima, em 1840 (vo lu me 1)
V – SEGUNDO REINADO –  Des de a pro cla ma ção da ma i o ri da de de

D. Pe dro II até ao fi nal do Impé rio (vo lu me 2)
República:
VI – PRIMEIRA REPÚBLICA – Da pro cla ma ção da Re pú bli ca, em

1889, à do cu men ta ção re fe ren te a 1928 (vo lu me 3)
VII – REVOLUÇÃO DE 30 e GOVERNO PROVISÓRIO – Dos an te ce den -

tes do Go ver no Pro vi só rio à Assem bléia  Cons ti tu in te de 1934 (vo lu me 4)
VIII – SE GUN DA RE PÚ BLI CA – De 1934 a 1937, com pre en den do o

pe río do cons ti tu ci o nal (vo lu me 5)
IX – ESTADO NOVO – Des de 1937 até a re cons ti tu ci o na li za ção de

1946 (vo lu me 5)
X – TER CE I RA RE PÚ BLI CA – Da pos se de Du tra à de po si ção de Gou -

lart, em 1964 (vo lu mes 6 e 7)
Constitucionalismo:
XI – ANTECEDENTES – Da Cons ti tu i ção da Espa nha, as si na da em

Cá diz em 1812, até a ele i ção à pri me i ra  Assem bléia Cons ti tu in te, em 1822
(vo lu me 8)

XII – DO IMPÉRIO – Da con vo ca ção de fi ni ti va da Assem bléia que
se ria dis sol vi da até o Pro je to Na bu co de uma mo nar quia fe de ra ti va, de 1888 
(vo lu me 8)
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XIII – DA RE PÚ BLI CA – Des de a Im plan ta ção do Go ver no Pro vi só -
rio re pu bli ca no, em 1889, até a re vo ga ção do sis te ma par la men tar, em 1963, 
con tan do ain da com o cons ti tu ci o na lis mo de 1985 a 1996 (vo lu mes 8 e 9)

XIV – REGIMENTOS DAS ASSEMBLÉIAS CONSTITUINTES (Vo lu me 9)
(Esse úl ti mo vo lu me traz tam bém a re la ção dos cons ti tu in tes, a ti tu la ri da de
do po der po lí ti co na ci o nal, a bi bli o gra fia da obra e um ín di ce da do cu men ta ção
his tó ri ca).

As divi sões são precedidas de introduções explicativas do período
abrangido pela pesquisa documental, e de outras notas introdutórias aos
subperíodos históricos segundo os quais se dividiu o período. Assim, além
da introdução geral à obra e da introdução ao Império, temos introduções à
Independência, ao Primeiro Reinado, à Regência e ao Segundo Reinado.
Ao período republicano são consagradas uma introdução específica e outras
para a Primeira República, a Revolução de 1930, a Segunda República, o
Estado Novo e a Terceira República. Da mesma forma é aberta a parte
dedicada ao constitucionalismo.

Em 1973, veio a lume um primeiro exemplar desta obra,
coletânea de coletânea, organizado de sorte a inserir a Universidade Federal
do Ceará nas comemorações do sesquicentenário da Independência. Para
aquela edição, houve o empenho decisivo do professor Carlos d’Alge, com o
apoio do então reitor, professor Fernando Leite. O trabalho, porém, em sua
feição íntegra, a partir daí, transitou pelos gabinetes e mesas daquela
universidade e de sua editora, e nesse périplo perverso desapareceram
diversos documentos originais, alguns inéditos, na sua maioria jamais
relocalizados pela pesquisa. O projeto foi retomado em 1988, pelo Senado
Federal, graças à iniciativa da Drª Leila Castelo Branco Rangel, diretora
da Subsecretaria de Edições Técnicas, que assumiu a responsabilidade
editorial da coleção e determinou a organização dos primeiros originais,
pouco antes de licenciar-se.

Em 1989,  diagramou-se o texto e, iniciada sua composição no
Centro Gráfico do Se na do Federal, pas sou a receber a inestimável e
competente orientação de Rodrigo Rollemberg, do gabinete do Senador
Jamil Had dad –, so mos gratos a ambos; contou ainda com a revisão
supervisionada por João Evangelista Belém, das Edições Técnicas.

Desde 1988, esse órgão foi seguidamente dirigido por Ana Vilela
e Vilma Ferreira, enquanto a composição e revisão da coleção estavam em
andamento no Centro Gráfico. Com grande parte da obra já composta e em 
processo de paginação e revisão, a reunião de novo material e a pesquisa
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documental entraram a contar, a partir de 1995, com a colaboração de
Cristina Gualberto Cardoso, do curso de História da UnB, e de Fernando
Mousinho.

Em 1994, e até este momento, a direção da Subsecretaria de
Edições Técnicas passou a ser exercida por João Batista Soares de Sousa, a
cuja decisão, a cujo empenho e a cuja dedicação devem os autores, finalmente, 
esta edição. Por sua iniciativa, em 1996, executou-se ali a reorganização
editorial definitiva dos volumes, concertando o projeto e livrando a coleção
de muitos defeitos.

Nas quase duas décadas que mediaram entre o primeiro projeto
de pesquisa e a entrega dos originais deste primeiro volume ao Senado, os
autores contaram com a ajuda inestimável de pessoas amigas e pesquisadores
notáveis. Enumerar esses colaboradores é dever de justiça, em que pese o risco
das omissões involuntárias e sempre inevitáveis: Anselmo Frazão, Artur
Tavares Machado, Carlos Alberto Mazzei, Edilenice Passos, Eduardo Figueira
Marques de Oliveira, Francisco de Araújo Costa Sobrinho, Inácio Rodrigues
dos Santos Cunha, João Carlos de Medeiros Carneiro, Jorge Luís Rodrigues
Alves de Lima, José Gabriel Calmon da Costa Pinto, José Pedro da Costa
Barreto, Luís Nóbrega, Maria Isabel Reis Sada, Mário César Pinheiro Maia,
Maurício Araújo Rocha, Mauro Benevides, Nilza Teixeira Soares, Paula
Frassineti dos Santos Castro, Paulo César Ribeiro, Raul Lima, Rosa do Prado,
Rosângela Andrade Ribeiro, Vera Sá, Vicente Augusto, Válter de Moura
Cantídio, Wesley Gonçalves Brito e Wilson Magalhães Batista.

Rio de Ja ne i ro/For ta le za

PAULO BONAVIDES

ROBERTO AMARAL
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INTRODUÇÃO GERAL À  2ª EDIÇÃO

“Nes te país, a pi râ mi de do po der as sen ta
 so bre o vér ti ce e não so bre a base.”

JOSÉ BONIFÁCIO, O MOÇO

Oprincipal escopo desta coleção – sistematizar documentos de
parte da História do país, mormente de sua história política,
vista no contexto maior da vida social, ou seja, sem autonomia –

é favorecer as gerações contemporâneas, e as pósteras, com o fácil e
simplificado conhecimento, sempre à mão, do acervo documental, de base
verbal – daí, sempre, “textos” –, herdado das gerações anteriores, aquelas
que foram protagonistas de episódios e acon te ci men tos con jun ta men te
incorporados na chamada “História do Brasil”: desse conjunto maior,
amplo e completo, versamos tão-somente uma parte ou um aspecto – o da 
história política, história das instituições do poder, história do Estado,
qual nasceu e se desenvolveu entre nós. 

Para os efeitos desta pesquisa, considerou-se documento todo
texto (a) público (isto é, de veiculação e conhecimento notórios) ou (b)
privado (isto é, de circulação restrita, limitada a pequenos círculos de ordem
particular, ou familiar, ou reservada, epístolas de reduzido cur so etc.); tanto 
numa hipótese quanto noutra, sempre veículo de informação acerca de
determinado fato político, objeto de registro histórico. A informação será
nova ou reiterativa ou esclarecedora. Chega-se ao documento pela mão do
fato político consagrado historicamente. Considerou-se documental todo
sucesso de importância incontroversa, nada obstante de interpretação vária,
distinção que a pesquisa buscou contemplar. Terá em mente o leitor, todavia,
que a História, guiada de razões ideológicas preponderantes, desconheceu ou 
reduziu ao mínimo muitos fatos históricos, relevantes, se exa mi na dos por



outros prismas, tanto quanto diversos movimentos que, por motivos adiante
analisados, não lograram deixar rasto para a pesquisa documental, seja
pelas limitações de seus principais agentes, seja pelas características do próprio
movimento. Já na República, é de todo impossível a recuperação, por via
unicamente documental, do notável movimento de Canudos ou da sempre
ignorada construção e massacre de vila do Caldeirão, no Cariri cearense, por
exemplo. 

A as cen dên cia do fato so bre o do cu men to, em nos sa His tó ria, no
en tan to, não é ques tão dog má ti ca; não ol vi da rá o le i tor que na Re pú bli ca
mu i tos do cu men tos in ten ta ram fa zer his tó ria, ou mu dar-lhe o cur so (as car tas
fal sas con tra Ber nar des ou a “Car ta Bran di” con tra João Gou lart), e às ve zes
mes mo o lo gra ram (como acon te ceu com o “Pla no Co hen”). Se o con ce i to de 
fato po lí ti co teve qua se a fun ção de uma ca mi sa-de-for ça, ro te i ro in con tor ná vel, 
a pes qui sa do cu men tal al can çou ma i or li ber da de: do cu men tos até há pou co
con si de ra dos iné di tos ou de exis tên cia du vi do sa (ver bi gra tia, a no me a ção
do Ba rão de San to Ama ro para mi nis tro de Esta do) fo ram re ve la dos, ao mes -
mo pas so que se bus ca ram no vas e dis tin tas ver sões de tex tos con sa gra -
dos, fi xan do-se pos si vel men te as ver sões mais fi de dig nas. 

O des ti no des ta obra não é, con tu do, a bus ca de no vos fa tos
histó ri co ob je to da pes qui sa his tó ri ca –, mas a pes qui sa, iden ti fi ca ção, coleta e
me to di za ção da que les do cu men tos que cor ro bo ram a his tó ria po lí ti ca. Este
traba lho cons ti tui ta re fa tí pi ca de cri a ção; há a for mu la ção de fato his tó ri co e a
se le ção de fato his tó ri co; há o con ce i to de do cu men to po lí ti co e a se le ção de 
documen to po lí ti co, que o pes qui sa dor, se gun do cri té ri os que es ta be le ce rá,
con si de ra rá fi de dig nos. Daí He gel con fun dir fa tos e acon te ci men tos com
nar ra ção his tó ri ca, por tan to –  con clu í mos nós – com le i tu ra ide o ló gi ca (v. g., 
catego ria a pri o ri) do fato acon te ci do.

Histórico é todo fato econômico-político, cultural, agente/reagente
que interfere no nexo causal (no qual atuam elementos políticos, econômicos,
culturais e sociais), que dá sentido lógico, ou leitura orgânica, aos fatos
anteriormente e apenas aparentemente isolados, os quais, encadeados, isto é,
retomados ao seu natural, dão sentido aos acontecimentos e à vida social. Esse
fato é sempre contingente, fixado num tempo e num espaço certo, fungível e
recuperável, irrepetitível, inserido em circunstâncias singulares e precisas;
deriva de fato anterior, maior ou menor, e determina o fato seguinte.

O fato histórico desenvolve-se dentro de determinado quadro
axiológico e, segundo esse quadro, ou outra óptica, adquire valor, pois um
mesmo fato pode ter significados históricos e valorações distintas: a rebelião dos
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mineiros era, para os portugueses, inconfidência, conjuração; para os
brasileiros, revolução, patriotismo, heroísmo.

O fato his tó ri co, em bo ra pos sa ter, con tem po ra ne a men te, mais de 
uma va lo ra ção, é úni co, sin gu lar, ir re pro du tí vel, se não como far sa... Só
ad qui re sig ni fi ca do, ou seja, his to ri ci da de, no con tex to de suas ca u sas. 

Ci vi li za ção car to rá ria des de as ori gens lu si ta nas,1  afer ra da não
só ao pa pel e ao do cu men to es cri to, como à bu ro cra cia como es ta men to do
po der,2 nas ce mos com o ba tis mo de uma car ta e pe las mãos e bên çãos de um
es cri vão.

E cresceríamos qual país de “bacharéis” sem a mí ni ma ap ti dão
para as coisas da terra, entre as quais se incluiria o trabalho, ofício do braço
servil, a que não poderia sujeitar-se o senhor filho da terra, e eram todos 
brancos os que até teorizavam sobre sua indolência preconceituosa e
reacionária: “o trabalho em sua origem, nos seus inícios, foi escravo e só
pela evolução natural da sociedade humana tornou-se livre. Que mais
pode aspirar? Com a capa de reivindicações, o que quer de fato é o gozo, o
luxo.”3 O preconceito, porém, tinha conseqüências objetivas, seja o tratamento
policial de uma questão econômica, seja a alimentação de exércitos de
reserva industrial para evitar ainda mais a mão-de-obra: “As elites
dominantes expressavam forte xenofobismo, acrescido por um grande
desprezo pelo trabalho manual, herança do regime escravocrata.”

Dessa maneira, era negada ao pro le ta ri a do a condição de
cidadania, pois eram vistos como força de trabalho. À margem do mercado de
trabalho formou-se um enorme “exército de reserva industrial, típico das
sociedades em transição ao mundo industrial”.4 Sérgio Buarque de Holanda,
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1 Exem plo, en tre tan tos, de men ta li da de bu ro crá ti co-car to rá rio-au to ri tá ria an ti cul tu ral
do mi nan te no Por tu gal do sé cu lo XVIII pode ser re ti ra do do pro ces so para a li be ra ção
de tex tos, li vros para im pres são. A Nova Flo res ta, de Ber nar des, em bus ca de li cen ças,
per cor reu por seis anos as re par ti ções ce nsó ri as lu sas, de 1705 a 1711. Nes se pe río do, en tre
idas e vin das, re ce beu um mí ni mo de seis des pa chos e 27 as si na tu ras! Estão no co lo fão da obra.

2 Ver a pro pó si to a obra de Oli ve i ra Vi a na. Ver tam bém Sér gio Bu ar que de Ho lan da
(Ra í zes do Bra sil) e Rai mun do Fa o ro (Os do nos do po der), es pe ci al men te as pp. 388 e segs.
do pri me i ro vo lu me. Ver José de Alen car, de par ti cu lar em O sis te ma re pre sen ta ti vo.
Ri chard Gra ham (In: KEITH, Henry H., e EDWARDS, S. F. Con fli to e con ti nu i da de na
so ci e da de bra si le i ra. Rio de Ja ne i ro: Ci vi li za ção Bra si le i ra, 1970, p. 222) lem bra ser dig no de
nota “o quan to era ex ten sa a bu ro cra cia por tu gue sa já en tão bra si le i ra” ao tem po da
trans mi gra ção.

3 TINOCO, Brí gi do. Fun da men tos his tó ri cos do di re i to so ci al. Rio de Jane i ro: A No i te, 1955, p. 135.
4 PENA, Lin coln de Abreu. Uma his tó ria da Re pú bli ca. Rio de Ja ne i ro: Nova Fron te i ra, 1949, p. 133.



referindo-se aos colonizadores ibéricos, assinala a “repulsa que sempre lhes
inspirou toda moral fundada no culto ao trabalho”.5 

 Qu an do se abre para os pro ces sos ele i to ra is, o país ina u gu ra o
voto cen si tá rio. Foi esse Bra sil co lo ni al que che gou ao Impé rio e fez a Inde pen -
dên cia, para dar lu gar aos con des, aos vis con des, aos ba rões, aos ma re cha is,
aos al mi ran tes, aos cô ne gos, a uma so ci e da de que emer gia do la ti fún dio, da
mo no cul tu ra e do es cra vis mo. Uma so ci e da de ex tra ti vis ta, na qual tudo
quan to se pro du zia era mer ca do ria de ex por ta ção: a cana-de-açú car, o café, o
al go dão em plu ma, o pau-bra sil, as pe dras pre ci o sas, os mi né ri os das Ge ra is
etc.; ou seja, tra ta va-se, por con se guin te, de eco no mia vol ta da para fora, de
cos tas para a ter ra, com as vis tas e o co ra ção pro je ta dos so bre o além-mar,
pre sa, po li ti ca men te, aos in te res ses da cor te me tro po li ta na, por sua vez de -
ca den te e amar ra da eco no mi ca men te às bol sas de mer ca do ri as de Pa ris e
Lon dres, prin ci pal men te Lon dres.

De costas para si mesma, sua elite urbana – bacharéis, os
primeiros funcionários públicos, os comerciantes, os “correspondentes”
dos grandes fazendeiros, padres, professores de latim, a pequena nobreza
na Corte colonial e, depois, no Império – vivia com os olhos fixos na
praia, à espera do paquete, que era o meio de comunicação e informação.
Com efeito, o navio a colocava em contato com o mundo – vale dizer, com 
Lisboa, Paris e Londres (não necessariamente nessa ordem) –, trazendo à
terra bárbara os jornais europeus, sua cultura ultramarina, suas línguas
e até mesmo – contradição insolúvel seja do liberalismo, seja do
capitalismo – aquelas idéias “exóticas” de liberdade e republicanismo,
vitoriosas na França e nos Estados Unidos, tantas décadas antes do
despertar de nossa nacionalidade.

Aque les na vi os, que le va vam pe les, al go dão, café e ma de i ra,
tra zi am de vol ta cal ça dos, te ci dos e até água mi ne ral, e es cra vos. E ide o -
lo gia. Com efe i to, o trans por te da mer ca do ria ne gra per du rou até a ex -
tin ção do es cra vis mo. Intro du zi da a mão-de-obra re mu ne ra da nas co lô -
ni as in gle sas das Anti lhas, pro du to ras de açú car, hou ve a in ter ven ção
bri tâ ni ca, manu  mi li ta ri, no trá fi co de  es cra vos  para  o  Bra sil.  Gra ças 
à po lí ti ca de pre ços in ter na ci o na is da que le pro du to, lo gra mos a abo li ção do
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5 Ob. cit., p. 9. 



trá fi co e de po is do bra ço ser vil na la vou ra.6 Ain da as sim, fo mos o úl ti mo
país a fa zê-lo, des con si de ra da a re ci di va cu ba na. 

A es tra ti fi ca ção so ci al era ab so lu ta. De um lado, os co mer ci an tes da
pra ia, os do nos das ca sas de im por ta ção/ex por ta ção, com seus há bi tos prin ci pes -
cos de con su mo, re ga dos a vi nho fran cês, li nho in glês, seda da Chi na, man te i ga
e que i jo da Ho lan da, e pros ti tu tas fran ce sas e po lo ne sas. Do ou tro, os pe que nos
co mer ci an tes, os tur cos, os mas ca tes, os ar te sãos, os fâ mu los, os ser vi ça is, os
mes ti ços de toda or dem, os agre ga dos à casa-gran de ou ao so bra dão ur ba no.

A mentalidade colonial seria enfrentada na República de forma
mais efetiva com a Revolução de 30. A alienação político-cultural levara a
uma economia extrativista, e predatória, inimiga do progresso. Não se tratava
de promover aqui o desenvolvimento, mas de extrair da terra as mercadorias
reclamadas pelo consumo europeu. 

Cons ti tu iu o mer ca do in ter no sem pre um ob je ti vo na ci o nal se cun -
dá rio, como se cun dá ria se ria tam bém a vida po lí ti ca. Não ha via in ter me di a -
ção. Para quê a vida po lí ti ca, im pren sa, ins tru ção ou cul tu ra em so ci e da de tão 
dis tan te do cen tro de ci só rio, sem opi nião pú bli ca, com eco no mia pe ri fé ri ca
fun da da na oli gar quia ru ral, na ex por ta ção, na mo no cul tu ra, na de pen dên cia
e na es tra ti fi ca ção? Qual a ne ces si da de de for ma ção de mão-de-obra, se a co le ta
do café ou o cor te da cana ou a ex tra ção da pele ou a der ru ba da de flo res tas
não re que ri am téc ni ca nem es pe ci a li za ção? Se a ex plo ra ção da mão-de-obra
es cra va tor na va ren tá ve is a co le ta e a ex plo ra ção pre da tó ria?7
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6 É pra ti ca men te unâ nime a opi nião dos pes qui sa do res so bre o ver da de i ro et no cí dio em que se
cons ti tu iu a ex plo ra ção da mão-de-obra es cra va no Bra sil. No pe río do áu reo do trá fi co,
re sul ta va mais ba ra to ao plan ta dor de café flu mi nen se subs ti tu ir o es cra vo, mor to ou
pre co ce men te en ve lhe ci do pela fome e pe los ma us -tra tos, do que ali men tá-lo con dig na men te.
Ape sar dos flu xos de en tra da de es cra vos no país, a po pu la ção ne gra não cres cia, e os óbi tos eram 
su pe ri o res aos nas ci men tos. Isso se deve às co nhe ci das con di ções de su ma nas de ex plo ra ção do
ele men to ser vil e ao fato de, em cada dez es cra vos bra si le i ros, sete se rem ho mens.

7 CONRAD, Ro bert. The Des truc ti on of Bra zi li an sla very (1850-1888), Uni ver sity of Ca li for nia
Press, Ber ke ley-Los Ange les-Lon don, 1972, p. 24, ob ser va: “With the traf fic all but en ded
by 1852, Bri tish pres su re was re la xed. Yet a de ci si ve blow had been de li ve red to Bra zi li an
bon da ge, sin ce the slave population of that country, in the words Philip D. Curtin was ‘a
na tu rally de cre a sing sla ve po pu la ti on’, de pen dent upon the Afri can traf fic for its
per ma nent exis ten ce. A va ri ety of con di ti om and po li ci es con tri bu ted to the  ex cess of
de aths over births among sla ves in Bra zil and the ir con se quent ina bi li tity to ma in ta in the ir 
num bers through na tu ral re pro duc ti on. The se in clu ded a low ra tio of fe ma les to ma les, a
pa u city of mar ri a ges and fa mily life, a cus to mary dis re gard for sla ve pro geny, the
fre quent em pl oyment of harsh physi cal pu nish ment, im mo de ra te la bor for fe ma les as well 
as ma les, ina de qua te clot hing, poor and un sa ni tary food and hou sing com bi ned with poor 
me di cal care, epi de mi es, and (for newly im po r ted Afri cans) a new di se a se en vi ronment.”



So ci e da de de vida po lí ti ca ru di men tar, de opi nião pú bli ca in ci -
pi en te, não fo men ta va a im pren sa. Nem o ver ná cu lo se fa zia mis ter cul ti -
var; bas ta va o fran cês como lín gua dos sa lões ou o in glês como idi o ma das
car tas mer can tis, ser vin do o la tim de lín gua sa gra da, me di an te a qual o
se nhor da ter ra e dos ne gó ci os fa la va com Deus. Den tro, na casa-gran de,
via-se a lín gua por tu gue sa re le ga da a ta re fas me no res, mis tu ra da des de a
roça aos fa la res afri ca nos e des de as co zi nhas ao tupi das ín di as es cra vi za -
das, en tão ma jo ri tá rio. 

Para as vi a gens e os ne gó ci os, fora do Rio de Ja ne i ro, Sal va dor,
Olin da, Re ci fe, São Pa u lo, São Vi cen te, ou se usa va da lín gua ge ral – cer ta -
men te de base tupi – ou se usa va das “lín guas” in tér pre tes  às qua is se re fe -
rem os cro nis tas da épo ca.8

O português só se fez idioma nacional no século XIX, e para
tanto contribuiu a chegada da família real com seus burocratas. To da via, os
constituintes de 1823 ainda indagavam se deveriam instalar uma faculdade
de ensino superior, a primeira do país, fadada a ser obviamente uma
faculdade de Direito, em São Paulo, posto que naquela província se falava
muito mal a nossa língua [...].9

Não co nhe cía mos qual quer sor te de en si no re gu lar. Em 1750 a
ins tru ção de sa pa re ce ra com a ex pul são dos je su í tas. Só em 1827 o Impé rio
ins ti tu iu o en si no pri má rio pú bli co, por de cre to que nem ao me nos abria o ne -
ces sá rio cré di to para a cons tru ção das es co las e con tra ta ção de pro fes so res...
A ins tru ção, pri va ti va dos fi lhos dos fa zen de i ros e dos co mer ci an tes da pra -
ia, ser via a uma eli te que se ilus tra va na Eu ro pa, qua se sem pre cur san do
Di re i to, em Co im bra, Tou lou se, Mont pel li er e Lon dres. 

Re gres san do ao país, fi ca vam os ba cha réis re cém-gra du a dos, pre -
pon de ran te men te, na cor te. Fu tu ros per so na gens de Ma cha do, vi vi am da
ren da, do la ti fún dio, das fun ções car to rá ri as; en fim, com pu nham uma so ci e -
da de tra di ci o nal e pa tri ar cal. “No en si no, mi nis tra do por pa dres ca tó li cos, a
lín gua ins ti tu ci o na li za da ou era o la tim ou o por tu gês à ima gem do la tim:
mas tra ta va-se de prá ti ca es co la ri za da pri vi le gi a da da, para a for ma ção de sa -
cer do tes. A ca te que se dos ca te cú me nos ín di os se fez, por lon go tem po, mes -
mo de po is da ex pul são dos je su í tas, na lín gua ge ral.”10
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8 Cf. HOUAISS, Antô nio. A cri se de nos sa lín gua de cul tu ra. Rio de Ja ne i ro: Tem po Bra si le i ro,
1983, p. 33. 

9 Idem, O por tu guês no Bra sil. Rio de Ja ne i ro: Uni bra de-Unes co, 1985, p. 7. 
10 Idem. A cri se de nos sa lín gua de cul tu ra, p. 33. 



País as sim de anal fa be tos e de se mi le tra dos, po pu la ção sub nu tri da
e mar gi na li za da, sob o do mí nio de uma eli te re fi na da e cul ta, mas ali e na da
aos in te res ses e aos qua dros de va lo res eu ro pe us; eli te eu ro pe i cen tra da des de 
os pri mór di os, apar ta da do país. Mas ain da as sim re i na va ali uma mi la gro sa 
anar quia ra ci al – fun da da no ide al de “bran que a men to”, ra cis ta –,11 ar re -
dan do-se da que les va lo res que já mo bi li za vam o con ti nen te – abo li ci o nis mo,
re pu bli ca nis mo, in de pen dên cia, li be ra lis mo –, do qual de se ja va cin dir-se
para me lhor mar car-se como di ver sa, como se o his pâ ni co se opu ses se ao lu -
si ta no, e pu dés se mos ser fran ce ses ou in gle ses; de qual quer sor te, a bra si li -
da de se an te pu nha à la ti no-ame ri ca ni da de, que aos olhos des sa eli te po de ria
ame a çar seu pro je to auto-eu ro pe i zan te. 

A tipografia – até então proibida, tanto quanto os teares – só
chegou ao Brasil em 1808, com o Príncipe D. João, que aqui mandou
instalar os prelos trazidos de Lisboa. Era a Imprensa Régia (precursora da
Imprensa Nacional republicana), fundada para atender às necessidades do
novo Estado: imprimir os papéis da Corte e divulgar os atos e documentos
oficiais do Governo. 

A par tir de se tem bro de 1808, pre en cheu essa fi na li da de e
prin ci pi ou a edi tar a Ga ze ta do Rio de Ja ne i ro, se ma ná rio de qua tro
pá gi nas que cir cu lou até 31 de de zem bro de 1822, quan do foi subs ti tu í do
pelo Diá rio do Go ver no , am bos, sem em bar go de seus ca rac te rís ti cos,
su je i tos a cen su ra pré via... Por isso mes mo, o pri me i ro jor nal bra si le i ro
ha ve ria de ser o Cor re io Bra zi li en se (de 1º de ju lho de 1808 a de zem bro
de 1822), edi ta do e im pres so em Lon dres e que cir cu la va no Bra sil clan -
des ti na men te.

Enquan to isso, en tre os des pre za dos his pâ ni cos, a im pren sa fôra
in tro du zi da no Mé xi co em 1533, no Peru em 1684, no Pa ra guai (Mis sões)
em 1700, na Argen ti na em 1780, na Ve ne zu e la em 1808. Não há por que
es tra nhar mos que em 1889, ano da pro cla ma ção da Re pú bli ca, isto é, da
im plan ta ção me ca ni cis ta do mo de lo nor te-ame ri ca no de re pú bli ca e fe de ra ção
(de po is da im por ta ção não me nos me ca ni cis ta do mo de lo in glês de par la -
men ta ris mo), pos su ís se mos tão-so men te cin co es co las de en si no su pe ri or:
duas de Di re i to (Olin da e São Pa u lo), duas de Me di ci na (Rio de Ja ne i ro e
Ba hia) e uma Po li téc ni ca (Rio de Ja ne i ro).

 A pri me i ra uni ver si da de bra si le i ra – a an ti ga Uni ver si da de do
Bra sil – sur giu em 1922, fru to da re u nião pre ci pi ta da de es co las sin gu la res,
a fim de que pu dés se mos con ce der o tí tu lo de dou tor ho no ris ca u sa ao Rei
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11 Ver SKIDMORE, Tho mas E. Pre to no bran co. Rio de Ja ne i ro: Paz e Ter ra, 1976.



Alber to, da Bél gi ca, hós pe de de gala das fes tas do cente ná rio da Inde pen -
dên cia. A cor te sia nos im pu nha a re tri bu i ção de genti le za com a qual,
décadas an tes, ha via sido dis tin gui do nos so Pe dro II. 

O objetivo, na construção propositada dessa sociedade ágrafa e
autoritária, era evidente: reforçar o hiato entre o culto e o democrático,
entre o povo e seus representantes, entre a sociedade e o poder, entre o povo
e os heróis de sua História escrita. 

A le i tu ra de nos sa crô ni ca do cu men tal é elo qüen te em sur pre en der 
ta ma nho au to ri ta ris mo, para o qual se ri am fun da men ta is o agra fis mo e a
ali e na ção, ten do por efe i to a ma ni fes ta au sên cia do povo – o povo-mas sa,
co le ti vo, e o povo-ci da dão, o ho mem co mum, o José, o Sil va, o Alves, no re la to 
da His tó ria. 

Qual o Brasil que despertava para a maioridade? 
“Vida so ci al não exis tia por que não ha via so ci e da de; ques tões

pú bli cas tam pou co in te res sa vam e mes mo não se co nhe ci am: quan do mu i to,
sa bi am se há paz ou guer ra.”12 Se ao Infan te re bel de cre di ta-se a an te ci pa ção
da Inde pen dên cia, foi o Lor de Coch ra ne (Con de de Dun do nald e Mar quês
do Ma ra nhão, ex pul so da Ma ri nha bri tâ ni ca e con tra ta do por D. Pe dro por
su ges tão de José Bo ni fá cio) quem ex pul sou tro pas por tu gue sas da Ba hia e do 
Ma ra nhão, efe ti van do a pos se do ter ri tó rio; foi Can ning,13 mi nis tro in glês
dos Ne gó ci os Estran ge i ros, quem le vou Por tu gal à re sig na ção, efe ti van do a
Inde pen dên cia e tor nan do pos sí vel a fu tu ra obra de con so li da ção que a
Re gên cia en ce ta ria. Ain da o exér ci to bra si le i ro, o exér ci to de D. Pe dro,
na que les tem pos in se ria em suas hos tes um ma jo ri tá rio efe ti vo de mer ce ná -
ri os ir lan de ses e ale mães,14 para não fa lar na ofi ci a li da de por tu gue sa in cor -
po ra da à tro pa de li nha, de po is de Ma de i ra ha ver ca pi tu la do na Ba hia,
de pon do as ar mas. 

Nos sa pri me i ra Cons ti tu in te, con vo ca da, no me a da e dis sol vi da
pelo prín ci pe ab so lu tis ta, era for ma da de 23 dou to res em Di re i to, sete em
Câ no nes, três em Me di ci na, 22 de sem bar ga do res, nove clé ri gos, sete mi li ta res.
To dos li ga dos à pro pri e da de da ter ra. Os agen tes de nos sa His tó ria têm pou cos 
so bre no mes. São “[…] no Rio de Ja ne i ro os Sil va Cou ti nho, os Álva res de
Alme i da, os No gue i ra da Gama, os Car ne i ro de Cam pos, os Pe re i ra da Cu nha,
os Fur ta do de Men don ça, os Sou sa Fran co; na Ba hia, os Sil va Lis boa, os
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Car va lho e Melo, os Cos ta Car va lho, os Ara ú jo Gu i ma rães, os Fran ça, os
Fer raz; em Mi nas, os Re sen de Cos ta, os Cus tó dio Dias, os Ma nu el da Cos -
ta, os Vas con ce los; em São Pa u lo, os Cam pos Ver gue i ro, os Andra da, os
Ve lo so de Oli ve i ra; em Per nam bu co, os Ma ria Ta va res e mais tar de os
Sou sa Leão, os Rego Bar ros, os Ca val can ti, os Pais Bar re to; e as sim por di -
an te, ba cha réis de Co im bra, qua se to dos li ga dos à pro pri e da de ter ri to ri al, à 
es cra va tu ra; pa dres de in fluên cia, e aqui e ali, ex tre man do já a sua uti li da de 
po lí ti ca, os mi li ta res”.15 Na Re pú bli ca – al can ça da pela ali an ça de in te lec -
tu a is com mi li ta res –, os ba rões fo ram subs ti tu í dos pe los “co ro néis”. Sur -
giu a clas se mé dia, e, fi nal men te, a bur gue sia in dus tri al e o pro le ta ri a do. E,
por um lar go pe río do, os ge ne ra is. 

Mas nada disso alterou a nomenclatura e o pódio dos nossos heróis;
ao poder absoluto dos senhores de terra e escravos, seguiu-se o poder
autoritário dos senhores da terra e do capital, elevado a um maior grau
de concentração depois que o país se industrializou. Enfim, a economia
rural, relutante, não sem traumas, cedeu praça à força emergente das
cidades, e o povo seguidamente foi às ruas, mas raramente fez história
própria. Quase sempre serviu de massa de manobra da mesma burguesia, 
que, crise após crise, se conservou olímpica e inviolável no comando
político. A pesquisa documental reitera essa afirmação de denúncia do
exílio a que em sua História foi submetido o povo. 

Sem o povo-mas sa, fez-se a Abo li ção, fez-se a Inde pen dên cia,
fez-se a Re pú bli ca, até che gar-se às “re vo lu ções”-quar te la das des te sé cu -
lo XX. Ain da sem povo-povo, se fi ze ram as in sur re i ções “po pu la res”, o
le van te de 1922, os dois Cin co de Ju lho, a Co lu na Pres tes e a Re vo lu ção de
30. Os tex tos gra vam os no mes dos te nen tes e fu tu ros bri ga de i ros, ge ne ra is
e ma re cha is Edu ar do Go mes, Si que i ra Cam pos, Mi guel Cos ta, Isi do ro
Dias Lo pes, ca pi tão Car los Pres tes, fu tu ros ma re cha is Ju a rez Tá vo ra,
Cor de i ro de Fa ri as; ba cha réis João Alber to, Ge tú lio Var gas, Osval do
Ara nha.

Sem povo, es cre veu-se uma his tó ria em que os per so na gens ja -
ma is são ex tra í dos dos es ta men tos in fe ri o res da pi râ mi de so ci al. Nos sos
he róis cos tu mam ser os ba cha réis da Incon fi dên cia, re cém-che ga dos de
Co im bra, e o al fe res Ti ra den tes, os Andra da, os Bra gan ça, a prin ce sa e o
seu con de, o Du que de Ca xi as, o al mi ran te Ta man da ré, o pro fes sor Ben -
ja mim Cons tant, os ma re cha is De o do ro e Flo ri a no, o em ba i xa dor Na bu -
co, o ba rão do Rio Bran co, o con se lhe i ro Rui Bar bo sa; os re pre sen tan tes
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da plu to cra cia ca fe e i ra, os re pre sen tan tes da pe cuá ria mi ne i ra, os es tan ci e i -
ros do Sul, os re pre sen tan tes da bur gue sia in dus tri al e fi nan ce i ra. E os ge -
ne ra is.

Esse quadro, insuladamente, talvez faça da pesquisa documental, 
entre nós, não obstante seu desprestígio, ainda mais reveladora do que o é
em outros centros. Sobre outras histórias, sobreleva o caráter autoritário de
nossa formação social. 

Em um Esta do de ori gens co lo ni a is cen tra li za das, de nú cleo cen -
tra li za dor e au to ri tá rio, ha ve ri am de pre do mi nar, en tre os po lí ti cos, os do cu -
men tos pú bli cos. Há a ex pli cá-lo esse mes mo ca rá ter eli tis ta, au to ri tá rio, de
nos sa so ci e da de, mas se faz necessário res sal tar por igual o ca rá ter de nos so
Esta do; se, de uma par te, foi ele sem pre, mu i to mais que em ou tras na ções, o 
cen tro de sua for ma ção so ci al e eco nô mi ca, o eixo ao re dor do qual se cons -
tru iu a ci vi li za ção e gra vi tou a na ci o na li da de, aqui, dis tin ta men te do que
acon te ceu na ma i o ria dos ou tros Esta dos mo der nos, com ele des de cedo se
con fun di ram os in te res ses das for ças do mi nan tes. 

No seio do Estado é que os conflitos e os jogos de interesses se
resolviam. Isso se fez mais nítido durante o período imperial, mas não ficou
ausente na República, que não altera nem tampouco põe em risco a
fidedignidade histórica da pesquisa documental. São sempre os vencedores – 
e não foram mais no Império do que na República, nem mais aqui que
alhures – que ministram a sua versão da História, e a História não é,
necessariamente, o fato real, o fato acontecido, mas, sempre, o fato anotado,
o fato registrado, não necessariamente do modo como ocorreu, mas da
maneira como foi narrado. 

A His tó ria sis te ma ti za ver sões, não raro uni la te ra is. A pes qui sa 
do cu men tal visa a di mi nu ir, no re gis to his tó ri co, o peso da ver são das
ver sões, pois a His tó ria vi gen te é qua se sem pre a re es cri ta, por au to res
no vos, de tex tos an ti gos, de au to res tam bém an ti gos, mu i tos li mi ta dos à
nar ra ti va e pou cos à aná li se de fa tos, pre do mi nan te men te su pe res tru tu -
ra is, pe ri fé ri cos, epi só di cos, ca su a is. “A pro du ção dos fa tos e atos his tó ri -
cos é sem pre mí ni ma, com pa ra da com a pro du ção não só dos fa tos e atos
in di vi du a is, que são re co lhi dos ape nas pela lem bran ça pes so al e fa mi li ar,
mais ain da com aque la imen sa co le ção de fa tos mor tos a que se re fe riu
Karl Marx. Esses fa tos mor tos, que cons ti tu em o pas to pre fe ri do da his -
to ri o gra fia an ti quá ria, são mi u de zas e mi nú ci as, que de ve ri am con ti nu ar 
en tre gues ao es que ci men to uni ver sal, ou nas ce ram de far sas e pa ró di as,
ten ta ti vas de re pe ti ção his tó ri ca, quan do os mor tos não en ter ra ram seus
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mor tos. Eles são, en fim, aque la es có ria, aque le lixo de que fa la va Ma ca u -
lay.”16 

Não nos in cum be su prir a ca rên cia de es tru tu ra ló gi ca de que
pa de cem os es tu dos his tó ri cos mais no tá ve is. O que se ofe re ce ao pú bli co –
obra de ci en tis tas po lí ti cos, e não de his to ri a do res – não é o in ten to de uma
nova His tó ria do Bra sil, nem mu i to me nos um pro je to de his tó ria da ci vi li -
za ção bra si le i ra. Nem é por igual uma his tó ria po lí ti ca. Lan ça-se, tão-so -
men te, o mo sa i co do cu men tal, cuja aná li se po de rá fa vo re cer a cons tru ção,
pelo es pe ci a lis ta, de sua ver são his tó ri ca, de sua in ter pre ta ção de de ter mi na -
da ocor rên cia po lí ti ca.

Caberá ao leitor, segundo sua especialização e vinculação
filosófica, compor as diversas peças desse dominó; nossa tarefa executou-se
quando lhe colocamos à disposição aquelas peças que nos foi possível re cu pe -
rar e as ordenamos de forma sistemática, lógica, averiguável. Cada qual
armará o “jogo” de sua conveniência, porquanto pretendemos, apenas, pôr à 
disposição do documentando os materiais documentadores disponíveis, mas
dispersos em livros, e estes em bibliotecas e ar qui vos, pú bli cos e privados, e
ambos, principalmente os primeiros, objeto de dilapidamento tão notório
quanto eficaz.

Uma função quase só de documentalística, não fossem as
introduções aos distintos períodos estabelecidos por uma pura questão de
método, a que não foram estranhos critérios ideológicos, convencionamos
dividir a História deste país. Já aí se vê que a documentalística é também, ou 
foi nesse caso, ofício político, visto que a simples periodização representa
intervenção interpretativa da História. Que não está nem correta nem
errada e que não se oferece em substituição de nenhuma outra, pois todas as
periodizações, recurso de método, são corretas simplesmente enquanto
atendem às necessidades expositivas do documentador, analista da História
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16 RODRIGUES, José Ho nó rio. In: A pe qui sa his tó ri ca no Bra sil. São Pa u lo: Ed. Na ci o nal, 1982,
p, 32. Afon so Ari nos si tua-se en tre os mu i tos crí ti cos da his to ri o gra fia ofi ci al. Para ele, “ […] a 
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su pe res tru tu ra. O seu ob je to tem sido a nar ra ti va cir cuns tan ci a da des sas co erên ci as; o
es cla re ci men to pa ci en te de seus pon tos obs cu ros, sem en tre tan to ne nhu ma pre o cu pa ção
ou tra, nem mes mo a de li gar es ses fa tos, que não se pro du zem por ge ra ção es pon tâ nea,
nem pela fan ta sia de al gu ma di vin da de irô ni ca e dis pli cen te, às suas ori gens e a suas
con se qüên ci as hu ma nas. Escre ver His tó ria não é con tar his tó ri as. Nem o tra ba lho do
his to ri a dor se si tua en tre o do re lo jo e i ro e o do de ci fra dor de cha ra das.” (Con ce i to de
ci vi li za ção bra si le i ra, p. 18.) 



e da política. O pesquisador acha-se sempre a informar pela sua concepção
do mundo. 

Por motivos que dispensam demonstração, afigura-se-nos que os mais 
de setenta anos de vida republicana abrangidos pela pesquisa (novembro de 1889
a abril de 1964) foram, incomparavelmente, os mais ricos, do ponto de vista do
acervo documental. Superiores ao longo período que se dilata dos antecedentes do 
descobrimento, da formação colonial e da campanha da Independência até a
derrubada do segundo imperador. A vida social mesma do país, o nível da
produção gráfica e armazamento documental explicam que assim seja, como
explicam também a soma maior de documentos privados, recuperados, postos à
disposição do analista de nossa história republicana. Acresça-se a isso a
contigüidade histórica, facilitadora da sobrevivência documental, bem como a
preocupação mais acentuada a partir do segundo quartel do século (note-se que a
Coluna Prestes tinha um “historiador oficial” – Lourenço Moreira Lima), com a
produção e conservação documental e a organização de arquivos particulares,
preocupação dominante de último entre os estadistas modernos.

Nes se meio, tam bém se en con tram ex pli ca ções para o fato de, no
Impé rio, ser ain da mais pon de rá vel a ori gem e na tu re za pú bli cas dos do cu -
men tos po lí ti cos. Mas a ex pli ca ção fun da men tal re si de, se gun do en ten di men to
nos so, no de sen vol vi men to da vida so ci al, na am pli a ção da es co la ri da de, no
cres ci men to das mas sas le tra das e se mi le tra das, no pa pel novo que o de sen vol -
vi men to so ci al pro pi ci a rá a nos sos agen tes his tó ri cos. As ex pli ca ções mais ci -
en tí fi cas re mon tam ao pro ces so so ci al bra si le i ro. 

É ób vio, tam bém, que os do cu men tos dos anos de 1930 a 1964 se -
rão, nes ta co le tâ nea, re la ti va men te os mais nu me ro sos. Com efe i to, des de
aque le mo vi men to de pre ten di da re ge ne ra ção dos cos tu mes po lí ti cos – mas
que fun da men tal men te de fla gra va a pri me i ra gran de (con quan to con jun tu ral
e pe ri fé ri ca) der ro ta do la ti fún dio e as si na la va a emer gên cia do mo vi men to so -
ci al ur ba no –, o país tem vi vi do qua se sessenta anos atri bu la dos e di fí ce is, dos
mais cru ci a is para a his tó ria da Re pú bli ca e da Fe de ra ção, e cujo sen ti do não
per ce be rá nun ca o le i tor in fen so ao exa me dos fa to res ide o ló gi cos que en tra -
ram a atu ar no pen sa men to bra si le i ro e a re for mar as ba ses cons ti tu ci o na is de 
nos sa re a li da de, tra zen do para o pros cê nio das ins ti tu i ções pá tri as a nova
ima gem de luta so ci al, que veio de i tar aqui, so bre a so ci e da de la ti no-ame ri ca -
na, a som bra de pro fun dos re fle xos e gra vís si mas co mo ções.

Deu-se por esse modo o des per tar de toda a Amé ri ca La ti na para
as im pli ca ções da mi sé ria e do sub de sen vol vi men to. De sor te que po vos até
on tem con ti dos nos qua dros da tra di ção e nar co ti za dos pela par ti ci pa ção abs -
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tra ta, numa de mo cra cia for mal, de sam pa ra da de mo ti va ções ide o ló gi cas, su bi -
ta men te se le van tam con tra o pas sa do, pro tes tan do por um novo des ti no e
uma nova for mu la ção da con vi vên cia so ci al, por um de no mi na dor co mum de
paz, pro gres so, com pre en são e li ber da de. 

Sem em bar go des sa ave ri gua ção,  nos sa His tó ria, a his tó ria na ci o nal,
per ma ne ce ópe ra de pou cos ato res. 

Mal saídos da República militar – sem que tenha cessado a
preeminência da farda sobre a casaca (e a toga) dos civis –, vivemos, com o
fim dos trabalhos da Constituinte, os momentos finais da transição
democrática, que desembocaria em governos civis e democráticos, erigidos
pelo princípio da soberania popular. A análise do que foram esses governos é 
matéria para outros ensaios. 

É de todo sabida a espetacular vertiginosidade do ritmo das
mudanças políticas no conjunto da América hispânica – da qual, por
preconceito ideológico, nossas elites se sentem tão arredadas –, bem
assim o ritmo inegavelmente mais lento das mudanças políticas no
Brasil.

Ilus tra essa evi dên cia uma aná li se sim ples com pa ra ti va dos pro -
ces sos po lí ti cos ar gen ti no e bra si le i ro. Ca rac te rís ti ca co mum a to dos os pa í -
ses da Amé ri ca es pa nho la é a ve lo ci da de do rit mo das mu dan ças ra di ca is, à
di re i ta e à es quer da, seja de sen ti do re a ci o ná rio ou pro gres sis ta, seja de di re -
ção a go ver nos mais to ta li tá ri os, seja rumo a pro je tos mais de mo crá ti cos do
pon to de vis ta po lí ti co e mais adi an ta dos do pon to de vis ta so ci al.

Essa ve lo ci da de – Uru guai, Argen ti na, Ni ca rá gua, Peru – põe-se 
em con tras te em face dos rit mos len tos se gun do os qua is aná lo gas trans for -
ma ções se dão no Bra sil. A que da do Go ver no cons ti tu ci o nal de João Gou lart 
em 1964 co me çou a ser ma qui na da no dia mes mo de sua pos se,17 e, na ver -
da de, o pro je to de re to ma da mi li tar de i ta suas ra í zes na cri se cujo epí lo go
for mal foi o su i cí dio do Pre si den te Ge tú lio Var gas. O pro ces so de re de mo -
cra ti za ção – que ain da pros se guia em 1988, e só se con su ma ria com a nova
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17 O Ge ne ral Odylio Denys, em seu li vro de me mó ri as Ci clo re vo lu ci o ná rio (Rio de Ja ne i ro:
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Cons ti tu i ção e com o re tor no das ele i ções di re tas – prin ci pi ou com o go ver no 
Ge i sel (1974-1979), me di an te a pro mes sa de dis ten são “len ta, gra du al, se -
gu ra”, aliás, anun ci a da tam bém no dis cur so de pos se de seu an te ces sor,
Gar ras ta zu Mé di ci (1969-1974), pre si den te da fase pro to fas cis ta da Repú -
bli ca mi li tar.

Enquan to isso, a Argen ti na saía da mais in sa na das di ta du ras
con tem po râ ne as e do mais ir res pon sá vel re gi me mi li tar que o con ti nen te
já co nhe ceu, para ime di a ta men te efe tu ar ele i ções di re tas em to dos os ní ve is,
in clu in do a pre si dên cia da Re pú bli ca. A esta é ele va do um ci vil, que,
so bre to mar pos se, pro mo ve nos tri bu na is o jul ga men to e a con de na ção dos 
mi li ta res seus an te ces so res, res pon sa bi li za dos, com seus mi nis tros e
prin ci pa is co man dan tes, por cri mes mi li ta res e  co muns, fato iné di to em 
nos sa crô ni ca po lí ti ca. Mas à ra pi dez de um pro ces so se tem con tra pos to
a pro mes sa de me nor gama de ris cos de ou tro. Esta ría mos me nos sen sí -
ve is a re tro ces sos, tal vez por que os re gi mes au to ri tá ri os se jam aqui
mais du ra dou ros... 

De co mum a es ses pa í ses, e à Amé ri ca La ti na como um todo, há
que con sig nar a re va lo ri za ção crí ti ca da idéia de de mo cra ti za ção, re va lo ri za -
ção que se faz acom pa nhar dou tra dis cus são, tam bém agu da e agô ni ca,
acer ca do sen ti do de de mo cra cia, se se tra ta de um con ce i to abs tra to, ads tri to
à are na po lí ti ca e às elu cu bra ções, ou se, ao con trá rio, e fi nal men te, com pre -
en de uma ta re fa que se deve es ten der aos pla nos so ci a is e eco nô mi cos, não
obs tan te to dos os ris cos de cor ren tes des sas in cur sões. Espe ra-se que a len ti -
dão de de ter mi na dos pro ces sos seja re com pen sa da pela ma i or pro fun di da de
de suas ra í zes. 

Espera-se, deseja-se, mas nada induz à sua crença. 
Pelo contrário, a História contemporânea fortalece os pactos de

elites –  e o exílio histórico do povo. Assim se deu com a eleição de Tancredo
Neves, possibilitando, com a ascensão da nova ordem, apoiada na vontade
popular, a projeção da ordem antiga, condenada pelo mesmo imperativo
popular. Se Tancredo representava um passo adiante no processo de
redemocratização, significava também a garantia de que o passo não seria
tão largo quanto desejava o sentimento nacional. 

Com de ba te e o povo nas ruas – as “Di re tas Já” –, fez-se a
tran si ção do re gi me no re gi me; o eco das gran des ma ni fes ta ções con tra -
ba lan çou o po der das ar mas (os ci lan do, en tre um e ou tro, os in te res ses
eco nô mi cos), e as sim po lí ti cos e mi li ta res pu de ram con cer tar o gran de
acor do que da ria a ele i ção de Tan cre do, a Emen da Cons ti tu ci o nal nº 25,
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as ele i ções de pre fe i tos e a sus ten ta ção do go ver no Sar ney, con ti nu a dor
da an ti ga or dem na nova or dem, da an ti ga or dem con ser va do ra na nova
or dem “re no va do ra”.

O povo, que re gres sa ra ao si lên cio de suas vi das, re tor na à
ati vi da de po lí ti ca para as se gu rar a al ter na ti va po lí ti co-jurídica en gen -
dra da para a Cons ti tu in te de 1988; e ou tra vez mais o pac to de eli te as -
se gu ra rá, com o res pal do da opi nião pú bli ca e do ele i to ra do, a re cons ti -
tu ci o na li za ção sem mu dan ça, ou a re no va ção sob a cu ra te la dos con ser -
va do res.

Não tendo havido ruptura da ordem constitucional anterior (que, 
ao con trá rio, se projeta no novo regime), a constitucionalização brasileira se
dá por um processo sui generis: sob o controle do regime “deposto”. O
processo político passou a reger-se pela “carta-compromisso”18 de Tancredo, 
mais forte que a vontade da Nação, posto que, tendo a assinatura do
Presidente morto, tinha também o aval dos militares, que a poderiam
invocar sempre que alguma interpretação menos ortodoxa tendesse a puxar
o governo um pouco que fosse à esquerda.

Assim, por exem plo, a anis tia aos mi li ta res cas sa dos pelo re gi me
de 1964 fez-se res tri ta, e de for ma igual men te res tri ta se pro ce deu, sem pre
em nome da “car ta”, à con vo ca ção da “Cons ti tu in te”: ao in vés da pro me ti da 
Assem bléia Na ci o nal Cons ti tu in te con vo ca da por ple bis ci to e le gi ti ma da
pelo re fe ren do da Na ção, um Con gres so sem po de res cons ti tu in tes de pri me i ro
grau atri bu iu ao Con gres so or di ná rio a ser ele i to em 1986 aque les mes mos
po de res cons ti tu in tes de que ca re cia.

As ele i ções de ram-se sob o im pé rio do “en tu lho au to ri tá rio”: todo o
ar ca bou ço ju rí di co do au to ri ta ris mo mi li tar per ma ne ceu em vi gor, a co me çar,
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18 O en tão Se na dor Fer nan do Hen ri que Car do so (De ba tes do III Encon tro do Fó rum Cone Sul.
Fo lha de S. Pa u lo, 20 de maio de 1986) atri buiu a essa “car ta-compromisso” tan to a
im pos si bi li da de de con vo ca ção de uma as sem bléia na ci o nal cons ti tu in te (com po der
cons ti tu in te ori gi ná rio de pri me i ro grau) quan to a de ci são de re a li zar jun tas as ele i ções para o
Con gres so e os go ver nos es ta du a is. Para o se na dor, a Cons ti tu in te não se re a li zou an tes
sim ples men te por que as For ças Arma das não ace i ta vam. São suas pa la vras: “Qu an do se fez a
car ta-compromisso da Ali an ça De mo crá ti ca, co lo cou-se cla ra men te que a for ma da Assem bléia
Cons ti tu in te se ria con gres su al. Cla ra men te, não. Expres sou-se algo que le va va a essa
in ter pre ta ção, como ins tru men to de ne go ci a ção com as For ças Arma das, que es ta vam, como
ain da es tão, por trás do sis te ma de po der. Se gu ra men te, isso foi tam bém, e é, um li mi te ao
pro ces so efe ti vo de de mo cra ti za ção, e por isso as For ças Arma das não que ri am.” E afir mou
mais: “Hoje em dia já não é as sim. As For ças Arma das não te ri am nada a se opor a uma
pro pos ta que des se ex clu si vi da de à  Cons ti tu in te. Mas, quan do se pac tu ou, foi as sim, e por isso
não te mos uma Cons ti tu i ção mais pura, e por isso te mos este sis te ma trans for mis ta.”



exem plo mais es can da lo so, pela Lei de Se gu ran ça Na ci o nal; as ele i ções fi ze -
ram-se ain da sem a “ex clu si vi da de”, quer di zer, os re pre sen tan tes fo ram ele i tos
como de pu ta dos e se na do res, fun ções que acu mu la ram com o exer cí cio “cons ti -
tu in te”; e mais: as ele i ções fi ze ram-se, ao mes mo tem po, em to dos os pla nos,
com su pre má cia das ele i ções ma jo ri tá ri as e dos te mas pro vin ci a nos so bre as ele -
i ções pro por ci o na is (cons ti tu in tes) e as ques tões na ci o na is e ins ti tu ci o na is; a
pro pa gan da gra tu i ta pelo rá dio e te le vi são nun ca foi igua li ta ri a men te tão for -
mal quan to nes se ple i to, de sor te que vá ri os par ti dos dis pu nham de cer ca de um 
mi nu to diá rio para a ve i cu la ção de seus can di da tos e de seus pro gra mas, en -
quan to os três ma i o res par ti dos dis pu nham de 30, 40 e mais mi nu tos diá ri os!

Uma le gis la ção ele i to ral dra co ni a na con tro lou os de ba tes e a pro -
pa gan da, mas não fre ou a or gia do po der – de to dos os po de res, não só do po -
der eco nô mi co –, e a le gião de vo tos nu los foi qua se igual à soma dos vo tos po -
si ti vos e vá li dos; ao fi nal, pela vez pri me i ra, o voto vá li do re ve lou-se pre do mi -
nan te men te não me tro po li ta no, e, por con se guin te, têm pre sen ça ma jo ri tá ria
em to das as ban ca das os de pu ta dos es ta du a is e fe de ra is de ori gem ele i to ral no
hin ter land de seus es ta dos. “Estra nha re de mo cra ti za ção, sem dú vi da”, ex cla -
ma ria Fer nan do Hen ri que Car do so, o ex-lí der do go ver no no Con gres so.19

Para o se na dor na épo ca, a re gra po lí ti co-ins ti tu ci o nal do novo
re gi me, por ele de no mi na do de “trans for mis ta” foi a da pos ter ga ção e in de fi -
ni ção da or dem ins ti tu ci o nal. Essa po lí ti ca de con tí nua pos ter ga ção le va da a 
cabo pelo Go ver no Sar ney re a li zou um pac to im plí ci to com a “mu dan ça
res pon sá vel”, vale di zer, o es pí ri to do “não va mos fa zer já o que pode ser fe i to 
de po is, e não va mos de fi nir mu i to para de i xar que a so ci e da de se amol de ao
cli ma de li ber da de”,20 ver são tu pi ni quim do “às ve zes é pre ci so que tudo
mude, para que as co i sas per ma ne çam como es tão” (Lam pe du sa), que, em
nos so caso, quer di zer “re cons ti tu ci o na li za ção sem mu dan ça”. Per ma ne ce o
exí lio.  Até quan do, não se sabe. Mas a res pos ta virá com a His tó ria, que
ain da não o fez ca dá ver e há de pre pa rar-lhe o re tor no. 

Rio de Ja ne i ro/For ta le za, 1996.

PAULO BONAVIDES

ROBERTO AMARAL
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19 CARDOSO, Fer nan do Hen ri que. Um mo de lo po lítico-institucional. Co mu ni ca ção & po líti ca. Rio de
Ja ne i ro, s.n., 1988, p. 97. 

20 Idem.



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NOTA EDITORIAL A ESTA  EDIÇÃO

Esta terceira edição vem a lume sensivelmente revista e aumentada
em face de suas antecessoras, e ampliando em muito o projeto
original. As datas foram ave ri gua das com rigor, os originais cotejados

com as versões disponíveis, registrando-se a fonte eleita, quase sempre
primária, e a pesquisa documental retomada. Assim, a coletânea excede
significativamente o acervo documental que, de 899 títulos, total da
segunda edição, salta para 1.175, constituindo desta maneira o mais
completo painel até agora levado a termo na historiografia nacional.

Inseriu-se outra nota de Introdução, ao mesmo passo que se
expungiram desta edição muitos erros, designadamente de composição,
verificados na segunda edição.

Ao lado de um Índice Geral, e da reordenação documental,
obedecendo a novos critérios temáticos, esta edição estampa – e não é preciso 
pôr de manifesto a importância de tais contribuições –, um índice onomástico,
um índice de topônimos e, sobretudo, um extenso índice analítico, que fazem 
a consulta e a pesquisa mais rápidas, mais acessíveis, mais eficientes.

Foram cinco anos de trabalho que arregimentou uma dedicada
equipe de auxiliares de pesquisa postos à disposição dos autores pelo
Conselho Editorial do Senado Federal, sem cujo concurso esta edição, assim 
tão melhorada, não teria sido possível. Por isto, tor na-se imperioso ex pres sar 
nosso agradecimento ao Senado Federal, que tão bem percebeu a importância
desta empresa. Nossos agradecimentos igualmente ao Conselho Editorial e ao
corpo de dirigentes e funcionários da Subsecretaria de Edições Técnicas e do 
Serviço Gráfico.

O agradecimento institucional, todavia, não estaria completo,
nem correto, se não destacássemos o entusiasmo, o estímulo, a cooperação 
e as diligências do senador Lúcio Alcântara, presidente do Conselho
Editorial, e a competência e dedicação de seu vice-presidente, Joaquim



Campelo Marques, incentivador de nosso trabalho e que deveras nos
estimulou com seu apoio objetivo na decisão de encetar esta terceira edição.
Ao professor Campelo também se devem os índices analíticos e a
supervisão dos serviços de editoração. A ambos nossos agradecimentos.

Gra ças ao Con se lho Edi to ri al tra ba lha ram co nos co, sob di re ta
ori en ta ção dos au to res, um cor po de es tu dan tes bol sis tas da Uni ver si da de de 
Bra sí lia, in can sá ve is como nos sos au xi li a res na pes qui sa, na le i tu ra e co te jo
das ver sões do cu men ta is e fi xa ção de tex tos, bem como no co te jo e es ta be le -
ci men to das fon tes ori gi na is, ri gor que con sa gra o ca rá ter ci en tí fi co de nos sa
co le ção. É de men ci o nar o nome de cada um: Car los Antô nio Mat hi as
Con for te, Rosa He le na de San ta na, Di a na Te i xe i ra Bar bo sa, Fer nan da de
Oli ve i ra Rego, Car mem Rosa Alme i da Pe re i ra, Mo e ma Bo nel li Hen ri que de
Fa ria, Ma ria Le tí cia Sil va Bor ges, Bi a na Re bou ças Co e lho Lima e Da ni e la
Pe i xo to Ra mos. To dos ad mi ra vel men te de di ca dos, mas, por de ver de jus ti ça,
cum pre-nos des ta car a par ti ci pa ção exem plar de Dir ceu Hi pó li to dos San tos,
que nos acom pa nhou em to das as fa ses da pre pa ra ção des ta edi ção.

Igua is agra de ci men tos ca bem à se cre tá ria do Con se lho Edi to ri al,
Vir gí nia Inês Aba dio Pom peu, ao di re tor da Sub se cre ta ria de Edi ções Téc ni cas, 
Ra i mun do Pon tes da Cu nha Neto, e aos di re to res da Se cre ta ria Espe ci al
de Edi to ra ção e Pu bli ca ções, Cla u di o nor Mou ra Nu nes e Jú lio Pe dro sa, e ao
di re tor Indus tri al, José Fa ri as Ma ra nhão. Uma vez mais atu ou por elo en tre 
os es ta giá ri os e os au to res, cada qual se gun do seus afa ze res em Bra sí lia, Rio
de Ja ne i ro e For ta le za, o so ció lo go Fer nan do Mou si nho, que já co la bo ra ra na
edi ção an te ri or.

Nosso agradecimento às instituições que franquearam suas
dependências culturais a esta pesquisa, valendo sempre destacar as bibliotecas
do Senado Federal e da Câmara dos Deputados e a Universidade de Brasília.

Mas, digamos com todas as letras: sem o esclarecido patrocínio 
do Senado Federal, esta obra, que antes vagou por tantas gavetas de
instituições universitárias, jamais teria sido publicada, e muito menos nas 
dimensões que assume agora. Deve, pois, a pesquisa histórica brasileira
mais este serviço à Câmara Alta, cujo programa editorial, esperamos,
deitará semente e medrará, em que pese o solo pouco fértil da editoração
pública brasileira.

Rendemos preito de gratidão aos que receberam nosso trabalho
com condescendência. Nossa dívida para com a crítica – à unanimemente
favorável –, mas principalmente nosso agradecimento aos pesquisadores e
instituições dos mais diversos centros acadêmicos, no país e no exterior,
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cuja extraordinária receptividade logo consumiu a tiragem da segunda edição,
impetrando-nos esta terceira, consideravelmente melhorada.

Foi tal a acolhida, tal o volume de pedidos da obra esgotada, que,
presos aos trabalhos de sua revisão, nos vimos na contingência de liberar
o acesso universal e livre ao nosso acervo documental através da Internet, e
desde já publicamos nossos agradecimentos ao portal do Centro Brasileiro
de Estudos Latino-Americanos, CEBELA, que acolheu aquele acervo e
tornou-lhe  exeqüível  leitura e consulta.

Sem embargo do nosso empenho, e do esforço e préstimo dos
inumeráveis colaboradores, não alimentamos ilusões quanto às limitações
desta coletânea, que ficará sempre aberta à crítica tocante ao aperfeiçoamento
científico e editorial.

Não buscamos a obra acabada, nem temos por concluída a
pesquisa. Sempre haverá quem nos aponte alguma omissão de documento. É 
inerente a obra desta natureza a presença de influxos subjetivos na escolha
deste ou daquele texto, na consideração de uma ou outra fonte. A seleção
não é, pois, deste ponto de vista, obra de ciência exata, nem única; é,
simplesmente, nossa visão desta história.

Ou tros pes qui sa do res, sem dano de cri té rio ci en tí fi co ou me to -
do lo gia, cer ta men te or ga ni za ri am dis tin ta se le ta dos prin ci pa is tex tos da
his tó ria po lí ti ca des ses pri me i ros 500 anos de nos sa ten ta ti va de cons tru ir
uma pá tria e ci vi li za ção. A saga de um povo exi la do de sua his tó ria, de um 
povo ex clu í do, de uma na ção por fa zer, de uma so ci e da de por cons tru ir, de
um fu tu ro que re fo ge às mãos de seu povo e se per de como a vis ta no ho ri -
zon te. Qu an to mais dele apa ren te men te nos acer ca mos, mais de nós se
ar re da.

Re ve la a pes qui sa do cu men tal a ex clu são do povo bra si le i ro, fi -
gu ran te de uma ope re ta cu jos ato res prin ci pa is são sem pre ex tra í dos das eli -
tes di ri gen tes. Nós, o povo, so mos nin guém. So mos per so na gem a quem se
ne gou pa pel.

Em pre fá cio a O Bobo, Vi to ri no Ne mé sio in da ga-se se toda a
intriga sen ti men tal por tu gue sa deva res pon der à per gun ta “Quem és?”
com um gil-vicentino e sha kes pe a ri a no “Nin guém”.

“Nin guém” por quem cla ma o ci clo pe de um olho só no meio da
tes ta, fe rido, en fu re ci do, des va i ra do. E nin guém re tor que ao mons tro colos sal
e vo raz de sa fi a do de Ulis ses. É o mes mo “Nin guém” que ha bi ta o dra ma de
D. João de Portu gal, do Frei Luís de Sou sa, de Gar rett, ir mão do Egas
Moniz Co e lho de O Bobo, de Her cu la no – es pec tros de si mes mos, ta te ando a
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esmo na so li dão. Será esse “Nin guém”, no dra ma e na tra gé dia, a pre monição,
pro fe cia, fado, mau-fado, fa dá rio, pre nún cio, pre di ção do destino de nos so
povo?

Pois “Ninguém” parece ser o povo brasileiro, fugindo do fado,
perseguido do mau-augúrio, como perseguido pela fera, ferida, furiosa,
mortal, corria Ulisses salvando-se do gigante Polifemo. Exatamente porque
era ninguém: quinhentos anos de dominação implacável, quinhentos anos
de predação e depredação, exploração da terra, dos seus povos, de seu povo.

Que nossa diligência de pesquisa haja de ser, de conseguinte, útil 
aos jovens que não abdicam o sonho de construir nesta terra uma
civilização: a civilização da liberdade, da igualdade, da justiça social, dos
direitos fundamentais de todas as dimensões. Uma civilização sempre
perto da fraternidade e do homem solidário e sempre longe do egoísmo e da
elite depravada.

Rio de Janeiro/Fortaleza, janeiro de 2002.

PAULO BONAVIDES

ROBERTO AMARAL
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

INTRODUÇÃO GERAL A ESTA EDIÇÃO

Entre 1º de mar ço de 1565 e 4 de ju nho de 1677, ou seja, en tre a pro -
cla ma ção de Está cio de Sá ao lan çar os fun da men tos da ci da de de
São Se bas tião do Rio de Janeiro e o Re gi men to  de de fe sa das cor tes

dos re i nos de Por tu gal por ato da Cor te por tu gue sa, por tan to, ao de cur so de
mais de um  sé cu lo, não há, de que te nha mos ciên cia, um só do cu men to de
su pe ri or re le vân cia com que his to ri ar a pre sen ça viva da co lo ni za ção lu si ta -
na nas ter ras des co ber tas por Ca bral.

Tal vez, a nos so ver, no que toca ao ele men to in dí ge na e aos cos -
tu mes po lí ti cos e go ver na ti vos da au to ri da de co lo ni al e das po pu la ções na ti -
vas por ela ad mi nis tra das, a omis são ou la cu na de do cu men tos es pe cí fi cos
pos sa ser su pri da com o es for ço pi o ne i ro de Frei Vi cen te do Sal va dor, e prin -
ci pal men te com a  le i tu ra dos ser mões de Vi e i ra, de sig na da men te os de teor
po lí ti co, onde so bre le va a ar gú cia ob ser va do ra e ge ni al do in com pa rá vel je -
su í ta.

O  sermonário político de Vieira faz a crônica das mazelas da
administração colonial, sobretudo das opressões sociais que o conquistador
descarregava sobre o índio, o qual, por reagir à escravidão, se viu logo
eliminado com a mesma frieza, truculência e impiedade com que o homem
de nosso tempo é abatido e chaci na do nas ruas por traficantes, salteadores
e criminosos gerados grandemente por uma sociedade cujos valores a injustiça
do capitalismo desagregou e corroeu.

Co lo ni a lis mo, im pe ri a lis mo e ca pi ta lis mo, eis a san ta trin da de
his tó ri ca da ex plo ra ção do ho mem pelo ho mem, em qui nhen tos anos do nos -
so pas sa do exis ten ci al. Tem sido a fór mu la de ser vi dão que ja ma is terá ter -
mo, en quan to não se in tro du zir nes te país um sis te ma de de mo cra cia par ti -
ci pa ti va e cons ti tu ci o nal, em que o ho mem go ver na do pos sa le gi ti mar o po -
der e cons ti tu ir a au to ri da de, go ver nan do-se por si mes mo, e, como tal, as -
su min do com as ba ses do novo pac to o exer cí cio do po der li vre e con sen su al. 



Poder unicamente exeqüível se a sociedade for livre, justa, aberta, 
pluralista, solidária; sociedade onde a informação, elevada à categoria de
direito da quarta dimensão, ou seja, di re i to do povo de inviolável acesso à
verdade, para educar e civilizar o cidadão e não para privilegiar a dominação 
da elite reacionária que forma os escravos do poder.

Hou ve tre vas es pes sas du ran te os pri me i ros dois sé cu los dos qui -
nhen tos anos que com põem nos sa his tó ria, sem pre fes te ja dos com fal so ufa -
nis mo, mais pro pí cio a en gen drar abu lia crí ti ca, de in te res se do sta tu quo,
do que a pro vo car re fle xão, di li gên cia in ves ti ga ti va,  ob ser va ção e aná li se
pro fun da do pas sa do.

Impõem-se, como nun ca, re con si de rar va lo res e bus car nas pá -
gi nas da His tó ria a li ção ins tru ti va, pre pa ra tó ria e fe cun da da mu dan ça, da
me lho ria, do avan ço e da cons tân cia rumo à jus ti ça e à su pres são de ini qüi -
da des, cujo peso ver ga o povo e des man te la a or ga ni za ção so ci al.

Li ção uni ca men te apren di da se per qui rir mos os ana is  his tó ri cos,
fe i tos de sa cri fí ci os, re sis tên ci as, ener gi as da alma, ba ta lhas so ci a is, e
consciên cia  de iden ti da de dos opri mi dos, dos sub ju ga dos, dos que fo ram a
máqui na de tra ba lho das so ci e da des es cra vi za das.

Urge, por conseguinte, em nação precedida de três séculos de
abastardamento colonial, examinar-lhe  as antecedências de organização,
desvendando na escassa documentação conservada as raízes obscuras de seu  
passado.

É de notar, para avaliação das épocas pretéritas, a pobreza
documental dos dois séculos imediatos ao descobrimento, conforme assinalamos.

Brasil de Cabral, de D. Manuel e de D. João III, o Brasil das
Tordesilhas (não vale aqui, obviamente, a cronologia do Tratado, mas seu
significado) não passava de um imenso latifúndio colonial traçado no mapa
dos descobrimentos e das navegações.

As ban de i ras pa u lis ta nas di la ta ram mais tar de o es pa ço ali de li mi -
ta do sob as bên çãos e ra ti fi ca ção do Papa Jú lio II. Os ter ri tó ri os se in cor po -
ra ram na Co roa de Por tu gal quan do ocor reu a se ces são, com o fim do do -
mí nio es pa nhol. Como se in fe re, a ex pan são foi fa vo re ci da e fa ci li ta da pela
união das duas co ro as, que du rou ses sen ta anos (1580-1640). União,
diga-se com vê nia da his to ri o gra fia por tu gue sa, por quan to em ri gor o que
hou ve mes mo foi ane xa ção e per da da in de pen dên cia, con quis ta e usur pa ção
bru tal, o ma i or es cân da lo de cor rup ção da his tó ria lu si ta na. 

       Filipe, a onça do Escurial, comprara o direito à sucessão do
trono de Portugal, num clima de suspeição idêntico a este que ora faz subir
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o mercúrio da corrupção no termômetro das privatizações da economia
brasileira, alienada ao capital estrangeiro. 

O Brasil colonial, em sua origem e formação, mostrou-se tão infeliz
e desamparado da sorte quanto o Brasil imperial e depois o Brasil republicano e
federativo. Marcados todos eles de peculiaridades, algumas estranhas ou
desconhecidas à crô ni ca dos nossos vizinhos da comunhão hispano-americana.

Depois do descobrimento, Portugal, se bem interpretamos a
História, e visualizamos, com olhos de ver, suas relações com a terra recém-
incorporada nas grandes possessões imperiais, que foram o fruto de navegações  
bem sucedidas, nos proporciona a surpresa de uma política metropolitana, a
qual, se não foi de completo abandono, foi todavia de relativo menoscabo aos
seus domínios da América meridional.

Portugal executou assim uma política tardia, lerda, indolente,
arrastada, desconcientizada da importância da conquista. Essa política
poderia ter ocasionado a perda total dos vastos territórios ultramarinos do
Ocidente, qual aconteceria depois em outras partes dos oceanos navegados,
onde o poderio das caravelas arvorara primeiro a bandeira cristã, sem lograr 
fincar pé ou sustentar a conquista em plagas continentais cobiçadas.

Dessa letargia em relação ao grande feudo meridional, a Coroa
portuguesa só despertou quando esquadras rivais começaram de aportar nas 
costas da colônia onde franceses e holandeses davam princípio a algumas
incursões e invasões malogradas. 

O so nho da ri que za de Por tu gal era uni ca men te a Índia. Só  o
Ori en te fas ci na va o povo e o re i no. Num cer to sen ti do, até mes mo a Áfri ca,
em cujo solo Por tu gal en ter rou de po is sua in de pen dên cia nas are i as es cal -
dan tes de Alcá cer-Qu i bir, des per ta va na que le pri me i ro sé cu lo da co lo ni za -
ção por tu gue sa mais in te res se que a Ter ra de Vera Cruz. Os cor sá ri os ar ge -
li nos, in fes tan do as águas do li to ral me tro po li ta no, en ten di am mais de per to 
com a se gu ran ça do que com a eco no mia  do re i no. Isto to da via não ofus ca va 
a im por tân cia da imen sa ri que za po ten ci al de gran des par tes do con ti nen te
afri ca no con quis ta do, so bre tu do Ango la e Mo çam bi que, atra ves san do ter ras
do Atlân ti co ao Índi co.

Mas era para a conquista do Oriente que convergiam todas as
esperanças de grandeza de Portugal, designadamente na Índia dos vice-reis.
Ali o símbolo da presença lusitana começara desde as navegações do Gama e 
crescera de vulto com os feitos dos Albuquerques, dos Pachecos, dos Castros
e de quantos deixaram seus nomes insculpidos pelo estilo de Camões nas
estrofes de Os Lusíadas.
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O fla ge lo da cor rup ção mi na ra po rém bem cedo a ad mi nis tra ção
co lo ni al. Fi ze ra do Vice-Re i na do da Índia a mais pro fun da de si lu são his tó ri ca 
que amar gou a alma por tu gue sa em to dos os tem pos. O po e ma de Ca mões
do cu men ta gran de za, de ca dên cia e tra gé dia do povo na ve gan te e de seu
im pé rio tão efê me ro.

Os Lu sía das per ten cem ao Ori en te e à Índia so bre tu do. Nas
pá gi nas do can to imor tal não há lu gar para o Bra sil, por que o Bra sil, pra -
ti ca men te não exis tia nem pe sa va em ter mos de pre sen ça e  es pe ran ça
por tu gue sas.

Aqui não se guerreava propriamente o índio; chacinava-se o nativo,
e o holocausto, o extermínio, o genocídio e a conquista deixavam nódoa que
é estigma na memória social da colonização.

A mes ma his tó ria co lo ni al que acer ca da Índia pro du ziu os clás -
si cos da pro sa lu si ta na  do sé cu lo XVI – his to ri a do res e cro nis tas do quilate
de Cas ta nhe da, João de Bar ros, Di o go do Cou to, Da mião de Góis –, to can te 
ao Bra sil le vou per to de sé cu lo e meio para pro du zir  um Vi e i ra, ca paz de
re tra tar a vida, os cos tu mes, as cren ças  e as ma ze las dos co lo ni za do res e
dos na ti vos.

Ali a le tra do cu men tal do his to ri a dor, a nar ra ti va do je su í ta e
ra ra men te o ser mão cáus ti co de Vi e i ra, vi tu pe ran do do púl pi to a in fâ mia e a 
so ber ba e a de son ra, e a de vas si dão dos go ver nan tes co lo ni a is, ex ter mi na do res 
de ín dio.

Na literatura histórica dos clássicos de Portugal o Brasil ficou na 
penumbra; Oriente conquistado fôra o grande tema.

Mas a História toma suas desforras. O destino irônico fez de Goa 
e Macau dois túmulos do passado português; duas lembranças amargas e
apagadas de sua expansão imperial e de suas conquistas orientais.

Do ra van te o que pre va le ce por tes te mu nho ét ni co do que foi
Por tu gal no seu uni ver so ul tra ma ri no é o san gue que ele de i xou cor rer
ino cu la do nas ve i as do nos so povo; va lo res de sua cul tu ra e de sua ci vi li za ção, 
de ca í dos na me tró po le, se re vi ta li za ram no Bra sil, onde sua res sur re i ção se
deu com mais for ça e ím pe to.

O Brasil nas ceu, por tan to, da decadência portuguesa.
Nos seus melhores momentos de prosperidade e expansão, se

recusarmos a tese de Herculano sobre a grandeza de Portugal, que ele punha ao 
redor dos séculos XIV e XV, veremos que a Metrópole concentrava na
Índia, ou seja, no Ori en te, suas vistas imperiais mais esperançosas.
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O primeiro século da colonização dos territórios atlânticos
ultramarinos não revela, antes nem depois das capitanias hereditárias,
nenhum interesse profundo, nenhum empenho sé rio em estabelecer aqui o pólo
colonial das riquezas que o novo império projetara por fruto de suas
navegações bem sucedidas com as descobertas de terras ignotas.

E mais singular ain da é que não somente a decadência portuguesa
mas a ruína da independência de Por tu gal, quan do este caiu sob o domínio
espanhol, contribuiu historicamente para romper, conforme já destacamos, a 
linha das Tordesilhas e levar, durante os sessenta anos posteriores de fusão
dos dois impérios, o elemento colonial lusitano a uma expansão que já não
tinha por óbice os freios do Tratado e a criar as sim, com as Entradas e
Bandeiras, esse prodigioso fenômeno de magnitude territorial e dimensões
continentais que é o Brasil no mapa da América Latina.

As desventuras de  Portugal – desventuras em África e no Oriente
– não só lhe deram consciência da importância da conquista americana, senão
que representaram fator propulsivo na  formação das bases que favoreceram
e determinaram a emancipação colonial.

Se a Idade Média foi, no dizer de Michelet, uma noite de dez
séculos, o Brasil  Colônia foi uma escuridão de trezentos anos.

Em três sé cu los de tre vas, es pan ta-nos, como já as se ve rado, o
min gua do nú me ro de do cu men tos, que nos foi pos sí vel co li gir nes ta obra,
dig nos de men ção ou de ser ven tia aos es tu di o sos e pes qui sa do res.

Sociedade de vassalos, servos da gleba, colonos e escravos, ou que 
nome se lhes dê aos oprimidos, é sempre sociedade sem história, sem registro 
nos arquivos da cultura, sem rasto nos anais da civilização, onde só entram
depois, por suas lutas, por suas insurreições, por seus sacrifícios de vida e
sangue em fazer a libertação e sacudir o jugo das tiranias imperiais.

Assim procederam os colonos brasileiros ao deflagrarem seu
processo de emancipação quase simultâneo ao alvará da Rainha D. Maria,
de 5 de outubro de 1785, que decretava a extinção e abolição de todas as
fábricas do Brasil.

Uma re a ção obs cu ran tis ta par ti ra pois de Por tu gal, onde a der ru -
ba da de Pom bal, mi nis tro do ab so lu tis mo, afas ta do do po der pela mor te de
D. José, sig ni fi ca ra o fim das gran des re for mas, a vol ta dos je su í tas, a res ta u -
ra ção do in flu xo da no bre za re tró gra da e de ca den te que o Mar quês re pri mi ra
e que ar re mes sa ra o re i no ao des pe nha de i ro do mais ig nó bil atra so e avil ta -
men to da so ci e da de e da eco no mia. 
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Com efe i to, du ran te a Incon fi dên cia mi ne i ra, a so ci e da de co lo ni al,
que ex pul sa ra do solo bra si le i ro in va so res fran ce ses e ho lan de ses, guar da va
des ses fe i tos a me mó ria e, re tem pe ra da na tra di ção, des per ta va para es -
cre ver com Ti ra den tes su bin do ao ca da fal so a pri me i ra pá gi na de um tex to
de li ber ta ção; tex to in con clu so até aos nos sos dias, por quan to, se on tem afas -
ta mos das pla gas co lo ni a is o ga u lês, o fla men go, o lu si ta no, e a par tir daí
pa re cía mos for mal men te li vres, cedo per de mos essa ilu são de li ber da de e
ca í mos  ví ti mas das su ti le zas dou tra opres são, dis si mu la da sim, po rém não
me nos bru tal. E as sim foi que a na ção viu al ge ma da sua eco no mia nos dois
der ra de i ros sé cu los; pri me i ro por ban cos in gle ses, de po is por ca pi ta is nor -
te-ame ri ca nos, e, de úl ti mo, pela glo ba li za ção do ca pi tal es pe cu la ti vo.

Ne go ci a mos com Por tu gal o re co nhe ci men to da nos sa in de pen -
dência e re mu ne ra mos o co lo ni za dor, con tra in do com a lngla ter ra o primeiro
emprés ti mo da dí vi da ex ter na que ain da hoje nos su fo ca e faz som brio o
futuro des ta na ção.

O cal vá rio eco nô mi co do Bra sil tem sido a di plo ma cia dos acor -
dos do Fun do Mo ne tá rio Inter na ci o nal, que tra ça ram a su je i ção da eco no -
mia bra si le i ra ao mer ca do fi nan ce i ro, onde se ali e nou nos sa in de pen dên cia.
Ali nos fi ze ram ser vos do ca pi tal ex ter no, co lô nia de ban que i ros, fe i to ria de
em pre sas in ter na ci o na is, país ne o co lo ni al.

Tor ne mos, po rém, ao fim do pe río do co lo ni al, pre ci sa men te aos
fa tos  pre cur so res do Sete de Se tem bro, a sa ber, aque les trans cor ri dos em
Mi nas Ge ra is, onde a con ju ra ção do Pro to már tir se en ca mi nha ra para o 
des fe cho ma lo gra do em face  da tra i ção de Jo a quim Sil vé rio dos Reis, o
de la tor.

A cons pi ra ção mi ne i ra dos pró dro mos da Inde pen dên cia se as se -
me lha, num cer to sen ti do, ao le van te per nam bu ca no de 1817. Ambos os
mo vi men tos se ins pi ra ram tam bém em mo ti va ção ame ri ca na; por esse ân gu lo 
nos apar ta vam da Eu ro pa, cujo mo de lo li te rá rio, anár qui co-cons ti tu ci o nal,
aca bou pre va le cen do, ao le van tar mos o pri me i ro edi fí cio das ins ti tu i ções
na ci o na is.

Que o mo de lo ame ri ca no, isto é, o dos Esta dos Uni dos, es ti ves se
pre sen te ao es pí ri to dos con ju ra dos mi ne i ros, dá-nos tes te mu nho dis so a cor -
res pon dên cia do es tu dan te bra si le i ro de Mont pel li er com Tho mas Jef fer son. 

Di ga-se o mes mo da Re vo lu ção Per nam bu ca na de 1817: li te rá ria, 
re pu bli ca na, cons ti tu ci o nal e se gu ra men te fe de ral, por quan to sig ni fi ca ria, se 
bem su ce di da, a aber tu ra e a ina u gu ra ção de um pro ces so po lí ti co de uni -
fica ção li vre e as so ci a da das dis tin tas par tes do re i no; em suma, o advento
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de uma con fe de ra ção ou fe de ra ção à ma ne i ra ame ri ca na exem pli fi ca da pela
se ces são das 13  co lô ni as, da Ingla ter ra.

Esse influxo americano é patente na dimensão histórica: já se
fazia sentir entre nós  an tes  que a Re vo lu ção Francesa estalasse.

Com efe i to, em 7 de maio de 1789, com an te ci pa ção de dois me ses 
e sete dias em re la ção à Qu e da da Bas ti lha, en quan to os fran ce ses ain da liam 
na obra dos en ci clo pe dis tas e dos fi ló so fos do con tra to so ci al a re vo lu ção que
es tes te o ri za vam, aqui, nas Alte ro sas mi ne i ras, a por ta ria do Vice-Rei, o
Vis con de de Bar ba ce na, abria já a de vas sa so bre  a lncon fi dên cia.

 Tiradentes conspirava antes pois que a Revolução Francesa fosse 
às ruas derrubar aquele símbolo de opressão!

O Bra sil, até às vés pe ras da In de pen dên cia, pos su ía  so ci e da de,
mas não pos su ía povo, Es ta do e na ção; povo como ex pres são de ci da da nia,
Es ta do e na ção como or ga ni za ção de au to ri da de e ins tru men to de uma
von ta de po lí ti ca, ins ti tu ci o nal e au to de ter mi na ti va, e na ção, en quan to
iden ti da de e cons ciên cia que sin te ti zas se va lo res, ex pri mis se vo ca ção de
uni da de, es ta be le ces se co mu nhão de cren ças, sen ti men tos e as pi ra ções ao
mes mo pas so, ma ni fes tas se per ma nên cia, con ti nu i da de e des ti no. Isto ain -
da não ha via, es ta va em for ma ção, era ta re fa trí pli ce do cor po so ci al pro ve ni -
en te da co lo ni za ção.

Mas os acontecimentos caminhavam nessa direção buscando
alcançar a concretização desse objetivo, criando povo, estabelecendo o Estado,
constituindo a nação.

É de as si na lar, no período inaugural de nossa existência autônoma,
três momentos que configuram três crises decisivas, todas ocorridas no
espaço de quatro anos. 

Crises  consubstanciadas numa única, a saber, a crise constituinte;
da qual nunca nos desatamos até hoje.

  O pri me i ro mo men to se re la ci o na com a pre sen ça bra si le i ra nas
Cor tes de Lis boa. Elas ha vi am sido o fru to da re vo lu ção do Por to, e de sua
re tor ta cons ti tu in te; emer gia no tex to da Car ta Mag na a nova le gi ti mi da de,
nas ci da da fi lo so fia da ra zão e dos es pas mos re vo lu ci o ná ri os do sé cu lo
XVIII. Tra zia a men sa gem cons ti tu ci o nal da au to ri da de-ci da dã, fun da da
so bre o con sen so e a ata do con tra to so ci al.

Foi pre sen ça tão ma lo gra da quan to a Cons ti tu i ção efê me ra que
ali se pro mul gou. Os li be ra is que  fa zi am a Car ta da li ber da de, pa ra do xal -
men te nos  in fe ri o ri za ram em Lis boa e ma go a ram o sen ti men to pa trió ti co da  
dele ga ção cons ti tu in te do Bra sil. Esta em ver da de foi hos ti li za da com os
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decre tos da re co lo ni za ção. Não pu de ram as sim de sem pe nhar a ta re fa au xi li -
ar e par ti ci pa ti va de ela bo ra ção da Car ta, ob ser van do os dog mas da so be ra -
nia po pu lar e pre ser van do do mes mo pas so a união dos dois re i nos.

Fo ram, logo mais, ex pul sos des se ofí cio pe las cor ren tes res ta u ra -
do ras do ab so lu tis mo, não pre va le cen do as sim a Cons ti tu i ção vin tis ta, que
aliás as si na mos sem per jú rio, de ba i xo de co a ção, quan do boa par te da de pu -
ta ção cons ti tu in te do Bra sil já de ser ta ra as Cor tes, pelo re co nhe ci men to da
inu ti li da de de sua pre sen ça ali, onde o que a ve lha Me tró po le, por atos e
de li be ra ções da que le co lé gio de so be ra nia, bus ca va era ver da de i ra men te nos -
sa re co lo ni za ção.

Saímos da crise assinando o manifesto de Fal mouth, que, por sua
vez, prefaciava o segundo momento de extrema importância no berço das
nossas instituições, ou seja, aquele correspondente à convocação, instalação
e reunião da primeira constituinte brasileira, dissolvida de po is, de forma
atroz, pelas baionetas imperiais, quando já  iam deveras adiantados seus
trabalhos.

O ato de força traumatizou a nação incipiente. E se há heroísmo
em protestos históricos, ele se traduziu no sangue de Frei Caneca e dos
mártires constitucionais da Confederação do Equador. Protagonistas de
uma tragédia documentada nesta obra, em que o leitor poderá ler, analisar e
acompanhar o desenrolar de episódios bastante significativos referentes àquela
reação constitucional e re pu bli ca na, quan do o Império apenas estreava seus
primeiros passos.

O terceiro momento configura a repressão conservadora. Depois
de fazer estragos na tese da soberania popular com a dissolução do colégio
constituinte, outorga, pela mão do Imperador, e por obra exclusiva de seu
poder constituinte pessoal, a Carta do Império, de 25 de março de 1824.

Com for ma to po lí ti co eu ro peu, sem ne nhu ma afi ni da de ins ti tu ci o -
nal mais pró xi ma com o mo de lo da União Ame ri ca na, ou com o cons ti tu ci o -
na lis mo ibe ro-ame ri ca no, am bos re pu bli ca nos e fe de ra ti vos, sur giu o Impé -
rio, obra mais de um prín ci pe que de um prin cí pio; cons tru ção pro ve ni en te 
de idéia cuja es sên cia re vo lu ci o ná ria fôra dis si pa da ou mi ti ga da pelo ato da
ou tor ga: a idéia da li mi ta ção de fi ni ti va do po der, ins pi ra da nas má xi mas de
Mon tes qui eu, com a se pa ra ção de po de res, e nos adá gi os de Rous se au, com a
so be ra nia po pu lar.

Ao longo daquele período, de que se fez menção nos seus três
momentos mais significativos, houve episódios dignos de entrar, pela sua
singularidade, no folclore político da nação.
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D. João VI, por exemplo, sitiado em palácio e coagido pela turbas
amotinadas, outorga, por decreto, e a seguir revoga em menos de 24 horas,
uma Constiuição estrangeira, a saber, a Constituição espanhola de Cádiz, de 
1812, fazendo-a assim a mais efêmera das nossas Constituições ou das
Constituições do mundo!

O mesmo D. João VI, ao proferir as palavras de despedida quando
retorna do exílio, recomenda a  D. Pedro  que se aposse da coroa, antes que
algum aventureiro o faça. O filho do rei, a conselho do pai, golpeia, pois,
obediente, a união dos dois Reinos, proclamando a Independência.

Não menos significativa de humor amargo a saudação de Antônio
Carlos, autor do projeto constituinte da assembléia dissolvida. Ao retirar-se
da casa da soberania, in va di da de militares, o Andrada, num gesto histórico e
simbólico, tira o chapéu à majestade  do canhão! Ali se consumara o
primeiro golpe de estado da nossa história.

Pouco tempo depois, clausurado em sua câmara, com o Chalaça,
trabalha D. Pedro quase dia e noite na afanosa tarefa de copiar e adaptar a
Portugal, com ligeiros retoques, a Constituição do Império, produzindo e
elaborando naquelas circunstâncias um texto que acabou se convertendo em 
1826 na célebre Carta de Portugal.

Mandada do Brasil às pressas para ser outorgada por sua filha,
então no exercício da Regência  em Lisboa, o célebre documento constitucional
teve por mensageiro o embaixador inglês que arrumava as malas para o
retorno à Inglaterra. Mais uma vez os ingleses! 

Foram eles no Império o que hoje são na República os nor te-ame ri -
ca nos. Como sempre, de colônia a proterorado, eis o destino e o infortúnio
desta nação, de último globalizada pela cobiça do capitalismo internacional.

Em matéria política fomos desde o berço, e durante toda a época
imperial, a antítese dos nossos vizinhos e irmãos. Ao invés de república,
monarquia; ao invés de Estado federal, Estado unitário; ao invés de país
presidencial, país parlamentar. Aqui não vingaria a fórmula dos três
Poderes, concebida  por Monstesquieu, senão com o acréscimo do quarto
Poder – o Poder Moderador, elaborado por Benjamin Constant, o publicista
da liberdade moderna. 

Mas o con tras te ainda prossegue. Na América hispânica, com o
fim da era colonial, logo advém o trabalho do braço livre; no Impé rio, o braço 
servil perdura e macula a sociedade até ao fim da penúltima década do século
XIX.
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Assim se retratava pois o país na sua fisionomia institucional,
como um braço da Europa estendido sobre a América meridional. Dela só
nos dissociamos com o golpe de Estado republicano, mediante uma derradeira 
singularidade, ou seja, instituindo por decreto uma federação que dava
autonomia às antigas províncias imperiais. A União partia do Centro e não
da periferia, como aconteceu  nos Estados Unidos.

Como se não fosse tudo, tornando ainda aos primórdios da
organização mo nár qui ca, é preciso lem brar, para que não se apague de nossa 
memória política, a proposta de um Império híbrido, com um apêndice
federativo, contido no artigo nº 2 do Projeto de Antônio Carlos  submetido à 
Constituinte de 1823.

Naquele artigo a composição abrangia também a Província 
Cisplatina, unida às demais, “por laços de federação”. Era engenhosa a
proposta, e se houvesse prevalecido, teria provavelmente conjurado ou pelo
menos retardado a secessão.

A in de pen dên cia do Bra sil não se fez por re vo lu ção à se me lhan ça
da que las que na Amé ri ca do Nor te ex pul sa ram os in gle ses do con ti nen te e
na Amé ri ca La ti na os es pa nhóis de suas  co lô ni as. E como a Re vo lu ção ame -
ri ca na foi pre co ce, e logo vi to ri o sa, o exem plo bem su ce di do da união ins ti -
tu ci o nal, pri me i ro em ba ses con fe de ra ti vas e, a se guir, aper tan do os la ços de
agre ga ção po lí ti ca, em ter mos fe de ra ti vos, de cer to ins pi rou no Bra sil a
Incon fi dên cia do Pro to már tir, a Re vo lu ção Per nam bu ca na de 1817 e a
Con fe de ra ção do Equa dor de 1824.

Movimentos todavia que malograram  e não pu de ram, as sim,
in tro du zir entre nós o modelo federativo daquela aliança de perpetuidade
selada nos Estados Unidos pelos constituintes da Filadélfia.

O re vés ex pli ca, tal vez, quan do se fez a Inde pen dên cia, a au sên -
cia ab so lu ta de vín cu los com o sis te ma ame ri ca no, seu ne nhum in flu xo nas
ins ti tu i ções re cém-criadas e ado ção da for ma im pe ri al, con ser va do ra e de
ins pi ra ção eu ro péia, ci fra da na ado ção do sis te ma da mo nar quia cons ti tu ci o -
nal das Car tas ou tor ga das.

Seu sentido político era basicamente significativo de um pacto do 
rei com o povo: o rei se desfazendo de prerrogativas de seu poder absoluto e o 
povo aquiescendo em limitações restritivas de sua participação na formação
da vontade governante e legislativa.

Deduzidas as turbações políticas do Primeiro Reinado e da
Regência, períodos ainda caracterizados por manifesta instabilidade na
edificação do poder imperial, a verdade histórica manda dizer que a Carta do 
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Império foi bem sucedida, nomeadamente durante o Segundo Reinado, mais
por sua neutralidade omissa, sua distância da vida, sua inércia, do que por
sua eficácia e presença na ordem po lí ti ca, em que as instituições medravam, de
ordinário, à sombra dos cos tu mes,  numa lenta caminhada evolutiva. Desta
resultou, haja vista em nosso país, o parlamentarismo sui generis  do
Império, importado da Inglaterra e desde já revestido de matizes e
peculiaridades da ambiência política brasileira.

Parla men ta ris mo aliás que der ru ba va Mi nis té ri os mas con servava 
re lativa men te es tá ve is as ins ti tu i ções, ao con trá rio do pre si den ci a lis mo
repu bli ca no e fe de ra ti vo, sem pre tur bu len to, au to ri tá rio, gol pis ta, di ta tó rio,
que não re sol via suas cri ses no Con gres so mas nos quar téis, não fa zia ele i -
ções lim pas nem res pe i ta va os câ no nes da Cons ti tu i ção; que era, em suma, o 
al tar da anar quia, do caos, da de son ra, da dis so lu ção mo ral da au to ri da de e
do po der.

Exercido sem legitimidade, quando as crises o atassalham e a
degeneração lhe invade e desfibra os tecidos, é poder usurpado, é poder
corrupto, é poder subtraído aos freios constitucionais cedo despenhado nos
abismos da ditadura.

Mas tornemos às refIexões acerca do Impé rio, que as da
República logo virão em seguida, perpassadas de pessimismo crítico,
excitado por ocorrências institucionais de cinco períodos republicanos.

Só o falso otimismo da historiografia elitista descobre nas três
fases imperiais - Primeiro Reinado, Regência e Segundo Reinado - épocas
políticas de paz social e feliz e pacífico desdobramento das instituições.  Não
foi bem assim.

O Primeiro  Reinado transcorreu agitado e turbulento desde que
estalou a crise nas relações do Imperador com a Assembléia Constituinte.
Era disputa pela soberania e titularidade  do poder constituinte; os dois corpos
não se entendendo em razão das advertências de supremacia que ao colégio
constituinte lhe fazia o Imperador, rogando-lhe na Fala do Trono fizesse
uma constituição que fosse digna do Brasil e dele como se a soberania tivesse 
sede na realeza ou na pessoa do Príncipe, e não no Parlamento investido do
poder constituinte de primeiro grau.

A corda política acabou se quebrando do lado mais fraco e se
rompeu com o golpe militar do Imperador dissolvendo a Constituinte em 12 
de novembro de 1823.

Con for me acon te ce ra nas Cor tes de Lis boa, mais uma vez a
de le ga ção cons ti tu in te da na ção vol ta va aos seus la res, de mi ti da do ofí cio
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so be ra no, es ma ga da pela in cha ção de pre po tên cia e ar ro gân cia, me nos de
uma as sem bléia re co lo ni za do ra, do que de um ho mem só, de uma per so na -
li da de des pó ti ca, de um Bra gan ça, que re ca ía no pas sa do com aque le ato de 
ab so lu tis mo.

Ti nha ra zão de so bra Frei Ca ne ca ao re citar nas exé qui as da
cons ti tu in te im pe ri al o ver so de Ca mões, pres sa gi an do tem pes ta des, com a
nu vem ne gra que se aden sa va so bre a ca be ça dos pa tri o tas e de po is ful mi -
na ria com os ra i os do des po tis mo os már ti res da ca u sa cons ti tu ci o nal, os
he róis con fe de ra dos de 1824.

Fôra trágico aquele Primeiro Reinado. As Comissões Militares
compunham a sombra do extermínio e da violência e da repressão. A
Província Cisplatina, unitária, partira os laços de sua associação ao Impé rio, 
sen do esta a principal conseqüência da guerra desencadeada entre o Brasil e
a Argentina.

A Banda Oriental, cessadas as hostilidades, foi constituída em
Estado tampão, cuja independência as duas potências rivais afiançavam nas
estipulações do Tratado de paz, celebrado após o desastre de Ituzaingó.

A im po pu la ri da de cres cen te do Impe ra dor, a no i te das gar ra fa -
das, a vi a gem a Mi nas, onde, ao in vés de acla ma ções, o si lên cio gé li do, a
des con fi an ça, o cli ma de hos ti li da de ro de a vam a car ru a gem real, apa re lha -
ram o Sete de Abril, com a ab di ca ção ir re me diá vel do Impe ra dor.

Veio a seguir a Regência, atravessada de governos fracos e do
Ato Adicional, bem como das maquinações golpistas de Feijó e dos
conspiradores da Chácara da Floresta, ou seja, da frustrada constituição de
Pouso Alegre, que o astuto político não teve condições de outorgar, pela via
parlamentar, graças à intervenção prudente, sábia e preventiva de Honório 
Hermeto Carneiro Leão, futuro Marques de Paraná, cujo discurso histórico
fez a tribuna parlamentar do Brasil viver um de seus momentos mais dignos 
de fidelidade às instituições.

Mas a Maioridade depois representou um golpe de estado,
desferido sem  alarde, dissimulado, sem aparências  extralegais, sem
aparato militar. Nem por isso deixou de ser o segundo da história imperial.

A se di ção de Ouro Pre to e a Gu er ra dos Far ra pos fo ram
também pá gi nas das di fi cul da des vi vi das pela Re gên cia para man ter a
paz e a integri da de do Impé rio. Já o Ato Adi ci o nal, por sua vez, teve o sig -
ni ficado de emen da es ta bi li za do ra da au to ri da de. Ato que abran dou, por
sua ins pi ra ção des cen tra li za do ra, o fér reo uni ta ri smo que su fo ca va as
pro vín ci as.
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Depois da escravidão, um dos temas políticos mais sérios e
preocupantes da organização imperial e indubitavelmente o mais delicado
de todos nas esferas teóricas e pragmáticas, veio a ser o de como compatibilizar, 
mediante reforma das instituições, o principio da fe de ração com o da unidade
imperial.

Sus ci tou-se as sim a ques tão da pos si bi li da de da mo nar quia fe de -
ra ti va, ob je to de dois pro je tos le gis la ti vos ao lon go da his tó ria do Impé rio;
um da épo ca da Re gên cia, ou tro da dé ca da de 1880, in tro du zi do por Na bu -
co, am bos  ma lo gra dos.

Rui, so bre tu do, foi o mais ar do ro so pro pug na dor e pro pa gan dis ta 
da fe de ra ção, tan to na pre ga ção re for mis ta da tri bu na par la men tar como nas 
cam pa nhas jor na lís ti cas às vés pe ras do Ter ce i ro Re i na do, que aliás não che -
gou a con cre ti zar-se.

Pela causa federativa sacrificou Rui sua fidelidade à monarquia e 
se fez republicano de última hora, quando a realeza tinha já os seus dias
contados, após emancipar os escravos e desgastar sua base de sus ten ta ção,
que era a lavoura irrigada com o suor do braço servil.

A documentação estampada nesta obra acerca do Segundo Reinado
é extremadamente variada, rica, e copiosa.

Abran ge pa péis re la ti vos à pro cla ma ção da ma i o ri da de do Impe -
ra dor, ao Con se lho de Esta do, à Assem bléia Cons ti tu in te de Ale gre te, ins ta -
la da por Ben to Gon çal ves em de zem bro de 1842 du ran te a Re vo lu ção Far -
rou pi lha, ao Bill Aber de en, à Insur re i ção Pra i e i ra, à Qu es tão Chris tie, à
Gu er ra do Pa ra guai, aos pro to co los de paz que de ter mi na ram o fim da guer ra
mo vi da pela Trí pli ce Ali an ça, à Qu es tão Re li gi o sa, que tan to aba lou as re la -
ções da Igre ja com o Esta do; à li ber ta ção dos es cra vos no Ce a rá, que cada
vez mais ins pi rou e in fla mou à luta os tri bu nos da Abo li ção, en fim, à Qu es -
tão Mi li tar, der ra de i ra cri se do Se gun do Re i na do, cuja con se qüên cia ma i or
foi pre ci pi tar a que da do Impé rio, de sem bo can do no gol pe mi li tar re pu bli ca -
no de 15 de no vem bro de 1889. 

A le i tu ra de tais do cu men tos dará a es tu dan tes e in ves ti ga do res
da his tó ria pá tria aces so às fon tes dos even tos que em cer tas oca siões plas -
ma ram as es tru tu ras do re gi me, nou tras des fi gu ra ram a efí gie do sis te ma,
mer gu lhan do-o na cri se e fi nal men te oca si o nan do o de sen la ce ins ti tu ci o nal,
obra das co mo ções ma i o res sub se qüen tes à Gu er ra do Pa ra guai, das qua is o
mo men to cul mi nan te acon te ceu com a Lei Áu rea da Prin ce sa Impe ri al, cujo
ato re per cu tiu so bre a re a li da de eco nô mi ca e so ci al da clas se do mi nan te e
in vi a bi li zou o ad ven to do Ter ce i ro Re i na do.
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Com as elites divorciadas do trono, preparou-se a cena política
para o desfecho de 15 de novembro, ou seja, a proclamação da República, o
terceiro golpe de estado da história imperial, que então chegou ao seu termo.

O Brasil constitucional e político da Primeira República é uma
união federativa de governo presidencialista criada de modo artificial na
esteira do golpe republicano, por Rui Barbosa, autor do Decreto nº 1 de 15
de novembro de 1891.

O ar ti go 1º des se de cre to pro cla ma va “pro vi so ri a men te” [sic] e
de cre ta va “como a for ma de go ver no da na ção bra si le i ra – a Re pú bli ca
Fe de ra ti va”.

Com efe i to, no art. 7º do De cre to nº 1, apa ren te men te in se gu ros
da ex ten são das me di das ins ti tu ci o na is de cre ta das, os au to res do gol pe, que
trou xe ra à su per fi cie toda a des nu dez e pro fun de za da cri se cons ti tu in te,
bus ca vam a le gi ti mi da de das ino va ções in tro du zi das numa di re ta ma ni fes -
ta ção da von ta de po pu lar.

Re za va esse ar ti go que o Go ver no Pro vi só rio aguar da va “como
lhe cum pre o pro nun ci a men to de fi ni ti vo do voto da na ção, li vre men te ex pres -
sa da pelo su frá gio da na ção”, mas fi ze ra no mes mo ar ti go, pre ce den do essa
pro mes sa, a ad ver tên cia de que não re co nhe cia nem re co nhe ce ria ne nhum
go ver no lo cal con trá rio à for ma re pu bli ca na.

A república, ato de força, nascera nos braços da ditadura militar,
por obra de um golpe de estado, em que o papel do povo foi nulo como bem
patenteou Aristides Lobo em sua frase histórica.

Do pon to de vis ta cons ti tu ci o nal, hou ve no Bra sil uma sin gu la ri -
da de sem pre ce den te na his tó ria das Cons ti tu i ções, sete me ses de po is de
des fe ri do o gol pe de es ta do re pu bli ca no.

Com efe i to, em 22 de ju nho de 1890 o Go ver no Pro vi só rio ou tor gou, 
por de cre to, uma Cons ti tu i ção com pos ta de 85 ar ti gos e 12 dis po si ções tran -
si tó ri as, que en tra va ime di a ta men te em vi gor e que de po is se ria “sub me ti da
à re pre sen ta ção do país em sua pró xi ma re u nião”.

É de assinalar que publicada pelo Decreto nº 510, de 22 de junho
de 1890, a Constituição Provisória da ditadura militar republicana teve vigência
até 24 de fevereiro de 1891, quando se promulgou a Constituição da
República dos Estados Unidos do Brasil, composta de 91 artigos e 8
disposições transitórias.

Atente-se que o Governo Provisório constituído pelo Exército e
Armada neste decreto já se desatara do compromisso normativo de uma
consulta popular, estatuída no artigo 7º do Decreto nº 1, onde aguardava,
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como era seu dever declarado, o “pronunciamento definitivo do voto da
Nação”.

Com efe i to, a Cons ti tu i ção dos Esta dos Uni dos do Bra sil, pu bli -
ca da pelo De cre to nº 510, que era ao mes mo pas so Cons ti tu i ção ou tor ga da e
vi gen te e tam bém pro je to de Cons ti tu i ção a ser ain da sub me ti do por aque le
go ver no ao fu tu ro co lé gio cons ti tu in te, re vo ga va de ma ne i ra de fi ni ti va a
nor ma con tra di tó ria do art. 7º do De cre to nº 1, cuja de ter mi na ção de ple bis -
ci tar o re gi me abria, em tese, a pos si bi li da de al ter na ti va de uma re je i ção
popu lar do sis te ma re pu bli ca no im pos to ao país.

A revogação  ficou contida na cláusula pétrea do parágrafo 4º do
art. 85, que fazia intangíveis à ação reformadora do constituinte a república
e a federação.

Tão rí gi da que nem mes mo o cons ti tu in te de 1890 po de ria der -
ro gá-la. Era par te vi gen te do tex to ou tor ga do, va za do nos se guin tes ter -
mos:

“Art. 85 [. . .] pa rá gra fo 4º Não se po de rão ad mi tir como ob je to
de de li be ra ção no Con gres so pro je tos ten den tes a abo lir a for ma re pu bli ca na
fe de ra ti va ou a igual da de da re pre sen ta ção dos Esta dos no Se na do.”

O decreto, sem dúvida da lavra de Rui Barbosa, o qual como
ministro o subscreveu em primeiro lugar após a assinatura de Deodoro,
garantira assim, for mal men te, pela via constitucional, a intangibilidade
perpétua do sistema republicano de governo, e da forma federativa de estado.

Proclamada a República, uma das preocupações imediatas do
Governo Provisório foi o reconhecimento do regime republicano pelo Governo 
dos Estados Uni dos da América.

Cinco dias depois do golpe, em 20 de novembro de 1889, já
chegava às mãos do Ministro das Relações Exteriores, Quintino Bocaiúva,
nota da Legação Americana transmitindo às autoridades republicanas do
país a decisão dos Estados Unidos de manter relações diplomáticas com o
Governo Provisório recém-instalado.

Dessa fase, a Carta do Marechal Deodoro da Fonseca, de 30 de
novembro de 1889 ao Presidente Benjamin Har ri son, dos Estados Unidos,
dá explícito testemunho da importância atribuída a tal relacionamento.

A seguir, publicamos sete documentos, ilustrativos do início de
um longo período político, que se estende até aos nossos dias, em que
significativamente mudamos da Europa para a América do Norte o centro
de gravidade da diplomacia brasileira. Dantes, dando seqüência à tradição
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portuguesa, o Império se vinculara à Inglaterra e aos seus interesses
comerciais.

A mu dan ça fôra ra di cal nas ins ti tu i ções bra si le i ras, pas san do, de
um sal to, do Es ta do uni tá rio ao Es ta do fe de ral, da mo nar quia à re pú bli ca do 
par la men ta ris mo ao pre si den ci a lis mo, da Cons ti tu i ção te tra di men si o nal, –
por que acres cen ta va ao mo de lo clás si co da te o ria fran ce sa  um quar to Po der
des co nhe ci do ao Di re i to Cons ti tu ci o nal po si ti vo dou tros pa í ses –, à Consti -
tu i ção tri di men si o nal da tra di ção clás si ca do cons ti tu ci o na lis mo fi lo só fi co de 
Montes qui eu e do cons ti tu ci o na lis mo prag má ti co dos cons ti tu in tes de
Filadél fia.

Tudo isso so ma do fôra em ver da de in di ca ti vo de que a nova re pú -
bli ca re cém-cri a da se des lum bra va com a es pé cie das ins ti tu i ções ame ri ca nas 
e bus ca va mol dar o re gi me se gun do as ba ses exem pli fi ca das nos Esta dos
Uni dos, des lem bra da po rém de que, per fi lhan do idên ti co sis te ma, as re pú bli cas
ir mãs des te con ti nen te, com mais de cin qüen ta anos de ca mi nha da nes sa
di re ção, tes ti fi ca vam a esse res pe i to um enor me fra cas so.

Seus pa í ses se trans for ma ram em pal co de di ta du ras, gol pes de 
es ta do, le van tes mi li ta res, es ta dos de sí tio, anar quia e opres são, con tras -
tan do, até cer to pon to, com a li nha opos ta de re la ti va es ta bi li da de fru í da
pelo Bra sil que, des de 1824, se gui ra a al te na ti va eu ro péia, cuja con so Ii -
da ção en tre nós po de ria ter ocor ri do no Ter ce i ro Re i na do. 

Mas não ocor reu e se tor nou im pos sí vel em ra zão da re sis tên cia 
cen tra li za do ra e uni tá ria da Co roa, que fi cou ar ra i ga da a uma in tan gi bi -
li da de con ser va do ra do sta tu quo ins ti tu ci o nal, per sis tin do em ig no rar a 
vo ca ção fe de ra ti va do país, as suas di men sões con ti nen ta is, as suas pro -
vín ci as de fi nhan do a olhos vis tos e com isso o pres tí gio da re a le za ca in do
a ní ve is tão ba i xos que so ter ra ram a mo nar quia.

A fascinação de Rui Barbosa pela república americana era a de
um cristão-novo ou de um apóstata que por todos os meios  ao seu alcance
queria dar provas exteriores e categóricas da nova fé ou da ruptura com o
passado.

No caso do estadista baiano, teorizar e redigir as bases do novo
regime, formulando-lhe o projeto constitucional, convertido na Carta de 91,
não fôra tudo; teve ele também a ocasião de colocar-se como uma espécie de
primeino-ministro ou alter ego político do presidente da República, de
quem era o mandatário de maior confiança,  já no Ministério de Governo
Provisório, já  na feitura da Constituição.
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Tras la da ra Rui, quase por inteiro, com indefectível fidelidade à
doutrina e à positividade formal do texto, as linhas mestras da Constituição
nor te-ame ri ca na, pela qual o Estado de Direito ganha o seu mais subido grau
de rigidez. A Carta de 1891 é a tra du ção brasileira da Constituição lavrada
na Filadélfia pelos pais do constitucionalismo nor te-ame ri ca no.

A cópia foi tão longe no servilismo e na literalidade que até mesmo
o título nos deixou durante décadas em certa maneira constrangidos, por
inocular imitação quase grosseira e ambígua. Éramos também Estados Unidos, 
Estados Unidos do Brasil. Mas ao contrário do outro, desconhecido e
deslembrado. No léxico político in ter na ci o nal, ape nas Brasil.

Trouxemos os enunciados lingüísticos das instituições americanas,
portanto  sua forma verbal e política, mas não nos foi possível trazer a
substância, a realidade, a concretude, a positividade do sistema.

República, federação, presidencialismo, separação de poderes,
autoridade congressual, nada disso que Rui encaixara no texto teve vida,
expressão, presença e alma na vida pública nacional.

Gravemente desvirtuados, logo se dissolveram com a práxis do
regime. Não se pôde assim introduzir e consolidar na realidade nacional
conceitos tão puros e essenciais a um legítimo Estado de direito, a uma
organização da liberdade, a um projeto de consenso democrático. Eram
enormes em nosso país as limitações históricas, sociais e políticas da época.

A república constitucional e federativa de 1891 não regenerou o
país; qualitativamente não deu sequer mostras imediatas de superioridade
sobre o regime decaído e deposto.

Mas, ao contrário, a consolidação republicana mergulhou o Estado
na ditadura.

Primeiro, ditadura de fato, a saber, a de Deodoro, confessada
como tal nos seus instrumentos de execução, todos autoritários e autocráticos. 

Ditadura desde o Decreto nº 1 que proclamou a República e a
Federação ao Decreto nº 510 de 22 de junho de 1890, que outorgou uma
Carta de emergência. Nes te, até o suposto poder constituinte primário da
futura Constituição a ser feita e votada pelos delegados da legitimidade
representativa, ficou atada a uma cláusula de intangibilidade. Com efeito,
decretou-se ali no seu parágrafo 4º o casamento indissolúvel dos futuros noivos 
constituintes com a república e a federação.

Os autores da Constituicão de 1988 foram muito mais generosos; 
pelo menos criaram uma única vez a possibilidade, já exaurida, do divórcio
com a república. A permissão para o divórcio poderia ser dada num plebiscito
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de revisão, já levado a cabo, com resposta negativa. Figurou esse plebiscito
no art. 2º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Com mais
de cem anos de atraso, resgatou-se a promessa descumprida do Governo
Provisório de 1889, que  mandava o povo decidir sobre a nova forma de
governo e legitimá-la pelo voto plebiscitário.

Uma ditadura constitucional, a primeira do gênero na República, 
logo sobreveio à de Deodoro, que era ditadura declarada, posto que provisória.

Em ri gor, o go ver no de De o do ro foi cons ti tu ci o nal e re pre sen ta ti -
vo de 24 de fe ve re i ro de 1891, data da pro mul ga ção da pri me i ra Cons ti tu i -
ção republi ca na até 3 de no vem bro do mes mo ano, quan do o pre si den te
exarou o De cre to nº 641, dis sol ven do o Con gres so, de cor ri do me nos de um
ano da res ta u ra ção cons ti tu ci o nal após a que da do Impé rio.

Desferiu ele nessa ocasião o primeiro golpe do estado da história
republicana. Era o segundo da autoria do próprio marechal, em menos de
dois anos; com o primeiro extinguira uma monarquia, com o segundo
dissolvera um parlamento.

Deitou manifesto ao país naquele mesmo dia prometendo
convocar novo Congresso, o que efetivamonte fez com o Decreto nº 677,
que também designava eleição geral para o dia 20 de fevereiro do ano
seguinte, fazendo menção por igual dos artigos da Constituição cuja revisão 
se fazia ne ces sá ria, se gun do o entendimento oficial.

O Congresso dissolvido não se desfez sem um protesto. 
No dia se guin te ao gol pe, a sa ber, a 4 de no vem bro, os con gres -

sis tas res pon di am ao ato de for ça lan çan do tam bém seu Ma ni fes to ao País,
pre pa ran do a re sis tên cia e ao mes mo pas so cri an do um cli ma con clu si vo na
ca de ia dos acon te ci men tos. De tal for ma que dois dias após ex pe dir o de cre to 
con vo ca tó rio de ele i ções ge ra is, o ma re chal di ta dor era com pe li do à re nún cia 
a qual ocor reu no dia 23 de no vem bro de 1891.

Na que le mes mo dia, as su miu o po der o vice-pre si den te Flo ri a no
Pe i xo to, que lan çou um Ma ni fes to à Na ção e de logo bus cou re fa zer com
uma po lí ti ca de for te cu nho e teor na ci o na lis ta, a or dem re pu bli ca na e fe de ra -
ti va, ro de a da se gun do a voz ofi ci al da im pren sa go ver nis ta de ame a ças e
re tro ces sos de na tu re za ins ti tu ci o nal.

Com efeito, a República parecia estremecer em suas bases. Havia
por todo o país uma atmosfera carregada de incertezas e apreensões. A
violência se alastrava pelas antigas províncias, reflexo da insegurança que
dominava a Capital Federal e aterrorizava a oposição.
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Com menos de seis meses no poder, Floriano já enfrentava crise
tão grave quanto aquela  que fizera cair seu antecessor.

Efetivamente, a 31 de março de 1892, treze altas patentes das
Forças Armadas dirigiam a Floriano Carta-Manifesto com a exigência de
uma nova eleição presidencial.

O ultimato escureceu o ambiente militar e civil da Nação. As
medidas repressivas de Floriano, sua intoIerância e sua política de força,
refratárias à normalidade constitucional, já caracterizavam seu governo
como uma ditadura.

A força prevalecia em suas decisões e a ordem jurídica era
menoscabada pelo ditador, que, legibus solutus, ironizava a advocacia
constitucional de Rui Barbosa no Supremo Tribunal Federal. 

Espelho do arbítrio que desprezava a lei e a justiça, o ditador
numa afronta máxima indagava acerca de quem daria o habeas corpus aos
guardas da Constituição, a saber, os ministros do Supremo, se acaso ele,
Floriano, os mandasse prender. As perseguições a generais e almirantes e a
Rui Barbosa, advogado das vítimas do terror, ilustravam as cenas do
despotismo de que era palco a Capital Federal.

Nem Clarindo de Queirós, herói da Guerra do Paraguai, e portador
de uma fé do ofício sem nódoa, foi poupado ao cárcere. No dia seguinte,
vituperado pela imprensa do ditador como o “lixo do Exército”, recebeu,
em seguida, da pena do insigne baiano um dos mais eloqüentes desagravos
de louvor já estampados nas tribunas do periodismo político, em todas as
épocas.

Teve a crise seu paroxismo no dia 6 de setembro de 1893 com a
célebre Revolta da Armada. Naquela data o contra-almirante Custódio José
de Melo lançava um Manifesto contra o Governo e no dia seguinte tinha
a adesão do almirante Saldanha da Gama.

Aprofundava-se assim a rebelião nacional ao mesmo passo que
crescia a ameaça da intervenção estrangeira para evitar ou impedir pela força
a bombardeio da Capital Federal.

Os comandantes dos vasos de guerra es tran ge i ros fun de a dos na
Baía de Guanabara, reunidos no cruzador americano Charleston, emitiram 
nota aos chefes rebeldes, advertindo-os de que empregariam a força em
reação ao bombardeio da cidade, se este ocorresse.

Tanto Saldanha da Gama como Floriano, no decurso da crise,
deram provas de altivez nacionalista, sobretudo o se gun do, que entrou à
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História como paradigma de patriota. Repulsou com fibra e destemor e
dignidade as insolências e ameaças da intervenção externa.

Mas Floriano era mesmo ditador, e à sombra da Constituição,
que ele nunca respeitou, governava o país com mão de ferro, debaixo do
estado de sítio e de censura aos órgãos de imprensa. Nisso procedem, por
inteiro, as pesadas críticas que lhe fez Rui Barbosa, já dissidente da república, 
com a vida correndo grave perigo, foragido e exilado na Inglaterra e
Argentina.

Mas  sua con so la tó ria fir me za acen dia uma luz de es pe ran ça
no âni mo e na alma dos que, per se gui dos e en car ce ra dos, ti nham as vis -
tas vol vi das para o res ta be le ci men to da paz e da or dem cons ti tu ci o nal
di la ce ra das. 

Rui era a bandeira viva da opo si ção, que se não dobrava ao ditador
nem capitulava.

A excelente documentação da obra não deixa lacuna relevante no
que toca àqueles momentos decisivos em que se questionavam os destinos da 
república recém-instaurada.

A Revolta da Armada e a crise da intervenção estrangeira fazem
parte desse manancial de textos, o mais completo que já se levantou acerca
da história deste país.

O copioso acervo documental prossegue acompanhando o governo
de Campos Sales, bem como reproduzindo programas e manifestos partidários 
da primeira década republicana, até chegar enfim a 28 de agosto de 1902,
quando é exarado um Manifesto-Programa do Partido Socialista Brasileiro.

Abrimos também largo espaço para os textos que se conservaram
acerca da chamada Guerra de Ca nu dos, na qual a figura lendária de
Antônio Conselheiro foi acintosamente manipulada pela classe dominante,
que fez do rude beato sertanejo imortalizado pela pena de Euclides da Cunha a
expressão do pesadelo político de uma restauração da monarquia.

À verdade, os monarquistas se mantinham abraçados com sua
causa e, an tes mesmo de lograr-se a definitiva consolidação do processo
republicano-federativo, vinha a lume, em 12 de janeiro de 1995, o manifesto
de seus chefes à nação brasileira.

No mesmo ano, em 15 de novembro, elegendo a data do golpe
republicano que pôs abaixo a monarquia, o Partido Monarquista de São
Paulo publicou também outro manifesto. Mas foi reação desprovida de
raízes profundas, e com escasso eco na alma coletiva; em ri gor,  ex pres são
tardia e melancólica de um se bas ti a nis mo que não teve a força nem a
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expressão daquele que se filtrou na alma portuguesa depois do desastre de
Alcácer-Quibir e da incorporação filipina do reino de Portugal à Espanha,
em 1580.

A documentação re tra ta, do mesmo pas so, como se fazia uma
candidatura presidencial nos bastidores das oligarquias e do coronelismo,
imagem  do atraso político da república cabocla de 1889.

Os con cha vos, o po der dos oli gar cas, a rede de am bi ções, o per so -
na lis mo eli tis ta, as in cer te zas da es co lha, os re cu os, as com bi na ções si gi lo -
sas, a por fia das va i da des, os ego ís mos e ra ra men te, no sen ti do con cre to e
po si ti vo, o bem co mum, a ca u sa pú bli ca, o in te res se na ci o nal le gí ti mo trans -
pa re ci am das ar ti cu la ções po lí ti cas para ele ger o can di da to à su pre ma
ma gis tra tu ra do país.

A correspondência de Campos Sales com Rodrigues Alves estampa 
apenas as cores aparentes de um quadro que no fundo mostrava toda a
escuridão do processo.

A relação documental prossegue trazendo à memória do leitor,
fixada em textos, para consulta, atos do tomo do Tratado de Petrópolis, de
17 de novembro de 1903, que formalizou juridicamente a permuta de
territórios e as compensações resultantes da anexação do Acre ao Bra sil, re -
co nhe ci da pela Bolívia.

A seguir, houve dois importantes documentos da Campanha
Civilista, a grande cruzada de Rui Barbosa contra o militarismo que a
República exarcebara. A Carta do eminente baiano, de oposição à candidatura
do Marechal Hermes da Fonseca, datada em 19 de maio de 1909, e sua
Plataforma de Governo como candidato à presidência da República de 15 de
janeiro de 1910.

Na seqüência histórica destacamos os textos de 1910 sobre a
revolta dos marinheiros contra a chamada ‘Lei da Chi ba ta’, de 1910, o
bombardeio da Bahia, em 1912, a Guerra do Contestado, a Liga de Defesa
Nacional e seu Estatuto de 1916, a entrada do Brasil na Primeira Grande
Guerra Mundial em 1914, por violação da neutralidade brasileira em
razão do torpedeamento de navios brasileiros, o acordo de paz do Governo
Federal com os ‘co ro néis’ da Bahia, símbolo da espécie de política que
dominou toda a Primeira República e falseou as instituições republicanas.

Em seguida, é de mencionar os documentos das cartas falsificadas
do caso Bernardes que abalou a ação e pôs em risco o regime pelo
agravamento das relações entre o poder civil e a autoridade militar.
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Não menos útil à compreensão da época histórica e da crise da
república é toda a documentação que nos foi possível coligir pertinente aos
dois Cinco de Julho; rebeliões malogradas, que agitaram elas os quar téis à
década de 20 e prepararam decerto no meio militar o clima de revolta e de
insatisfação sem o qual não teria sido possível a Revolução de 30.

O pri me i ro Cinco de Julho aconteceu em 1922, de po is que
Epitácio Pessoa ordenou por decreto o fechamento do Clube Militar e em
seguida mandou prender o Marechal Hermes da Fonseca, ex-presidente da
República e adversário vitorioso de Rui Barbosa na eleição de 1910; vitória,
porém, maculada de fraudes, segundo o candidato derrotado.

Esses atos do Presidente foram o estopim do movimento.
O se gun do Cinco de Julho ocorreu em São Paulo em 1924, sob a

chefia do general Isidoro Dias Lopes, com características de movimento
revolucionário, logo sufocado pela reação do presidente Artur Bernardes, que 
lançou dois manifestos à Nação, um em 15 de novembro de 1924, outro em 14
de dezembro de 1924.

Des se mo vi men to emer giu a fi gu ra mi li tar de Luís Car los Pres tes
da mes ma for ma que do pri me i ro Cinco de Ju lho emer gi ra já a de Edu ar do
Go mes, fu tu ro can di da to das for ças que mais com ba te ram, du ran te as dé ca das 
de 30 e 40, a di ta du ra do Esta do Novo, en ca be ça da por Ge tú lio Var gas, após o 
gol pe de es ta do que este le vou a cabo em 10 de no vem bro de 1937.

Aba fa da a re be lião, mu i tos de seus par ti ci pan tes se in cor po ra ram 
na Co lu na Pres tes, que ba teu em re ti ra da va ran do os ser tões numa epo péia
memorá vel até in ter nar-se na Bo lí via. Esca pa ram as sim à sa nha per se gui dora 
do go ver no e das for ças do sta tu quo, ar re gi men ta das em de fe sa do co ro ne -
lismo, do sis te ma pa tri ar cal, do voto de ca bres to, das atas fal si fi ca das,
retra to sem re to ques da de ca dên cia re pu bli ca na e da fra gi li da de re pre sen ta -
ti va do sis te ma.

O capítulo seguinte e final da tragédia da Primeira República e
de sua derrubada pela Revolução de 30 está fartamente ilustrado com a
documentação exibida nos ampliados volumes desta obra.

São 54 documentos de registros dos principais acontecimentos
que mudaram a face do governo e prometeram a renovação institucional, a
regeneração administrativa a ressurreição das esperanças de redenção social, 
amortecidas  pela truculência da frase atribuída ao derradeiro presidente da
Pátria Velha, Washington Luís, que teria dito que a questão social no Brasil 
era  caso de polícia.
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A Revolução de 30 veio assinalada de forte tonalidade social. Seu
discurso político trazia já a mensagem da inquietação re i nan te nas relações
do trabalho com o capital. A década de 30 foi no Brasil a década mais
turbulenta, mais ideológica, mais aguda e crítica do século XX.

As for mas re pre sen ta ti vas che ga ram a pe re cer em 1937. O
de sa fio vi nha de fora, da era to ta li tá ria, da guer ra quen te de idéi as e va lo res
que o fas cis mo e o na ci o nal-so ci a lis mo fe ri am com o mar xis mo e sua ver são
ori en tal, ins ti tu ci o na li za da no po der da União So vié ti ca e da Inter na ci o nal
Co mu nis ta.

Premidos pelas duas tenazes do sistema totalitário, a democracia
liberal do Ocidente parecia inclinar-se ao túmulo, condenada a desaparecer
por obra da agressão ideológica, que conduziu à catástrofe da Segunda
Guerra Mundial.

O na ci o nal-so ci a lis mo jac ta va-se de ha ver fun da do um im pé rio
para du rar mil anos. E de sen ca de ou, em ali an ça com o fas cis mo mais sel va -
gem, guer ra de con quis ta do sé cu lo, es cra vi zan do os po vos ven ci dos, içan do
a ban de i ra de san gue do ra cis mo, pro mo ven do ge no cí di os, ins ta lan do
cam pos de con cen tra ção, per se guin do ho mens e idéi as, fa zen do fo gue i ras de
li vros, con cul can do por to dos os mo dos a dig ni da de da pes soa hu ma na, ti ra -
ni zan do a so ci e da de, cri an do o mito do guia ilu mi na do, en fim, ex pe din do a
cer ti dão da in fa li bi li da de do che fe, oni po ten te e onis ci en te.

As po tên ci as oci den ta is e a União So vié ti ca se co li ga ram du ran te a
Se gun da Gran de Gu er ra Mun di al e der ro ta ram mi li tar men te o nipo-nazi-fas -
cis mo. Espan ca ram  as sim as tre vas da mais som bria ame a ça que já se fez à
con ser va ção dos va lo res hu ma nos e à pre ser va ção dos di re i tos de to das as
di men sões co nhe ci das: os cha ma dos di re i tos fun da men ta is, pe des tal da li ber -
da de, ca mi nho da igual da de, car ta da de mo cra cia e có di go do Esta do de
di re i to.

Essa ligeira digressão sobre a ação política, os regimes, os conflitos
universais, as ideologias, as formas institucionais, o pensamento que regia o 
mundo e a sociedade ao longo das décadas de 1930/40, é indeclinável para
nos situarmos em condições cognitivas mais apuradas à compreensão dos
eventos constantes do vasto e sólido acervo documental, re la ti vo àquele largo
período de nossa história.

Com efeito, os reflexos da crise no Ocidente, a par do poderoso
influxo que o socialismo marxista já exercitara desde a República de
Weimar sobre as Constituições européías, se estendiam, como não poderia
deixar de ser, ao idealismo de ponderável parcela da elite burguesa progressista.
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Todos os corpos sociais no Brasil tinham o seu destino paralelo
em certa maneira condicionado à evolução daquele quadro externo, donde
nos chegava o eco da conflagração de valores e a sedução das fórmulas
messiânicas propostas em termos ideológicos.

Tudo parecia conduzir pois ao parto de um mundo novo, diante
do confronto de armas e do rio de sangue que inundava os campos de batalha.

O Brasil também esteve enfermo naquelas duas décadas.
Mas consideráveis transformações se operaram em meio ao duelo

dos extremismos. O centro liberal-democrático se contorcia entre a foice e o
martelo de Moscou e a suástica de Berlim, entre o comunismo de Prestes e o 
integralismo de Plínio Salgado, entre a esquerda e a direita, entre a Aliança
Nacional Libertadora e a Ação Integralista Brasileira, ocupando o espaço
das ruas, das tribunas, das praças públicas, para levar ao povo por ocasião
dos  comícios a mensagem programática dos credos ideológicos.

Nossa obra é arquivo desse passado. Aqui ele se reconstitui numa 
vasta documentação que abrange, sucessivamente, em copiosíssimas fontes
de consulta, todo o Governo Provisório de Vargas, instalado com o triunfo
da Revolução de 30, a saber, os programas, as proclamações, os boletins, os
manifestos, as exposições de princípios, as bases das organizações políticas,
tudo que atuava no preponderante afã de dar sentido e feição àquela idade
conturbada e revolucionária. Liberais, comunistas, legionários, integralistas 
e nacionalistas radicais ali estavam presentes.

A mesma profusão de fontes documentais ocorre tocante ao Clube 
Três de Outubro, cujo Manifesto, redigido por Pontes de Miranda, dava
apoio ao governo de Vargas.

Não é menos abundante a relação de textos com respeito ao
Movimento Constitucionalista, que desaguou na Revolução Paulista de
1932 – acoimada de separatista por Vargas para me!hor poder re pri mi-la – à 
convocação da Assembléia Constituinte de 1933, que fez a Constituição de
1934; ao governo da Segunda República, tão efêmera quanto a Carta que a
instituíra, durando tão-somente de 1934 a 1937, quando naufragou nas
águas turvas do golpe  de estado desferido em 10 de  novembro de 1937 por
Vargas, até então, pela vez primeira, presidente constitucional.

 Desse governo constitucional de  Vargas  há por igual extensa
do cu men ta ção, pre ce di da doutra pertinente à Aliança Nacional Libertadora.

Para in te li gên cia das ma no bras con du cen tes ao gol pe de esta do
de 37  pu bli cam-se do cu men tos que por sua na tu re za re pro du zem na dé ca da 
de 30, com o Pla no Co hen, a fal si fi ca ção de car tas ocor ri das du ran te a dé ca -
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da an te ri or e que por mu i to pou co não le vou à de po si ção do pre si den te
Artur Ber nar des.

Em 37, o fal so pla no de bol che vi za ção do país re ce beu a cre di bi li -
da de do mi nis tro da Gu er ra, Góis Mon te i ro, e dele se ser viu Var gas, em os -
ten si vo con lu io com a cú pu la das for ças ar ma das, para de cre tar o es ta do de
guer ra e pôr a pi que com o gol pe de es ta do de 10 de no vem bro as can di da -
tu ras pre si den ci a is de José Amé ri co de Alme i da e Arman do de Sa les Oli ve i -
ra; o pri me i ro, can di da to si tu a ci o nis ta, o se gun do, da opo si ção, am bos imo -
la dos pelo con ti nu ís mo gol pis ta de Var gas.

O Esta do Novo teve du ra ção de oito anos (1937-1945). Con si de -
ra do pelo pró prio di ta dor um ‘cur to pe río do’, foi  ins ta u ra do por um gol pe
de es ta do, en ca be ça do pelo pre si den te ci vil que pro ce deu à se me lhan ça do
Impe ra dor em 1823,  ser vi do de os ten si vo apo io mi li tar.

Outorgou ao país Constituição da lavra do jurista Francisco
Campos, cognominado ‘Chi co Ciên cia’, e que teve por mo de lo – sem pre a có -
pia, sem pre a de pen dên cia, a ide o lógica! –  a Carta autoritária da Polônia,
ditada pelo General Pilsudski.

A cha ma da ‘Po la ca’ nun ca teve apli ca ção. De tal sor te que ao de -
cur so dos oito anos de di ta du ra, só a von ta de pes so al do Che fe, Ge tú lio Var -
gas, pre va le ceu como base de todo o Go ver no, que le gis la va por de cre to-lei, e
man ti nha sob tu te la o Po der Ju di ciá rio. O Con gres so du ran te todo o Esta do
Novo per ma ne ceu de por tas cer ra das.

Em 2 de dezembro de 1937, decorrido menos de um mês do golpe,
Vargas expediu o Decreto-lei nº 37 que dissolveu os partidos políticos. Por
outro Decreto – o de nº 1.561 –, for mu lou disposições acerca da administração
dos Estados e Municípios.

Ainda houve o ensaio de organização de um partido único para
dar sustentação política ao governo. Seria a Legião Cívica, anunciada num
discurso de Amaral Peixoto, genro do ditador e interventor federal no Estado
do Rio de Janeiro, proferido a 27 de maio de 1938. 

Mas a idéia de criação desse partido feneceu e nunca mais se
falou dele. Em verdade os partidos permaneceram banidos da vida pública
durante todo o período da ditadura.

O Estado Novo, no campo internacional, durante a fase de ascensão 
e hegemonia européia do nacional-socialismo de Hitler na Alemanha e do
fascismo na Itália, manifestou, pela voz do Governo, aos primeiros anos do
novo regime, uma certa simpatia pela causa da extrema direita. Disso deu
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testemunho o discurso de Getúlio Vargas proferido a bordo do encouraçado
Minas Gerais, em 11 de junho de 1940, ao transcurso do Dia da Marinha.

A França, invadida e devastada, e a retirada inglesa de Dunquerque,
debaixo da perseguição dos exércitos do III Reich, pareciam prognosticar o
fim e a destruição dos sistemas da democracia liberal e a capitulação do
Ocidente ao nazismo e ao fascismo, que já avassalavam toda a Europa.

Mas o pên du lo do Esta do Novo – ante o de sen ro lar dos su ces sos
mi li ta res no Ve lho Mun do, a in va são da União So vié ti ca e a en tra da dos
Esta dos Uni dos na gu er ra, so bre tu do este der ra de i ro even to – veio a in cli -
nar-se, a con tra gos to dos ho mens do po der, para a ca u sa dos ali a dos que
for ma vam a Ali an ça Atlân ti ca, sen do em ver da de as pres sões ame ri ca nas
de ci si vas a esse res pe i to.

O Brasil acabou participando do conflito e mandando à Itália
uma Força Expedicionária, que teve honroso desempenho nos campos de
batalha.

Ao retornar, contribuiu deveras para melhorar o clima favorável
à redemocratização do país, a qual acabou acontecendo com a queda da
ditadura pelo golpe de estado que as Forças Armadas desferiram contra
Vargas, deposto no dia 29 de outubro de 1945.

O apoio militar fôra decisivo para os dois golpes: o que instaurou
o Estado Novo e o que, oito anos depois, o derrubou.

São mais de 60 documentos que traçam o perfil do regime ditatório
e da vida pública brasileira, ao longo daquela época de censura, repressão e
negação participativa da sociedade e da cidadania brasileira na obra de
governo.

Derrubada a ditadura de Vargas, seguiu-se um breve período de
transição que começou com a entrega do poder pelos militares ao ministro
José Linhares, presidente do Supremo Tribunal Federal, fato ocorrido na
mesma madrugada de 29 de outubro de 1945.

Vitorioso nas urnas de 2 de dezembro desse mesmo ano o candidato 
presidencial do partido cujos líderes haviam sido cooperadores íntimos do
Governo deposto, assumiu a Presidência da República o marechal Eurico
Du tra, –  ex-ministro da Gu er ra da di ta du ra –, em 31 de janeiro de 1946.

Foi o primeiro governo constitucional da Ter ce i ra República, que 
principia com ele já no poder, eleito e legitimado pelo voto popular.

Em 18 de se tem bro pro mul gou-se a Cons ti tu i ção de 1946, base
da nova re pú bli ca, cuja du ra ção se es ten deu até ao gol pe mi li tar de 1º de
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abril de 1964, que re mo veu João Gou lart da pre si dên cia cons ti tu ci o nal e a
se guir o exi lou no ex te ri or.

São abundantíssimos os documentos da Terceira República, de
todos os seus governos constitucionais e de todas as crises que não raro
abalaram as bases do sistema, designadamente aquela provocada pela súbita
e inesperada renúncia de Jânio Quadros, menos de sete meses de iniciado o
mandato presidencial.

O gol pe de 1964 in tro du ziu a mais lon ga di ta du ra mi li tar de
nos sa his tó ria, cer ca de vin te anos, ten do re pre sen ta do um re tro ces so sem
pre ce den tes no Impé rio e na Re pú bli ca. Bus cou a di ta du ra em vão le gi ti -
mar-se com a Car ta de 1967, fru to de uma semi-ou tor ga for mu la da por um
Con gres so co ac to e sem le gi ti mi da de.

Mas o pior viria de po is, com a Emenda nº.1 e a vigência dos Atos 
Institucionais, maiormente o Al-5, o mais repressivo e mortal para as
liberdades públicas.

Tanto da Terceira República, sob a égide da Constituição de
1946, como da ditadura militar de 1964, os textos vivos desses dois períodos 
orçam por dezenas e dezenas, retratando sempre os momentos e episódios
mais relevantes e ricos de significado político, pertinentes a duas épocas
institucionais da história brasileira que ocupam quase toda a segunda
metade do século XX.

Nossos textos alcançam até  à ins ta la ção do man da rinato militar
e são copiosíssimos com respeito aos acontecimentos que vão da renúncia de
Jânio Quadros em 25 de agosto de 1961 a 3 de abril de 1964.

Esta última data é assinalada por quatro co mu ni ca dos, todos, sig ni -
fi ca ti va men te, emi ti dos por au to ri da des mi li tares nor te-ame ri ca nos: o primeiro,
do Comando Sul da Força Aérea Americana sobre o apoio logístico ao golpe; o
segundo, do comando das forças americanas sediadas no Panamá com
recomendações sobre as mudanças de ação da Operação ‘Brother Sam’ e da
Força Tarefa da Esquadra dos Estados Unidos que se preparava para operar
nas costas meridionais do Brasil; o terceiro, do Comandante da Esquadra do
Atlântico sobre o cancelamento da Operação ‘Brother Sam’ e, finalmente, o
quarto, do Diretor de Operações da Força Aérea Americana, para a retirada da
Força-Tarefa com porta-aviões, das águas oceânicas do Atlântico Sul.

Desse período crítico, que se dilatou de agosto de 1961 –
renúncia de Jânio Qu a dros – a abril de 1964 – instauração da ditadura
militar dos generais que depuseram o Presidente cons ti tu ci o nal –, co li gi -
mos o mais abundante e vasto repertório de documentos, em razão da
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natureza mesma dos sucessos, cujo desdobramento dramático ocorria numa
seqüência impressionante, configurando alguns dos mais graves momentos
da crise política que atravessou o país no século XX e que pôs fim à Terceira
República, de 1946.

A do cu men ta ção com pre en de a re nún cia de Jâ nio, a cri se de le ga -
li dade pro vo ca da pe los óbi ces militares le van ta dos à pos se cons ti tu ci o nal
do vice-presidente João Gou lart, a so lu ção par la men ta ris ta, aven ta da como
úni co meio de assegu rar a as cen são do vice à Pre si dên cia e as sim con ju rar a
séria ame a ça de guer ra ci vil imi nen te, em vir tu de do le van te le ga lis ta do
governa dor Brizo la no Rio Gran de do Sul, com apo io do Ter ce i ro Exér ci to e das 
ca ma das po pu la res, em todo o país; a in ves ti du ra de João Gou lart, os dis cur sos e 
os pro gra mas de go ver no dos pri meiros-ministros do par la men ta ris mo, o pa pel
do Bra sil na re u nião da OEA (Orga ni za ção dos Esta dos Ame ri ca nos), a res ta -
u ra ção pre si den ci a lis ta, os acon te ci men tos que pre pa raram e an te ce de ram o
gol pe de 31 de mar ço, o pro tes to dos ma ri nheiros, a de po si ção de João Gou lart
e a Ope ra ção ‘Brot her Sam’, ou seja, a in ter ven ção bran ca dos Esta dos Uni -
dos, apo i an do o movi men to ar ma do que insta u rou o re gi me de 1964 e que
le vou o jor na lis ta Edmar Mo rel a es cre ver um dos pri me i ros li vros acer ca do 
ad ven to da di ta du ra, ten do por tí tu lo O gol pe co me çou em Was hing ton.

O país teve ao longo dos vinte anos de governo discricionário
cinco generais se sucedendo na Presidência da República – designados todos 
eles por eleição in di re ta, numa fase marcada politicamente pela ausência de
sufrágio livre, direto e democrático.

Havia assim um Congresso, mas sem representatividade, sem
legitimidade, sem independência.

O Executivo invadia-lhe as atribuições e legislava mediante
decretos-leis e atos institucionais. O Judiciário, coacto, ficara sem meios de
reparar as lesões ao Estado de direito causadas pela vigência das leis de exceção.

Enfim, co ro an do o re gi me de ar bí trio e ex ce ção, a au sên cia de
uma opo si ção ge nu í na e li vre, com voz e peso no Con gres so para con trar res -
tar os ex ces sos do ab so lu tis mo.

Em rigor, houve com relação ao sistema três modalidades ou
categorias de oposição: a oposição silenciada, a oposição silenciosa e a
oposição consentida.

A opo si ção si len ci a da se for ma va so bre tu do de gru pos de ex tre ma es -
quer da que fi ze ram des de a que da de João Gou lart a op ção pe las for mas de luta
ar ma da con tra o po der mi li tar, e exe cu ta ram atos de re sis tên cia e guer ri lha tan to
nas áre as de ma i or den si da de e con cen tra ção ur ba na quan to em áre as ru ra is.

92 Pa u lo Bo na vi des e Ro ber to Ama ral



Essa oposição, depois de promover seqüestros espetaculares de
embaixadores e assaltos a ban cos para as sim pro nun ci ar suas ope ra ções – foi
reprimida com extremo rigor, povoando cárceres, onde muitos de seus membros 
padeceram torturas ou foram trucidados pela repressão.

A oposição silenciosa, por seu turno, compreendia as parcelas
majoritárias da sociedade e do povo que o Governo provavelmente es pe ra va,
em vão, in cor po rar ao processo político quando se lhe afigurasse possível
selar um pacto de devolução do país às suas legítimas bases democráticas.

Nes sa opo si ção es ta vam na tu ral men te quan tos sen ti am a im pos -
si bi li da de de fa zer opo si ção efi caz ao po der, em ra zão da fal ta de ga ran ti as
cons ti tu ci o na is e da cen su ra à li vre ma ni fes ta ção de pen sa men to.

Desestimulados à participação política, aguardavam a reabertura 
democrática para entrar em cena rodeados das garantias de um Estado de
direito que lhes consentisse fazer sem receio, risco e constrangimento a crítica e 
fiscalização dos atos do poder público.

Mansa e silenciosa, não se externava de público, mas nem por
isso sua reprovação ao regime deixava de produzir efeitos, minando a
sustentação da ditadura por carência de le gi ti mi da de, mas evi den te men te, a
efi cá cia de sua qua se  passividade es ta va a de pen der da ação de mu i tos que 
se dis puseram a cor rer to dos os ris cos. 

A opo si ção con sen ti da, en fim, con gre ga va aque las for ças re ma -
nes cen tes da or dem abo li da em 1964, que ad mi ti am to da via pros se guir o
diá lo go com o po der, no con fes sa do pro pó si to de con tri bu ir para res ta u rar a
nor ma li da de cons ti tu ci o nal e le van tar a in ter di ção ao exer cí cio da de mo cra -
cia, que ha ve ria de du rar en quan to ti ves sem vi gên cia os atos ins ti tu ci o na is.

Foi essa oposição que entrou na farsa do bipartidismo de fachada, 
o qual em rigor outra coisa não significava senão o disfarce da realidade
vigente, contida toda no sistema de partido único.

A oposição consentida tomou assento no Congresso, constituída
pela organização partidária denominada Movimento Democrático Brasileiro.

O sistema se definia, em verdade, de partido único pela simples
razão de que o governo não instituía eleições livres e diretas à Presidência,
nem permitia a alternativa de acesso ao poder pela oposição, rodeada sempre 
de bloqueios e limitações participativas, que lhe retiravam toda possibilidade 
de alterar a essência do regime.

Estes fo ram, em suma, nes te bre ve co men tá rio pa no râ mi co, os
tra ços mais re le van tes, do pon to de vis ta po lí ti co e his tó ri co, dos tex tos
incorpo ra dos nos diversos vo lu mes des ta obra, re su mo do cu men tal de qui -
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nhentos anos de His tó ria do Bra sil, re par ti da em três dis tin tas fa ses: Bra -
sil-Colônia, Bra sil-Império e Bra sil-República.

A Constituição de 1988 foi a segunda Constituição híbrida do
país, mas desta feita em versão muito mais aperfeiçoada, consideravelmente
refinada e promissora em projetar um futuro carregado de esperanças.

Com efe i to, con ju rou no pa rá gra fo úni co do art. 1º a for ma re pre -
sen ta ti va clás si ca do sis te ma li be ral com a for ma ple bis ci tá ria e de mo crá ti ca
de ma ni fes ta ção di re ta da von ta de po pu lar, fa zen do des se con sór cio o subs -
tan ti vo da so be ra nia.

Tocante à Constituição Imperial, outorgada por D. Pedro em 25
de março de 1824, significava ela com sua hibridez o pacto nupcial de um
casamento infeliz, ou seja, as bodas do absolutismo com a liberal-democracia 
da Revolução Francesa e da doutrina de Montesquieu.

Outra ilação não se tira, por conseqüência, da enxertia no princípio 
da separação de poderes de um quarto Po der – o chamado Poder Moderador, 
da teorização de Benjamin Constant, sem dúvida o tema mais passional,
mais controverso, mais presente aos debates constitucionais e doutrinários
do Segundo Reinado.

Com ra zão po der-se-ia cog no mi ná-lo a ca be ça for mal do ab so lu -
tis mo, nos ter mos em que o rei ou tor gan te o pôs, ao for mu lar os ar ti gos 98,
99 e 101 da Car ta Impe ri al, onde fi gu ra ele como a quin ta-essência da con -
cen tra ção de po de res em um só ti tu lar.

Escurecia toda a ordem representativa. De tal sorte que a parte
democrática do poder ficava titubeante e invalidada tanto quanto hoje, no
constitucionalismo de 1988, o ramo inibido da democracia participativa e
direta do parágrafo único do Art. 1º da Carta vigente.

Findas essas reflexões e observações acerca da matéria contida
nestes Textos, faz-se mister passar a outro ângulo e, pelo prisma da
contemporaneidade, vincular o balanço documental da Nação aos fenômenos 
políticos da época constitucional que o país ora atravessa, debaixo das pressões
desestabilizadoras da globalização e do neoliberalismo.

Com efe i to, a glo ba li za ção dos ca pi ta is, dos mer ca dos e das bol sas de
va lo res, em cur so, e da ma ne i ra pela qual tem sido con du zi da, ob se qüen te à he -
ge mo nia e à von ta de uni po lar do im pé rio ca pi ta lis ta que im pôs ao mun do a pax
ame ri ca na, será, se as sim pros se guir, uma ca tás tro fe para o gê ne ro hu ma no,
no me a da men te para os po vos pe ri fé ri cos nes te al vo re cer do Ter ce i ro Mi lê nio.

Os Textos políticos da História do Brasil hão de servir,  por
sua riqueza documental, pela variedade dos papéis, e seqüência cronológica
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de cinco séculos, pela memória dos grandes eventos de nossa formação, de
guia a principiantes e adolescentes da historiografia e de esteio vivo a novos
estudos, investigações, análises e reflexões acerca de um passado, que
repertórios como este ressuscitam.

São os Tex tos, ao mes mo pas so, en quan to fon te au xi li ar e sub si -
diá ria, o vade me cum cí vi co dos his to ri a do res e dos ci en tis tas po lí ti cos e
dos cons ti tu ci o na lis tas que bus cam na li ção dos so fri men tos so ci a is de nos so 
povo a di dá ti ca da li ber da de.

Na es pé cie de glo baliza ção aci ma re fe ri da, a so be ra nia é a arma
dos povos li vres, que, ao per dê-la, se su i ci dam; a na ção é o car tão de iden tidade
de cada povo li vre que a mes ma glo ba li za ção subs ti ui pela cer ti dão de óbi to
dos Esta dos que ti ve ram con fis ca da sua so be ra nia e, fi nal men te, a Consti tu i ção 
deixa de ser o es ta tu to das li ber da des do con tra to so ci al, o pac to da cidada nia
que o Esta do de Di re i to, a ra zão, a le gi ti mi da de e a de mo cra cia – esta
enquan to di re i to da quar ta ge ra ção – di tam aos po vos e na ções, e vem a ser
uni ca men te a me di da pro vi só ria ou o de cre to-lei ou tor gados pela glo ba li za -
ção aos seus co lo nos e vas sa los.

Per ten cem es tes a um Ter ce i ro Mun do que a casa-gran de do ca pi -
ta lis mo glo ba li za dor trans for ma pa u la ti na men te em sen za la de es cra vos,
re pú bli ca de ca fres e so ci e da de de pri ma tas e pig me us, dis tan tes da ci vi li za ção 
e mer gu lha dos no atra so, na bar bá rie e nas tre vas da opres são co lo ni a lis ta;
opres são, de úl ti mo, in va ri a vel men te re quin ta da, e sem pre es qui va nos seus
con tor nos tra di ci o na is, o que não raro lhe obs ta cu li za a iden ti fi ca ção, so bre tu do
quan do ela faz pas sar pe los ór gãos in ter na ci o na is a des cum pri da men sa gem
de pro mes sas e so li da ri e da de nun ca con ver ti da em meio efi caz à re mo ção das
ca u sas da ser vi dão e do blo que io ao de sen vol vi men to e ao pro gres so.

Nos pa í ses do Ter ce i ro Mun do tais pro mes sas do ca pi ta lis mo glo -
ba li za dor, quan do es cas sa men te se con cre ti zam na sua fra gi li da de e pa li dez,
são for mas me ra men te pa li a ti vas que ja ma is al can çam ou lo gram re mo ver
na raiz os pro ble mas da pe ri fe ria. São to da via, ao pa re cer dos ne o li be ra is, o
in dul to da glo ba li za ção.

Nos sa glo ba li za ção é po rém di fe ren te; é a da de mo cra cia par ti ci -
pa ti va e de sua te o ria cons ti tu ci o nal, for mu la da em de fe sa dos Esta dos pe ri -
fé ri cos, de sua con ser va ção, in te gri da de e de sen vol vi men to; por con se güin te
cons tru í da so bre va lo res, axi o mas e prin cí pi os que li ber tam.

Fortaleza/Rio de Ja ne i ro, 2001

 PAULO BONAVIDES
ROBERTO AMARAL
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ANTECEDENTES

(SÉCS. XV E XVI)



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 
INTER COETERA, BULA DO PAPA

ALEXANDRE  VI  (4 MAIO 1493) 

ALEXANDRE BISPO SERVO DOS SERVOS DE DEUS, AOS ILUSTRES FILHOS CARÍSSIMOS
 EM CRISTO, O REI FERNANDO, E CARÍSSIMA  FILHA EM CRISTO, ISABEL, RAINHA DE
CASTELA, LEÃO, ARAGÃO, SICÍLIA E GRANADA – SAÚDE E A BÊNÇÃO APOSTÓLICA

Entre as ou tras obras bem ace i tes à di vi na Ma jes ta de, e pelo nos so
co ra ção de se ja das, exis te so bre tu do esta: que seja exal ta da prin ci -
pal men te na nos sa épo ca, e em toda a par te se es pa lhe e se di la te a

fé ca tó li ca e a re li gião cris tã, se cu i de da sal va ção das al mas [e] se aba tam as 
na ções bár ba ras e se jam re du zi das à mes ma fé. Por isso, quan do pelo
favor da di vi na cle mên cia (em bo ra com mé ri tos des pro por ci o na dos)
fomos exal ta dos a esta sagra da Sé de Pe dro –  re co nhe cen do que vós, como
ver da de i ros reis e prín ci pes ca tó li cos – qua is sem pre sou be mos ha ver des
sido e o de mons tram vos sos ilus tres fe i tos co nhe ci dís si mos já de qua se todo 
o orbe, não só de se já ve is isso mes mo, mas o pro cu rá ve is com todo o es for ço, 
zelo e di li gên cia sem pou par ne nhuns tra ba lhos, ne nhu mas des pe sas e
nenhuns pe ri gos, der ra man do até o pró prio san gue, e a esta [obra] tí nhe is
de di ca do há já mu i to tem po todo o vos so âni mo e to dos os es for ços, como o 
tes ti fi ca a con quis ta do re i no de Gra na da nos tem pos ho di ernos por vós
com tan ta gló ria do Di vi no Nome fe i ta à ti ra nia dos sar ra ce nos – jus ta -
men te julga mos – não sem ra zão, e de ve mos até es pon tâ nea e fa vo ra vel -
men te con ce der-vos aqui lo, por meio do qual pos sa is exe cu tar esse san to e
louvável em pre en di men to, ins pi ra do pelo Deus imor tal, cada dia com
âni mo mais fer vo ro so para hon ra do mes mo Deus e pro pa ga ção do
Impé rio cristão. 

§ 1º Efe ti va men te sou be mos que vós há mu i to tí nhe is de ter minado
pro cu rar e achar al gu mas ilhas e ter ras fir mes re mo tas e des co nhe ci das, e
não en con tra das por ou tros até hoje, a fim de que le vás se is os po vo a do res e
ha bi tan tes de las a ve ne ra rem o nos so Re den tor e profes sa rem a fé ca tó li ca,



em bo ra até hoje mu i to ocu pa dos no ata que e con quis ta do mes mo reino de 
Gra na da, não ha jas po di do con du zir ao fim de se ja do este vos so san to e
lou vá vel propó si to, mas, en fim con quis ta do o dito re i no, como aprou ve ao
Se nhor, que ren do cum prir o vos so de se jo, ex pedistes com na vi os e ho mens
pre pa ra dos para se me lhan tes co i sas, não sem enor mes tra ba lhos, pe ri gos e
des pesas, o di le to fi lho Cris tó vão Co lom bo, va rão cer ta men te dig no, [e] muito
re co men dá vel e apto para ta ma nha em pre sa – a fim de que di li gen te men te 
procu ras se es sas ter ras fir mes e as ilhas re mo tas e des co nhe ci das, atra vés
dum mar onde até hoje se não ti nha na ve ga do. 

§ 2º Os qua is (na ve gan do pelo mar oce a no, de po is de fe i ta com o 
au xí lio di vi no uma ex tre ma da di li gên cia) en fim acha ram cer tas ilhas re mo -
tís si mas e mes mo ter ras fir mes que por ou trem até hoje não ti nham sido
encon tra das – nas qua is, con so an te se as se ve ra, não só ha bi tam mu i tos povos
viven do pa ci fi ca men te, an dan do nus e não se nu trin do de car nes, mas
também, como po dem opi nar os vos sos men ci o na dos men sa ge i ros, os mesmos
po vos, que ha bi tam nas so bre di tas ilhas e ter ras, crê em que exis te no Céu
um Deus Cri a dor, e pa re cem bas tantes ap tos para abra çar a fé ca tó li ca e se
ensinar nos dons cos tu mes, e se tem a es pe ran ça de que, se fos sem ins truídos,
se ria con fes sa do nas so bre di tas ter ras e ilhas o nome de Nos so Se nhor
Jesus Cris to, e o atrás men ci o na do Cris tó vão, em uma das ilhas an tes
citadas, já fez que se cons tru ís se e edi fi cas se uma tor re as saz for ti fi ca da, na
qual pôs em guar da al guns cris tãos que com ele ti nham ido, não só para
que pes quisas sem ou tras ilhas, mas tam bém ter ras fir mes, re mo tas e
desco nhe ci das. 

§ 3º E nes sas ilhas e ter ras já acha das e en con tra do ouro, aro mas
e ou tras mu i tas co i sas pre ci o sas de di fe ren tes es pé ci es e de di ver sas
qualida des. 

§ 4º Por onde, con si de ra do di li gen te men te tudo e so bre tu do a
exalta ção e di la ta ção da fé ca tó li ca (con so an te con vém a reis e prín ci pes
ca tó li cos), con for me o cos tu me dos reis vos sos an te pas sa dos de ilus tre
memó ria, de ter mi na stes su je i tar a vós, por fa vor da Di vi na Clemên cia, as
terras fir mes e ilhas so bre di tas, e os mo ra do res e ha bi tan tes de las, e
reduzi-los à fé ca tó li ca. 

§ 5º  Por isso, nós, elo gi an do mu i to no Se nhor esse vos so san to e
lou vá vel propósi to, e desejan do que ele seja le va do ao de vi do ter mo, e o
mes mo nome do nos so Sal va dor seja intro du zi do na que las re giões, en ca -
re ci da men te vos exor ta mos no Se nhor, e aten ta men te exi gi mos pelo re ce bi -
men to do sa gra do ba tis mo com que fos tes obri ga dos pe los man da tos
apos tóli cos, e pe las vís ce ras da mi se ri cór dia de Nos so Se nhor Je sus Cris to,
que, como in ten te is ab so lu ta men te pros se guir e as su mir com in ten ção
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hones ta essa ex pe di ção pelo zelo da fé or to do xa, quei ra is e de va is in du zir os
po vos mo ra do res em tais ilhas e ter ras a abra ça rem a re li gião cristã, nem ja ma -
is vos ater ro ri zem pe ri gos ou tra ba lhos em tem po al gum, con ce ben do a fir me
esperan ça e con fi an ça de que Deus oni po ten te fe liz men te pro te ge rá as vos -
sas ten ta ti vas. 

§ 6º E para que, pre sen te a dos pela lar gue za da gra ça apos tó li ca
mais li be ral e audaz men te as su ma is a in cum bên cia de ta ma nha em pre sa,
de motu pro pio, não de acor do com ins tân cia vos sa de pe ti ção a nós apre sen -
ta da a res pe i to dis to, ou de ou trem a fa vor de vós, mas por nossa mera
libera li da de, e de ciên cia cer ta, e em ra zão da ple ni tu de do po der apos tó lico,
to das [es sas] ilhas e ter ras fir mes acha das e por achar, des co ber tas ou por
des co brir, para o Oci den te e o Me io-Dia, fa zen do e cons tru in do uma li nha
des de o Pólo Árti co, a sa ber do Se ten trião, até o Pólo Antár ti co, a sa ber Me -
io-Dia, quer se jam ter ras fir mes e ilhas en con tra das e por en con trar em di re -
ção à Índia, ou em di re ção a qual quer ou tra par te, a qual li nha dis te de
qual quer das ilhas que vul gar men te são cha ma das dos Aço res e Cabo
Ver de cem léguas para o Ociden te e o Me io-Dia, de tal modo que to das as
ilhas e terras fir mes acha das e por achar, des co ber tas ou por des co brir des de
a sobre di ta li nha para o Oci den te e o Me io-Dia não te nham sido pos su í das
atu al men te por ou tro rei ou prín ci pe cris tão até ao dia da Na ti vi da de de
Nos so Se nhor Je sus Cris to, pró xi mo pre té ri to, a par tir do qual co me ça o
pre sen te ano de 1493, quan do fo ram pe los vos sos emis sá ri os e ca pi tães
acha das al gu mas ilhas an tes di tas – A vós e a vos sos her de i ros e su ces so res
[reis de Cas te la e Leão] pela au to ri da de do Deus oni po ten te a nós con ce dida
em S. Pe dro, as sim como do Vi ca ri a to de Je sus Cris to, a qual exer ce mos na
Ter ra, para sem pre, no teor das pre sen tes, vô-las do a mos, con ce de mos e
entre ga mos com to dos os seus do mí ni os, ci da des, for ta le zas, lu ga res, vi las,
di re i tos, ju ris di ções e to das as per ten ças. E a vós e aos so bre di tos her de i ros
e su cesso res, vos fa ze mos, cons ti tu í mos e de pu ta mos por se nho res das
mes mas, com ple no, li vre o oní mo do po der, au to ri da de e ju ris di ção.

§ 7º De ci din do, con tu do, por esta nos sa do a ção, con ces são a
as sig na ção, não po der en ten der-se, nem de ver ale gar-se ter sido abo li do
direito ad qui ri do, a ne nhum prín ci pe cris tão, que pra ti ca men te ti ver pos suído
as ci ta das Ilhas e ter ras fir mes, até o dito dia da Na ti vi da de de Nos so Se nhor 
Je sus Cris to. E mais vos en car re ga mos, em vir tu de de san ta obe diên cia
(confor me pro me te is e não du vi da mos que ha ja is de fa zer, em ra zão da
vos sa gran dís si ma devo ção e ré gia mag na ni mi da de) que de va is en vi ar
para as ter ras fir mes e ilhas atrás ci ta das va rões ho nes tos e te men tes a
Deus, dou tos, pe ri tos e ex pe ri men ta dos, para ins tru í rem os sobre di tos
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povoa do res e ha bi tan tes na fé ca tó li ca e en si ná-los nos bons cos tumes,
em pre gan do toda a de vi da di li gên cia nas co i sas an tes di tas. 

§ 8º E a qua is quer pes so as, de qual quer dig ni da de – mes mo real
e im perial –, [de qual quer] es ta do, grau, or dem ou con di ção, mu i to es tri -
tamente pro i bi mos, sob pena de ex co mu nhão la tae sen ten ti ae, em que in correm 
por isso mes mo se se opu se rem – de que, para res ga tar mer ca do ri as ou por
qual quer ou tra ca u sa, não pre su mam apro xi mar-se das ilhas e ter ras
firmes, acha das e por achar, des co ber tas ou por des co brir na di re ção do
Ocidente e Me io-Dia, fa bri can do e cons tru in do uma li nha des de o Pólo
Ártico ao Pólo Antár ti co, quer as ter ras fir mes ou as ilhas acha das e por
achar es te jam para o lado da Índia ou para qual quer ou tro lado, a qual
linha diste cem lé guas de qual quer das ilhas que vul gar men te são cha madas
dos Açores e Cabo Ver de, para o Oci den te e Me io-Dia, como an tes se diz
– sem a vos sa es pe ci al li cen ça e dos vos sos so bre di tos her de i ros e su cessores. 

§ 9º Não obs tante as cons ti tu i ções e or de na ções apos tó li cas e
outras qua isquer con trá ri as. Con fi an do na que le de quem pro ce dem os
impé ri os e do mi na ções e to dos os bens, que, di ri gin do o Se nhor os vos sos
atos, caso pros si ga is nes te san to e lou vá vel pro pó si to, em bre ve tempo os
vos sos tra ba lhos e em pre en di men tos al can ça rão um êxi to mu i to ven tu roso, 
feli ci da de e gló ria de todo o povo cris tão. 

§ 10.  Po rém, como se ria di fí cil ex por as pre sen tes le tras em cada
um dos lu ga res em que era con ve ni en te, que re mos, e com se me lhan te sen ti -
mento e ciên cia de cre ta mos, que, de po is de ru bri ca das as có pi as das
mesmas pela mão do no tá rio pú bli co para isso ro ga do, e mu ni das com o
selo de al gu ma pes soa cons ti tu í da na dig ni da de ecle siás ti ca ou da cú ria
ecle siás ti ca, se lhes dê ab so lu ta men te aque la mes ma fé no ju í zo e fora [dele] 
e em ou tras qual quer par te, que se da ria às pre sen tes, caso fos sem exi bi das
ou mos tra das. 

§ 11. Por tan to, a ne nhum ho mem ab so lu ta men te seja lí ci to infringir 
esta pá gi na da nos sa re co men da ção, exor ta ção, re qui si ção, do a ção, conces são, 
en tre ga, cons ti tu i ção, deputa ção, de cre to, man da to, pro i bi ção e von ta de,
ou opor-se-lhe, com ou sa dia te me rá ria. 

Dado em Roma jun to a São Pe dro, no ano da en car na ção do
Senhor, mil qua tro cen tos e no ven ta e três, no dia qua tro de maio, no ano
pri me i ro do nos so Pon ti fi ca do.

Extra í do do Arqui vo de Índi as, em Se vi lha. Pág. 41.
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2 
TRATADO DE TORDESILHAS,  FIRMADO ENTRE 

PORTUGAL E ESPANHA  (7 JUNHO 1494)

Dom Fer nan do e D. Isa bel por gra ça de Deus, rei e ra i nha de Caste la, 
de Leão, de Ara gão, da Si cí lia, de Gra na da, de To le do, de Va lência,
de Ga li za, de Ma i or ca, de Se vi lha, de Sar de nha, de Cár do va, da

Cór se ga, de Múr cia, de Jaén, do Algar ve, de Alge ci ras, de Gi bral tar, das
ilhas de Ca ná ria, con de e con des sa de Bar ce lo na, se nho res de Bis ca ia e
de Mo li na, du ques de Ate nas e de Ne o pá tria, con des de Rus si lhão e da
Sarde nha, mar que ses de Oris tán e de Go ci a no jun ta men te com o prín ci pe
D. João, nos so mui caro e mui ama do fi lho pri mo gê ni to her de i ro dos nos sos 
di tos re i nos e se nho ri os. Em fé do qual, por D. Hen ri que Hen ri ques, nos so
mor do mo-mor e D. Gu ti er re de Cár de nas, co mis sá rio-mor de Leão, nos so
con ta dor-mor e o dou tor Ro dri go Mal do na do, to dos do nos so Con se lho, foi
tra tado, as sen ta do e ace i to por nós e em nos so nome e em vir tu de do nos so
po der, com o se re nís si mo D. João, pela gra ça de Deus rei de Por tu gal e dos
Algar ves d’Aquém e d’Além-mar, em Áfri ca, se nhor da Gu i né, nos so mui
caro e mui ama do ir mão, e com Rui de Sou sa, se nhor de Sa gres e Be rin gel, e 
D. João de Sou sa, seu fi lho, al mo ta cel-mor do dito se re nís si mo rei nos so
ir mão, e Ári as de Alma da na, cor re tor dos fe i tos ci vis de sua cor te e de seu
foro [ju í zo], to dos do Conselho do dito se re nís si mo rei nos so ir mão, em seu
nome e em vir tu de de seu po der, seus em ba i xadores que a nós vi e ram, so bre
a de man da que a nós e ao dito se re nís si mo rei nos so ir mão per ten ce, do que 
até sete dias des te mês de ju nho, em que es ta mos, da as si na tu ra des ta es cri -
tura está por des co brir no mar Oce a no, na qual o dito acor do dos nos sos
ditos pro cu ra do res, en tre ou tras co i sas, pro me te ram que den tro de cer to
pra zo nela es ta be le ci do, nós ou tor ga ría mos, con fir ma ría mos, ju ra ría mos,
rati fica ría mos e apro va ría mos a dita ace i ta ção por nos sas pes so as, e nós
desejan do cum prir e cum prin do tudo o que as sim em nos so nome foi
assen ta do, e ace i to, e outor ga do acer ca do su pra di to man da mos tra zer



dian te de nós, a dita es cri tu ra da dita con ven ção e as sen to para vê-la e
exami ná-la, e o teor dela de ver bo ad ver bum é este que se segue: 

“Em nome de Deus Todo Po de ro so, Pa dre, Fi lho e Espí ri to
San to, três pes so as re al men te dis tin tas e se pa ra das, e uma só es sên cia
di vi na.” 

Mani fes to e no tó rio seja a to dos quan tos este pú bli co ins tru mento
vi rem, dado na vila de Tor de si lhas, aos sete dias do mês de ju nho, ano de
nas ci men to de Nos so Se nhor Je sus Cris to de mil qua tro cen tos e no ven ta e
qua tro anos, em pre sen ça de nós os se cre tá ri os e es cribas e notários pú bli cos
dos aba i xo as si na dos, es tan do pre sen tes os hon ra dos D. Hen ri que Hen riques,
mor do mo-mor dos mui al tos e mui po de ro sos prín ci pes se nho res D. Fernan do 
e D. Isa bel, por gra ça de Deus, rei e ra i nha de Cas te la, de Leão, de Ara gão,
da Si cí lia, de Gra na da, etc., e D. Guti er re de Cár de nas, co men da dor-mor
dos di tos se nho res rei e ra i nha, e o dou tor Ro dri go Mal do na do, to dos do
Con se lho dos di tos se nho res rei e ra i nha de Cas te la, de Leão, de Ara gão, da 
Si cí lia e de Gra na da, etc., seus pro cu ra do res bas tan tes de uma par te, e os
hon ra dos Rui de Sou sa, se nhor de Sa gres e Be rin gel, e D. João de Sou sa, seu 
fi lho, al mo ta cel-mor do mui alto e mui ex ce len te se nhor D. João, pela gra ça
de Deus, rei de Por tu gal e Algar ves, d’Aquém e d’Além-mar, em Áfri ca, e
se nhor da Gu i né; e Ári as de Alma da na, cor re ge dor dos fe i tos cí ve is em sua
cor te, e do seu De sem bar go, to dos do Con se lho do dito rei de Por tu gal, e
seus em ba i xa do res e pro cu ra do res bas tan tes, como am bas as di tas par tes  o
mos tra ram pe las car tas e poderes e pro cu ra ções dos di tos se nho res seus
cons ti tu in tes, o teor das qua is, de ver bo ad verbum é este que se se gue:  

D. Fer nan do e D. Isa bel, por gra ça de Deus, rei e ra i nha de Cas tela,
de Leão, de Ara gão, da Si cí lia, de Gra na da, de To le do, de Va lên cia, da Galiza,
da Ma i or ca, de Se vi lha, de Sar de nha, de Cór do va, da Cór se ga, de Múr cia,
de Jaén, de Algar ve, de Alge ci ras, de Gi bral tar, das ilhas de Ca ná ria, con -
de e con des sa de Bar ce lo na, e se nho res de Bis ca ia e de Mo li na, duques
de Ate nas e de Ne o pá tria, con des de Rus si lhão e da Sar de nha, mar que ses
de Oris tán e de Go ci a no, etc. Em fé do que, o se re nís si mo rei de Por tu gal, 
nos so mui caro e mui ama do irmão, nos en vi ou como seus em ba i xa do res e
pro cu radores a Rui de Sou sa, do qual são as vi las de Sa gres e Be rin gel, e a
D. João de Sou sa, seu al mo ta cel-mor, e Ári as de Alma da na seu cor re ge dor
dos fe i tos cí ve is em sua Cor te, e de seu De sem bar go, to dos do seu Con se lho 
para en ta bu lar e to mar as sen to e con cór dia co nos co ou com nos sos em ba i -
xa do res e pro cu ra do res, em nos so nome, so bre a di ver gên cia que en tre nós
e o se re nís si mo rei de Por tu gal, nos so ir mão, há so bre o que a nós e a ele
per tence do que até ago ra está por des co brir no mar oce a no. Em ra zão
do que, confi an do de vós D. Hen ri que Hen ri ques, nos so mor do mo-mor e

104 Pa u lo Bo na vi des e Ro ber to Ama ral



D. Gutierre de Cárde nas, co menda dor-mor de Leão, nos so con ta dor-mor,
e o dou tor Ro dri go Mal do na do, to dos de nosso Con se lho, que seis tais
pes so as, que ze la re is nos so ser vi ço e que bem e fi el men te fa re is o que por
nós vos for man da do e en co men da do, por esta pre sen te Car ta vos da mos
to dos nos sos po de res com ple tos na que la ma ne i ra e for ma que po de mos e
em tal caso se re quer, es pe ci al mente para que por nós e em nos so nome e de
nos sos her de i ros, e su ces so res, e de to dos nossos re i nos e se nho ri os, sú di tos e 
na tu ra is de les, pos sa is tra tar, ajus tar e as sen tar e fa zer con tra to e con cór dia
com os di tos em ba i xa do res do se re nís si mo rei de Por tu gal, nos so ir mão, em 
seu nome, qual quer con cer to, as sen to, li mi ta ção, de mar ca ção e con cór dia
so bre o que dito é, pe los ven tos em gra us de nor te e de sul e por aque las
par tes, di vi sões e lu ga res do céu, do mar e da ter ra, que a vós bem vis to
forem e as sim vos da mos o dito po der para que pos sa is de i xar ao dito rei de 
Por tu gal e a seus re i nos e su ces so res to dos os ma res, e ilhas, e ter ras que
fo rem e esti ve rem den tro de qual quer li mi ta ção e de mar ca ção que com ele
as sen ta rem e de i xa rem. E ou tros sim vos da mos o dito po der, para que em
nosso nome e no de nos sos her de i ros e su ces so res, e de nos sos re i nos e
se nho ri os, e sú di tos e na tu ra is de les, pos sa is con cor dar e as sen tar e re ce ber,
e aca bar com o dito rei de Por tu gal, e com seus di tos em ba i xa do res e pro cu -
ra dores em seu nome, que to dos os ma res, ilhas e ter ras que fo rem ou es ti -
ve rem den tro da de mar ca ção e limi ta ção de cos tas, ma res e ilhas, e ter ras
que fica rem por vós e por vos sos su ces so res, e de nos so se nho rio e con quista,
se jam de nos sos re i nos e su ces so res de les, com aque las li mi ta ções e isen ções 
e com to das as ou tras di vi sões e de cla ra ções que a vós bem vis to for, e para
que so bre tudo que está dito, e para cada co i sa e par te dis so, e so bre o
que a isso é to can te, ou dis so depen den te, ou a isso ane xo ou co ne xo de
qualquer ma ne i ra, pos sa is fa zer e ou tor gar, con cor dar, tra tar e re ce ber, e
aceitar em nos so nome e dos di tos nos sos her de i ros e su ces so res de to dos
nos sos re i nos e se nho ri os, sú di tos e na tu ra is de les, qua is quer tra ta dos, con -
tra tos e es cri tu ras, como qua is quer vín cu los, atos, mo dos, con di ções e obri -
ga ções e es ti pu la ções, pe nas, su je i ções e re nún ci as, que vós qui ser des, e
bem ou tor gue is to das as co i sas e cada uma de las, de qual quer na tu re za ou
qua li da de, gra vi da de ou im por tân cia que te nham ou pos sam ter, ain da que
se jam tais que pela sua con di ção re que i ram ou tro nos so es pe ci fi ca do e
es pe ci al man da do e que de las se de ves se de fato e de di re i to fa zer sin gu lar
e expres sa men ção e, que nós, es tan do pre sen tes, po de ría mos fa zer e ou torgar
e re ce ber. E ou tros sim vos da mos po der su fi ci en te para que pos sa is ju rar e
ju re is por nos sas al mas, que nós e nos sos her de i ros e su ces so res, sú di tos,
na tu ra is e vas sa los, ad qui ri dos e por ad qui rir te re mos, guar da re mos e cum -
pri re mos, e te rão, guar da rão e cum pri rão re al men te e com efe i to, tudo o
que vós as sim as sen tar des, ca pi tu lar des, ju rar des, ou tor gar des e fir mar des,
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li vre de toda a ca u te la, fra u de, en ga no, fic ção e si mu la ção e as sim pos sa is
em nos so nome ca pi tu lar, as se gu rar e pro me ter que nós em pes soa se gu ra men te 
ju raremos, pro me te re mos, ou tor ga re mos e fir ma re mos tudo o que vós em
nos so nome, acer ca do que dito é as se gu rar des, pro me ter des e acor dar des,
den tro da que le lap so de tem po que vos bem pa re cer, e que o guar da re mos
e cumpri re mos re al men te, e com efe i to, sob as con di ções, pe nas e obri gações
con ti das no con tra to das ba ses en tre nós e o dito se re nís si mo rei nos so irmão
fe i tos e con cor da dos, e so bre to das as ou tras que vós pro me ter des e as sen tardes, 
as qua is des de agora pro me temos pa gar, se ne las in cor rer mos, para tudo o 
que a cada co i sa ou par te dis so, vos damos o dito po der com li vre e ge ral
ad mi nis tra ção, e pro me te mos e as se gu ra mos por nos sa fé e pa la vra real de
ter, guar dar e cum prir, nós e nos sos her de i ros e su ces so res, tudo o que por
vós, acerca do que dito é, em qual quer for ma e ma ne i ra for fe i to e ca pi tu lado,
ju ra do e pro me ti do, e pro me te mos de o ter por fir me, bom e san ci o na do,
gra to, es tá vel e vá li do e ver da de i ro ago ra e em todo tem po, e que não ire mos
nem vi re mos con tra isso nem con tra par te al gu ma dis so, nem nós nem nossos
herdei ros e su ces so res, por nós, nem por ou tras pes so as in ter me diá rias,
di re ta nem in di re ta men te, sob qual quer pre tex to ou ca u sa, em ju í zo, nem
fora dele, sob obri ga ção ex pres sa que para isso fa ze mos de to dos os nos sos
bens pa tri mo ni a is e fis ca is, e ou tros qua is quer de nos sos vas sa los e sú di tos
e na tu ra is, mó ve is e de raiz, ha vi dos e por ha ver. Em tes te mu nho do que
man da mos dar esta nos sa car ta de po der. 

Dada na vila de Tor de si lhas aos cin co dias do mês de ju nho,
ano de nas ci men to de Nos so Se nhor Je sus Cris to de mil qua tro cen tos e
no ven ta e qua tro. Eu el-rei – Eu a ra i nha – Eu Fer nan do Álva res de To le do,
se cre tá rio do rei e da ra i nha, nos sos se nho res, a fiz es cre ver a seu man -
da do . 

D. João, por gra ça de Deus rei de Por tu gal e do Algar ves,
d’Aquém e d’Além-mar em Áfri ca, e se nhor de Gu i né, etc. A quan tos esta
nos sa car ta de po de res e pro cu ra ção vi rem, fa ze mos sa ber, que em vir tu de
do man da do dos mui al tos e mui ex ce len tes e po de ro sos prín ci pes, o rei D.
Fer nan do e a ra i nha D. Isa bel, rei e ra i nha de Cas te la, de Leão, de Ara gão,
de Si cí lia, de Gra na da, etc., nos sos mui ama dos e pre za dos ir mãos, fo ram
des co ber tas e acha das no va men te al gu mas ilhas, e po de ri am adi an te des co -
brir e achar ou tras ilhas e ter ras so bre as qua is tan to umas como ou tras,
acha das e por achar, pelo di re i to e pela ra zão que nis so te mos, po de ri am
so bre vir en tre nós to dos e nos sos re i nos e se nho ri os, sú di tos e na tu ra is de les,
que Nos so Se nhor não con sin ta, a nós apraz pelo gran de amor e ami za de
que en tre to dos nós exis te, e para se bus car, pro cu rar e con ser var ma i or
paz e mais fir me con cór dia e sos se go, que o mar em que as di tas ilhas es tão
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e fo rem acha das, se par ta e de mar que en tre nós to dos de al gu ma boa, cer ta
e li mi ta da ma ne i ra; e por que nós no pre sen te não po de mos en ten der nis to
pes so al men te, con fi an do a vós Rui de Sou sa, se nhor de Sa gres e Be rin gel,
e D. João de Sou sa, nos so al mo ta cel-mor, e Ári as de Alma da na, cor re ge dor
dos fe i tos cí ve is em nos sa cor te e do nos so De sem bar go, to dos do nos so
Con se lho, pela pre sen te car ta vos da mos todo nos so po der, com ple to, au to ri -
da de e es pe ci al man da do, e vos fa ze mos e cons ti tu í mos a to dos em con jun to,
e a dois de vós e a cada um de vós in so li dum se os ou tros por qual quer
modo es ti ve rem im pe di dos, nos sos em ba i xa do res e pro cu ra do res, na mais
am pla for ma que po de mos e em tal caso se re quer e ge ral es pe ci al men te; e
de tal modo que a ge ne ra li da de, não der ro gue a es pe ci a li da de, nem a es -
pe ci a li da de à ge ne ra li da de, para que, por nós, e em nos so nome e de nos sos 
her de i ros e su ces so res, e de to dos os nos sos re i nos e se nho ri os, sú di tos e na -
tu ra is de les pos sa is tra tar, con cor dar e con clu ir e fa zer, tra te is, con cor de is e
as sen te is, e fa ça is com os di tos rei e ra i nha de Cas te la, nos sos ir mãos, ou
com quem para isso te nha os seus po de res, qual quer con cer to e as sen to, li -
mi ta ção, de mar ca ção e con cór dia so bre o mar oce a no, ilhas e ter ra fir me,
que nele hou ver por aque les ru mos de ven tos e gra us de nor te e sul, e por
aque las par tes, di vi sões e lu ga res de seco e do mar e da ter ra, que bem vos
pa re cer. E as sim vos da mos o dito po der para que pos sa is de i xar, e de i xe is
aos di tos rei e ra i nha e a seus re i nos e su ces so res to dos os ma res, ilhas e ter -
ras que es ti ve rem den tro de qual quer li mi ta ção e de mar ca ção que com os di -
tos rei e ra i nha fi ca rem e as sim vos da mos os di tos po de res para em nos so
nome e no dos nos sos her de i ros e su ces so res e de to dos os nos sos re i nos e
se nho ri os, sú di tos e na tu ra is de les, pos sa is com os di tos rei e ra i nha, ou
com seus pro cu ra do res, as sen tar e re ce ber e aca bar que to dos os ma res,
ilhas e ter ras que fo rem si tu a dos e es ti ve rem den tro da li mi ta ção e de mar ca -
ção das cos tas, ma res, ilhas e ter ras, que por nós e nos sos su ces so res fi ca rem,
se jam nos sos e de nos sos se nho ri os e con quis ta, e as sim de nos sos re i nos e
su ces so res de les, com aque las li mi ta ções e isen ções de nos sas ilhas e com
to das as ou tras cláu su las e de mar ca ções que vos bem pa re ce rem. Os qua -
is di tos po de res da mos a vós os di tos Rui de Sou sa e D. João de Sou sa e o
li cen ci a do Ári as de Alma da na, para que so bre tudo o que dito é, e so bre
cada co i sa e par te dis so e so bre o que a isso é to can te, e dis so de pen den te, e 
a isso ane xo e co ne xo de qual quer ma ne i ra, pos sa is fa zer, e ou tor gar,
con cor dar, tra tar e dis tra tar, re ce ber e ace i tar em nos so nome e dos di tos
nos sos her de i ros e su ces so res e to dos nos sos re i nos e se nho ri os, sú di tos e 
na tu ra is de les em qua is quer ca pí tu los, con tra tos e es cri tu ras, com qua is -
quer vín cu los, pac tos, mo dos, con di ções, pe nas, su je i ções e re nún ci as que vós
qui ser des e a vós bem vis to for e so bre isso pos sa is fa zer e ou tor gar e fa ça is e
ou tor gue is to das as co i sas, e cada uma de las, de qual quer na tu re za e qua -
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li da de, gra vi da de e im por tân cia que se jam ou pos sam ser pos to que se jam
tais que por sua con di ção re que i ram ou tro nos so es pe ci al e sin gu lar man da do, 
e se de ves se de fato e de di re i to fa zer sin gu lar e ex pres sa men ção e que nós
pre sen tes, po de ría mos fa zer e ou tor gar, e re ce ber. E ou tros sim vos da mos
po de res com ple tos para que pos sa is ju rar, e ju re is por nos sa alma, que
nós e nos sos her de i ros e su ces so res, sú di tos e na tu ra is, e vas sa los, ad qui -
ri dos e por ad qui rir, te re mos, guar da re mos e cum pri re mos, te rão, guar -
da rão e cum pri rão re al men te, e com efe i to, tudo o que vós as sim as sen -
tar des e ca pi tu lar des e ju rar des, ou tor gar des e fir mar des, li vre de toda
ca u te la, fra u de e en ga no e fin gi men to, e as sim pos sa is em nos so nome
ca pi tu lar, as se gu rar e pro me ter que nós em pes soa as se gu ra re mos, ju ra -
re mos, pro me te re mos e fir ma re mos tudo o que vós no so bre di to nome,
acer ca do que dito é as se gu rar des, pro me ter des e ca pi tu lar des, den tro
da que le pra zo e tem po que vos pa re cer bem, e que o guar da re mos e
cum pri re mos re al men te e com efe i to sob as con di ções, pe nas e obri ga -
ções con ti das no con tra to das pa zes en tre nós fe i tas e con cor da das, e sob
to das as ou tras que vós pro me ter des e as sen tar des no nos so so bre di to
nome, os qua is des de ago ra pro me te mos pa gar e pa ga re mos re al men te e
com efe i to, se ne las in cor re mos. Para tudo o que e cada uma co i sa e par te 
dis so, vos da mos os di tos po de res com li vre e ge ral ad mi nis tra ção, e pro -
me te mos e as se gu ra mos com a nos sa fé real, ter e guar dar e cum prir, e
as sim os nos sos her de i ros e su ces so res tudo o que por vós, acer ca do que 
dito é em qual quer ma ne i ra e for ma for fe i to, ca pi tu la do e ju ra do e pro -
me ti do; e pro me te mos de o ha ver por fir me, san ci o na do e gra to, es tá vel e 
va le dou ro, des de ago ra para todo tem po e que não ire mos, nem vi re mos, 
nem irão nem vi rão con tra isso, nem con tra par te al gu ma dis so, em tem po 
al gum; nem por al gu ma ma ne i ra, por nós, nem por si, nem por in ter me -
diá ri os, di re ta nem in di re ta men te, e sob pre tex to al gum ou ca u sa em ju í zo 
nem fora dele, sob obri ga ção ex pres sa que para isso fa ze mos dos di tos
nos sos re i nos e se nho ri os e de to dos os nos sos bens pa tri mo ni a is, fis ca is
e ou tros qua is quer de nos sos vas sa los e sú di tos e na tu ra is, mó ve is e de
raiz, ha vi dos e por ha ver. Em tes te mu nho e fé do que vos man da mos dar 
esta nos sa car ta por nós fir ma da e se la da com o nos so selo, dada em nos sa 
ci da de de Lis boa aos oito dias de mar ço. Rui de Pina a fez no ano do nas -
ci men to de Nos so Se nhor Je sus Cris to de mil qua tro cen tos e no ven ta e
qua tro. EL REI.

E logo os di tos pro cu ra do res dos di tos se nho res rei e ra i nha de
Cas te la, de Leão, de Ara gão, de Si cí lia, de Gra na da, etc., e do dito se nhor rei 
de Por tu gal e dos Algar ves, etc., dis se ram: que vis to como en tre os di tos
senho res seus cons ti tu in tes há cer ta di ver gên cia so bre o que a cada uma
das di tas par tes per ten ce do que até hoje, dia da con clu são des te tra ta do,

108 Pa u lo Bo na vi des e Ro ber to Ama ral



está por des co brir no mar Oce a no; que eles por tan to para o bem da paz e da 
con cór dia e pela con ser va ção da afi ni da de e amor que o dito se nhor rei de
Por tu gal tem pe los di tos se nho res rei e ra i nha de Cas te la, de Ara gão, etc.,
praz as Suas Alte zas, e os seus di tos pro cu ra do res em seu nome, e em vir tu de
dos di tos seus po de res, ou tor ga ram e con sen ti ram que se tra ce e as si na le
pelo dito mar Oce a no uma raia ou li nha di re ta de pólo a pólo; con vém a
saber, do Pólo Árti co ao Pólo Antár ti co, que é de Nor te a Sul, a qual raia ou
li nha e si nal se te nha de dar e dê di re ta, como dito é, a tre zen tas e se ten ta
léguas das ilhas de Cabo Ver de em di re ção à par te do po en te, por gra us
ou por ou tra ma ne i ra, que me lhor e mais ra pi da men te se pos sa efe tu ar con -
tac to que não seja dado mais. E que tudo o que até aqui te nha acha do e
desco berto, e da qui em di an te se achar e des co brir pelo dito se nhor rei de
Por tugal e por seus na vi os, tan to ilhas como ter ra fir me des de a dita raia
e linha dada na for ma su pra ci ta da indo pela dita par te do le van te den tro da 
dita raia para a par te do le van te ou do nor te ou do sul dele, con tan to que não 
seja atra ves sando a dita raia, que tudo seja, e fi que e per ten ça ao dito se nhor
rei de Por tu gal e aos seus su cessores, para sem pre. E que todo o mais as sim
ilhas como ter ra fir me, co nhe ci das e por co nhe cer, des co ber tas e por
desco brir, que es tão ou fo rem en con tra dos pe los di tos se nho res rei e ra i nha de 
Cas tela, de Ara gão, etc., e por seus na vi os, des de a dita raia dada na for ma
su pra-indicada onde pela dita par te de po en te, de po is de pas sa da a dita
raia em di re ção ao po en te ou ao nor te-sul dela, que tudo seja e fi que, e
perten ça aos di tos se nho res rei e ra i nha de Cas te la, de Leão, etc., e aos seus
su ces so res para sem pre. Item os di tos pro cu ra do res pro me tem e as se gu ram,
em vir tude dos ditos po de res, que de hoje em di an te não en vi a rão na vi os
al guns, convém a sa ber, os di tos se nho res rei e ra i nha de Cas te la, e de Leão, 
e de Ara gão, etc., por esta par te da raia para as par tes de le van te, aquém da
dita raia, que fica para o dito se nhor rei de Por tu gal e dos Algar ves, etc.,
nem o dito se nhor rei de Por tu gal à ou tra par te da dita raia, que fica para os 
di tos se nho res rei e ra i nha de Cas te la, de Leão etc., a des co brir e achar ter ra
nem ilhas al gu mas, nem o con tra tar, nem res ga tar, nem con quis tar de ma -
ne i ra al gu ma; po rém que se acon te ces se que caminhan do as sim aquém da
dita raia os di tos na vi os dos di tos se nho res rei e ra i nha de Castela, de Leão,
etc., achas sem qua is quer ilhas ou ter ras den tro do que as sim fica para o
dito senhor rei de Por tu gal e dos Algar ves, que as sim seja e fi que para o
dito senhor rei de Por tu gal e para seus her de i ros para todo o sem pre, que
Suas Alte zas o ha jam de man dar logo dar e en tre gar. 

E se os do dito se nhor de Por tu gal, acha rem qua is quer ilhas e
ter ras na par te dos di tos se nho res rei e ra i nha de Cas te la, e de Leão, e de
Ara gão, etc., que tudo tal seja e fi que para os di tos se nho res rei e ra i nha de
Cas te la, e de Leão, etc., e para seus her de i ros para todo o sem pre, e que o
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dito se nhor rei de Por tu gal o haja logo de man dar dar e en tre gar, item: para 
que a dita li nha ou raia da dita par ti lha se haja de tra çar e tra ce di re i ta e a
mais cer ta que pos sa ser pe las di tas tre zen tas e se ten ta lé guas das di tas
ilhas de Cabo Ver de em di re ção à par te do po en te, como dito é fica as sentado
e con cor da do pe los di tos pro cu ra do res de am bas as di tas par tes, que den tro 
dos dez pri me i ros me ses se guin tes ,a con tar do dia da con clu são des te tra tado
hajam os di tos se nho res seus cons ti tu in tes de en vi ar duas ou qua tro ca ravelas, 
isto é, uma ou duas de cada par te, mais ou me nos, se gun do acor da rem as
di tas par tes se rem ne ces sá ri as, as qua is para o dito tem po se acham jun tas
na ilha da Gran de Ca ná ria: e en vi em ne las, cada uma das di tas par tes,
pessoas, tan to pi lo tos como as tró lo gos, e ma ri nhe i ros e qua is quer ou tras
pes so as que con ve nham, mas que se jam tan tas de uma par te como de ou tra
e que al gu mas pes so as dos di tos pi lo tos, e as tró lo gos e ma ri nhe iros, e pes so as
que se jam dos que en vi a rem os di tos se nho res rei e ra i nha de Cas te la, e de
Ara gão, etc., vão no na vio ou na vi os que en vi ar o dito se nhor rei de Por tugal 
e dos Algar ves, etc., e da mes ma for ma al gu mas das di tas pes so as que enviar 
o re fe ri do se nhor rei de Por tu gal vão no na vio ou na vi os que man da rem
os di tos senho res rei e ra i nha de Cas te la, e de Ara gão, tan to de uma par te
como de ou tra, para que jun ta men te pos sam me lhor ver e re co nhe cer o mar 
e os ru mos e ven tos e gra us de sul e nor te, e as si na lar as lé guas su pra di tas,
tan to que para fa zer a de mar ca ção e li mi tes con cor re rão to dos jun tos os que 
fo rem nos di tos na vi os, que en vi a rem am bas as di tas par tes, e le va rem os
seus po de res, que os di tos na vi os, to dos jun ta men te, con ti nu em seu caminho
para as di tas ilhas de Cabo Ver de e daí to ma rão sua rota di re ta ou po en te
até às ditas tre zen tas e se ten ta lé guas, me di das pe las di tas pes so as que
assim fo rem, acor da rem que de vem ser me di das sem pre ju í zo das di tas
par tes e ali onde se aca ba rem se mar que o pon to, e si nal que con ve nha por
graus de sul e de nor te, ou por sin gra du ra de lé guas, ou como me lhor
pude rem con cor dar a qual dita raia as si na lem des de o dito Pólo Árti co ao
dito Pólo Antár ti co, isto é, de nor te a sul, como fica dito, e aqui lo que de mar -
ca rem o es cre vam e fir mem como os pró pri os as di tas pes so as que assim fo rem
en viadas por am bas as di tas par tes, as qua is hão de le var fa cul da des e
po de res das res pec ti vas par tes, cada uma da sua, para fa zer o re fe ri do sinal 
e de li mi ta ção fe i ta por eles, estando to dos con for mes, que seja tida por si nal
e li mi ta ção per pe tu a men te para todo o sempre para que nem as di tas par tes,
nem al gu mas de las, nem seus su ces so res ja ma is a pos sam con tra di zer, nem
ti rá-la, nem re mo vê-la em tem po al gum, por qual quer ma ne i ra que seja
pos sí vel ou que pos sí vel pos sa ser. E se por aca so acon te cer que a dita raia e 
limite de pólo a pólo, como está de cla ra do, to par em al gu ma ilha ou ter ra firme, 
que no co me ço de tal ilha ou ter ra, que assim for en con tra da onde to car a
dita li nha se faça al gu ma mar ca ou tor re: e que o di re i to do dito sinal ou
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tor re se si gam daí para di an te ou tros si na is pela tal ilha ou ter ra na di re ção
da ci ta da raia os qua is par tam o que a cada uma das par tes per ten cer dela e
que os sú di tos das di tas partes não ou sem pas sar uns à por ção dos ou tros,
nem es tes à da que les, pas san do o dito si nal ou limi tes na tal ilha e ter ra.

Item: por quan to para irem os di tos na vi os dos di tos se nho res
rei e ra i nha de Castela, de Leão, de Ara gão, etc. dos re i nos e se nho ri os até
sua dita por ção além da dita raia, na ma ne i ra que fi cou dito é for ço so que
te nham de pas sar pe los ma res des ta ban da da raia que fica para o dito se -
nhor rei de Por tu gal, fica por isso con cor da do e as sen ta do que os di tos na -
vi os dos di tos se nho res rei e ra i nha de Cas te la, de Leão, de Ara gão, etc.,
pos sam ir e vir e vão e ve nham li vre, se gu ra e pa ci fi ca men te sem con tra -
tem po al gum pe los di tos ma res que fi cam para o dito se nhor rei de Por tu -
gal, den tro da dita raia em todo o tem po e cada vez e quan do Suas Alte zas
e seus su ces so res qui se rem, e por bem ti ve rem, os qua is vão por seus ca mi -
nhos di re i tos e ro tas, des de seus re i nos para qual quer par te do que es te ja
den tro de sua raia e li mi te, onde qui se rem en vi ar para des co brir, o con quis tar 
e con tra tar, e que si gam seus ca mi nhos direitos por onde eles acor da rem de
ir para qual quer pon to da sua dita par te, e da que les não se possam apar -
tar, sal vo se o tem po ad ver so os fi zer afas tar, con tan to que não to mem nem
ocupem, an tes de pas sar a dita raia, co i sa al gu ma do que for acha do pelo
dito se nhor rei de Por tu gal na sua dita por ção, e que, se al gu ma co i sa acha -
rem os seus di tos na vi os an tes de pas sa rem a dita raia, con for me está dito,
que isso seja para o dito se nhor rei de Por tu gal, e Suas Alte zas o hajam de
mandar logo dar e en tre gar. E por que po de ria su ce der que os na vi os, e gen -
tes dos di tos se nhores rei e ra i nha de Cas te la, de Leão, etc., ou por sua par te
te rão acha do, até aos vin te dias des te mês de ju nho em que es ta mos da con -
clu são des te tra ta do, al gu mas ilhas e ter ra fir me den tro da dita raia, que se
há de tra çar de pólo a pólo por li nha reta ou fi nal das di tas tre zen tas e seten ta
lé guas conta das des de as di tas ilhas de Cabo Ver de para o po en te, como dito
está, fica acordado e as sen ta do, para des fa zer qual quer dú vi da, que to das as 
ilhas e ter ra fir me, que fo rem acha das, e des co ber tas de qual quer ma ne i ra
até aos di tos vin te dias des te dito mês de ju nho, ain da que se jam en con tra -
das por na vi os, e gen tes dos di tos se nho res rei e ra i nha de Cas te la, de Leão,
de Ara gão, etc., con tan to que es te jam den tro das pri me i ras du zen tas e cin -
qüen ta lé guas das di tas tre zen tas e se ten ta lé guas, con ta das des de as di tas
ilhas de Cabo Ver de ao po en te em di re ção à dita raia, em qual quer par te
de las para os di tos pó los, que fo rem acha das den tro das di tas duzen tas e
cin qüen ta lé guas, tra çan do-se uma raia, ou li nha reta de pólo a pólo, onde se
aca barem as di tas du zen tas e cin qüen ta lé guas, seja e fi que para o dito
senhor rei de Por tu gal e dos Algar ves, etc., e para os seus su ces so res e reinos
para sem pre, e que to das as ilhas e ter ra fir me, que até os di tos vin te dias
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des te mês de ju nho em que es ta mos, fo rem en con tra das e des co ber tas por
na vi os dos di tos se nho res rei e ra i nha de Cas te la, e de Ara gão, etc., e por
suas gen tes, ou de ou tra qual quer ma ne i ra den tro das ou tras cen to e vin te
lé guas, que fi cam para com ple men to das di tas tre zen tas e se ten ta lé guas,
em que há de aca bar a dita raia, que se há de tra çar de pólo a pólo, como
ficou dito, em qual quer par te das di tas cen to e vin te lé guas para os di tos
pólos, que se jam acha das até o dito dia, se jam e fi quem para os di tos senhores
rei e ra i nha de Cas te la, de Leão, de Ara gão, etc., e para os seus su ces so res e
seus re i nos para todo o sem pre, con forme é e há de ser seu tudo o que des co -
bri rem além da dita fala das di tas tre zen tas e seten ta lé guas, que fi cam para
Suas Alte zas, como fi cou dito, ain da que as in di ca das cen to e vin te
léguas este jam den tro da dita raia das di tas tre zen tas e se ten ta lé guas,
que fi cam para o dito senhor rei de Por tu gal e dos Algar ves, etc., como
dito está.

E se até os di tos vin te dias des te dito mês de ju nho não for en -
con tra da pe los di tos na vi os de Suas Alte zas co i sa al gu ma den tro das di tas
cen to e vin te lé guas, e dali para di an te o acha rem, que seja para o dito se -
nhor rei de Por tu gal, como no su pra ca pí tu lo es cri to está con ti do. E que tudo
o que fi cou dito e cada co i sa e par te dele, os di tos D. Hen ri que Hen ri ques,
mor do mo-mor, e D. Gu ti er re de Cár de nas, con ta dor-mor, e do dou tor Ro -
dri go Mal do na do, pro cu ra do res dos di tos mui al tos e mui po de ro sos prín -
ci pes ou se nho res o rei e a ra i nha de Cas te la, de Leão, de Ara gão, da Si cí -
lia, de Gra na da, etc., e em vir tu de dos seus di tos po de res que vão in cor -
po ra dos, e os di tos Rui de Sou sa, e D. João de Sou sa, seu fi lho, e Ári as de
Alma da na pro cu ra do res e em ba i xa do res do dito mui alto e mui ex ce len te
prín ci pe o se nhor rei de Por tu gal e dos Algar ves, de aquém e além em
Áfri ca e se nhor de Gu i né, e em vir tu de dos seus di tos po de res que vão
su pra-in cor po ra dos, pro me te ram e as se gu ra ram em nome dos seus di tos
cons ti tu in tes, que eles e seus su ces so res e re i nos, e se nho ri os, para todo o
sem pre, te rão, guar da rão e cum pri rão re al men te, e com efe i to, li vre toda fra u de
e pe nhor, en ga no, fic ção e si mu la ção, todo o con ti do nes ta ca pi tu la ção, e
cada uma co i sa, e par te dele, qui se ram e ou tor ga ram que todo o con ti do
nes te con vê nio e cada uma co i sa e par te dis so será guar da da e cum pri da e
exe cu ta da como se há de guar dar, cum prir e exe cu tar todo o con ti do na
ca pi tu la ção das pa zes fe i tas e as sen ta das en tre os di tos se nho res rei e ra i nha 
de Cas te la, de Leão, de Ara gão, etc., e o se nhor D. Afon so rei de Por tu gal,
que em san ta gló ria es te ja, e o dito se nhor rei que ago ra é de Por tu gal, seu
fi lho, sen do prín ci pe o ano que pas sou de mil qua tro cen tos e se ten ta e nove
anos, e sob aque las mes mas pe nas, vín cu los, se gu ran ças e obri ga ções, se -
gun do e de ma ne i ra que na dita ca pi tu la ção das di tas pa zes está con ti da. E
se obri ga ram a que nem as di tas pa zes, nem al gu mas de las, nem seus su -
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ces so res para todo o sem pre irão mais nem se vol ta rão con tra o que aci ma
está dito e es pe ci fi ca do, nem con tra co i sa al gu ma nem par te dis so di re ta
nem in di re ta men te, nem por ou tra ma ne i ra al gu ma, em tem po al gum, nem
por ma ne i ra al gu ma pen sa da ou não pen sa da que seja ou pos sa ser, sob as
pe nas con ti das na dita ca pi tu la ção das di tas pa zes, e a pena cum pri da ou não
cum pri da ou gra ci o sa men te re mi da, que esta obri ga ção, e ca pi tu la ção, e
as sen to, de i xe e fi que fir me, es tá vel e vá li da para todo o sem pre, para as sim 
te rem, e guar da rem, e cum pri rem, e pa ga rem em tudo o su pra di to aos di tos 
pro cu ra do res em nome dos seus di tos cons ti tu in tes, obri ga ram os bens cada 
um de sua dita par te, mó ve is, e de raiz, pa tri mo ni a is e fis ca is, e de seus
sú di tos e vas sa los ha vi dos e por ha ver, e re nun ci ar a qua is quer leis e di re i tos 
de que se pos sam va ler as di tas par tes e cada uma de las para ir e vir con tra
o su pra di to, e cada uma co i sa, e par te dis so re al men te, e com efe i to, li vre
toda a fra u de, pe nhor e en ga no, fic ção e si mu la ção, e não o con tra di rão em
tem po al gum, nem por al gu ma ma ne i ra sob o qual o dito ju ra men to ju ra ram 
não pe dir ab sol vi ção nem re la xa men to dis so ao nos so San tís si mo Pa dre,
nem a ou tro qual quer le ga do ou pre la do que a pos sa dar, e ain da que de
motu pro prio a dêem não usa rão dela, an tes por esta pre sen te ca pi tu la ção
su pli cam no dito nome ao nos so San tís si mo Pa dre que haja Sua San ti da de por
bem con fi ar e apro var esta dita ca pi tu la ção, con for me nela se con tém, e man -
dan do ex pe dir so bre isto suas bu las às par tes, ou a qua is quer de las, que as
pe dir e man dam in cor po rar ne las o teor des ta ca pi tu la ção, pon do suas
cen su ras aos que con tra ela fo rem ou pro ce de rem em qual quer tem po que
seja ou pos sa ser. 

E as sim mes mo os di tos pro cu ra do res no dito nome se obri garam
sob a dita pena e ju ra men to, den tro dos cem pri me i ros dias se guin tes,
conta dos des de o dia da con clu são des te tra ta do, da rão uma par te a esta 
pri meira apro va ção, e ra ti fi ca ção des ta dita ca pi tu la ção, es cri tas em per ga -
mi nho, e fir ma das nos no mes dos di tos se nho res seus cons ti tu in tes, e seladas,
com os seus se los de cu nho pen den tes; e na es cri tu ra que ti ve rem de dar os
di tos se nho res rei e rai nha de Cas te la, de Leão, de Ara gão, etc., te nha de
firmar e con sen tir e au to ri zar o mui es cla re ci do e ilus tríssi mo se nhor o prín -
ci pe D. João seu fi lho: de tudo o que dito é, ou tor ga ram duas es cri turas de um
mes mo teor uma tal qual a ou tra, as qua is fir ma ram com seus no mes e as
ou tor ga ram peran te os se cre tá ri os e tes te mu nhas aba i xo as si na das para 
cada uma das par tes a sua e a qual quer que se apre sen ta, vale como se am -
bas as duas se apre sen tas sem, as qua is fo ram feitas e ou tor ga das na alta
vila de Tor de si lhas no dito dia, mês e ano su pra di tos D. Hen ri que,
comen da dor-mor – Rui de Sou sa, D. João de Sou sa o dou tor Ro dri go Mal do -
na do. Li cen ci a do Ári as. Tes te mu nhas que fo ram pre sen tes, que vi e ram aqui
fir mar seus no mes ante os di tos pro cu ra do res e em ba i xa do res e ou tor gar o
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su pradito, e fa zer o dito ju ra men to, o co men da dor Pe dro de León, o
comen da dor Fer nan do de Tor res, vi zi nhos da vila de Val la do lid, o co mendador 
Fer nan do de Ga mar ra, co men da dor de La gra e Ce na te, con tí nu os da casa
dos ditos rei e ra i nha nos sos se nho res, e João So a res de Si que i ra e Rui
Leme, e Du ar te Pa che co, con tí nu os da casa do se nhor rei de Por tu gal para
isso cha ma dos, e eu, Fer nan do Dal vres de To le do se cre tá rio do rei e da
rainha nos sos se nho res e de seu Con se lho, e seu es cri vão de Câ ma ra, e
no tá rio públi co em sua cor te, e em to dos os seus re i nos e se nho ri os es ti ve
pre sen te a tudo que dito está de cla ra do em um com as di tas tes te mu nhas, e
com Estê vão Baez, se cre tá rio do dito se nhor rei de Por tu gal, que pela au to -
ri da de que os di tos rei e ra i nha nos sos se nho res lhe de ram para dar sua fé
nes te auto em seus re i nos, que es te ve tam bém pre sen te ao que dito está, e a
rogo e ou tor ga men to de to dos os pro cu ra do res e em ba i xa do res que em
mi nha presença e na sua aqui fir ma ram seus no mes, este ins tru men to
públi co de ca pi tu la ção fiz es cre ver, o qual vai es cri to nes tas seis fo lhas de
pa pel de for ma to in te i ro e es cri tas de am bos os la dos e mais esta em que
vão os no mes dos su pra di tos e o meu si nal; e no fim de cada pá gi na vai
rubri ca do o si nal do meu nome e o do dito Estê vão Baez, e em fé dis so pus
aqui este meu si nal, que é tal. Em tes te mu nho de ver da de Fer não Álva res. E 
eu, dito Estêvão Baez, que por au to ri da de que os di tos se nho res rei e ra i nha 
de Cas te la, de Leão, etc., me de ram para fa zer pú bli co em to dos os seus reinos
e senho ri os, jun ta men te com o dito Fer não Álva res, a rogo e re que ri mento
dos di tos emba i xa do res e pro cu ra do res a tudo pre sen te es ti ve, e em fé a
cer ti fi ca rão, dis so aqui com o meu pú bli co si nal as si nei, que é tal.

A qual dita es cri tu ra de as sen to, e ca pi tu la ção e con cór dia
supra-incorporada, vis ta e en ten di da por nós e pelo dito prín ci pe D. João,
nos so fi lho. Nós a apro va mos, lou va mos e con fir ma mos, e ou tor ga mos, ra ti -
fi ca mos, e pro me te mos ter, guar dar e cum prir todo o su pradito nela con ti do,
e cada uma co i sa, e par te dis so re al men te e com efe i to li vre toda fra u de, cau te -
la e si mu la ção, e de não ir, nem vir con tra isso, nem con tra par te dis so em
tem po al gum, nem por al gu ma ma ne i ra que seja, ou pos sa ser; e para ma i or 
fir me za, nós, e o dito prín ci pe D. João nos so fi lho, ju ra mos por Deus, pela
San ta Maria, e pe las pa la vras do San to Evan ge lho, onde quer que mais
ampla men te es te jam im pres sas, e pelo si nal-da-cruz, na qual cor po ral -
mente co lo ca mos nos sas mãos di re tas em pre sen ça dos di tos Rui de Sousa 
e D. João de Sou sa, e o li cen ci a do Ári as de Alma da na, em ba i xa do res e
procu ra do res do dito e se re nís si mo rei de Por tu gal, nos so ir mão, de o as sim 
ter e guar dar e cum prir, e a cada uma co i sa, e par te do que a nós in cum be
realmen te, e com efe i to, como está dito, por nós e por nos sos her de i ros e
suces so res, é pelos nos sos di tos re i nos e se nho ri os, e sú di tos e na tu ra is
de les, sob as pe nas e obri ga ções, víncu los e re nún ci as no dito con tra to de
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ca pi tulação e con cór dia su pra-escrito con ti das: por cer ti fi ca ção e cor ro bo ração
do qual fir ma mos nes ta nos sa car ta nos sos no mes e a man da mos se lar com
o nos so selo de cu nho pen den tes em fios de seda em co res. Dada na vila de
Aré valo, aos dois dias do mês de ju lho, ano do nas ci men to de Nos so
Senhor Je sus Cris to de mil qua trocen tos e no ven ta o qua tro.

Eu, el-rei – Eu, a ra i nha – Eu, o prín ci pe – E eu, Fer não Dalvres de
To le do, se cre tário d’el-rei, e da ra i nha nos sos se nho res, a fiz es cre ver por
sua or dem. 

Extra í do do Arqui vo da Tor re do Tom bo. Pág. 51.
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3 
  CARTA DO ESCRIVÃO PERO VAZ DE  CAMINHA

 (1º MAIO 1500)

Senhor: pos to que o ca pi tão-mor des ta vos sa fro ta, e as sim os ou tros
capi tães es cre vam a Vos sa Alte za a nova do acha men to des ta vos sa
terra nova, que nes ta na ve ga ção ago ra se achou, não de i xa rei também

de dar mi nha con ta dis so a Vos sa Alte za, o me lhor que eu pu der, ain da que  
– para o bem con tar e fa lar – o sa i ba fa zer pior que to dos.

Tome Vos sa Alte za, po rém, mi nha ig no rân cia por boa von ta de, e 
cre ia bem por cer to que, para alin dar nem afe ar, não po rei aqui mais do que 
aqui lo que vi e me pa re ceu.

Da ma ri nha gem e sin gra du ras do ca mi nho não da rei aqui con ta
a Vos sa Alteza, por que o não sa be rei fa zer, e os pi lo tos de vem ter esse
cui da do. Por tan to, se nhor, do que hei de fa lar co me ço e digo:

A par ti da de Be lém, como Vos sa Alte za sabe, foi, segunda-feira, 9
de mar ço. Sábado, 14 do dito mês, en tre as oito e as nove ho ras, nos acha mos
en tre as Ca ná ri as, mais perto da Grã-Canária, onde an da mos todo aque le dia 
em cal ma, à vis ta de las, obra de três a qua tro lé guas. E do min go, 22 do dito
mês, às dez ho ras, pou co mais ou me nos, hou ve mos vis ta das ilhas de Cabo 
Verde, ou me lhor, da ilha de S. Ni co lau, se gun do o dito Pero Esco bar, piloto.

Na no i te se guin te, se gun da-feira, ao ama nhe cer, se per deu da fro ta
Vas co de Ataíde com sua nau, sem ha ver tem po for te nem con trá rio para
que tal acon te ces se. Fez o ca pi tão suas di li gên ci as para o achar, a uma e
outra par te, mas não apa re ceu mais!

E as sim se gui mos nos so ca mi nho por este mar, de lon go, até que, 
ter ça-fe i ra das Oi ta vas de Pás coa que fo ram vin te e um dias de abril, estando
da dita ilha obra de 660 lé guas, se gun do os pi lo tos di zi am, to pa mos al guns
si na is de ter ra aos qua is eram mu i ta quan ti da de de er vas com pri das, a que
os mer cantes cha mam bo te lho, as sim como ou tras a que dão o nome de



rabo-de-asno. E quar ta-feira se guin te, pela ma nhã to pa mos aves a que
cha mam fu ra-buxos.

Nes te dia, a ho ras de vés pe ra, hou ve mos vis ta de ter ra! Pri me i -
ra men te dum gran de mon te, mui alto e re don do, e dou tras ser ras mais ba i -
xas ao sul dele; e de ter ra chã, com gran des ar vo re dos ao mon te alto o ca pi -
tão pôs nome –  o MONTE PASCOAL, e à ter ra –  a TERRA DA VERA CRUZ.

Man dou lan çar o pru mo. Acha ram vin te e cin co bra ças; e, ao sol
pos to, obras de seis lé guas da ter ra, sur gi mos ân co ras, em de ze no ve bra ças
–  an co ra gem lim pa. Ali per ma ne ce mos toda aque la no i te. E à quin ta-feira,
pela ma nhã, fi ze mos vela e se gui mos di re i tos a ter ra, indo os na vi os pe quenos 
di an te, por de zes se te, de zes se is, quin ze, qua tor ze, tre ze, doze, dez e nove
bra ças, até meia lé gua da ter ra, onde to dos lan ça mos ân co ras em fren te à
boca de um rio. E che ga ría mos a esta an co ra gem às dez ho ras pou co mais
ou me nos. 

Dali avis ta mos ho mens que an da vam pela pra ia, obra de sete ou
oito, se gun do dis se ram os na vi os pe que nos, por che ga rem pri me i ro. 

Então lan ça mos fora os ba téis e es qui fes; e vi e ram logo to dos os
ca pi tães das naus a esta nau do ca pi tão-mor, onde fa la ram en tre si. E o ca -
pi tão-mor man dou em ter ra no ba tel a Ni co lau Co e lho para ver aque le rio.
E tan to que ele co me çou de ir para lá, acu di ram pela pra ia ho mens, quan do 
aos dois, quan do aos três, de ma ne i ra que, ao che gar o ba tel à boca do rio,
já ali ha via de zo i to ou vin te ho mens.

Eram par dos, to dos nus, sem co i sa al gu ma que lhes co bris se
suas ver go nhas. Nas mãos tra zi am ar cos com suas se tas. Vi nham to dos
rijamen te so bre o ba tel, e Ni co lau Co e lho lhes fez si nal que pou sas sem os
ar cos. E eles os pou sa ram.

Ali não pôde de les ha ver fala, nem en ten di men to de pro ve i to,
por o mar que brar na cos ta. Deu-lhes so men te um bar re te ver me lho e uma
ca ra pu ça de li nho que le va va na ca be ça e um som bre i ro pre to. Um de les,
deu-lhe um som bre i ro de pe nas de ave, com pri das, com uma co pa zi nha
peque na de pe nas ver me lhas e par das como de pa pa ga io, e ou tro deu-lhe
um ra mal gran de de con ti nhas bran cas, mi ú das, que que rem pa re cer de
alja ve i ra, as qua is pe ças creio que o ca pi tão man da a Vos sa Alte za, e com
isto se vol veu às naus por ser tar de e não poder ha ver de les mais fala por
ca u sa do mar.

Na no i te se guin te ven tou tan to su es te como chu va ce i ros que fez
ca çar as naus e es pe ci al men te a ca pi tâ nia. E sex ta pela ma nhã, às oito ho ras
pou co mais ou me nos, por con se lho dos pi lo tos, man dou o ca pi tão le van tar 
ân co ras e fa zer vela; e fo mos ao lon go da cos ta, com os ba téis e es qui fes
amarrados à popa na di re ção do nor te, para ver se achá va mos al gu ma
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abriga da e bom pou so, onde nos de mo rás se mos, para to mar água e le nha.
Não que nos min guas se, mas por aqui nos acer ta mos.

Qu an do fi ze mos vela, es ta ri am já na pra ia as sen ta dos per to do rio
obra de sessen ta ou se ten ta ho mens que se ha vi am jun ta do ali pou cos e
pou cos. Fo mos de lon go, e man dou o ca pi tão aos na vi os pe que nos que
seguis sem mais che ga dos a ter ra, e, se achas sem pou so seguro para as naus,
que ama i nas sem.

E, vele jan do nós pela cos ta, obra de dez lé guas do sí tio don de
tínha mos le van ta do fer ro, acha ram os di tos na vi os pe que nos um re ci fe com um
por to den tro, mu i to bom e mu i to se gu ro, com uma mui lar ga en tra da. E
mete ram-se den tro e ama i na ram. As naus ar ri ba ram so bre eles; e um pou co
an tes do sol–pos to ama i na ram também, obra de uma lé gua do re ci fe, e
ancoraram em onze bra ças. 

E es tan do Afon so Lo pes, nos so pi lo to, em um da que les na vi os
peque nos, por man da do do ca pi tão, por ser ho mem vivo e des tro para isso,
me teu-se logo no es qui fe a sondar o por to den tro; e to mou dois daque les
ho mens da ter ra, man ce bos e de bons cor pos, que es ta vam numa al ma da.
Um de les tra zia um arco e seis ou sete se tas; e na pra ia an da vam mui tos
com seus ar cos e se tas; mas de nada lhes ser vi ram. Trou xe-os logo, já de no i te,
ao capi tão, em cuja nau fo ram re ce bi dos com mu i to pra zer e fes ta. 

A fe i ção de les é se rem par dos, ma ne i ra de aver me lha dos, de
bons ros tos e bons na ri zes, bem fe i tos. Andam nus, sem co ber tu ra al gu ma.
Não fa zem o me nor caso de en co brir ou de mos trar suas ver go nhas; e nis so
têm tan ta ino cên cia como em mos trar o ros to. Ambos traziam os be i ços de
ba i xo fu ra dos e me ti dos ne les seus os sos bran cos e ver da de i ros, do
compri mento duma mão tra ves sa, da gros su ra dum fuso de al go dão, agu dos 
na pon ta como furador. Me tem-nos pela par te de den tro do be i ço; e a par te
que lhes fica en tre o be i ço e os den tes é fe i ta com ro que de xa drez, ali encaixa do 
de tal sorte que não os mo les ta, nem os es tor va no fa lar, no co mer ou no
beber. 

Os ca be los seus são cor re di os. E an da vam tos qui a dos, de tos quia 
alta, mais que de so bre pen te, de boa gran du ra e ra pa dos até por cima das
ore lhas. E um de les tra zia por baixo da so la pa, de fon te a fon te para de trás,
uma es pé cie de ca be le i ra de pe nas de ave ama re las, que se ria do com primen to 
de um coto, mui bas ta e mui cer ra da, que lhe co bria o tou ti ço e as ore lhas. E 
an da va pe ga da aos ca be los, pena e pena, com uma com fe i ção bran da como 
cera (mas não era), de ma ne i ra que a ca be le i ra fi ca va mui re don da e mui
bas ta e mui igual, e não fa zia mín gua mais la va gem para a le van tar. 

O ca pi tão, quan do eles vi e ram, es ta va sen ta do em uma ca de i ra,
bem ves ti do, com um co lar de ouro mui gran de ao pes co ço, e aos pés uma
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al ca ti fa por es tra do. San cho de To var, Si mão de Mi ran da, Ni co lau Co e lho,
Ai res Cor re ia, e nos ou tros que aqui na nau com ele va mos, sen ta dos no
chão, pela al ca ti fa. Acen de ram-se to chas. Entra ram. Mas não fi ze ram si nal
de cor te sia, nem de fa lar ao ca pi tão nem a nin guém. Po rém um de les pôs
olho no co lar do ca pi tão, e co me çou de ace nar com a mão para a ter ra e
depois para o co lar, como que nos di zen do que ali ha via ouro. Tam bém
olhou para um cas ti çal de pra ta e as sim mes mo ace na va para a ter ra e no va -
men te para o cas ti çal como se lá tam bém hou ves se pra ta. 

Mos tra ram-lhes um pa pa ga io par do que o ca pi tão traz con si go;
to ma ram-no logo na mão e ace na ram para a ter ra, como quem diz que os
ha via ali. Mos tra ram-lhes um car ne i ro, não fi ze ram caso. Mos tra ram-lhes
uma ga li nha, qua se ti ve ram medo dela; não lhe que ri am pôr a mão; de po is
a to ma ram como que es pan ta dos. 

De ram-lhes ali de co mer: pão e pe i xe co zi do, con fe i tes, far téis,
mel e fi gos pas sa dos. Não qui se ram co mer qua se nada da qui lo; e, se alguma
co i sa pro va vam, logo a lan ça vam fora. Trou xe ram-lhes vi nho numa taça;
mal lhe pu se ram a boca; não gos ta ram nada, nem qui se ram mais. Trou xe -
ram-lhes água em uma al bar ra da. Não be be ram. Mal a to ma ram na boca,
que le va ram, e logo a lan ça ram fora. 

Viu um de les umas con tas de ro sá rio, bran cas; ace nou que lhes
des sem, fol gou mu i to com elas, e lan çou-se ao pes co ço. De po is ti rou-as e
en ro lou-as no bra ço e ace na va para a ter ra e de novo para as con tas e para o 
co lar do ca pi tão, como di zen do que da ri am ouro por aqui lo.

Isto to má va mos nós as sim por as sim o de se jar mos. Mas se ele
que ria di zer que le va ria as con tas e mais o co lar, isto não o que ría mos nós
en ten der, por que não lho ha vía mos de dar. E de po is tor nou as con tas a
quem lhe dera. 

Então es ti ra ram-se de cos tas na al ca ti fa, a dor mir, sem bus ca rem
ma neira de en co brir suas ver go nhas, as qua is não eram fa na das; e as ca be -
leiras de las es ta vam bem ra pa das e fe i tas. O ca pi tão lhes man dou pôr por
ba i xo das ca be ças seus co xins; e o da ca be le i ra es for ça va-se por a não quebrar.
E lan ça ram-lhes um man to por cima; e eles con sen ti ram, que da ram-se e
dor mi ram. 

Ao sá ba do pela ma nhã man dou o ca pi tão fa zer vela, e fo mos
deman dar a en tra da, a qual era mui lar ga e alta de seis a sete bra ças. Entraram 
to das as naus den tro; o an co ra ram em cinco ou seis bra ças –  an co ra gem
den tro tão gran de, tão for mo sa e tão se gu ra que po dem abrigar-se nela
mais de du zen tos na vi os e naus. E tan to que as naus que da ram an co ra -
das, todos os ca pi tães vi e ram a esta nau do ca pi tão-mor. E da qui man dou o
ca pi tão a Ni co lau Coelho e Bar to lo meu Dias que fos sem em ter ra e le vas sem 

 Tex tos Políticos da História do Brasil 119



aque les dois ho mens e os de i xas sem ir com seu arco e se tas, e isto de po is
que fez dar a cada um sua ca mi sa nova, sua ca ra pu ça ver me lha e um rosário
de con tas bran cas de osso, que eles le va ram nos bra ços, seus cas ca véis e
suas cam pa i nhas. E man dou com eles, para lá fi car, um man ce bo de gre dado,
cri a do de D. João Telo, a que cha mam Afon so Ri be i ro, para lá an dar com
eles e sa ber de seu vi ver e ma ne i ras. E a mim man dou que fos se com Nicolau 
Co e lho. 

Fomos as sim de fre cha di re i tos à pra ia. Ali acu di ram logo obra 
de du zen tos homens, to dos nus, e com ar cos e se tas nas mãos. Aque les que 
nós le vá va mos ace na ram-lhes que se afas tas sem e pou sas sem os ar cos; e
eles os pou sa ram, mas não se afas ta ram mu i to. E mal pou sa ram os ar cos,
logo sa í ram os que nós le vá va mos, e o man ce bo de gre da do com eles. E
saídos não pa ra ram mais; nem es pe ra va um pelo ou tro, mas an tes cor ri am a 
quem mais cor ria. E pas sa ram um rio que por ali cor re, de água doce, de
mu i ta água que lhes dava pela bra ga; e ou tros mu i tos com eles. E fo ram
assim cor ren do, além rio, en tre umas mo i tas de pal mas onde es ta vam outros.
Ali pa ra ram. Entre tan to foi-se o de gre da do com um ho mem que, logo ao
sair do ba tel, o aga sa lhou e le vou até lá. Mas logo, tor na ram a nós; e com
ele vieram os ou tros que nós le vá ra mos, os qua is vi nham já nus e sem
cara pu ças.

Então se co me ça ram de che gar mu i tos. Entra vam pela be i ra do
mar para os batéis, até que mais não po di am, tra zi am ca ba ços de água e
toma vam al guns bar ris que nós le vá va mos, en chi am-nos de água e tra zi -
am-nos aos ba téis. Não que eles de todo che gas sem à bor da do ba tel. Mas
jun to a ele, lan ça vam os bar ris que nós to má va mos, e pe di am que lhes
dessem al gu ma co i sa. Le va va Ni co lau Co e lho cas ca véis e ma ni lhas. E a uns
dava um cas ca vel, a ou tros uma ma ni lha de ma de i ra que com aque le
engodo qua se nos que ri am dar a mão. Da vam-nos da que les ar cos e se tas
por som bre i ros e ca ra pu ças de li nho ou por qual quer co i sa que ho mens lhes 
que ri am dar. Dali se par ti ram os ou tros dois man ce bos, que os não vi mos
mais.

Mui tos de les ou qua se a ma i or par te dos que an da vam ali tra ziam
aque les bi cos de osso nos be i ços. E al guns, que an da vam sem eles, ti nham
os be i ços fu ra dos e nos bu ra cos uns es pe lhos de pau, que pa re ci am espelhos
de bor ra cha; ou tros tra zi am três da que les bi cos a sa ber, um no meio e os
dois nos ca bos. Aí an da vam ou tros, quar te ja dos de co res, a sa ber, me ta de
de les da sua pró pria cor, e me ta de de tin tu ra pre ta, a mo dos de azu la da; e
outros quar te ja dos de es ca ques. Ali an da vam en tre eles três ou qua tro mo ças,
bem mo ças e bem gen tis, com ca be los mu i to pre tos e compridos pelas espáduas,

120 Pa u lo Bo na vi des e Ro ber to Ama ral



e suas ver go nhas tão al tas, tão cer ra di nhas e tão lim pas das cabe le i ras que, de
as mu i to bem olhar mos, não tí nha mos ne nhu ma ver go nha. 

Ali por en tão não hou ve mais fala nem en ten di men to com eles, por 
a berbe ria de les ser ta ma nha que se não en ten dia nem ou via nin guém.
Acena mos-lhes que se fos sem, as sim o fi ze ram e pas sa ram-se além do rio.
Sa í ram três ou qua tro ho mens nos sos dos ba téis e en cheram não sei quan tos
bar ris de água que nós le vá va mos e tor na mo-nos às naus. Mas quan do
assim vínha mos, ace na ram-nos que tor nás se mos. Tor na mos a eles man -
da ram o de gra da do e não quise ram que fi cas se lá com eles. Este la va va
uma ba cia pe que na e duas ou três ca ra pu ças ver me lhas para lá as dar ao
senhor, se o lá hou ves se. Não cu i da ram de lhe ti rar co i sa al gu ma, antes o
man da ram com tudo. Mas, en tão Bar to lo meu Dias o fez ou tra vez tor nar,
or de nan do que lhes des se aqui lo. E ele tor nou e o deu, à vis ta de nós, a
aque le que da pri me i ra vez o aga sa lha ra. Logo vol tou e nós trou xe mo-lo.

Esse que o aga sa lhou era já de ida de, e an da va por lou ça i nha todo
che io de pe nas, pe ga das pelo cor po, que pa re cia as se te a do como S. Se bas tião.
Ou tros tra zi am ca ra pu ças de pe nas ama re las, ou tros, de ver me lhas; e
outros ver des. E uma da que las mo ças era toda tin gi da, de ba i xo aci ma
daque la tin tu ra, e cer to era tão bem fe i ta e tão re don da e sua ver go nha (que
ela não ti nha) tão gra ci o sa, que a mu i tas mu lhe res da nos sa, ter ra,
vendo-lhe tais fe i ções, fi ze ra ver go nha por não te rem a sua como ela. Nenhum 
de les era fa na do, mas, to dos as sim como nós. E com isto nos tor na mos e
eles fo ram-se. 

Á tar de saiu o ca pi tão-mor em seu ba tel com to dos nós ou tros e
com os ou tros capi tães das naus em seus ba téis a fol gar pela baía, em fren te 
da pra ia. Mas nin guém saiu em ter ra, por que o ca pi tão o não quis, sem
embar go de nin guém nela es tar. So men te saiu – ele com to dos nós – em um
ilhéu gran de, que na baía está e que na ba i xa-mar fica mui va zio. Po rém é
por toda a par te cer ca do de água, de sor te que nin guém lá pode ir a não ser
de bar co ou a nado. Ali fol gou ele e to dos nós ou tros, bem uma hora e meia. 
E al guns ma ri nhe i ros, que ali an da vam com um chin chor ro, pes ca ram pe i xe 
mi ú do, não mu i to. Então vol ve mo-nos às naus, já bem no i te. 

Ao do min go de Pas co e la pela ma nhã, de ter mi nou o ca pi tão de ir 
ou vir mis sa e pre ga ção na que le ilhéu. Man dou a to dos os ca pi tães que se
apres sa rem nos ba téis e fos sem com ele. E as sim foi fe i to. Man dou na que le
ilhéu ar mar um es pe ra vel, e den tro dele um al tar mui bem cor ri gi do. E ali
com to dos nós ou tros fez di zer mis sa, à qual foi dita pelo Pa dre Frei Hen rique, 
em voz en to a da, e ofi ci a da com aque la mes ma voz pe los ou tros pa dres e
sacer do tes, que todos eram ali. A qual mis sa, se gun do meu pa re cer, foi
ou vi da por to dos com mu i to prazer e de vo ção. 
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Ali era com o ca pi tão a ban de i ra de Cris to, com que saiu de
Belém, a qual es te ve sem pre le van ta da, da par te do Evan ge lho.

Aca ba da a mis sa, des ves tiu-se o pa dre e su biu a uma ca de i ra
alta; e nós to dos lan ça dos por essa are ia. E pre gou uma so le ne e pro ve i to sa
pre ga ção da his tó ria do Evan ge lho, ao fim da qual tra tou da nos sa vin da e 
do acha men to des ta ter ra, con for man do-se com o sinal-da-cruz, sob cuja
obe diên cia vi e mos, o que foi mu i to a pro pó si to e fez mu i ta de vo ção.

Enquan to es ti ve mos à mis sa e à pre ga ção, se ria na pra ia ou tras
tanta gen te, pouco mais ou me nos como a de on tem, com seus ar cos e se tas,
a qual an da va fol gan do. E olhan do-nos, sen ta ram-se. E, de po is de aca ba da
a mis sa, as sen ta dos nós à pre ga ção, le van ta ram-se mu i tos de les, tan ge ram
cor no ou bu zi na e co me ça ram a sal tar e a dan çar um pe da ço. E al guns de les 
se metiam em al ma di as – duas ou três que aí ti nham – as qua is não são feitas
como as que eu já vi, so men te são três tra ves, ata das en tre si. E ali se meti am
qua tro ou cin co, ou es ses que que ri am, não se afas tan do qua se nada da
terra, se não en quan to po di am to mar pé. 

Aca bada a pre ga ção, vol tou o ca pi tão, com to dos nós, para os
batéis, com nos sa ban de i ra alta. Embar ca mos e fo mos to dos em di re ção à
ter ra para pas sar mos ao lon go por onde eles es ta vam, indo, na di an te i ra,
por or dem do ca pi tão Bar to lo meu Dias em seu es qui fe, com um pau de
uma al ma dia que lhes o mar le va ra, para lho dar; e nós to dos, obra de tiro
de pe dra, atrás dele. 

Como vi ram o es qui fe de Bar to lo meu Dias, che ga ram-se logo
to dos à água, metendo-se nela até onde mais po di am. Ace na ram-lhes que
pou sas sem os ar cos; e mu i tos deles os iam logo pôr em ter ra; e ou tros não. 

Anda va aí um que fa la va mu i to aos ou tros que se afas tas sem,
mas não que a mim me pa re ces se que lhe ti nham aca ta men to ou medo. Este 
que os as sim an da va afas tan do tra zia seu arco e se tas, e an da va tin to de
tintu ra ver me lha pe los pe i tos, es pá du as, qua dris, coxas e per nas até ba i xo,
mas os va zi os com a bar ri ga e es tô ma go eram de sua pró pria cor. E a tin tu -
ra era as sim ver me lha que a água a não co mia nem des fa zia, an tes, quan do
saía da água, pa re cia mais ver me lha.

Saiu um ho mem do es qui fe de Bar to lo meu Dias e an da va en tre eles,
sem im pli carem nada com ele para fa zer-lhe mal. Antes lhe da vam ca ba ças
de água, e ace na vam aos do es qui fe que sa ís sem em ter ra. 

Com isto se vol veu Bar to lo meu Dias ao ca pi tão; e vi e mo-nos as
naus, a co mer, tan gendo ga i tas e trom be tas, sem lhes dar mais opres são. E
eles tor na ram-se a as sen tar na praia e as sim por en tão fi ca ram.
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Nes te ilhéu, onde fo mos ou vir mis sa e pre ga ção, a água es pra ia
mu i to, de i xan do mu i ta are ia e mu i to cas ca lho a des co ber to. Enquan to aí
está va mos fo ram al guns bus car marisco e ape nas acha ram al guns ca ma rões
gros sos e cur tos, en tre os qua is vi nha um tão gran de e tão grosso, como em
ne nhum tempo vi ta ma nho. Tam bém acha ram cas cas de ber bi gões a
ameijoas, mas não to pa ram com ne nhu ma peça in te i ra. 

E tan to que co me mos, vi e ram logo to dos os ca pi tães a esta nau,
por or dem do capitão-mor, com os qua is ele se apar tou, e eu na com pa nhia. E 
per gun tou a to dos se nos parecia bem man dar a nova do acha men to des ta
ter ra a Vos sa Alte za pelo na vio dos man ti men tos, para me lhor a man dar
des co brir e sa ber dela mais do que nós ago ra po día mos sa ber, por
irmãos de nos sa vi a gem. E en tre mu i tas fa las que no caso se fi ze ram, foi por 
to dos ou a ma i or parte dito que se ria mu i to bem. E nis to con clu í ram. E
tanto que a con clu são foi to ma da, per gun tou mais se lhes pa re cia bem
tomar aqui por for ça um par des tes ho mens para os mandar a Vos sa Alte za,
de i xan do aqui por eles ou tros dois des tes de gre da dos. 

So bre isto acor da ram que não era ne ces sá rio to mar por for ça
homens, por que era ge ral cos tu me dos que as sim le va vam por for ça para
al gu ma parte di ze rem que há ali de tudo quan to lhes per gun tam, e que
melhor ou mu i to me lhor in for ma ção da ter ra da ri am dois ho mens des tes
de gre da dos que aqui de i xas sem, do que eles da ri am se os le vas sem, por ser
gen te que nin guém en ten de. Nem eles tão cedo apren de ri am a fa lar para o
sa be rem tão bem di zer que mu i to me lhor es tes ou tros o não di gam, quan do 
Vos sa Alte za cá man dar. E que por tan to não cu i das sem de aqui to mar nin -
guém por for ça nem de fa zer es cân da lo, para de todo mais os aman sar e
apa ci fi car, se não so men te de i xar aqui os dois de gre da dos, quan do da qui
par tís se mos. 

E as sim, por me lhor a to dos pa re cer, fi cou de ter mi na do. 
Aca ba do isto, dis se o ca pi tão que fôs se mos nos ba téis em ter ra e

ver-se-ia bem como era o rio, e tam bém para fol gar mos.
Fo mos to dos nos ba téis em ter ra, ar ma dos e a ban de i ra co nos co.

Eles an da vam ali na pra ia, à boca do rio, para onde nós ía mos; e, an tes que
che gás se mos, pelo en si no que dan tes ti nham, pu se ram to dos os ar cos, e
ace navam que sa ís se mos. Mas, tan to que os ba téis pu se ram as pro as em
terra, pas sa ram-se logo to dos além do rio, o qual não é mais lar go que um
jogo de man cal. E mal de sem bar ca mos, al guns dos nos sos pas sa ram logo o
rio, e me te ram-se en tre eles. Alguns aguar da vam: ou tros afas ta vam-se. Era,
po rém, a co i sa de ma ne i ra que to dos an da vam mis tu ra dos. Eles ofe re ci am
des ses ar cos com suas se tas por som bre i ros e ca ra pu ças de li nho ou por
qual quer co i sa que lhes da vam.
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Pas sa ram além tan tos dos nos sos, e an da vam as sim mis tu ra dos
com eles, que eles se es qui va vam e afas ta vam-se. E de les al guns iam-se
para cima onde ou tros es ta vam. 

Então o ca pi tão fez que dois ho mens o to mas sem ao colo, pas sou 
o rio, e fez tor nar a to dos. A gen te que ali es ta va não se ria mais que a cos tu -
ma da. E tan to que o ca pi tão fez tor nar a to dos, vi e ram a ele al guns da que -
les, não por que o co nhe ces sem por se nhor, pois me parece que não en ten -
dem, nem to ma vam dis so co nhe ci men to, mas por que a gen te nos sa
passava já para aquém do rio. 

Ali fa la vam e tra zi am mu i tos ar cos e con ti nhas da que las já di tas,
e res ga ta vam-nas por qual quer co i sa, em tal ma ne i ra que os nos sos trou xe -
ram dali para as naus mu i tos ar cos e se tas e con tas.

Então tor nou-se o ca pi tão aquém do rio, e logo acu di ram mu i tos
à be i ra dele. 

Ali ve ríe is ga lan tes, pin ta dos de pre to e ver me lho, e quar te ja dos, 
as sim nos cor pos, como nas per nas, que, cer to, pa re ci am bem as sim. 

Tam bém an da vam, en tre eles, qua tro ou cin co mu lhe res mo ças,
nuas como eles, que não pa re ci am mal. Entre elas an da va uma com uma
coxa, do jo e lho até ao qua dril, e a náde ga, toda tin ta da que la tin tu ra pre ta:
e o res to, tudo da sua pró pria cor. Ou tra tra zia am bos os jo e lhos, com as
cur vas as sim tin tas, e tam bém os co los dos pés; e suas ver go nhas tão nuas e
com tan ta ino cên cia des co ber tas, que nis so não ha via ver go nha al gu ma. 

Também an da va aí ou tra mu lher moça, com um me ni no ou me ni -
na ao colo, atado com um pano (não sei de que) aos pe i tos, de modo que
ape nas as per ni nhas lhe apa re ci am. Mas as per nas da mãe e o res to não tra -
zi am pano al gum. 

De po is an dou o ca pi tão para cima ao lon go do rio, que ocor re
sem pre che gan do à pra ia. Ali es pe rou um ve lho, que tra zia na mão uma pá
de al ma dia. Fa la va, en quan to o ca pi tão es te ve com ele, pe ran te nós to dos,
sem nun ca nin guém o en ten der, nem eles a nós quan tas co i sas lhe de man -
dá va mos acer ca de ouro, que nós de se já va mos sa ber se na ter ra ha via.

Tra zia este ve lho o be i ço tão fu ra do, que lhe ca be ria pelo furo
um gran de dedo po le gar, e me ti da nela uma pe dra ver de, ruim, que cer ca -
va por fora esse bu ra co. O ca pi tão lhe fez ti rar. E ele não sei que di a bo fa la -
va e ia com ela di re i to ao ca pi tão, para lha me ter na boca. Esti ve mos so bre
isso rin do um pou co; e en tão en fa dou-se o ca pi tão e de i xou-o. E um dos
nos sos deu-lhe pela pe dra um som bre i ro ve lho, não por ela va ler al gu ma
co i sa mas por amos tra. De po is hou ve-a o ca pi tão, se gun do cre io, para, com
as ou tras co i sas, a man dar a Vos sa Alte za. 
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Anda mos por aí ven do a ri be i ra, a qual é de mu i ta água e mu i to
boa. Ao lon go dela há mu i tas pal mas, não mui al tas, em que há mu i to bons
pal mi tos. Co lhe mos e co me mos de les mu i tos.

Então tor nou-se o ca pi tão para ba i xo para a boca do rio, onde
ha vía mos de sem bar ca do.

Além do rio, an da vam mu i tos de les dan çan do e fol gan do, uns
di an te dos ou tros, sem se to ma rem pe las mãos. E fa zi am-no bem. Pas sou-se 
en tão além do rio Di o go Dias, al mo xa ri fe que foi de Sa ca vém, que é ho mem
gra ci o so e de pra zer; e le vou con si go um ga i te i ro nos so com sua ga i ta. E
meteu-se com eles a dan çar, to man do-os pe las mãos; e eles fol ga vam e
riam, e an da vam com ele mu i to bem ao som da ga i ta. De po is de dan ça rem,
fez-lhes ali, an dan do no chão, mu i tas vol tas li ge i ras e sal to real, de que eles
se es pan ta vam e riam e fol ga vam mu i to. E con quanto com aqui lo mu i to os
segurou e afa gou, to ma vam logo uma es qui ve za como de ani ma is mon teses, e 
fo ram-se para cima. 

E en tão o ca pi tão pas sou o rio com to dos nós ou tros, e fo mos
pela praia de lon go, indo os ba téis, as sim, ren te da ter ra. Fo mos até uma
lagoa gran de de água doce, que está jun to com a pra ia, por que toda aque la
ri be i ra do mar é apa u la da por cima e sai a água por mu i tos lu ga res. 

E de po is de pas sar mos o rio, fo ram uns sete ou oito de les an dar
en tre os ma ri nhe i ros que se re co lhi am aos ba téis. E le va ram dali um tuba rão,
que Bar to lo meu Dias ma tou, lhes le vou e lan çou na pra ia. 

Bas ta rá di zer-vos que até aqui, como quer que eles um pou co se
aman sas sem, logo duma mão para a ou tra se es qui va vam, como par da is,
do ce va do i ro. Ho mem não lhes ousa fa lar de rijo para não se es qui va rem
mais; e tudo se pas sa como eles que rem, para os bem aman sar. 

O ca pi tão ao ve lho, com quem fa lou, deu uma ca ra pu ça ver me -
lha. E com toda a fala que en tre am bos se pas sou e com a ca ra pu ça que lhe
deu, tan to que se apar tou e co me çou de pas sar o rio, foi-se logo re ca tan do e
não quis mais tor nar de lá para aquém. 

Os ou tros dois, que o ca pi tão teve nas naus, a que deu o que já
dis se, nun ca mais aqui apa re ce ram – do que tiro ser gen te bes ti al, de pou co
sa ber e por isso tão es qui va. Po rém e com tudo isto an dam mu i to bem cu ra -
dos e mu i to lim pos. E na qui lo me pa re ce ain da mais que são como aves ou
ali má ri as mon te ses, às qua is faz o ar me lhor pena e me lhor ca be lo que às
man sas, por que os cor pos seus são tão lim pos, tão gor dos e for mo sos, que
não pode mais ser. 
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Isto me faz pre su mir que não têm ca sas nem mo ra das a que se
aco lham e o ar, a que se cri am, os faz tais. Nem nós ain da até ago ra vi mos
casa al gu ma ou ma ne i ra de las. 

Mandou o ca pi tão àque le de gre da do Afon so Ri be i ro, que se fosse
ou tra vez com eles. Ele foi e an dou lá um bom pe da ço, mas à tar de tor nou-se,
que o fizeram eles vir e não o qui se ram lá con sen tir. E de ram-lhe ar cos e
setas; e não lhe to ma ram ne nhu ma co i sa do seu. Antes – dis se ele – que um
lhe to ma ra umas con ti nhas ama re las, que le va va, e fu gia com elas, e ele se
que i xou e os ou tros fo ram logo após, e lhas to ma ram e tor na ram-lhas a
dar; e en tão manda ram-no vir. Dis se que não vira lá en tre eles se não umas
choupa ni nhas de rama ver de e de fe tos mu i to gran des, como de Entre
Doiro e Mi nho. E as sim nos tor na mos às naus, já qua se no i te, a dor mir. 

A se gun da-feira, de po is de co mer, sa í mos to dos em ter ra a to mar
água. Ali vie ram en tão mu i tos, mas não tan tos como as ou tras ve zes. Já
muito pou cos tra zi am ar cos. Esti ve ram as sim um pou co afas ta dos de nós: e
de po is pou co a pou co mis tu ra ram-se co nos co. Abra ça vam-nos e fol ga vam.
E al guns de les se es qui va vam logo. Ali da vam al guns ar cos por fo lhas de
papel e por al gu ma ca ra pu si nha ve lha ou por qual quer co i sa. Em tal maneira
isto se pas sou que bem vin te ou trin ta pes so as das nos sas se fo ram com
eles, onde ou tros mu i tos es ta vam com mo ças e mu lhe res. E trou xe ram de
lá mu i tos ar cos e bar re tes de pe nas de aves, de les verdes e de les ama re los, 
dos qua is, se gun do cre io, o ca pi tão há de man dar amos tra a Vos sa Alte za. 

E, se gun do di zi am es ses que lá fo ram, fol ga vam com eles. Nes te
dia os vi mos mais de per to e mais à nos sa von ta de, por an dar mos qua se
to dos mis tura dos. Ali, al guns an da vam da que las tin tu ras quar te ja dos;
outros de me ta des; ou tros de tan ta fe i ção, como em panos de ar mas, e to dos
com os be i ços fu ra dos, e mu i tos com os os sos ne les, e ou tros sem ossos.

Alguns tra zi am uns ou ri ços ver des, de ár vo res, que, na cor, que -
ri am pa re cer de cas ta nhe i ras, em bo ra mais pe que nos. E eram che i os duns
grãos ver me lhos pe que nos, que, esma ga dos en tre os de dos, fa zi am tin tu ra 
mu i to ver me lha, de que eles an da vam tin tos. E quan to mais se mo lha vam,
tan to mais ver me lhos fi ca vam. 

To dos an dam ra pa dos até cima das ore lhas; e as sim as so bran ce -
lhas e pes ta nas. 

Tra zem to dos as tes tas, de fon te a fon te, tin tas de tin tu ra pre ta,
que pa re ce uma fita pre ta, de lar gu ra de dois de dos.

E o ca pi tão man dou àque le de gre da do Afon so Ri be i ro e a ou tros
dois de gredados, que fos sem lá an dar en tre eles; e as sim a Di o go Dias, por ser
ho mem ledo, com que eles folgavam. Aos de gre da dos man dou que fi cas sem
lá esta no i te. 
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Fo ram-se lá to dos, e an da ram en tre eles. E, se gun do eles di zi am,
fo ram bem uma lé gua e meia a uma po vo a ção, em que ha ve ria nove ou dez
ca sas, as qua is eram tão com pri das, cada uma, como esta nau ca pi tâ nia.
Eram de ma de i ra, e das ilhar gas de tá bu as, e co ber tas de pa lha, de ra zo a da
al tu ra, to das duma só peça, sem ne nhum re par ti men to, ti nham den tro mu i -
tos es te i os; e, de es te io a es te io, uma rede ata da pe los ca bos, alta, em que
dor mi am. De ba i xo, para se aquen ta rem, fa zi am seus fo gos. E ti nha cada
casa duas por tas pe que nas, uma num cabo, e ou tra no ou tro. 

Di zi am que em cada casa se re co lhi am trin ta ou qua ren ta pes so -
as, e que as sim os acha vam; e que lhes da vam de co mer da que la vi an da,
que eles ti nham, a sa ber, mu i to inha me e ou tras se men tes, que na ter ra há e
eles co mem. Mas, quan do se fez tar de, fi ze ram-nos logo tor nar a to dos e
não qui se ram que lá fi cas se ne nhum. Ain da, se gun do di zi am, que ri am vir
com eles. 

Res ga ta ram lá por cas cá ve is e por ou tras co i si nhas de pou co
valor, que le va vam, pa pa ga i os verme lhos, mu i to gran des e for mo sos, e dois
verdes pe que ni nos e ca ra pu ças de pe nas ver des, e um pano de pe nas de mu i tas 
co res, ma ne i ra de te ci do as saz for mo so, se gun do Vos sa Alte za to das es tas
co i sas verá, por que o ca pi tão vo-las há de man dar, se gun do ele dis se. 

E com isto vi e ram; e nós tor na mo-nos às naus. 
À ter ça-feira, de po is de co mer, fo mos em ter ra dar guar da de

lenha e la var rou pa.
Esta vam na pra ia, quan do che ga mos, obra de ses sen ta ou se ten ta 

sem ar cos e sem nada. Tan to que che ga mos, vi e ram logo para nós, sem se
es qui va rem. De po is acu di ram mu i tos, que se ri am bem du zen tos, to dos sem 
ar cos; e mis tu ra ram-se to dos tan to co nos co que al guns nos aju da vam a acar -
re tar le nha e a me ter nos ba téis. E lu ta vam com os nos sos e tomavam mu i to
pra zer.

Enquan to cor tá va mos a le nha, fa zi am dois car pin te i ros uma
gran de cruz, dum pau, que on tem para isso se cor tou.

Mu i tos de les vi nham ali es tar com os car pin te i ros. E cre io que o
fa zi am mais por ve rem a fer ra men ta de fer ro com que a fa zi am, do que por
verem a Cruz, por que eles não têm co i sa que de fer ro seja, e cor tam sua
made i ra e paus com pe dras fe i tas como cu nhas, me ti das em um pau en tre
duas ta las, mu i to bem ata das e por tal ma ne i ra que an dam for tes, se gun do
di zi am os ho mens, que on tem a suas ca sas fo ram, por que lhas vi ram lá.

Era já a con ver sa ção de les co nos co tan ta que qua se nos es torva vam
no que havíamos de fa zer.
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O ca pi tão man dou a dois de gre da dos e a Di o go Dias que fos sem
lá à al de ia (e a outras, se hou ves sem no vas de las) e que, em toda a ma ne i ra,
não vi es sem dor mir às naus, ain da que eles os man das sem. E as sim se foram.

Enquan to an dá va mos nes sa mata a cor tar le nha, atra ves sa vam
al guns pa pa ga i os por essas ár vo res, de les ver des e ou tros par dos, gran des e
pe que nos, de ma ne i ra que me parece ha ve rá mu i tos nes ta ter ra. Po rém eu
não ve ria mais que até nove ou dez. Ou tras aves en tão não vi mos, so men te
al gu mas pom bas se i xas, e pa re ce ram-me bas tan te ma i o res que as de
Portu gal. Alguns di zi am que vi ram ro las, eu não as vi. Mas, se gun do os
arvo re dos são mui mu i tos e gran des, e de in fin das ma ne i ras, não du vi do
que por esse ser tão haja mais aves! 

Cer ca da no i te nos vol ve mos para as naus com nos sa le nha.
Eu, cre io, se nhor, que ain da não dei con ta aqui a Vos sa Alte za da 

feição de seus ar cos e se tas. Os ar cos são pre tos e com pri dos, as se tas
também com pri das e os fer ros de las de ca nas apa ra das, se gun do Vos sa
Alte za verá por al guns que – eu cre io – o ca pi tão a ela há de en vi ar.

À quar ta-feira não fo mos em ter ra, por que o ca pi tão an dou todo
o dia no na vio dos man ti men tos a des pe já-lo e fa zer le var às naus isso que
cada uma podia le var. Eles acu di ram à pra ia; mu i tos, se gun do das naus
vimos. No di zer de San cho de To var, que já foi, se ri am obra de tre zen tos.

Di o go Dias e Afon so Ri be i ro, o de gre da do, aos qua is o ca pi tão
on tem man dou que em toda ma ne i ra lá dor mis sem, vol ve ram-se já de
no i te, por eles não que re rem que lá fi cas sem. Trou xe ram pa pa ga i os ver des 
e ou tras aves pre tas, qua se como pe gas, a não ser que ti nham o bico bran co
e os ra bos cur tos.

Qu an do San cho de To var se re co lheu à nau, que ri am vir com ele
al guns, mas ele não quis se não dois man ce bos dis pos tos e ho mens de prol.
Man dou-os essa no i te mui bem pen sar e tra tar. Co me ram toda a vi an da que 
lhes de ram: e man dou fa zer-lhes cama de len çóis, se gun do ele dis se.
Dormi ram e fol ga ram aque la no i te.

E as sim não hou ve mais este dia que para es cre ver seja. 
À quin ta-feira, der ra de i ro de abril, co me mos logo, qua se pela

ma nhã, e fo mos em ter ra por mais le nha e água. E, em que ren do o ca pi tão
sair des ta nau, che gou San cho de To var com seus dois hós pe des. E por ele
ain da não ter co mi do, pu se ram-lhe to a lhas. Trou xe ram-lhe vi an da e co meu. 
Aos hós pe des, sen ta ram cada um em sua ca de i ra. E de tudo o que lhes
deram co me ram mu i to bem, es pe ci al men te la cão co zi do, frio, e ar roz.

Não lhes de ram vi nho, por San cho de To var di zer que o não
bebiam bem.
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Aca ba do o co mer, me te mo-nos to dos no ba tel e eles co nos co.
Deu um gru me te a um de les uma ar ma du ra gran de de por co mon tês, bem
re vol ta. Tan to que a to mou, e me teu-a logo no be i ço, e, por que se lhe não
que ria se gu rar, de ram-lhe uma pou ca de cera ver me lha. E ele aje i tou-lhe
seu ade re ço de trás para fi car se gu ra, e me teu-a no be i ço, as sim re vol ta para
cima. E vi nha tão con ten te com ela, como se ti ve ra uma gran de jóia. E
tanto que saí mos em terra, foi-se logo com ela, e não apa re ceu mais aí.

Anda ri am na pra ia, quan do sa í mos, oito ou dez de les; e de aí a
pouco co me ça ram a vir mais. E pa re ce-me que vi ri am, este dia, à pra ia
quatro cen tos ou qua tro cen tos e cin qüen ta.

Tra zi am al guns de les ar cos e se tas, que to dos tro ca ram por ca ra -
pu ças ou por qual quer co i sa que lhes da vam. Co mi am co nos co do que lhes
dá va mos. Be bi am al guns de les vi nho, ou tros o não po di am be ber. Mas
pa re ce-me, que se lho ave za rem, o be be rão de boa von ta de.

Anda vam to dos tão dis pos tos, tão bem fe i tos e ga lan tes com
suas tin tu ras, que pa re ci am bem. Acar re ta vam des sa le nha, quan ta po di am, 
com mui boa von ta de, e le va vam-na aos ba téis. 

Anda vam já mais man sos e se gu ros en tre nós, do que nós an dá -
va mos en tre eles. 

Foi o ca pi tão com al guns de nós um pe da ço por este ar vo re do
até uma ri be i ra gran de e de mu i ta água, que a nos so pa re cer, era esta mes -
ma, que vem ter à pra ia, e em que nós to ma mos água. 

Ali fi ca mos um pe da ço, be ben do e fol gan do, ao lon go dela, en tre 
esse ar vo re do, que é tan to, ta ma nho, tão bas to e de tan tas pru ma gens, que
ho mem as não pode con tar. Há entre ele mu i tas pal mas, de que co lhe mos
mu i tos e bons pal mi tos. 

Qu an do sa í mos do ba tel, dis se o ca pi tão que se ria bom ir mos
di re i tos à cruz, que es ta va en cos ta da a uma ár vo re, jun to com o rio, para se
er guer ama nhã, que é sex ta-fe i ra, e que nos pu sés se mos to dos em jo e lhos e a
be i jás se mos para eles ve rem o aca ta men to que lhe tí nha mos. E as sim fi ze -
mos. A es ses dez ou doze que aí es ta vam ace na ram-lhe que fi zes sem as sim,
e fo ram logo to dos be i já-la. 

Pa re ce-me gen te de tal ino cên cia que, se ho mem os en ten des se e
eles a nós, seriam logo cris tãos, por que eles, se gun do pa re ce, não têm, nem
en ten dem em ne nhu ma cren ça.

E por tan to, se os de gre da dos, que aqui hão de fi car apren de rem
bem a sua fala e os en ten de rem, não du vi do que eles, se gun do a san ta
in ten ção de Vos sa Alte za, se hão de fa zer cris tãos e crer em nos sa san ta fé, à 
qual pre za a Nos so Se nhor que os tra ga, por que, cer to, esta gen te é boa e de 
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boa sim pli ci da de. E im pri mir-se-á li ge i ra men te ne les qual quer cu nho, que
lhes qui se rem dar. E pois Nos so Se nhor, que lhes deu bons cor pos e bons
ros tos, como a bons ho mem, por aqui nos trou xe, cre io que não foi sem ca u sa. 

Por tan to Vossa Alte za, que tan to de se ja acres cen tar a san ta fé
ca tó li ca, deve cu i dar da sua sal va ção. E pra ze rá a Deus que com pou co
traba lho seja as sim. 

Eles não la vram, nem cri am. Não há aqui boi, nem vaca, nem
ca bra, nem ove lha, nem ga li nha, nem qual quer ou tra ali má ria, que cos tu -
ma da seja no vi ver dos ho mens. Nem comem se não des se inha me, que aqui
há mu i to, e des sa se men te e fru tos, que a ter ra e as árvores de si lan çam. E
com isto an dam tais e tão ri jos e tão né di os que o não so mos nós tan to, com
quan to tri go e le gu mes co me mos. 

Nes te dia, en quan to ali an da ram, dan ça ram e ba i la ram sem pre
com os nos sos, ao som dum tam bo ril dos nos sos, em ma ne i ra que são muito
mais nos sos ami gos que nós seus. 

Se lhes ho mem ace na va se que ri am vir às naus, fa zi am-se logo
prestes para isso, em tal ma ne i ra que se a gen te to dos qui se ra con vi dar,
todos vi e ram. Po rém não trou xe mos esta no i te às naus, se não qua tro ou
cinco, a sa ber, o ca pi tão-mor, diz; Si mão de Mi ran da, um, que tra zia já por
pa jem; e Ai res Go mes, ou tro, tam bém por pa jem. 

Um dos que o ca pi tão trou xe ra era um dos hós pe des, que lhe
trou xe ram da prime i ra vez, quan do aqui che ga mos, o qual veio hoje aqui,
ves ti do na sua ca mi sa, e com ele um seu ir mão; e fo ram esta no i te mui bem
aga sa lha dos, as sim de vi an da, como de cama, de col chões e len çóis, para os
mais aman sar. 

E hoje, que é sex ta-feira, pri me i ro dia de maio, pela ma nhã,
saímos em ter ra, com nos sa ban de i ra; e fo mos de sem bar car aci ma do rio contra
o sul, onde nos pa re ceu que seja me lhor cha mar a cruz, para me lhor ser vista.
Ali as si na lou o ca pi tão o lu gar, onde fi zes sem a cova para a chan tar. 

Enquan to a fi ca ram fa zen do, ele com to dos nós ou tros fo mos
pela Cruz aba i xo do rio, onde ela es ta va. Dali a trou xe mos com es ses re ligio sos
e sa cer do tes di an te can tan do, em ma ne i ra de pro cis são.

Eram já aí al guns de les, obra de se ten ta ou oi ten ta, e, quan do nos 
vi ram assim vir, al guns se fo ram me ter de ba i xo dela, para nos aju dar.
Passa mos o rio, ao lon go da pra ia e fomo-la pôr onde ha via de fi car, que será 
do rio obra de dois ti ros de bes ta. Andan do-se ali nisto, vi e ram bem cen to e
cin qüen ta ou mais. 

Chan ta da a cruz, com as ar mas e a di vi sa de Vos sa Alte za, que
pri me i ra men te lhe pre ga ram ar ma ram al tar ao pé dela. Ali dis se mis sa o
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pa dre frei Hen ri que, a qual foi can ta da e ofi ci a da por es ses já di tos. Ali es ti -
ve ram co nos co a ela obra de cin qüen ta ou ses sen ta de les, as sen ta dos to dos
de jo e lhos, as sim como nós. 

E quan do veio ao Evan ge lho, que nos er gue mos to dos em pé,
com as mãos le van ta das, eles se le van ta ram co nos co e al ça ram as mãos,
fican do as sim, até ser aca ba do, e en tão tor na ram-se a as sen tar como nós. E
quando le van ta ram a Deus, que nos pu se mos de jo e lhos eles se pu se ram
assim to dos, como nós es tá va mos com as mãos le van ta das, e em tal ma neira
sos se ga dos, que, cer ti fi co a Vos sa Alte za, nos fez mu i ta de vo ção. 

Esti ve ram as sim co nos co até aca ba da a co mu nhão, de po is da
qual co mun ga ram es ses re li gi o sos e sa cer do tes e o ca pi tão com al guns de
nós ou tros. 

Alguns de les, por o sol ser gran de, quan do es tá va mos co mun -
gan do, le van ta ram-se, e ou tros es ti ve ram e fi ca ram. Um de les, ho mem de
cinqüen ta ou cin qüen ta e cin co anos, con ti nu ou ali com aque les que ficaram.
Esse, es tan do nós as sim, ajun ta va este, que ali fica ram, e ain da cha ma va
ou tros. E an dan do as sim en tre eles fa lan do-lhes ace nou com o dedo para o
al tar e de po is apon tou o dedo para o céu, como se lhes dis se al gu ma co i sa
de bem; e nós as sim o to ma mos. 

Aca ba da a mis sa, ti rou o pa dre a ves ti men ta de cima e fi cou em
alva; e as sim se su biu, jun to com o al tar, em uma ca de i ra. Ali nos pre gou do 
Evan ge lho e dos após to los, cujo é o dia, tra tan do, ao fim da pre ga ção, des te
vos so pros se gui men to tão san to vir tu o so, o que nos au men tou a de vo ção. 

Esses, que es ti ve ram sem pre à pre ga ção, que da ram-se como nós
olhan do para ele. E aqui lo, não digo, cha ma va al guns que vi es sem para ali.
Alguns vi nham e ou tros iam-se. E, aca ba da a pre ga ção, como Ni co lau Co e lho
trou xes se mu i tas cru zes de es ta nho com crucifi xos, que lhe fi ca ram ain da da
ou tra vin da, hou ve ram por bem que se lan ças se uma ao pes co ço de cada
um. Pelo que o pa dre frei Hen ri que se as sen tou ao pé da cruz e ali, a um
por um, lan ça va a sua ata da em um fio ao pes co ço, fa zen do-lha pri me i ro
be i jar e ale van tar as mãos. Vi nham a isso mu i tos; e lan ça ram-nas to das, que 
se ri am obra de qua ren ta ou cin qüen ta. 

Isto aca ba do – era já bem uma hora de po is do me io-dia – vi e mos 
a comer às naus, tra zen do o ca pi tão con si go aque le mes mo que fez aos
ou tros aque la mos tran ça para o al tar e para o céu e um seu ir mão com ele,
fez-lhe mu i ta hon ra e deu-lhe uma ca mi sa mou ris ca e ao ou tro uma ca mi sa
des tou tras. 

E, segun do que a mim e a to dos pa re ceu, esta gen te não lhes fale ce
ou tra co i sa para ser toda cris tã, se não en ten der-nos, por que as sim to ma vam 
aqui lo que nos viam fa zer, como nós mes mos, por onde nos pa re ceu a to dos 
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que ne nhu ma ido la tria, nem ado ra ção têm. E bem cre io que, se Vos sa Alteza
aqui man dar quem en tre eles mais de va gar onde, que to dos se rão tor nados
ao de se jo de Vos sa Alte za. E por isso, se al guém vier, não de i xe logo de vir 
cléri go, para os ba ti zar, por que já en tão te rão mais co nhe ci men to de nos sa
fé, pe los dois de gre da dos, que aqui en tre eles fi cam, os qua is hoje tam bém
co mun ga ram am bos.

Entre to dos es tes que hoje vi e ram, não veio mais que uma
mulher moça, a qual es te ve sem pre à mis sa e a quem de ram um pano com
que se co bris se. Pu se ram-lho a re dor de si. Po rém, ao as sentar, não fa zia
gran de memó ria de o es ten der bem, para se co brir. Assim, se nhor, a
inocên cia des ta gen te é tal, que a de Adão não se ria ma i or, quan to a vergonha.

Ora veja Vos sa Alte za se quem em tal ino cên cia vive se con verte rá 
ou não, ensinan do-lhes o que per ten ce à sua sal va ção. 

Aca ba do isso, fo mos as sim pe ran te eles be i jar a cruz, des pe di -
mo-nos e vi e mos co mer. 

Cre io, se nhor, que com es tes dois de gre da dos fi cam mais dois
gru me tes, que esta no i te se sa í ram des ta nau no es qui fe, fu gi dos para ter ra. 
Não vi e ram mais. E cre mos que ficarão aqui, por que de ma nhã, pra zen do a 
Deus, fa ze mos da qui par ti da. 

Esta ter ra, se nhor, me pa re ce que da pon ta que mais con tra o sul
vi mos até ou tra ponta que con tra o nor te vem, de que nós des te por to hou ve -
mos vis ta, será ta ma nha que haverá nela bem vin te ou vin te e cin co lé guas
por cos ta. Tem, ao lon go do mar, nal gu mas par tes, grandes bar re i ras, de las 
ver me lhas, de las bran cas, e a ter ra por cima toda chã e mu i to che ia de gran -
des ar vo re dos. De pon ta a pon ta, é tudo pra ia-palma, mu i to chã e mu i to
for mo sa.

Pelo ser tão nos pa re ceu, vis ta do mar, mu i to gran de, por que, a
es tender olhos, não po día mos ver se não ter ra com ar vo re dos, que nos
parecia mu i to lon ga.

Nela, até ago ra, não pu de mos sa ber que haja ouro, nem pra ta,
nem co i sa al gu ma de metal ou fer ro; nem lho vi mos. Po rém a ter ra em si é
de mu i to bons ares, as sim fri os e tem pe ra dos, como os de En tre Do i ro e
Minho, por que nes te tem po de ago ra os achá va mos como os de lá.

Águas são mu i tos, in fin das. E em tal ma ne i ra é gra ci osa que,
queren do-a apro veitar, dar-se-á nela tudo, por bem das águas que tem.

Po rém o me lhor fru to, que dela se pode ti rar me pa re ce que será
sal var esta gente. E esta deve ser a prin ci pal se men te que Vos sa Alte za em
ela deve lan çar. 
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E que aí não hou ves se mais que ter aqui esta pou sa da para esta
na ve ga ção de Cali cu te, isso bas ta ria. Qu an to mais dis po si ção para se nela
cum prir e fa zer o que Vos sa Alte za tan to de se ja, a sa ber, acres cen ta men to
da nos sa san ta fé. 

E nes ta ma ne i ra, se nhor, dou aqui a Vos sa Alte za con ta do que
nes ta ter ra vi. E se al gum pou co me alon guei, ela me per doe, pois o de se jo
que ti nha de tudo vos di zer, mo fez pôr as sim pelo mi ú do.

E pois que, se nhor, é cer to que, as sim nes te car go que levo, como 
em ou tra qual quer co i sa que de vos so ser vi ço for, Vos sa Alte za há de ser de 
mim mu i to bem ser vi da, a ela peço que, por me fa zer gra ça es pe ci al, man -
dar vir da ilha de São Tomé a Jor ge de Osó rio, meu gen ro – o que d’Ela
recebe rei em mu i ta mer cê. 

Be i jo as mãos de Vos sa Alte za. 
Des te por to se gu ro, da vos sa ilha da Vera Cruz, hoje, sex ta-feira,

pri me i ro dia de maio de 1500. 

Extra í do de Pero Vaz de Ca mi nha.  Ori gi nal no Arqui vo Na ci o nal da Tor re do Tom bo. Ga ve ta
8, maço 2, doc. 8. Pág. 65.
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FORMAÇÃO
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4 
CARTA DE DOM MANUEL I AOS REIS  CATÓLICOS

 (28 AGOSTO  1501)

Estes dias pas sa dos de po is que a pri me i ra nova da Índia che gou, não 
es cre vi logo a Vos sas Se nho ri as as ca u sas dela por que não era
ainda vin do Pe dro Álva res Ca bral meu ca pi tão-mor da fro ta que lá

ti nha en vi a do. E de po is da sua che ga da so bres ti ve nis so por que tam bém
não eram ain da vin das duas naus de sua com pa nhia das qua is uma delas
ti nha en vi a do a So fa la, que é mina de ouro que no va men te se achou, não
para res ga tar, so men te para ha ver ver da de i ra in for ma ção das ca u sas dela,
por que duas naus que para isso iam, uma de las se per deu no mar e a ou tra
se apar tou da fro ta com tem po fe i to e não foi á dita mina. E de po is de
chega das as di tas naus, es tan do para no ti fi car tudo a Vos sas Se nho ri as,
Pero Lopes de Pa di lha me dis se que fol ga ríe is de sa ber as no vas de como
tudo sumariamen te se pas sou, são es tas. O dito meu ca pi tão com tre ze
naus partiu de Lis boa a nove dias de mar ço do ano pas sa do e nas oi ta vas de
páscoa se guin te che gou a uma ter ra que no va men te des co briu a que pôs
nome San ta Cruz, em que achou as gen tes nuas como na pri me i ra ino cên cia,
man sas e pací fi cas, a qual pa re ceu que nos so Se nhor mi la gro sa men te quis
que se achas-se por que é mui con ve ni en te e ne ces sá ria à na ve ga ção da
Índia, por que ali cor ri giu suas naus e to mou água, e pelo ca mi nho gran de
que tinha para an dar não se de te ve para se in for mar das ca u sa da dita
terra, so men te dali me en vi ou um na vio a no ti fi car-me como a acha ra, e
seguir seu ca mi nho pela via do Cabo da Boa Espe ran ça. Na que le gol fão, antes
de che gar ao Cabo, pas sou gran des tor men tas em que num só dia jun ta -
men te so ço bra ram à sua vis ta qua tro naus de que não es ca pou pes soa
alguma, sen do já a este tem po de sa pa re ci do dele ou tra nau de que até agora



não tem ha vi do no tí cia, e aque la em ele ia com as ou tras que fi ca ram pas saram 
gran de pe ri go e as sim foi sua via apor tar ao Re i no de Qu i loa, que é de
mou ros, de ba i xo de cujo se nho rio está a dita mina de So fa la, por que para o
Rei dele le va va mi nhas car tas e re ca dos para com ele assentar a paz e tra to
acer ca do res ga te e ne gó cio da dita mina. E an tes de che gar ao dito Re i no
achou duas naus com gran de soma de ouro, as qua is teve em seu po der e
por se rem do dito Rei de Qu i loa fa zen do-lhes mu i ta hora as de i xou ir, do
qual Rei foi mu i to vem re ce bi do, vin do em pes soa avis tar-se como o dito
meu ca pi tão ao mar, e en trou com ele em seu ba tel e lhe en vi ou pre sen tes, e 
aí de po is de ver mi nhas car tas e re ca dos, as sen tou o tra to. E por as naus que 
para a dita mina iam di ri gi das se rem das que se per de ram, não se co me çou
por en tão aí ne nhum res ga te por que a mer ca do ria que as ou tras le va vam
não era con for me à que para aque la ter ra con vi nha, e dali se par tiu e se foi a 
ou tro Re i no de Me lin de, para onde le va va tam bém mi nhas car tas e re ca dos, 
por o Rei dele, que as sim mes mo é mou ro, ter fe i to boas obras a D. Vas co,
que lá pri me i ro foi a des co brir; o qual Rei as sim mes mo se avis tou com ele
no mar e lhe en vi ou tam bém pre sen tes e com ele afir mou e as sen tou paz e
ami za de e lhe deu os pi lo tos que lhe con vi nha para a sua vi a gem; os qua is
reinos são do mar Roxo para cá e da par te do ser tão confi nam com gen ti os, os
qua is gen ti os con fi nam com o Pres tes João, que eles cha mam o abechy. Em
sua lin gua gem quer di zer cer ra dos por que de fe i to o são e se cer ram por
si nal que são ba ti za dos em água. Dali se par tiu para Ca li cu te que é além
sete cen tas lé guas, a qual ci da de creio que já tereis sa bi do é de gen ti os que
ado ram mu i tas cou sas e crê em que há um só Deus, e de mu i to gran de
povo; e há nela mu i tos mou ros que até ago ra sem pre nela tra ta ram de es pe -
ci aria, por que é as sim como Bru ges em Flan dres, es ca po prin ci pal das cousas
da Índia que de fora vêm a ela, e nela não há se não ca na fís tu la e gen gi bre; à 
qual ci da de che gou ha ven do cin co me ses que era parti do de Lis boa, e foi do
Rei mui hon ra da men te re ce bi do, vin do-lhe fa lar a uma casa junto com o mar
com to dos os seus gran des e mu i ta ou tra com pa nhia, e ali lhe deu meus
reca dos e as sen tou com ele mi nha paz e con cer to, do qual as sen to o dito Rei 
man dou pas sar uma car ta es cri ta em pas ta de pra ta com seu si nal de ta u xia
dou ra da, por as sim ser cos tu me de sua ter ra nas cousas de gran de sus tân cia,
e ou tras car tas es cri tas em fo lhas de umas ár vo res que parecem pal mas, em
que or denada men te es cre vem, e des tas ár vo res e do seu fru to se fa zem
estas cou sas que se se guem: açú car, mel, aze i te, vi nho, água, vi na gre carvão
e cor do a lha para na vi os e para toda ou tra cou sa, es te i ras de que fa zem
algumas ve las de naus, e para ou tras mu i tas cou sas. E dito fru to além
daquilo que dele se as sim faz é gran de man ti men to seu, prin ci palmen te no
mar; e de po is do as sen to as sim fe i to com o dito Rei pôs meu fe i tor com toda a
casa or denada que para a dita fe i to ria en vi a va à ter ra e co me çou logo de tra tar 
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suas mer ca do ri as e de carregar as naus de es pe ci a ria. Nes te meio tem po
en vi ou o Rei de Ca li cu te di zer ao meu capi tão que uma nau mu i to gran de e
mui ar ma da de ou tro Rei seu ini mi go lhe ti nha man da do di zer que pas sa va
peran te seu por to sem ne nhum medo seu, a qual já ou tra vez o ti nha eno jado,
e que lhe ro ga va mu i to que lha man das se to mar. Enca re cen do-lha como
cou sa que to ca va a seu es ta do e hon ra. 

O dito meu ca pi tão ven do o bom tra to que ele e as sim o meu
feitor co me ça vam de re ce ber, por mais con fir mar mi nha paz e ami za de,
acordou de o fa zer, e por lhe mos trar a for ça de nos sa gen te, na vi os e ar telharia,
man dou so men te a ela o mais pe que no na vio que tinha, com uma bom bar da
gros sa, e en cal çou-os den tro do por to de ou tro Rei seu vi zi nho e à vis ta dele 
e de toda sua gen te a to mou e a trou xe a Ca li cu te com 400 ho mens ar cheiros
e al gu ma artilha ria e com sete ele fan tes en si na dos de guer ra den tro nela,
que lá va le ri am trin ta mil cru za dos por que um só de les dava 5.000 cruza dos, e 
com ou tra mer ca do ria de es pe ci a ria; a qual nau lhe man dou apre sen tar e
lha deu com todo o que nela vi nha e ele a veio ver à ri be i ra por ser a eles
mui gran de es pan to tão pe que no na vio com tão pou cos ho mens to ma rem
uma tamanha nau e com tan ta gen te, e a re ce ber o re ca do que o dito ca pi tão 
so bre ela lhe en vi a va vin do com todo o seu es ta do e fes ta. E es tan do nes ta
con cór dia e ami za de, sen do já duas naus car re ga das de es pe ci a ria, os
mouros, prin ci pal men te os de Meca, que ali são es tan tes, por verem o grande
dano que se lhe se gui, bus ca vam to dos os mo dos que po di am para po rem
dis cór dia entre o meu fe i tor e el Rei e pu se ram a ter ra em al vo ro ço para
tor va rem e por que to das as mer ca do ri as es ta vam nas mãos dos mou ros,
escondi am-nas e man da vam-nas se cre ta men te para ou tras par tes, e sabendo
isto o dito ca pi tão en vi ou di zer a el Rei de Ca li cu te, que i xan do-se e pe din -
do-lhe que cum pris se o que com ele ti nha as sen ta do, que era que den tro em 
20 dias se lhe da ria mer ca do ria de que car re gas se as di tas naus e que até
elas se rem car re ga das não da ria lu gar a ne nhu mas ou tras se car re gas sem. E 
el Rei lhe res pon deu que toda a mer ca do ria que hou ves se na ter ra lhe
manda ria logo dar e que se al gu ma car re gas se em seu por to sem seus oficiais
o sa be rem que ele lhe dava lu gar e po der para que a re ti ves se até ele man -
dar os di tos seus ofi ci a is que nis so hou ves se de pro ver para lha en tre gar. E
tan to que os mou ros sou be ram acorda ram com gran de di ligên cia de car re gar
uma nau pu bli ca men te dan do ain da ma i or diligên cia em es con de rem a mer ca -
do ria do que dan tes fa zi am e isto para da rem ca u sa a que o es cân da lo se
come ças se, por que são po de ro so, E a ci da de é de mu i tas na ções e de es pa -
lha da po vo a ção e em que o Rei mal pôde pro ver aso al vo ro ços do povo, e
ven do meu fe i tor como a nau se car re ga va re que reu ao dito ca pi tão que a
re ti vesse como com el-rei ti nha as sen ta do, e o dito ca pi tão ar re ce an do o
escân da lo du vi dou de o fa zer e o dito fe i tor tor nou a lhe re que rer que todavia
a reti ves se, di zen do-lhe que os prin ci pa is dos mou ros e as sim al guns gentios
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lhe di zi am que se a dita nau se não re ti nha em ne nhu ma ma ne i ra po de ri am
car re gar suas naus, e se gun do o que se guiu pa re ce que o fa zi am a fim de
darem ca u sas ao dito es cân da lo. E o meu ca pi tão de po is de o du vi dar
mui tas ve zes, re ce an do o que se se guiu, man dou di zer à gen te da que la nau, 
pelo poder do Rei que para isso ti nha, que se não par tis se, e eles não qui -
se ram fa zer, e en tão foi neces sá rio de a man dar re ter e man dou aos seus
ba téis que a me tes sem den tro do por to onde es ti ves se se gu ro de não po der
par tir sem seu pra zer, e tan to que os mou ros isto vi ram, como era o fim que 
eles de se ja vam na que le pró prio ins tan te vi e ram logo com todo o ou tro
povo, que já dan tes ti nham al vo ra ça do, so bre o dito fe i tor e casa e com ba te -
rem-no, e ele com es ses pou cos que con si go ti nha se de fen deu por al gum
espaço e se saiu de casa vin do-se re co lhen do ao mar, e o meu ca pi tão, que
ao presen te es ta va do en te, tan to que lhe foi dito do al vo ro ço que era em terra
man dou to dos os seus ba téis a so cor rer-lhe, e pos to que o mar fos se mui
bra vo to da via ainda re co lheu al gu ma par te da gen te. Ma ta ram o re i tor e com
ele se per de ram 50 pes so as entre mor tos e ca ti vos, e nis to as sim fe i to ven do o 
meu ca pi tão como o Rei a isto não acu di ra e via que lhe não man da va
nenhum re ca do e se pro via de al guns apa re lhos re ce an do guer ra, e assim
se ti nha apo de ra do da fa zen da mi nha que em ter ra fi ca ra, so bres tan do um
dia para ver se lhe fa zia emen da do dito caso, quan do viu que ne nhum
reca do lhe en vi a va, te men do-se de ele ar mar gros sa men te, como de po is fez,
para que lhe pu des se im pe dir a vin gan ça que na quele tem po po dia to mar,
acordou de pôr logo em obra e to mou-lhe dez naus gros sas que no por to
estavam e man dan do pas sar a es pa da toda a gen te que ne las era, ti ran do
alguma que es ca pou escon di da e que de po is não quis ma tar e ma trou xe
ca ti va. E de po is de to ma das as man dou todas que i mar da van te o por to,
que foi a ele gran de es pan to, nas qua is es ta vam três ele fan tes que ali mor re ram, 
e nis to des pen deu todo aque le dia, e tan to que foi no i te se foi com todas as 
naus e se pôs o mais em ter ra que pode ao lon go da ci da de e tan to que ama -
nhe ceu lhe começou ati rar com ar ti lha ria e lhe ti rou até no i te prin ci palmente à 
casa do rei, com a qual lhe fez mu i to dano e lhe ma tou um homem prin ci -
pal que es ta va jun to com ele, pelo qual ele se saiu logo fora da ci da de por
lhe pare cer que em toda ela não es ta va se gu ro. E dali fez vela e se foi a
outro por to seu que se cha ma va Fan da rã em que tam bém lhe fez nojo com
ar ti lha ria e lhe ma tou gen te e dali fez vela a via do Re i no de Co xim que é
aque la parte don de vem a es pe ci a ria 30 lé guas além de Ca li cu te, e no ca mi nho
achou ou tras duas naus de Ca li cu te que tam bém to mou e man dou que i mar, 
e che gan do a Co xim de po is de ter fe i to sa ber ao Rei o que ti nha pas sa do em 
Ca li cu te foi dele muito bem re ce bi do e as sen tou com ele seu tra to pela
mane i ra que o ti nha as sen ta do em Ca li cu te, e pôs logo meu fe i tor e cer tos
ho mens com ele em ter ra, para qual lhe de ram re féns dos mais hon ra dos
que me trou xes se, e lhe car re ga ram as naus em 16 dias, e a mer ca do ria lhe
trazi am em seus ba téis e a elas com tan to ma i or amor e se gu ran ça que parece
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que nos so Se nhor per mi tiu o es cân da lo de Ca li cu te por se acer tar este ou tro
as sen to, que é mu i to mais pro ve i to e se gu ran ça por que é mu i to me lhor porto e 
de muito mais mer ca do ria por que qua se toda a mer ca do ria que vai a Calicute
mu i ta dela há na que la ter ra e as ou tras pri me i ro vêm ali que vão a Ca li cu te,
na qual ci da de de Co xim há mu i tas naus e sou be que dois mer ca do res so mente
ti nham 50 naus. Na que le Re i no há mu i tos cris tãos ver da de i ros da con versão
de S. Tomé e os Sa cer do tes de les se guem a vida dos após to los com mu i ta
es tre i te za, não ten do de pró prio se não o que lhe dão de es mo las, e guar dam 
in te i ra cas ti da de e têm igre jas em que di zem mis sas e con sa gram pão ázi mo 
e vi nho que fa zem de pas sas se cas com água por não pode rem [ter] ou tro, e 
nas igre jas não têm ima gens, se não a cruz, e to dos os cris tãos tra zem os
vesti dos apos tó li cos, com suas bar bas e ca be los sem os nun ca fa zem, e ali
achou cer ta no tí cia de onde jaz o cor po de S. Tomé, que 150 lé guas de ali na
cos ta do mar, em uma ci da de que se cha ma Ma li a por, de pou ca po pu la ção,
e me trou xe ter ra de sua se pul tu ra, e to dos os cris tãos e as sim os mou ros e
gen ti os pe los gran des mi la gres que faz vão a sua casa em ro ma ria; e as sim
me trou xe dois cris tãos, os qua is vi e ram por seu pra zer e por li cen ça de seu
pre la do para os ha ver de man dar a Roma e a Je ru sa lém e ve rem as cou sas
da Igre ja de cá, por que têm que são me lhor re gi das por se rem or de na das
por S. Pe dro, e eles crê em que foi a ca be ça dos após to los, e eles se rem in for -
ma do res de las; e tam bém sou be no vas cer tas de gran des gen tes de cris tãos
que são além da que le Re i no, os qua is vêm em ro ma ri as à dita casa de S. Tomé, 
e têm Reis mui gran des os qua is obe de cem a um só e são ho mens bran cos e
de ca be los lou ros e ha vi dos por for tes, e cha ma-se a ter ra de Mal chi na, de
onde vêm as por ce la nas e al mís car e âm bar e le nho alóis, que tra zem do rio
Gan ges, que é aquém de les; e das por ce la nas há va sos tão fi nos que um só
vale lá cem cru za dos. E es tan do nes te Re i no de Co xim com o tra to já
assen ta do e as naus car re ga das lhe veio re ca do do Rei Ca na nor e do Rei de
Colum, que são ali co mar cãos, re que ren do-lhe que se pas sas se a eles porque
lhe fa ri am o tra to mais a seu pro ve i to, e por ter já o as sen to fe i to se es cu sou
de ir; e nes te tem po, es tan do para par tir de Co xim, lhe man dou o mes mo
Rei di zer como uma ar ma da gros sa de Ca li cu te vi nha so bre ele, em que
viriam até 15.000 ho mens, com a qual ao meu ca pi tão não pa re ceu bem
pele jar por ter suas naus car re ga das e ter pou ca gen te e não lhe pa re cia tempo
nem ne ces si da de aven tu rar por ter re ce io de lhe ma ta rem ou fe ri rem alguma
de las pela lon gu ra do ca mi nho que ti nha de an dar, que eram 4.000 lé guas
da qui. Po rém, fez-se à vela com elas não de i xan do seu ca mi nho, e eles não
ou san do de se alar gar ao mar se tor na ram ar re ce an do de se ir so bre eles, e
dali fez seu ca mi nho que era pelo Re i no de Ca na nor, um da que les Reis que
o man da ram re que rer e em pas san do, tan to que da ter ra hou ve ram vis ta
dele, lhe man dou ou tro re ca do, ro gan do-lhe que pou sas se ali por que que ria 
man dar por ele a mim seu men sa ge i ro, o qual me trou xe e em um só dia
que ali es te ve lhe man dou tra zer tan ta espe ci a ria às naus que as car re ga ra
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de todo se vi es sem va zi as e lha davam que a trou xes se de gra ça em pre sen te 
por co bra rem mi nha ami za de, e as sim vi e ram todos os seus grandes ao meu
ca pi tão, di zen do-lhe da par te do Rei que por ali ve ri am que se ria ali de
outra ma ne i ra tra ta do do que foi em Ca li cu te, afir man do-lhe que se qui sesse
fa zer guer ra a Ca li cu te o aju da ri am a ele em pes soa por ter ra e toda sua
ar ma da por mar, e de po is de lho mu i to agra de cer da mi nha par te se
despediu dele di zen do-lhe que nes ta ou tra ar ma da que logo ha via de envi ar
lhe manda ria a mi nha res pos ta, e se veio por seu ca mi nho e no meio
daquela tra ves sia to mou uma gran de nau car re ga da de mer ca do ria,
pare cen do-lhe que se ria das de Meca e en tão ha via de vir a Ca li cu te, e
acha do que a dita nau era do Rei de Cam ba ia a de i xou man dan do por ela 
dizer ao dito Rei que a de i xa va por que não ia a fa zer guer ra com ninguém,
so men te a ti nha fe i to àque le que lhe fa le ce ram da ver da de que com ele
em meu nome ti nha as sen ta do, e se guin do mais adi an te se lhe per deu
uma das naus que tra zi am car re ga da por de no i te vir dar em ter ra. Salvou-se
a gen te e ele a man dou que i mar por se não po der ti rar sã e des tas paragem
man dou o na vio ha ver no vas da mina de So fa la, como já atrás digo, o
qual é vin do e me trou xe cer ta in for ma ção dela e as sim do tra to e maneira
da ter ra e da gran de quan ti da de de ouro que aí há e ali achou no vas que
en tre os ho mens que tra zem ouro ali às cos tas vêm mu i tos que têm qua -
tros olhos, a sa ber: dois adi an te e dois de trás. São ho mens pe que nos de
cor po e ri jos, e diz que são ho mens que co mem os ho mens com quem
têm guer ra, e que as va cas do Rei tra zem co la res de ouro gros so ao colo,
e acer ca des ta mina e duas ilhas em que co lhem mu i to al jô far e âm bar; e
dali se veio o dito meu ca pi tão e che gou a Lis boa a tem po que fa zia 16
me ses do dia que dela par tiu e ben to seja nos so Se nhor com toda esta
viagem não lhe mor reu de do en ça mais que três ho mens, e to dos os outros
vêm sãos e em boa dis po si ção, e ago ra me veio cer to re ca do como um
dos na vi os que ia para So fa la, que ti nha por per di do, vem e será um dia
des tes por aqui, o qual di zem que en trou no mar Roxo e que traz de lá al gu ma
pra ta e as sim al gu ma in for ma ção das cou sas de lá, pos to que já do dito
mar Roxo es tou lar ga men te in for ma do, pelo dito meu ca pi tão dis so fui
in for ma do. As mais par ti culari da des nes te ne gó cio a Pero Lo pes as re me to 
que a tudo foi pre sen te. Escri ta em Lis boa a 28 de agos to de 1501.

Extra í do de SOUSA, To más Oscar Mar con des de, O des co bri men to do Bra sil – Estu do crí ti co.
Com pa nhia Edi to ra Na ci o nal, São Pa u lo, 1946. Págs. 331-339.
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5
ATO NOTARIAL DE VALENTIM FERNANDES

(20 MAIO 1503)

Em nome de Deus, Amém. Pelo teor do pre sen te do cu men to pú bli co 
sa i bam to dos cla ra men te que no ano do nas ci men to do Se nhor de
1504, in di ca ção sé ti ma, e no dia 4 do mês de agos to, no ano pri me i -

ro do pon ti fi ca do do San tís si mo Pa dre em Cris to e nos so Se nhor Jú lio II,
papa pela Di vi na Pro vi dên cia, o no bre e cir cuns pec to va rão Con ra do von
der Re sen, na tu ral das re giões da Ger mâ nia, pos su in do e ten do em suas
mãos uma au tên ti ca car ta-patente, ou seja, o do cu men to pú bli co aba i xo
trans cri to, fe i to com o si nal e as si na tu ra do hon ra do varão se nhor Va len tim 
Fer nan des de Mo rá via, ta be lião pú bli co por au to ri za ção do sere nís si mo rei 
de Por tu gal e as si na do tam bém por ele, para dele ex tra tar uma pú bli -
ca-forma e, de po is de ver mos que es ta va em re gra, pe diu-nos que lhe déssemos
uma có pia que é do teor aba i xo trans cri to:

Uma ar ma da de 13 gran des naus do po de ro sís si mo d. Ma nu el I,
rei de Por tu gal e dos Algar ves, d’Aquém e d’Além-mar em Áfri ca, se nhor
da Gu i né e da Con quis ta, na ve ga ção e co mér cio da Etió pia, Ará via, Pér sia e 
Índia, ten do sa í do do por to e ri quís si mo em pó rio de Lis boa, e par tin do
para a Índia des co briu aquém do Gan ges, num mar des co nhe ci do, sob a
linha equi no ci al, um ou tro mun do, pela Di vi na Pro vi dên cia ig no ra do de
todas as ou tras au to ri da des no ano de Cris to de 1500 e no úl ti mo dia do
mês de abril. Era seu co man dan te o es trê nuo ca va le i ro Pe dro Álva res
Cabral. Os ha bi tan tes des se mun do não têm fé, nem re li gião, nem ido la tria,
nem co nhe ci men to al gum do seu Cri a dor, nem es tão su je i tos a leis ou a
qual quer do mí nio, mas ape nas ao Con se lho dos Ve lhos: nada têm como
próprio, mas tudo lhes é comum, sal vo as mu lhe res, an dam to das com ple ta -
men te nuas e nem ho mens nem mu lhe res co brem as partes ver go nho sas,
afo ra em al guns dias fes ti vos em que uns pin tam os cor pos de vá ri as cores,
outros co brem-se, de po is de ter un ta do o cor po, com pe nas de aves de cores
va ri a das, e os restantes atam ao cor po gran des pe nas à ma ne i ra de aves.



Os ho mens são de cor par da, de cabe los ne gros lon gos e cor ri dos, não cres -
po como o dos etío pes, pos to que ha bi tem no mes mo pa ra le lo, de es ta tu ra
pe que na, de cor po ro bus to, ros to am plo, olhos pe que nos, ten do bu ra cos no
que i xo e além dis so di ver sos na face, onde co lo cam pe dras e os sos a tí tu lo
de or na to to dos os ho mens são im ber bes e às mu lhe res ar ran cam-lhes os
pêlos mas al guns tra zem uma bar ba pin ta da.

Não têm bra do al gum; co mem as sa das ou co zi das as car nes de
aves e de to dos os ani ma is, bem como a car ne hu ma na dos seus ini mi gos, e
de igual modo os pe i xes e os cro co di los.

Fa zem vi nho de mi lho. To dos os ani ma is são di fe ren tes dos nossos
a não ser os por cos; e não são me nos di fe ren tes as aves, as ár vo res e as er vas.
Encon tram-se aí os ma i o res cro co di los, não to da via tão fe ro zes como na Etió -
pia, que tam bém co mem os ho mens: a pele pre sen te, des te mos tra o cor po de 
um ver da de i ro cro co di lo. A ter ra é che ia de bos ques es pes sos, de rios mu i to
gran des e dele nos trou xe ram os paus do Bra sil e os paus de ca ne la e ou tros
que pa re ci am de ca ne la, bem como pa pa ga i os de di fe ren tes es pé ci es.

Pas sa dos dois anos, uma ou tra ar ma da do mes mo cris ti a nís si mo
rei, des ti na da a esse fim, ten do se gui do o li to ral da que la ter ra por qua se 700 
lé guas en con trou nos po vos uma só lín gua, ba ti zou a mu i tos e, avan çan do
para o sul, che gou até a al tu ra do Pólo An tár ti co, a 53 gra us, e ten do
encontra do gran des rios no mar vol tou para a pá tria.

Esta ima gem, isto é, a da que les ho mens e o pre sen te cro co di lo
manda o egré gio va rão João Dra ba, para per pé tua me mó ria do rei se re níssimo 
à ca pe la do san gue de Cris to, fun da da em Bur ges, na ci da de da Flan dres,
para lou vor de Deus oni po ten te e da pá tria, no ano da sal va ção de 1503, no
mês de maio.

E eu, Valentim Fer nan des de Mo rá via, ta be lião pú bli co por
ordem do mes mo rei de Por tu gal, li a car ta pre sen te di an te da ré gia ma jestade, 
de seus ba rões, su pre mos ca pi tães e pi lo tos ou go ver na do res de seus na vi os 
da su pra ci ta da ter ra dos an tí po das com o novo nome de Ter ra de San ta
Cruz e to dos una ni me men te a con fir ma ram e eu co li gi tudo isto dum li vro
es crito por mim, me di an te a nar ra ção de dois ho mens da ter ra aci ma referida
que tudo isto é ver da de i ro pelo que vi e me re la ta ram.

Em tes te mu nho do que apo nho aqui o meu si nal pú bli co, a 20 de 
maio de 1503, por as sim o ter es cri to aci ma. Va len tim Fer nan des esta car ta
em ver da de, etc.

E por que eu Li ber to Wi ge nho ist, clé ri go de Co lô nia, etc.

Extra í do de CASTRO, Te re si nha de. His tó ria do cu men tal do Bra sil. Ed. Re cord, Rio de
Janeiro, 1989. Págs. 40-42.
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6
BASES PARA O FUTURO SISTEMA DE  CAPITANIAS

HEREDITÁRIAS –  CARTA DO DR. DIOGO DE GOUVEIA
 AO REI D. JOÃO III  (1º MARÇO 1532)

Senhor,
Eu es cre vi a Sua Alte za acer ca des ses fran ce ses que fora pre sos no
Bra sil no ve rão pas sa do, como es tan do eu aqui por To dos os San tos, o 

almi ran te me man da ra cha mar que era vin do an tes do rei [aqui] vi es se
estra nhan do mu i to esse ne gó cio e mu i to mais a mor te de um Pero Ser pa,
gran de pi lo to e mes tre da nau des tes pre sos, di zen do-me que es cre ves se a
vos sa Alte za e a D. Antô nio que bas ta va to mar-lhe o seu, mais por que eles
não fur ta ram se não que res ga ta ram da sua gran de mer ca do ria [sic] e for -
çá-los e tê-los pre sos, que eram co i sas mui du ras e por aqui ou tras co i sas e
itens, sem có le ra. Po rém, no fim me dis se que se Vos sa Alte za que ria pro ce der
que cum pri ria ir por ou tra via. Eu já por mais ve zes lhe es cre vi o que me
pare cia des te ne gó cio e que este já ago ra não era o acer tar, que a pri meira
deve ra de ser isto, que a ver da de era dar, se nhor, as ter ras a vos sos vas sa los,
que três anos há que a Vos sa Alte za dera dos de que vos eu fa lei, se nhor [?],
do ir mão do ca pi tão da Ilha de São Mi guel, que que ria ir com dois mil mo ra -
do res lá a po vo ar, e de Cris tó vão Ja ques com mil, já ago ra hou ve ra qua tro ou 
seis cri an ças nas ci das e ou tros mu i tos da ter ra ca sa dos com os nos sos, e é certo 
que após es tes hou ve ram de ir ou tros mu i tos, e se vós, se nhor, es tor va ram
por di zer que en ri que ce ri am mu i to quan do os vos sos vas sa los fo rem ri cos os
re i nos não se per dem por isso, mas se ga nham, e prin ci pal men te ten do a con -
di ção que tem o por tu guês, que so bre to dos os ou tros po vos à sua cus ta
servem ao rei e vede o se nhor, quan do el-rei de Foz to mou Arzi la por que
quando lá hou ver sete ou oito po vo a ções [sic] es tes se rão o bas tan te para
defen de rem aos da ter ra que não ven dam Bra sil a nin guém e não as ven dendo 
as naus não hão de que rer lá ir para vi rem de va zio. De po is dis to apro ve i tarão 



a ter ra na qual não se sabe se há mi nas de me ta is, como pode ha ver, e con -
ver te rão a gen te à fé, que é o prin ci pal in ten to que se deve ser de Vos sa al te za,
e não te re mos “pen den ça” com essa gen te e nem com ou tra que o que ago ra 
vale a ilha de São Tomé a Vos sa Alte za se el-rei Dom João, que Deus haja,
não cons tran ge rá Álva ro de Ca mi nha digo cons tran ge ra por que o fez lá ir
com mu i tos ro gos e mi mos e po voá-la que por ela ser tão pes tí fe ra não que ria
lá nin guém ir e lhe deu 1.200 e tan tas al mas dos ju de us que en tra ram de
Cas te la que fi ca ram ca ti vos por en tra rem sem “re ca da ção” dos qua is não há 
mais que obra de 50 ou 60 pes so as ela não ren de ra o que ago ra ren de quanto
mais que se ela fora da con di ção des ta ou tra pelo me nos ti ve ra hoje X [10
mil] ou XII [12 mil] fo gos e que pior é que se Vos sa Alte za mu i to tar dar não
sei se es tes irão lá a po voá-la por que eu lhe juro pela sal va ção que es pe ro
se não que ele Deus que para ela me cri ou nun ca “ma” des se ho mem mu i to
prin ci pal me não dis se que an tes de mu i to tem po de par tes do mun do, a saber,
des te re i no e dou tra par te es pe ra vam de cedo a man dar po vo ar. Se nhor, a
gen te cres ce e por um que mor re no dia nas cem cen to e não tem o re i no já
ter ras onde se re sol ver, e é ne ces sá rio que os ho mens ca tem vida e mais que 
as co i sas que se acham nas ter ras, como Bra sil, ma la gue ta e ou tras tais
compram-nas os ho mens por nada e que va lem mu i to, são es tas co i sas evi den -
tes e ad mi ní cu los para se se me a rem mu i tas dis cór di as se o co me ço [?] lhe
não re sis ti rem por ma nha pela qual se é bem le va do sem mu i ta des pe sa do
nos so pode Vos sa Alte za fa zer-se o mor se nhor do mun do as sim que tor nan do 
ao pon to da pri são eu não co nhe ço nem sei os mé ri tos da ca u sa, porém se por
ou tra co i sa não são pre sos que por vi rem a res ga tar pa re ce-me que Vos sa
Alte za os deve logo de man dar sol tar. Isto, sub cor rep ti o ne me li o ris in di cii,
por que me pa re ce que isto é mais seu que ser vi ço e pro ve i to de seus vas sa los e 
se mal digo Vos sa Alte za me po de rá per do ar aqui não en tra ou tro in te res se
se não o que me to que a ser vi ço de Deus e seu. Do mais não sei se me será
cri do, por que como diz o sa tí ri co Ju ve nal: Rara int te nui fa cun dia pano.

Eu vim on tem, vés pe ra de São Ma ti as, de Pa ris, por que, quan do
da qui par ti, pro me ti ao Arce bis po de Ruão que tor na ria aqui para o ne gó cio
dos lu te ra nos, o mais cedo que pu des se, para ter mos mu i tos pre sos e pes so as 
qua li fi ca das. Pu bli quei a car ta de Vos sa Alte za a to dos bol se i ros e aos fra des.
Sei que mu i tos fi ca ram “mui” mur chos e de sor te que logo ali co me ça ram
fra des de São Fran cis co a di zer que eles res pon di am em seu con ven to. É isso
mes mo ar güíam, e que o seu guar dião não con sen ti ria que eles vi es sem a res -
pon der nem a ar güir a San ta Bár ba ra [sic]. Eu lhe dis se “mui” man sa men te.
Eu não pos so sair do que el-rei no [sic] se nhor me man de. Por isso vos dei o
tem po de 3 se ma nas para ha ver des e res pon der. Em vos so lu gar, se gun do a
an ti güi da de, di ze is que sois da ob ser vân cia as sim são es tes pa dres de São

146 Pa u lo Bo na vi des e Ro ber to Ama ral



Do min gos da ob ser vân cia da sua or dem e ace i tam to dos fa zer o que Sua
Alte za man da. Eu isto es cre vi-lhe e há el-rei do mais. Vós fa re is o que vos
o guar dião man dar, se qui ser des, e fazendo e não fa zen do o que el-rei
man da não sei se o guar dião vos dará 30 cru za dos cada ano por que Sua
Alte za quer sa ber se seu di nhe i ro se des pen de bem ou mal. Bas ta-me a
mim di zer-vos isto e de po is es cre ver tudo o que se pas sar as si na do pe los
qua tro Sua Alte za man da ou um dos examina do res. Cre io que ha ve rá
mis ter mais exa mi na do que ne nhum dos ou tros que é o Frei Hen ri que,
por que me di zem que sabe “mui” pou co e, na ver da de, ele me tem um je i -
to dis so pos to que ele não haja de res pon der no ar güir. Eu ve rei o que ele
tem no ven tre ter ça-feira [20] des te fe ve re i ro sa in do eu de di zer mis sa em
São Do min gos na ca pe la de São To más me veio o pri or do con ven to, que é 
gran de ami go e pa dre es pi ri tu al de mes tre André, a lou var esta san ta obra 
que Vos sa Alte za ti nha fe i to e esta mu i to mias di zen do-me vti nãm at que
vti nãm cel si tu do. S. Sem pre sic fe cis set ab ini to quan do ins ti tu it mit te re is tos
mos tros re li gi o sos in do mum is tam quia [?] si ita fu is set fra ter Chris top ho rus et
fra ter ber nar dus non de ge ne ras sen te a ven tre et pro fe cissent in mo ri bus et in lit te -
ris e ou tras mu i tas co i sas por aqui. Eu es crevo ao fe i to com o tras la do da
car ta que a cer tos que lá es tão em Flan dres não dê nada até não vi rem que
re pon der ar güir, e as sim será fe i to. Bem sei que “mias” de meia dú zia hão
de ir fora des te fer ro e mu i tos da qui por di an te se bem tra ba lha vam hão
de tra ba lhar do bra do quan do vi rem que lan çam ou tros fora. Por isso não
se pode isto aca bar se não já de po is da Pás coa. Eu fi quei mu i to bem edi fi -
ca do dos fra des de São Do min gos, por que to dos ace i ta ram o ne gó cio de
mu i to boa von ta de de que mu i tos ou tros não foram con ten tes, po rém é mis -
ter que o so fram.

Ontem, veio a mim Alon so de Se vi lha e me mos trou na car ta
que de lá lhe es cre vem em que lhe di zem que esse la drão de pes que i ra
diz que ele vi nha por co mis são dele que com es ses pi lo tos ele diz [?] coisas:
a pri me i ra, que o que deve na casa dia por dia o pa ga ra que nun ca deve
que i ra que ele haja de de i xar de pa gar o que seu fe i tor to mou em seu
nome cré di to; a se gun da que se pes que i ra nem ou tra pes soa sou ber [sic]
sem po der mos trar co mis são sua nem man da do nem je i to, nem modo
dis so que ele quer ir lá a pôr a ca be ça no cu te lo que aqui não sen te ou tra
co i sa se não a di fa ma ção em que o pu se ram por que quan do não tra tar em 
Por tugal que tra ta va. Em ou tras par tes, po rém, que não que i ra ser notado
de fa zer tal des ser vi ço con tra Vos sa Alte za, cujo ele sem pre foi ser vi do e
será isto me pe diu que es cre ves se a Vos sa Alte za. Eu já por ou tras lhe
escrevi que isto me pa re cia que en tra va ou tra pes soa de ou tra qua li da de
a qual eu ando para sa ber nes ta ci da de e pe los si na is que eu acho pa re cer 
me ser algu ma co i sa eu lhe di zia, em ou tra que um mer ca dor des ta cidade,
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cha ma do Pero Pre vos te [?], que é o que pede a car ta de mar ca so bre a
nau que está ou foi a Diu tem um ou tro ir mão, que cha mam Ro berto Pre -
voste, o qual ha ve rá me ses que veio a mim e me per gun tou se era ver da de
que eram lá pre sos. Eu lhe dis se que se ele me dis se mal di to seja o di a bo
mais do que é, por que eu e meu ir mão man dá va mos ca tar es tes ho mens
para os man dar mos a Diu a ca tar os ou tros que lá es tão, por que eles hou ve ram 
car tas este ano pe las naus que vi e ram, em as qua is veio um fran cês que lá
era. Em ou tro na vio des ta “cos ta”, que se lá per deu, em que lhe man da vam
o que por ou tras lhe es cre vi, este me ju rou que Alon so não sa bia par te dis so 
em par te nem em arte se as sim é não sei. Po rém, ele diz que se acha rem coisa
al gu ma con tra ele que ele se irá pôr ao cu te lo. Dis so não vejo me lhor ex pe -
di en te que se fa zer jus ti ça de quem e tam bém se as pes so as são sem culpa
não lhes dar ve xa ção, por que se gun do ele diz, sem pre há de ser vir a Vossa
Alte za, cuja vida e es ta do nos so Se nhor acres cen te, as sim como eu meus
fra cos sa cri fí ci os lhe peço des te Ruão, hoje, 29 de fe ve re i ro de 1532.

Se nhor, hoje nes te dia, es tan do es cre ven do esta, veio a mim o
dito Alon so e me dis se como vi nha de casa de um se nhor des ta ter ra, que
cha mam man si e ur de Sant Pi er re, o qual é su blu gar te nen te do al mi ran te, o
qual al mi ran te é Go ver na dor [?] dalp him, que é Go ver na dor des te du ca do e
[...] Te nen te, lhe dis se ra como um gen til ho mem cha ma do [(?)...] de Ru nhac, 
hou ve ra li cen ça [sic] do rei para ir o [sic] Bra sil a po vo ar a ter ra e este é o
que, há mu i tos dias que anda, após este ár bi tro, e que o dito Ru nhac não
po de rá ha ver a dita li cen ça ao al mi ran te sem que des se fi an ça a não ir às
ter ras de Vos sa Alte za e que o dito Ru nhac se par ti ra da qui quan do aqui lo
vira e que de po is o rei o man da ra cha mar e que o al mi ran te lhe dera a li cença.
Eu, hoje, nes ta dia, con tei isto a Ho no ra to e ele me dis se que não era verdade, 
que lha dera sei, de cer to, que fa lou o João Ango so bre lhe que rer com prar
os qua tro na vi os seus. Ele res pon deu ao cor re tor co i sas, a sa ber: que que i ra
di nhe i ro de con ta do e “mias” que ele ti nha fe i to sa ber a Vos sa Alte za se os
que ria e que não po dia até não ver a res pos ta, por que já D. Antô nio es cre -
ve ra so bre isto, po rém não sei se lhe dera di nhe i ro de con ta do se lhos ven -
de ra, de po is se foi os her de i ros de Ga ni ga ta e fez cer ca do com eles e como
quer que seja ele tor nou a dar cem cru za dos aos da Ga ni ga ta para que lhe
sol tas sem seu mer ca do, que é apa rên cia gran de do que diz Ho no ra to, que o 
Almi ran te não lhe quis dar li cen ça se não dan do fi an ça. Eu já lhe des cre vi o
que me pa re cia acer ca dis to, e que com pran do es tes na vi os e ou tros qua tro
ou cin co den tro de um ano se ria gran de ser vi ço de Vos sa Alte za e cada ano
se cre ta men te com pra pa res dos ma i o res que cá hou ves se como quem não
quer a co i sa e se es tes se não com pram. Eu “hei” medo que o João Ango não 
se meta em ir à Índia ou a po vo ar [sic] o que digo, isto tudo es cre vo sub
correp ti o ne me li o re sis in di cii do mais Ho no ra to o dirá a Vos sa Alte za ele está
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de par ti da para lá e é des pa cha do de todo pelo qual es cre ve rei, tudo o que
mais so bre vi er. De Ruão, hoje, pri me i ro de mar ço de 1532.

Cri a do de Vos sa Alte za
Gou ve ia Dou tor
o Rei D. João 3º
Car ta do Dou tor Gou ve ia ao rei so bre uns pre sos fran ce ses que

se pren de ram no Bra sil e le va ram um fra de para irem lá fun dar e das co i sas 
que es tes fi ze ram nos bra sis por que os pren de ram, es cri ta no ano de 1532,
ao pri me i ro de mar ço em Ruão.

Ao pri me i ro de mar ço de 1532
Mes tre Di o go de Gou ve ia, de pri me i ro dia de mar ço pas sa do,

que me deu o rei aqui em Se tú bal a 20 de abril.
A el-rei nos so se nhor.

Extra í do de  SANTOS, Ta pa jós Cos ta.  His tó ria Admi nis tra ti va do Bra sil. Fun da ção Cen tro de For ma -
ção do Ser vi dor Pú bli co/Ed. da Uni ver si da de de Bra sí lia, 1983. Págs. 131-134. O ori gi nal en con tra-se 
no Arqui vo Na ci o nal da Tor re do Tom bo, Cor po Cro no ló gi co, Par te 1, mar ço nº 46, doc. nº 64.
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7
CARTA PARA O CAPITÃO-MOR DOAR TERRAS DE

SESMARIA (28 SETEMBRO 1532)

Dom João e a quan to esta mi nha car ta vi rem faço sa ber para que as 
ter ras que Mar tim Afon so de Sou sa o meu con se lho achar ou
des co brir na ter ra do Bra sil onde en vio por meu ca pi tão-mor que

se pos sam apro ve i tar e por essa mi nha car ta lhe dou po der para que ele
dito Mar tim Afon so pos sa dar às pes so as que con si go le var as que na dita
ter ra qui se ram vi ver e po vo ar aque la par te das ter ras as sim achar e des co -
brir que lhe bem pa re cer e se gun do o me re cem as di tas pes so as por seus
ser vi ços e qua li da des para as apro ve i ta rem e as ter ras que as sim der será
somente nas vi das da que les a que as der e mais não e as ter ra que lhe parecer
bem po de rá para se to mar po rem tan to até me fa zer sa ber apro ve i tar e
gran je ar no me lhor modo que ele pu der e ver que é ne ces sá rio para bem
das di tas ter ras e das que as sim der a di tas pes so as lhe pas sa rá suas car tas
de cla ran do ne las como lhas da em suas vi das so men te o que de den tro em
seis anos do dia da dita data cada um apro ve i te a sua e se no dito tem po
assim não fi zer as po de rá tor nar a dar com as mes mas con di ções a ou tra
pes soa que as apro ve i tem e nas di tas car tas que lhes as sim der irá tre la da da 
esta mi nha car ta de po der para se sa ber a todo tem po como o fez por meu
man da to e lhe ser in te i ra men te guar da da a quem a ti ver e o dito Mar tim
Afon so me fará sa ber as ter ras que achou para po de rem ser apro ve i ta das e
a quem as deu e quan ta quan ti da de a cada um e as que to mou para se a
dispo si ção de las para eu ver e man dar nis so o que me bem pa re cer e por
que as sim me praz lha man dei dar esta mi nha car ta por mim as si na da e
selada com o meu selo pen den te dada na Vila de Cras to Ver de a 20 dias do
mês de no vem bro Fer não da Cos ta a fez ano do nas ci men to de nos so
Senhor Je sus de X mil bc xxx anos.

Extra í do de His tó ria da Co lo ni za ção Por tu gue sa do Bra sil. Vol. III. Li to gra fia Na ci o nal. Por to.
1921. Vol. 3. Pág. 160. O ori gi nal en con tra-se no Arqui vo Na ci o nal da Tor re do Tom bo, Chan -
ce la ria de D. João III, Liv. 41, fl. 103-a.
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8 
DUARTE COELHO 

8.1 – FORAL  (24  SETEMBRO 1534)

Dom João, etc. A quan tos esta mi nha car ta vi rem faço sa ber que eu
fiz ora do a ção e mer cê a Du ar te Co e lho fi dal go de mi nha casa
para ele e to dos seus fi lhos ne tos herde i ros e su ces so res de juro e

de her da de para sem pre da ca pi ta nia e go ver nança de 60 lé guas de ter ra na
mi nha cos ta do Bra sil as qua is se co me çam no rio de São Fran cis co que ilha
do cabo de Santo Agos ti nho para o sul e aca bam no rio de San ta Cruz que é
do dito cabo para li nha se gun do mais in te i ra men te é con te ú do e de cla ra do
na car ta de do a ção que da dita ter ra lhe te nho pas sa da e por ser mu i to ne -
ces sá rio ha ver fo ral dos di re i tos e tri bu tos e cou sas, que se na dita ter ra hão
de pa gar as sim do que a mim e à Co roa de meus re i nos per ten ce rem como
do que per ten ce rem ao dito ca pi tão per bem da dita sua do a ção eu ha ven do 
res pe i to à qua li da de da dita ter ra e a se ora no va men te ir mo rar po vo ar e
apro ve i tar e por que se nis to me lhor e mais cedo faço sen tin do as sim por
ser vi ço de Deus e meu e bem do dito ca pi tão e mo ra do res da dita ter ra e
por fol gar de lhes fa zer mer cê hou ve por bem de man dar or de nar e fa zer o
dito fo ral na for ma e ma ne i ra se guin te. 

Item pri me i ra men te o ca pi tão da dita ca pi ta nia e seus su ces so res
da rem e re partirem todas as ter ras dela de ses ma ria a qua is quer pes so as
de qual quer qua li da de e con di ção que sejam con tan to que se jam cris tãos
livre men te sem foro nem di re i to al gum so men te a dí zi mo que se rão obrigados 
de pa gar a or dem de mes tra do do Nos so Se nhor Je sus Cris to de tudo o que
nas di tas ter ras hou ve rem as qua is ses ma ri as da rão na for ma e ma ne i ra que 
se con têm em mi nhas or de na ções que não po de rão to mar ter ra al gu ma de
ses ma ria para si nem para sua mu lher nem para o fi lho se os ti ver que não
fo rem her de i ros da dita ca pi ta nia e po rém podê-lo-ão dar aos ou tros fi lhos 
se os ti ver e que nem fo rem her de i ros da dita ca pi ta nia e as sim a seus paren tes 
como se em sua do a ção con tém e se al gum dos fi lhos que não fo rem her deiros 
da dita ca pi ta nia ou qual quer ou tra pes soa ti ver al gu ma ses ma ria per qual
ma ne i ra que a tenha e vier a her dar a dita ca pi ta nia será obri ga do do dia



que nela su ce der a um ano como pri me i ro se guin te de alar gar e tres pas sar a 
dita ses ma ria em ou tras pes soa e não tres pas san do no dito tem po per de ra
para mim a tal ses ma ria em mais ou tro tan to pre ço como ele va ler e por esta 
mando ao meu fe i tor ou al mo xa ri fe que na dita ca pi ta nia por mim es ti ver que, 
em tal caso lan ce logo mão pela dita ter ra para mim e a faça as sen tar no
livro dos meus pró pri os e faça exe cu ção pela va lia dela e não o fa zen do assim
por bem que per ca seu ofí cio e me pa gue de sua fa zen da ou tro tan to quan to 
mon tar sua va lia da dita ter ra. 

Item ha ven do nas ter ras da dita ca pi ta nia cos ta ma res rios e
baías dela qual quer sor te de pe dra ria pé ro las al jô far oiro pra ta co ral co bre
es ta nho chum bo ou ou tra qual quer sor te de metal pa gar-se-á a mim o quin to 
do qual quin to ha ve rá o ca pi tão sua dí zi ma como se contém na sua do a ção e
ser-lhe-á en tre gue a par te que lhe na dita dí zi ma mon tar ao tem po que se o
dito quin to para mim ar re ca dar per meus ofi ci a is. 

Item o pau do Bra sil da dita ca pi ta nia e as sim qual quer es pe ciaria
ou dro ga ria de qual quer qua li da de que seja que nela hou ver per ten ce rá a
mim e será tudo sem pre meu e de meus su ces so res sem o dito ca pi tão nem
ou tra al gu ma pes soa po der tra tar nas di tas cou sas nem em al gu ma dela lá
na ter ra nem as po de rão ven der nem ti rar para meus re i nos ou senhori os nem
para fora de les sob pena de quem o con trá rio fi zer per der por isso toda sua
fa zen da para a coroa do re i no e ser de gra da do para a ilha de São Tomé para
sem pre. E po rém quan to ao Brasil hei por bem que o dito ca pi tão e as sim os
mo ra do res da dita ca pi ta nia se pos sam apro ve i tar dele é na ter ra no que lhes
for ne ces sá rio não sen do em o que i mar por que que i man do o incorre ram nas
so bre di tas pe nas. 

Item de todo o pes ca do que se na dita ca pi ta nia pes car não sen do a
cana se pa ga rá dí zi ma ha or dem que é de dez pe i xes um e além da dita dízima 
hei por bem que se pa gue mais meia dí zi ma que é de vin te pe i xes um a qual
meia dízi ma o ca pi tão da dita ca pi ta nia ha ve rá e ar re ca da rá para si por
quan to lhe te nho dela fe i to me re ce como se con tém em sua do a ção. 

Item quan do o dito ca pi tão e mo ra do res e po vo a do res da dita
capita nia tra zer ou man dar tra zer per si ou por ou trem a meus re i nos ou
senho ri os qual quer sor te de mer ca do ri as que na dita ter ra e par tes dela
houver ti ran do spra vos e as ou tras mais cou sas que aci ma são de fe sas
podê-lo-ão fa zer e se rem re co lhi dos e aga sa lha dos em qua is quer par tes
cida des vi las ou lugares dos di tos meus re i nos ou se nho ri os em que vi e rem
apor tar e não se rão cons tran gi dos a des car gar suas mer ca do ri as nem a vender
em al gum dos di tos por tos ci da des ou vi las con tra suas von ta des para outras
par tes an tes qui se rem ir fa zer seus pro ve i tos e quan do as ven der nos di tos
lugares de meus re i nos ou se nho ri os não pa ga rão de les di re i tos al guns
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somen te a sisa do que ven de rem pos to que pe los fo ra is re gi men tos ou cos tumes 
de tais lu ga res fo rem obrigados a pa gar ou tros di re i tos ou tri bu tos e po de rem 
os so bre di tos ven der suas mer ca do rias a quem quiserem e le ve-las para fora
do re i no se lhes bem vier sem em bar go dos di tos fo ra is re gi men tos e cos tumes
que em con trá rio aja. 

Item to dos os na vi os de meus re i nos e se nho ri os que à dita ter ra 
fo rem com merca do ri as de que já cá te nham pa gos os di re i tos em mi nhas
al fân de gas e mos tra rem dis so cer ti dão dos meus ofi ci a is de las não pa ga ram 
na dita ter ra do Bra sil di re i to al gum e se lá car re ga rem mer ca do ri as da terra 
para fora do re i no pa ga rão da sua ida dí zi ma a mim da qual dízima o ca pi tão
ha ve rá sua re dí zi ma como se con tém em sua do a ção. E po rém tra zen do as
tais mer ca do ri as para meus re i nos ou se nho ri os não pa ga rão da sa í da cou sa 
alguma e este que trou xe rem as di tas mer ca do ri as para meus re i nos ou se nho -
rios se rão obri ga dos de den tro de um ano le var eu en vi ar à dita ca pi ta nia
cer ti dão dos ofi ci a is de mi nhas al fân de gas do lu gar onde des car regarem de 
como as sim des car re ga rão em meus re i nos e as qua li da des das mer ca dorias
que des car re ga ram quan tas eram e não mos tran do a dita cer ti dão dentro do 
dito tem po pa ga rão a dí zi ma das di tas mer ca do ri as ou da que la par te de las
que nos di tos meus re i nos ou se nho ri os não des car re gão as sim e da ma ne i ra
que hão de pa gar a dita dí zi ma na dita ca pi ta nia se car ga rem para fora do
reino e se for pes soa que não aja de tor nar à dita ca pi ta nia dará las fi an ça ao 
que mon tar na dita dí zi ma para den tro no dito tem po de um ano man dar
certi dão de como veio des car gar em meus re i nos ou se nho ri os e não mostrando
a dita cer ti dão no dito tem po se arreca da rá e ha ve rá a dita dí zi ma pela
dita fi an ça.

Item qua is quer pes so as es tran ge i ras que não fo rem na tu ra is de
meus re i nos ou se nho ri os que a dita ter ra le va rem ou man da rem le var
quais quer mer ca do ri as pos to que as levem de vá ri os re i nos ou se nho ri os e
que cá fora pa gar me hão as sim mes mo dí zi ma da sa í da das tais mer ca do ri -
as que as sim le va rem e car re gan do na dita ca pi ta nia mer ca do ri as da ter ra
para fora pa gar me hão as sim mes mo dí zi ma da sa í da das tais mer ca do ri as
das qua is dí zi mas o capi tão ha ve rá sua re dí zi ma se gun do se con tém em
sua do a ção e ser lhe a dita re dí zi ma entre gue per meus ofi ci a is ao tem po
que se as di tas dí zi mas para mim ar re ca dam.

Item de man ti men tos ar mas ar ti lha ria pól vo ra sa li tre en xo fre
chumbo e qua is quer ou tras cou sas de mu ni ções de guer ra que à dita ca pitania 
le va rem ou man da rem le var o ca pi tão e mo ra do res dela ou qua is quer outras
pes so as as sim na tu ra is como es tran ge i ras hei por bem que se não pa guem
di re i tos al guns e que os so bre di tos pos sam li vre men te ven der todas as di tas
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cou sas e cada uma de las na dita ca pi ta nia ao ca pi tão e aos mo ra do res e
povo a do res dela que fo rem cris tãos e meus sú di tos. 

Item to das as pes so as as sim de meus re i nos e se nho ri os como de
fora de les que a dita ca pi ta nia fo rem não po de rão tra tar nem com prar nem
ven der cou sa al gu ma com os gen ti os da ter ra e tra ta ram so men te com o
capi tão e po vo a do res dela com pran do ven den do e res ga tan do com eles
tudo o que po dem ha ver e quem o con trário fi zer hei por bem que per ca em 
do bro toda a mer ca do ria e cou sas que com os di tos gen ti os con tra ta rem de
que será a ter ça par te para a mi nha câ ma ra e ou tra ter ça par te para quem os 
acu sar e a ou tra ter ça par te para o es pri tall que na dita ter ra hou ver e não
no ha ven do será para fá bri ca da igre ja dela. 

Item qua is quer pes so as que na dita ca pi ta nia car ga rem seus na vi os
se rão obri gados an tes que co me cem a car gar e an tes que sa i am fora da dita
ca pi ta nia de o fa ze rem sa ber ao capitão dela para pro ver e ha ver que se não
ti rem mer ca do ri as de fe sas nem par ti ram isso mes mo da dita ca pi ta nia sem 
licença do dito ca pi tão e não fa zen do as sim ou par tin do sem a dita li cen ça
perder se hão em do bro para mim to das as mer ca do ri as que car re ga rem
pos to que não se jam de fe sas e isto po rém se en ten de rá en quan to na dita
capita nia não hou ver fe i tor ou ofi ci al meu por que ha ven do aí a ele se fará saber
o que dito é a ele per ten ce rá fa zer a dita di li gên cia e dar as di tas licenças. 

Item o ca pi tão da dita ca pi ta nia e os mo ra do res e po vo a do res
dela po de rão li vre men te tra tar com prar e ven der suas mer ca do ri as sem os
capi tães das ou tras ca pi ta ni as que te nho pro vi dos na dita cos ta do Bra sil
o com os mo ra do res e po vo a do res de las de ha ca pi ta ni as para ou tras das
qua is mer ca do ri as e com pras e ven das de las não pa ga rão uns nem ou tros
direitos al guns. 

Item todo o vi zi nho e mo ra dor que vi ver na dita ca pi ta nia e for
fe i tor ou ti ver com pa nhia com al gu ma pes soa que vi ver fora de meus re i nos 
e senho ri os não po de rá tra tar com os gen ti os da ter ra pos to que se jam cristãos
e tra tan do com eles hei por bem que per ca toda a fa zen da com que tra tar da 
qual será um ter ço para quem o acu sa e os dois ter ços para as obras dos
mu ros da dita ca pi ta nia. 

Item os al ca i des-mores da dita ca pi ta nia e das vi las e po vo a ções
dela ha ve rão e ar re ca da rão para si to dos os di re i tos e ter ras e tri bu tos que
em meus re i nos e se nho ri os per bem de mi nhas or de na ções per ten cem e são 
con ce di dos aos al ca i des mo res. 

Item nos rios da dita ca pi ta nia em que hou ver ne ces si da de de
pôr bar cas para a pas sa gem de les o ca pi tão os porá e le va rá de las aque le
dire i to ou tri bu to que lá em câ ma ra for ta xa do que leve sen do con fir ma da
per mim. 
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Item cada um dos ta be liães do pú bli co e ju di ci al que nas vi las e
po vo a ções da dita ca pi ta nia hou ver será obri ga do de pa gar ao dito ca pi tão
qui nhen tos re a is de pen são em cada um ano.

Item. Os mo ra do res e po vo a do res e povo da dita ca pi ta nia se rão
obri ga dos em tem po de guer ra a ser vir nela com o ca pi tão se lhe ne ces sá rio
for. No ti fi co as sim ao ca pi tão da dita ca pi ta nia que ora é e ao di an te for e ao 
meu fe i tor e al mo xa ri fe e ofi ci a is dela e as sim ju í zes e jus ti ças da dita capita -
nia e a to das as ou tras jus ti ças e ofi ci a is de meus re i nos e se nho ri os assim
da jus ti ça como da fa zen da e man do a to dos em ge ral e a cada um em
particu lar que cum pram guar dem e fa çam in te i ra men te cum prir e guar dar
esta mi nha car ta de fo ral as sim e da ma ne i ra que se nela con tém sem lhe
nisso ser pos to dú vi da nem em bar go nem con tra di ção al gu ma por que assim é
mi nha mer cê. E por fir me za dele man dei pa ssar esta car ta per mim as si na -
da e se la da do meu selo pen den te a qual man do que se re gis tre nos li vros
da mi nha fe i to ria da dita ca pi ta nia e as sim na mi nha al fân de ga de Lis boa e
pela mes ma ma ne i ra se re gis tra rá nos li vros das câ ma ras e vi las e po vo a -
ções da dita capita nia para que a to dos seja no tó rio o con te ú do nes te fo ral
e se cum prir in te i ra men te. Manuel da Cos ta a fez em Évo ra a 23 dias do
mês de se tem bro ano do nas ci men to de Nos so senhor Je sus Cris to de mil
qui nhen tos e trin ta e qua tro anos.

Extra í do do Arqui vo Na ci o nal da Tor re do Tom bo. Chan ce la ria de D. João III. Li vro 7E, fl. 83.
Pág. 69. 
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8.2 - CARTA DE DUARTE COELHO AO REI  D. JOÃO III 
 (27 ABRIL 1542)

Se nhor: – Pelo ca pi tão dos na vi os que da qui man dei o mês de se tembro
pas sa do dei con ta a V. A. de mi nha vi a gem e che ga da a esta nova
lu si tâ nia e do que era pas sa do e depois aqui me ti-me se nhor a dar

or dem ao sos se go e paz da ter ra com dá di vas a uns e com pe las mãos dou tros
por que tudo era ne ces sá rio e as sim dei or dem a se fa ze rem en ge nhos
d’açúcares que de lá trou xe con tra ta dos fa zen do tudo quan to me re que ri am 
dan do tudo o que me pe di ram sem olhar a pro ve i to nem a in te res se al gum
meu mas a obra ir avan te como de se jo. Te mos gran de soma de ca nas plan tadas
todo o povo com todo tra ba lho que foi pos sí vel e dando a to dos aju da que a
mim foi pos sí vel e cedo aca ba re mos um en ge nho mui gran de e per fe i to e
ando or de nando de co me çar ou tros pra za ao Se nhor Deus que se gun do
sua gra ça mise ri cór dia e minha boa in ten ção sua aju da. Qu an to se nhor às
cou sas do ouro nem de i xo de in qui rir e pro cu rar so bre o ne gó cio e cada
dia se es quen tam mais as no vas mas como se jam da qui lon ge pelo meu sertão
a den tro e se há de pas sar por três ge ra ções de mui per ver sa e bes ti al gen te
e to dos con trá ri os uns dou tros há se de pas sar esta jor na da com mu i to perigo
e tra ba lho para o qual me pa re ce e as sim a toda a mi nha gen te que se não
pode fa zer se não indo eu e já como se deve ir e aco me ter a tal em pre sa para
sair com ela avan te e não para ir fa zer bar co ri a das como os do rio da Pra ta
que se per de ram pa sam te de mil ho mens cas te lha nos e como os do Maranhão
que per de ram se te cen tos e o pior é fi car a cou sa da na da e por isso senhor
es pe ro a hora do Se nhor Deus em o qual pra za a ele Deus que me co me ta
esta em pre sa e para seu san to ser vi ço e de V. A. que será o ma i or con ten -
ta mento e ga nho que eu dis so que ria ter. 

Extra í do do Arqui vo Na ci o nal da Tor re do Tom bo. Chan ce la ria de D. João III. Li vro 7E, fl. 83.
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9  
REGIMENTO DE TOMÉ DE SOUSA

 (17 DEZEMBRO 1548)

Eu, el-rei, faço sa ber a vós, TOMÉ DE SOUSA, fi dal go de mi nha
Casa, que, ven do eu quan to ser vi ço de Deus e meu é con ser var e
enobre cer as ca pi ta ni as e po vo a ções das ter ras do Bra sil, e dar

ordem e ma ne i ra com que me lhor e mais se gu ra men te se pos sam ir
povoan do, para exal ça men to de nos sa San ta Fé e pro ve i to de meus re i nos e
se nho rios, e dos na tu ra is de les, or de nei ora de man dar nas di tas ter ras fa zer 
uma for ta le za e po vo a ção gran de e for te, em um lu gar con ve ni en te, para
daí se dar  fa vor e aju da às ou tras po vo a ções, e se mi nis trar jus ti ça, e pro ver 
nas co i sas que cum pri rem a meu ser vi ço e aos ne gó ci os de mi nha Fa zen da e 
a bem das par tes; e, por ser in for ma do que a Ba hia de To dos os San tos é o
lu gar mais con ve ni en te da cos ta do Bra sil para se po der fa zer a dita po vo a -
ção, e as sen to, as sim pela dis po si ção do por to e rios que nela en tram, como
pela bon da de, abas tan ça e sa ú de da ter ra, e por ou tros res pe i tos, hei por
meu ser vi ço que na dita Ba hia se faça a dita po vo a ção e as sen to, e para isso
vá uma ar ma da, com gen te, ar ti lha ria, ar mas e mu ni ções, e tudo o mais
que for neces sá rio. E, pela mu i ta con fi an ça que te nho em vós, que, em caso
de tal qua li da de e de tan ta im por tân cia, me sa be re is ser vir com aque la
fide li da de e di li gên cia que se para isso re quer, hei por bem de vos en vi ar
por go ver na dor às di tas ter ras do Bra sil, no qual car go e as sim no fa zer da
dita forta le za te re is a ma ne i ra se guin te, da qual for ta le za e ter ra da Ba hia
haveis de ser capitão

II – Ire is por ca pi tão-mor da dita ar ma da e fa re is vos so ca mi nho
di re ta mente à dita Ba hia de To dos os San tos, na dita vi a gem te re is a
maneira que le va is por ou tro re gi men to



 III  – Tan to que che gar des à dita Ba hia, to ma re is pos se da cer ca
que nela está, que fez Francisco Pereira Coutinho, a qual sou infor ma do
que está ora po vo a da de meus vas sa los, e que é fa vo re ci do de alguns gen -
ti os da ter ra, e está de ma ne i ra que, pa ci fi ca men te, sem re sis tência, po de re is
de sem bar car e apo sen tar-vos nela com a gen te que con vos co vai; e, sen do
caso que a não ache is as sim, e que está po vo a da de gen te da ter ra, tra ba -
lhareis por to má-la o mais a vos so sal vo e sem pe ri go da gen te que puder
ser, fa zen do guer ra a quem quer que vos re sis tir; e o to mar des pos se da
dita cer ca será, em che gan do ou de po is, em qual quer tem po que vos
pare cer mais meu ser vi ço

IV – Tanto que es ti ver des em pos se da dita cer ca, man da re is
reparar o que nela está fe i to, e fa zer ou tra cer ca jun to dela, de va los e madeira, 
ou ta i pal, com me lhor pa re cer, em que a gen te pos sa es tar aga sa lha da e
segu ra; e como as sim es ti ver aga sa lha da, da re is or dem como vos pro ver des
de man ti men tos da ter ra, man dan do-os plan tar as sim pela gen te que levais,
como pela da ter ra, e por qual quer ou tra ma ne i ra por que me lhor se puderem
ha ver. E, po rém, se vos pa re cer que será mais meu ser vi ço de sem bar car des
no lu gar onde se hou ver de fa zer a for ta le za, fá-lo-eis as sim

V – Ao tem po que che gar des à dita Ba hia, fa re is sa ber por todas as 
vias que puder des, aos ca pi tães das ca pi ta ni as da dita cos ta do Bra sil, de
vos sa che ga da, e eu lhes te nho es crito que, tan to que o sou be rem, vos en vi em 
toda aju da que pu de rem, de gen te e man ti men tos e as mais co i sas que na terra 
ti ve rem, das que vos po dem ser ne ces sá ri as, e que no ti fi quem a todas as
pes so as que es ti ve rem nas di tas ca pi ta ni as e ti ve rem ter ras na dita Ba hia de
Todos os San tos, que as vão po vo ar e apro ve i tar, nas pri me i ras em bar cações
que fo rem para a dita Ba hia, com de cla ra ção que, não indo nas di tas prime i ras
em barca ções, per de rão o di re i to que ne las ti ve rem, e se da rão a ou tras
pessoas que as apro ve i tem; e que da dita no ti fi ca ção fa çam au tos e vo-los
en vi em

VI – Sou in for ma do que a gen te que pos sui a dita ter ra da Ba hia
é uma pe que na parte da li nha gem dos tu pi nam bás, e que po de rá ha ver
deles nela de cin co até seis mil ho mens de pe le ja, os qua is a ocu pam ao longo
da cos ta para a par te do nor te até Ta tu a pa ra, que são seis lé guas, e pelo
sertão até a en tra da do Pa ra gua çu, que se rão cin co lé guas, e que tem den tro 
da dita Baía a ilha de Ita pa ri ca e ou tras três mais pe que nas, po vo a das da
dita na ção, e que a dita ter ra e ilhas têm mu i to apa re lho para, em pou co
tempo, com pou ca gen te bem or de na da, se lhe po der to mar, por ser
descam pa do e de bom ser vi ço, e ter pou cas ser ras e ma tos; e as sim sou
infor ma do que, no ano de 45, es tan do Fran cis co Pe re i ra Cou ti nho por ca pi tão
da dita Bahia, al guma des ta gen te lhe fez guer ra e o lan çou da ter ra, e des tru iu 
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as fa zen das e fez ou tros muitos da nos aos cris tãos, do que ou tros to ma ram
exemplo e fi ze ram se me lhan te em ou tras ca pi ta ni as, e que al guns ou tros
gentios da dita Ba hia não con sen ti ram nem fo ram no dito ale van ta men to,
an tes esti ve ram sem pre de paz e es tão ora em com pa nhia dos cris tãos e os
ajudam, e que, as sim es tes que aí es tão de paz como to das as ou tras na ções
da cos ta do Bra sil, es tão es pe ran do para ver o cas ti go que se dá aos que
pri me i ro fi ze ram os di tos da nos; pelo que, cum pre mu i to a servi ço de
Deus e meu os que se as sim ale van ta ram e fi ze ram guer ra se rem cas ti ga dos 
com mu i to ri gor; por tan to, vos man do que, como che gar des à dita Baía, vos 
in for ma is qua is são os gen ti os que sus ten ta ram a paz e os fa vo re ça is, de
ma ne i ra que, sen do-vos ne ces sá ria sua aju da, a te nha is cer ta. E, tan to que a
dita cer ca for re pa ra da e es ti ver des pro vi do do ne ces sá rio, e o tem po vos
pa re cer dis pos to para isso, pra ti ca re is, com pes so as que o bem en ten dam, a
ma ne i ra que te re is para po der cas ti gar os cul pa dos, o mais a vos so sal vo e
com me nos ris co da gen te que pu der ser, e como o as sim ti ver des pra ti ca do, 
o po re is em or dem, des tru in do-lhes suas al de i as e po vo a ções, e ma tan do e
ca ti van do aque la par te de les que vos pa re cer que bas ta para seu cas ti go e
exem plo de to dos; e, daí em di an te, pe din do-vos paz, lha con ce da is,
dando-lhes per dão, e isso será po rém com eles fi ca rem re co nhe cen do su jeição
e vassala gem, e com en car go de da rem, em cada um ano, al guns man ti mentos 
para a gen te da po vo a ção; e, no tem po que vos pe di rem paz, tra ba lha re is
por ha ver em vos so po der al guns dos prin ci pa is que fo ram no dito ale -
vanta men to, e es tes man da re is por jus ti ça en for car nas al de i as donde eram
prin ci pa is

VII – Porque sou in for ma do que a li nha gem dos tu pi ni quins destas 
ca pi ta ni as são ini mi gos dos da Bahia, e de se jam de se rem pre sen tes ao tem po 
que lhes hou ver des de fa zer guer ra, para ajuda rem nela e po vo a rem al gu ma 
par te da ter ra da dita Ba hia e que para isso estão pres tes, es cre vo tam bém
aos di tos ca pi tães que vos en vi em al gu ma gen te da dita li nha gem, e as sim
mes mo lhes es cre ve re is e lhes man da re is di zer que vos fa çam sa ber de
como a terra está, e da gen te, ar mas e mu ni ções que têm, e se es tão em paz 
ou em guer ra, e se têm neces si da de de al gu ma aju da vos sa; e aos cris tãos e
gen ti os que das di tas ca pi ta ni as vi e rem, fareis bem aga sa lhar, e os fa vo re ça is
de mane i ra que fol guem de vos aju dar en quan to ti ver des de les ne ces si dade; e, 
po rém, os gen ti os se aga sa lha rão em par te onde não pos sam fa zer o que
não de vem, por que não é ra zão que vos fi e is de les; tan to que se pos sa dis so
seguir al gum mor recado, e tan to que os pu der des es cu sar, os ex pe di re is; e
se al guns dos di tos gen ti os qui se rem fi car na ter ra da dita Ba hia,
dar-lhes-eis ter ras para sua vi ven da, de que se jam con ten tes, onde vos bem
pa re cer
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VIII – E as sim sou in for ma do que o lu gar em que ora está a
dita cer ca não é conve ni en te para se aí fa zer e es tar a for ta le za e po vo a ção
que ora or de no que se faça, e que será ne ces sá rio fa zer-se em ou tra par te
mais para den tro da dita Ba hia. E, por tan to, vos en co men do e man do que,
como ti ver des pa cí fi ca a ter ra, ve ja is, com pes so as que o bem en ten dam, o
lugar que será mais apa re lha do para se fa zer a dita for ta le za for te, e que se
pos sa bem de fender, e que te nha dis po si ção e qua li da de para aí pelo tem po
adi an te se ir fa zen do uma po vo a ção gran de, e tal qual con vém que seja, para
dela se pro ve rem as ou tras ca pi ta ni as, como, com aju da de Nos so Se nhor,
es pe ro que esta seja e deve ser em sí tio sa dio e de bons ares, e que te nha
abas tan ça de águas, e por to em que bem pos sam amar rar os na vi os e va ra -
rem-se quan do cum prir, por que to das es tas qua li da des ou as mais de las
que pu de rem ser, cum pre que te nha a dita for ta le za e po vo a ção, por as sim
ter as sen ta do que dela se fa vo re çam e pro ve jam to das as ter ras do Bra sil, e,
no sí tio que vos me lhor pa re cer, or de na res que se faça uma for ta le za da
gran du ra e fe i ção que a re que rer o lu gar em que a fi zer des, con for man -
do-vos com as tra ças e amos tras que le va is, pra ti can do com os ofi ci a is que
para isso lá man do, e com qua is quer ou tras pes so as que o bem en ten dam; e, 
para esta obra, vão em vos sa com pa nhia al guns ofi ci a is, as sim pe dre i ros e
car pin te i ros como ou tros que po de rão ser vir de fa zer cal, te lha, ti jo lo; e para 
se poder co me çar a dita for ta le za vão nos na vi os des ta ar ma da al gu mas
achegas, e, não achan do na ter ra apa re lho para se a dita for ta le za fa zer de
pe dra e cal, far-se-á de pe dra e bar ro, ou ta i pas, ou ma de i ra, como me lhor
pu der ser, de ma ne i ra que seja for te; e, como na dita for ta le za for fe i ta tan ta
obra que vos pa re ça que se gu ra men te vos po de re is nela re co lher e agasalhar
com a gen te que le va is, vos pas sa re is a ela, de i xan do, po rém, na dita cer ca
que está fe i ta, al gu ma gen te que bas te para a po vo ar e de fen der

IX –  Por que mi nha ten ção é que a dita po vo a ção seja tal como
atrás fica de cla ra do, hei por bem que ela te nha de ter mo e li mi te seis lé guas
para cada par te, e sen do caso que por al gu ma par te não haja as ditas seis
léguas, por não ha ver tan ta ter ra, che ga rá o dito ter mo até onde che ga rem
as ter ras da dita ca pi ta nia, o qual ter mo man da re is de mar car de ma ne i ra
que, em todo tem po, se pos sa sa ber por onde par te

X – Tanto que ti ver des as sen ta da a ter ra para se gu ra men te se
poder apro ve i tar, da re is de ses ma ria as ter ras que es ti ve rem den tro no dito
ter mo às pes so as que vo-las pe di rem, não sen do já da das a ou tras pes so as,
que as que i ram ir po vo ar e apro ve i tar no tem po que lhes para isso há de ser 
notifi ca do, as qua is ter ras da re is li vre men te sem foro al gum, so men te pagarão
o dízimo à Ordem de Nos so Se nhor Je sus Cris to, e com as con di ções e
obriga ções do fo ral dado às di tas ter ras, o de mi nha or de na ção, no quar to
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livro, tí tu lo das ses ma ri as, com con di ção que re si da na po vo a ção da dita
Baía ou das ter ras que lhe as sim fo rem da das, três anos, den tro do qual tem po 
as não po de rá ven der nem en le ar, e não da re is a cada pes soa mais ter ra que 
aque la que bo a men te e, se gun do sua pos si bi li da de, vos pa re cer que po de rá
aprove i tar, e, se as pes so as que já ti ve rem ter ras den tro no dito ter mo,
assim aque las que se acha rem pre sen tes na dita Ba hia, como as que de po is
forem a ela den tro no tem po que lhes há de ser no ti fi ca do, qui se rem apro ve i tar 
as di tas ter ras que já ti nham, vós lhas tor na re is a dar de novo para as apro -
ve i ta rem, com a obri ga ção aci ma dita, e não indo al guns dos au sen tes,
den tro no dito tem po que lhes as sim há de ser no ti fi ca do, apro ve i tar as
ter ras que dan tes ti nham, vós as da re is pela dita ma ne i ra a quem as aprove i te; 
e este ca pí tu lo se tras la da rá nas car tas das di tas ses ma ri as

XI – As águas das ri be i ras que es ti ve rem den tro no dito ter mo,
em que hou ver dis po si ção para se po de rem fa zer en ge nhos de açú car, ou
de ou tras qua is quer co i sas, da re is de ses ma ri as, li vre men te, sem foro al -
gum, e as que der des para en ge nhos de açú car será a pes so as que te nham
pos si bi li da de para os po der fa zer den tro no tem po que lhes li mi tar des, e
que será o que vos bem pa re cer; e para ser vi ço e ma ne jo dos di tos en ge nhos
de açú car, lhes da re is aquela terra que para isso for ne ces sá ria, e as di tas pes -
so as se obri ga rão a fa zer, cada uma em sua terra, uma tor re ou casa for te, da
fe i ção e gran du ra que lhes de cla rar des nas car tas, e será a que vos pa re cer,
se gun do o lu gar em que es ti ve rem, que bas ta rão para se gu ran ça do dito en -
ge nho e povo a do res de seu li mi te; e, as sim, se obri ga rão de po vo a rem e apro -
ve i tarem as ditas ter ras e águas, sem as po de rem ven der nem tres pas sar a 
ou tras pessoas por tem po de três anos, e nas di tas car tas de ses ma ri as
que lhes assim pas sar des se tras la da rá este ca pí tu lo

XII – Além da ter ra que a cada en ge nho ha ve is de dar, para
serviço e ma ne jo dele lhe li mi ta re is a ter ra que vos bem pa re cer, e o se nhorio
dela será obri ga do de, no dito en ge nho, la vrar aos la vra do res as ca nas que,
no dito li mi te, hou ve rem de suas no vi da des, ao me nos seis me ses do ano
que o tal en ge nho la vrar, e, por lhas la vrar, le va rão os se nho ri os dos di tos
en ge nhos aque la par te que, pela in for ma ção que lá to ma re is, vos pa re cer
bem, de ma ne i ra que fi que o par ti do fa vo rá vel aos la vra do res, para eles
com me lhor von ta de fol ga rem de apro ve i tar as ter ras; e, com esta obri ga ção 
e de cla ra ção do par ti do a que hão de la vrar as di tas ca nas, se lhes pas sa rão
suas car tas de ses ma ria

XIII – Se as pes so as a que fo ram da das al gu mas águas no dito
ter mo, an tes de se des po vo ar a dita Bahia, as sim pre sen tes como au sen tes,
qui se rem fa zer obri ga ção de as to mar, com as con di ções e da ma ne i ra que
aci ma é de cla ra do, lhas da re is, re que ren do-vos den tro no dito tem po que
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lhes for li mi ta do, e não vo-las re que ren do no dito tem po, as da re is com as ditas
con di ções a pes so as que te nham pos si bi li da de para fa zer os di tos engenhos,
pela ma ne i ra e con di ções so bre di tas

XIV – Qu an to às ter ras e águas da dita ca pi ta nia que es tão fora
do ter mo que ora or de no à dita po vo a ção, até o rio de São Fran cis co, por
onde par te com a ca pi ta nia de Duarte Coelho, vos in for ma re is que ter ras
são, e que rios e águas há ne las, e quan tas e que dis po si ção têm para se po -
de rem fa zer en ge nhos de açú car e ou tras ben fe i to ri as; e, se vo-las pe dem al -
gu mas pes so as, e quan ta par te cada um pede, e que ben fe i to ri as se quer
obrigar a fa zer ne las, es cre ver-me-eis tudo mu i to de cla ra da men te, com vos -
so pa re cer da ma ne i ra que será mais meu ser vi ço da rem-se as di tas ter ras,
para se me lhor po de rem po vo ar e apro ve i tar, e, quan ta par te se deve de dar 
a cada pes soa, e com que obri ga ção e ju ris di ção, para vos eu nis so man dar o 
que hou ver por bem que fa ça is

XV – Hei por bem que, por tem po de cin co anos, se não pos sa
dar no va men te, na dita ca pi ta nia da Ba hia, ter ras nem águas de ses ma ria, a
pes soa al gu ma das que ora são morado res nas ou tras ca pi ta ni as, nem as tais
pes so as se pos sam, den tro no dito tem po, vir de las povoar a dita capi ta nia da 
Ba hia, sal vo as pes so as que nela ti ve rem já ter ras to ma das de ses ma ria,
porque es sas po de rão vir das ou tras ca pi ta ni as onde es ti ve rem apro ve i tar
as di tas ter ras

XVI – Por que será meu ser vi ço ha ver na dita Baía al guns na vi os
de remo, para ser vi ço da ter ra e de fen são do mar, hei por bem e vos man do
que, com a mais bre vi da de e di li gên cia que pu der des, or de ne is com que se
fa çam os que vos pa re ce rem ne ces sá ri os, da gran du ra e fe i ção que vir des
que convém; e para a obra de les le va is ofi ci a is e dos meus ar ma zéns as
munições ne ces sá ri as; e, como os di tos na vi os fo rem fe i tos, os man da re is
armar e apa re lhar para ser vi rem onde cum prir, e pro cu ra re is de bus car
lugar con ve ni en te em que es te jam va ra dos o tem po que não hou ve rem de
an dar no mar

XVII –  Sou in for ma do que os gen ti os que ha bi tam ao lon go da
cos ta da ca pi ta nia de Jorge de Figueiredo, da vila de São Jor ge até a dita
Baía de To dos os San tos, são da linha gem dos tu pi nam bás, e se ale van ta ram
já por ve zes con tra os cris tãos e lhes fi ze ram muitos da nos, e que ora es tão
ain da ale van ta dos e fa zem guer ra; e que será mu i to ser vi ço de Deus e meu
se rem lan ça dos fora des sa ter ra, para se po der po vo ar as sim dos cris tãos
como dos gen ti os da li nha gem dos tu pi ni quins, que di zem que é gen te pa cí -
fi ca, e que se ofe re cem a os aju dar a lan çar fora e a po vo ar e a de fen der a
ter ra; pelo que vos man do que es cre va is à pes soa que es ti ver por ca pi tão na 
dita ca pi ta nia de Jorge De Figueiredo, e a Afonso Álvares, prove dor de
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minha Fa zen da em ela, e a al gu mas ou tras pes so as que vos bem pa re cer,
que venham à dita Baía, e, tan to que nela fo rem, pra ti ca re is com eles e com
qua is quer ou tras pesso as que nis so bem en ten dam, a ma ne i ra que se terá
para os di tos gen ti os se rem lan ça dos da dita ter ra; e o que so bre isso assen -
tar des, po re is em obra, tan to que vos o tem po der lu gar, para o poderdes fa -
zer. Com os gen ti os das ter ras do Pa ra gua çu e de Ta tu a pa ra, com qua isquer
ou tras na ções de gen ti os que hou ver na dita ca pi ta nia da Ba hia as sen ta re is
paz, e tra ba lha re is por que se con ser ve e sus ten te, para que, nas ter ras que
ha bitam, pos sam se gu ra men te es tar cris tãos e apro ve i tá-las; e, quan do su ce der
al gum ale van ta men to, acu di re is a isso e tra ba lha re is por pa ci fi car tudo, o
me lhor que pu der des, cas ti gan do os cul pa dos

XVIII - Tan to que os ne gó ci os que, na dita Ba hia, ha ve is de fa zer
es ti ve rem para os po der des de i xar, ire is vi si tar as ou tras ca pi ta ni as e de i xa -
re is na dita Ba hia, em vos so lu gar, por ca pi tão, uma pes soa de tal qua li da de 
e re ca do que vos pa re ça con ve ni en te para isso, à qual da re is, por re gi men to, 
o que deve fa zer em vos sa au sên cia; e vós, com os na vi os e gen te que vos
bem pa re cer, ire is vi si tar as ou tras ca pi ta ni as; e, por que a do Espí ri to San to,
que é de Vasco Fernandes Coutinho, está ale van ta da, ire is a ela com a
mais bre vi da de que puderdes, e to ma re is in for ma ção por o dito Vasco
Fernandes e por qua is quer ou tras pes so as que vos dis so sa i bam dar ra zão, da
ma ne i ra que es tão com os di tos gen ti os, e o que cum pre fazer para se a dita
ca pi ta nia se tor nar a re for mar, e po vo ar: e, o que as sen tar des, po re is em
obra, traba lhan do tudo o que for em vós, por que a ter ra se as se gu re e fi que 
pa cí fi ca, e, de ma ne i ra que, ao di an te, se não ale van tem mais os di tos gen -
ti os; e na dita ca pi ta nia do Espí ri to San to es ta re is o tem po que vos pa re cer
ne ces sá rio para fa zer des o que dito é

XIX - Em cada uma das ditas capitanias, praticareis juntamente
com o capitão dela e com o provedor-mor de minha Fazenda, que convosco há 
de correr as ditas capitanias, e assim com o ouvidor da tal capitania e oficiais
de minha Fazenda que nela houver, e alguns homens principais da terra, sobre 
a maneira que se terá na governança e segurança dela; e ordenareis que as
povoações das ditas capitanias que não forem cercadas, se cerquem; e as
cercadas se reparem e provejam de todo o necessário para sua fortaleza e
defensão; e, assim, ordenareis e assentareis com os ditos oficiais que as pessoas 
a que foram dadas, e, daqui em diante, se derem águas e terras de sesmaria
para se fazerem engenhos, os façam no tempo que lhes limitar o capitão que
lhas der, e que, nos assentos das ditas povoações dos ditos engenhos, se façam
torres ou casas fortes, e se lhes dê limite de terra como atrás fica declarado que
se faça nas terras da Bahia; e que as pessoas, a que se derem terras para as
aproveitar, as não possam vender nem trespassar dentro de três anos, e as
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aproveitem no tempo que manda a ordenação; e mando aos capitães que,
quando derem as tais águas e terras, seja com as ditas obrigações, e o
declarem assim nas cartas de sesmaria que lhes passarem, e, aos que as já
tiverem, se notifique este capítulo, o qual fareis trasladar no livro das
câmaras das ditas capitanias, para se assim cumprir; e, porque se segue
muito prejuízo de as fazendas e engenhos e povoações deles, se fazerem longe 
das vilas de que hão de ser favorecidos e ajudados, quando disso houver
necessidade, ordenareis que, daqui em diante, se façam mais perto das ditas 
vilas que puder ser, e, aos que vos parecer que estão longe, ordenareis que
se fortifiquem de maneira que se possam bem defender, quando cumprir.

XX –  E assim ordenareis que, nas ditas vilas e povoações, se
faça, em um dia de cada semana, ou mais, se vos parecerem necessários, feira
a que os gentios possam vir vender o que tiverem e quiserem, e comprar o que 
houverem mister; e assim ordenareis que os cristãos não vão às aldeias dos
gentios a tratar com eles, salvo os senhorios e gente dos engenhos, porque
estes poderão, em todo o tempo, tratar com os gentios das aldeias que
estiverem nas terras e limites dos ditos engenhos; e, porém, parecendo-vos que 
fará inconveniente poderem todos os de cada engenho ter liberdade para
tratarem com os ditos gentios, segundo forma deste capítulo, e que será
melhor ordenar-se que uma só pessoa em cada engenho o faça, assim se fará

XXI –  E, tendo alguns cristãos necessidade de, em alguns outros
dias que não forem de feira, comprar algumas coisas dos ditos gentios, o
dirão ao capitão e ele dará licença para as irem comprar, quando e onde lhe
bem parecer

XXII –  Pela ter ra fir me aden tro não po de rá ir a tra tar pes soa
al gu ma sem li cen ça vos sa, ou do pro ve dor-mor de mi nha Fa zen da, não sendo
vós pre sen te, ou os ca pi tães, e a dita li cen ça se não dará se não a pes so as que 
pa re cer irão a bom re ca do, e que de sua ida e tra to se não se gui rá pre ju í zo
al gum, nem isso mes mo irão, de umas ca pi ta ni as para ou tras, por ter ra, sem 
li cen ça dos di tos ca pi tães ou dos pro ve do res, pos to que seja por ter ras que
es te jam de paz, para evi tar al guns in con ve ni en tes que se dis so se guem, sob
pena de ser aço i ta do sen do peão, e, sen do de mor qua li da de, pa ga rá vin te
cru za dos, me ta de para os ca ti vos e a ou tra me ta de para quem o acusar; e os 
di tos pro ve do res não da rão a dita li cen ça se não em au sên cia do capitão

 XXIII - Por que a prin ci pal co i sa que me mo veu a man dar po vo ar 
as di tas ter ras do Bra sil, foi para que a gen te de las se con ver tes se à nos sa
san ta fé ca tó li ca, vos en co men do mu i to que pra ti que is, com os di tos ca pi -
tães e ofi ci a is, a me lhor ma ne i ra que para isso se pode ter, e de mi nha par te 
lhes di re is que lhes agra de ce rei mu i to, te rem es pe ci al cu i da do de os
provo car a se rem cris tãos, e para eles mais fol ga rem de o ser, tra tem bem 
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todos os que fo rem de paz, e os fa vo re çam sem pre, e não con sin tam que lhes
seja fe i ta opres são nem agra vo algum, e, fa zen do-se-lhe, lho fa çam cor ri gir e
emen dar de ma ne i ra que fi quem sa tis fe i tos; e as pes so as que lhas fi ze rem
se jam cas ti ga das como for jus ti ça

XXIV – Hei por bem que, com os di tos ca pi tães e ofi ci a is, as sen -
te is os pre ços que vos pa re cer que, ho nes ta men te, po dem va ler as mer ca do -
ri as que na ter ra hou ver, e as sim as que vão do re i no e de qua is quer ou tras
par tes, para te rem seus pre ços cer tos e ho nes tos, con for me a qua li da de de
cada ter ra; e por eles se ven de rem, tro ca rem e es cam ba rem

XXV – Qu an do as sim for des cor rer as di tas ca pi ta ni as, irá
convos co Antônio Cardoso de Barros, que en vio por pro ve dor-mor de mi -
nha Fa zen da às di tas ter ras do Bra sil e, em cada uma das di tas ca pi ta ni as, vos 
in for ma re is se há ne las ofi ci a is de mi nha Fa zenda, e por que pro vi sões ser -
vem; e, não os ha ven do, ve re is se são ne ces sá ri os, e, sen do-os, os pro ve re is
com pa re cer do dito pro ve dor-mor de mi nha Fa zen da, para que sir vam até
eu de les pro ver

XXVI – E as sim vos in for ma re is das ren das e di re i tos que em
cada ca pi ta nia te nho e me per ten cem, e como se ar re ca da ram e des pen deram
até ago ra, o que fa re is com o dito prove dor-mor, con for man do-vos em
tudo com o seu re gi men to, em que isto mais lar ga men te vai de cla ra do

XXVII – Sou in for ma do que, nas di tas ter ras e po vo a ções do
Brasil, há al gu mas pes so as que têm na vi os e ca ra ve las, e an dam ne les de
umas ca pi ta ni as para ou tras, e que, por to das as vias e ma ne i ra que po dem,
sal te i am e rou bam os gen ti os que es tão de paz, e, en ga no sa men te, os me -
tem nos di tos na vi os e os le vam a ven der a seus ini mi gos e a ou tras par tes,
e que, por isso, os di tos gen ti os se ale van tam e fa zem guer ra aos cris tãos, e
que esta foi a prin ci pal ca u sa dos da nos que até ago ra são fe i tos; e por que
cum pre mu i to a ser vi ço de Deus e meu pro ver-se nis to, de ma ne i ra que se
evi te, hei por bem que, da qui em di an te, pes soa al gu ma de qual quer qua li -
da de e con di ção que seja, não vá sal te ar nem fa zer guer ra aos gen ti os, por
ter ra nem por mar, em seus na vi os nem em ou tros al guns, sem vos sa li cen -
ça ou do ca pi tão da ca pi ta nia de cuja ju ris di ção for, pos to que os tais gen ti -
os es te jam ale van ta dos e de guer ra; o qual ca pi tão não dará a dita li cen ça
senão nos tem pos que lhe pa re ce rem con ve ni en tes, e às pes so as de que confi e is
que fa rão o que de vem e o que lhes ele or de nar e man dar; e, indo al gu mas
das di tas pes so as sem a dita li cen ça, ou ex ce den do o modo que lhes o dito
ca pi tão or de nar quan do lhes der a dita li cen ça, in cor re rão em pena de morte
na tu ral e per di men to de toda sua fa zen da, me ta de para a ren di ção dos cativos 
e a ou tra me ta de para quem o acu sar; e este ca pí tu lo fa re is no ti fi car e apregoar 
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em to das as di tas ca pi ta ni as, e tras la dar nos li vros das câ ma ras de las, com
de cla ra ção de como se as sim apre go ou

XXVIII – Os que fo rem a tra tar e a ne go ci ar suas fa zen das por
mar, de umas ca pi ta ni as para ou tras, em na vi os seus ou de ou tras pes so as, ao 
tem po que os co me ça rem a car re gar, e, as sim, an tes de sa í rem do por to, o
farão sa ber ao pro ve dor de mi nha Fa zen da que es ti ver na ca pi ta nia onde o
tal na vio se aper ce ber, para fa zer as di li gên ci as que lhe em seu re gi men to
man do, acer ca das mer ca do ri as que se nos di tos na vi os hão de car re gar, e no
modo que hão de ter em os des car re ga rem nos lu ga res para onde as le va rem

XXIX – Hei por bem que, da qui em di an te, pes soa al gu ma não
faça, nas di tas terras do Bra sil, na vi os nem ca ra ve lão al gum, sem li cen ça, a
qual lhe vós da re is nos lu ga res onde for des pre sen te, con for me ao re gi men to
dos pro ve do res das di tas ter ras ca pi ta ni as, porque lhes man do que dêem a
dita li cen ça onde vos não es ti ver des, e tra ba lha re is com as pes so as que vos
pe di rem li cen ça para fa ze rem os di tos na vi os, que os fa çam de remo e sen -
do de quin ze ban cos, ou daí para cima, e que te nha de ban co a ban co três
pal mos de água; hei por bem que não pa guem di re i tos, nas mi nhas al fân degas 
do re i no, de to das as mu ni ções e apa re lhos que para os di tos na vi os fo rem
ne ces sá ri os, e, fa zen do-os de de zo i to ban cos e daí para cima, ha jam mais
qua renta cru za dos de mer cê, à cus ta de mi nha Fa zen da, para aju da de os
faze rem, como tudo é con ti do no re gi men to dos di tos pro ve do res, os qua is
qua ren ta cru za dos lhes hão de ser pa gos das mi nhas ren das das di tas ter ras 
do Bra sil, na ma ne i ra que se con tém no re gi men to do dito pro ve dor-mor

XXX – Pa re cen do-vos que, em al gu mas das di tas ca pi ta ni as, se
deve de fa zer al gum na vio de remo, à cus ta de mi nha Fa zen da, o mandare is
fa zer, e o dito pro ve dor-mor dará or dem como se faça, e as sim lhe or de na reis 
ar ti lha ria ne ces sá ria com que pos sa an dar bem ar ma do quan do cum prir, e
tudo se car re ga rá em re ce i ta so bre meu al mo xa ri fe, como se con tém no
regimen to do dito pro ve dor-mor

XXXI – Por quan to, por di re i to e pe las leis e or de na ções des tes
reinos, é man da do que se não dêem ar mas a mou ros, nem a ou tros in fiéis,
porque de se lhes da rem se se gue mu i to de ser vi ço de Nos so Se nhor e
prejuízo aos cris tãos, man do que pes soa al gu ma, de qual quer qua li da de e
con dição que seja, não dê, aos gen ti os da dita ter ra do Bra sil, ar ti lha ria,
arca bu zes, es pin gar das, pól vo ra nem mu ni ções para elas, bes tas, lan ças, e
es pa das e pu nha is, nem man chis nem fo i ces de cabo de pau, nem fa cas da
Ale ma nha nem ou tras se me lhan tes, nem algumas ou tras ar mas de qual quer
fe i ção que fo rem, as sim ofen si vas e de fen si vas; e, qual quer pes soa que o
con trário fi zer, mor ra por isso mor te na tu ral e per ca to dos seus bens,
metade para os ca ti vos e a ou tra me ta de para quem o acu sar; e man do aos
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juízes de cada po vo a ção das ca pi ta ni as da dita ter ra do Bra sil que, quan do
ti ra rem a de vas sa ge ral que são obri ga dos a ti rar cada ano so bre os ofi ci a is,
per gun tem tam bém por este caso, e, achan do al guns cul pa dos, pro ce de rão
contra eles pela dita pena, con for me as mi nhas or de na ções; e isto se não en ten -
de rá em ma chados, ma cha di nhas, fo i ces de cabo re don do, po dões de mão,
cunhas, nem fa cas pe que nas de ta chas e te sou ras pe que nas de dú zi as, porque
es tas co i sas po de rão dar aos gen ti os, e tra tar com eles, o correrão por mo e da 
como até agora cor re ram, pe las ta xas que lhes fo ram pos tas. E este ca pí tu lo
fa re is apre go ar em cada uma das di tas ca pi ta ni as e re gis trar nos li vros das
câ ma ras de las, com de cla ra ção de como se as sim apre go ou. E, pos to que
diga que esta de fe sa se não en ten da em ma cha dos, ma cha di nhas, fo i ces de
cabo re don do, po dões de mão, cu nhas ou fa cas pe que nas e te sou ras de
dúzias, hei por bem que em tudo se en ten da a dita de fe sa, até eu vos
man dar dispen sa ção do Papa, para se po der fa zer

XXXII – Por que, para de fen são das for ta le zas e po vo a ções das
ditas ter ras do Bra sil, é ne ces sá rio ha ver ne las ar ti lha ria e mu ni ções, e ar mas
ofen si vas e de fen si vas para sua se gu ran ça, hei por bem e man do que os ca pi -
tães das ca pi ta ni as da dita ter ra e se nho ri os dos en ge nhos e mo ra do res da
ter ra te nham a ar ti lha ria e ar mas se guin tes: cada ca pi tão, em sua ca pi ta nia,
será obri ga do a ter, ao me nos, dois fal cões e seis ber ços e seis me i os-berços, e
20 ar ca bu zes ou es pin gar das e pól vo ra para isso ne ces sá ria, e 20 bes tas e 20
lan ças ou chu ças , e 40 es pa das, e 40 cor pos d’armas de al go dão das que na
dita ter ra do Bra sil se cos tu mam; e os se nho ri os dos en ge nhos e fa zen das,
que por este re gi men to hão de ter tor res ou ca sas for tes, te rão, ao me nos,
qua tro ber ços e dez es pin gar das com a pól vo ra ne ces sá ria, e dez bes tas e 20
es pa das e dez lan ças ou chu ças e 20 cor pos d’armas de al go dão; e todo mo ra -
dor das di tas ter ras do Bra sil que ne las ti ver ca sas, ter ras ou águas, ou na vio,
terá, ao me nos, bes ta, es pin gar das, es pa da, lan ça ou chu ça; e este ca pi tu lo fa -
re is no ti fi car e apre go ar em cada uma das di tas ca pi ta ni as, com de cla ra ção
que os que não ti ve rem a dita ar ti lha ria, pól vo ra e ar mas, se pro ve jam de las,
da no ti fi ca ção a um ano. E, pas sa do o dito tem po e achan do-se que as não
têm, pa ga rão em do bro a va lia das ar mas que lhes fa le ce rem das que são
obriga dos a ter, a me ta de para os ca ti vos e a ou tra me ta de para quem os acusar

XXXIII –  O dito pro ve dor-mor terá cu i da do, quan do cor rer as
ditas ca pi ta ni as, de sa ber se as pes so as aci ma de cla ra das têm as di tas armas,
e de exe cu tar as pe nas so bre di tas nos que ne les in cor re rem; e, quan do ele
não for cor rer as di tas ca pi ta ni as, fará em cada uma de las esta di li gên cia o
pro ve dor de mi nha Fa zen da que es ti ver na dita ca pi ta nia, e, do que o tal
pro ve dor achar, fará au tos que en vi a rá ao dito pro ve dor-mor, para pro ce -
der por eles, se gun do for ma des te ca pí tu lo. E, que ren do al gu mas das di tas 
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pessoas pro ver-se lá das di tas co i sas ou de al gu mas de las, hei por bem que
se lhes dêem dos meus ar ma zéns, ha ven do-as ne les pe los pre ços que se
achar que nela cus tam pos tas, e a dita di li gên cia fará o dito pro ve dor-mor
ou os di tos pro ve do res na ar ti lha ria e ar mas que os ca pi tães são obri ga dos
a ter, e com as ou tras pesso as fa rão os di tos ca pi tães so men te, hei por
bem que o dito pro ve dor-mor ou os di tos pro ve do res fa çam a dita di li gência

XXXIV –  Por que, por bem do fo ral dado às ca pi ta ni as das di tas
ter ras, per ten cem a mim todo o pau, do dito Bra sil, e pes soa al gu ma não
pode nele tra tar sem mi nha li cen ça; e ora sou in for ma do que as pes so as a
que, por mi nhas pro vi sões, te nho con ce di do li cen ça para po de rem tra zer al -
gu ma quan ti da de do dito pau, o res ga tam por mu i to ma i o res pre ços do que 
seja e deve de va ler, e, por ha ve rem com mais bre vi da de, en ca re cem o dito
res ga te, de que se se guem e po dem se guir mu i tos in con ve ni en tes, hei por
bem que em cada ca pi ta nia, com o dito pro ve dor-mor de mi nha Fa zen da,
ca pi tão e ofi ci a is, e ou tras pes so as que vos bem pa re cer, pra ti que is a ma ne i ra
que se deve de ter para que as pes so as, a que as sim te nho dado as di tas li cen ças, 
pos sam ha ver o dito pau com o me nos pre ju í zo da ter ra que pu der ser, e
lhes li mi te is os pre ços que por ele hou ve rem de dar nas mer ca do ri as que
cor re rem na ter ra em lu gar de di nhe i ro, e, o que so bre isso se as sen tar, se
es cre ve rá no li vro da câ ma ra, para daí em di an te se cum prir 

XXXV – Sou in for ma do que mu i tas pes so as, das que es tão nas
di tas ter ras do Bra sil, se pas sam de umas ca pi ta ni as a ou tras sem li cen ça
dos ca pi tães de las, de que se se guem al guns in con ve ni en tes; e, que ren do
nis so pro ver, hei por bem que as pes so as que es ti ve rem em qual quer das
di tas ca pi ta ni as e se qui se rem ir para ou tra al gu ma, pe çam para isso li cen ça 
ao ca pi tão, a qual lhes ele dará, não ten do, ao dito tem po, tal ne ces si da de de 
gen te para que lhes deva de i xar de dar; e, quan do lhe as sim hou ver de dar
a dita li cen ça, se in for ma rá pri me i ro se a tal pes soa vi veu ou es te ve por sol -
da da, ou por qual quer ou tro par ti do, com al gu ma ou tra pes soa, e se cum -
priu o tem po de sua obri ga ção; e, achan do que o cum priu e não é obri ga do
a pessoa al gu ma, lhe dará a dita li cen ça e lhe pas sa rá para isso sua cer ti -
dão, em que o as sim decla re; e, le van do a dita pes soa a dita cer ti dão, será
re colhida em qual quer ou tra ca pi ta nia para onde for, e, não a le van do, o
capi tão dela a não re co lhe rá, e, re co lhen do-a, hei por bem que in cor ra em
pena de 50 cru za dos, me ta de para os ca ti vos e a ou tra para quem o acu sar;
e isto não ha ve rá lu gar nos de gre da dos, por que es tes es ta rão sem pre nas
capi ta ni as don de fo rem desem bar car, quan do des tes re i nos fo rem le va dos,
sem po de rem pas sar daí para ou tras ca pitani as. Este ca pí tu lo se apre go a rá
em cada uma de las, e se re gis tra rá nos li vros das câ ma ras
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XXXVI –  Por que uma das prin ci pa is co i sas que mais cum pre
para as di tas ter ras do Bra sil me lhor po de rem po vo ar, é dar or dem como os 
cor sá ri os que a elas fo rem se jam cas ti ga dos, de ma ne i ra que não se atre vam 
a ir lá, vos en co men do mais que te nha is es pe ci al cu i da do de, tan to que sou -
ber des que há cor sá ri os em al gu ma par te da dita cos ta, ir des a eles com os
na vi os e gen te que vos pa re cer bem, e tra ba lha re is por tomá-los, e, to man -
do-os, pro ce de re is con tra eles da ma ne i ra que se con tém em uma pro vi são
mi nha, que para isso le va re is; e não po den do-vos ir em pes soa, ou, pa re cen -
do-vos, por al gu mas ra zões, mais meu ser vi ço não ir des, man da re is em vos -
so lu gar uma pes soa de con fi an ça que vos bem pa re cer, à qual da re is por
re gi men to o que deve fa zer

XXXVII –  E, por que para isso se po der bem fa zer e para me lhor 
guar da e de fen são do mar e da ter ra, será ne ces sá rio ha ver al guns na vi os
de remo nas ca pi ta ni as onde os di tos cor sá ri os mais cos tu mam de ir, vós,
com o dito pro ve dor-mor de mi nha Fa zen da e com os ca pi tães, pro ve do res
e ofi ci a is das tais ca pi ta ni as, e com as mais pes so as que vos pa re cer que o
bem en ten dam, pra ti ca re is a ma ne i ra que se terá para se fa ze rem os di tos
na vi os de remo, e de que ta ma nho e em que ca pi ta ni as se fa rão, e a ma ne i ra 
de que se po de rão sus ter e pro ver e ar mar quan do for ne ces sá ri os, e quan -
tos de vem de ser, e à cuja cus ta se de vem de fa zer, e que ca pi ta ni as re ce -
bem dis to mais fa vor, para con tri bu í rem nas des pe sas ne ces sá ri as para
isso; e, do que as sen tar des, fa re is auto que me en vi a re is, para, com vos sa
in for ma ção, pro ver nis so como hou ver por meu ser vi ço

XXXVIII –  Como for des na dita Ba hia, es cre ve re is aos ca pi tães
das ou tras ca pi ta ni as que, tan to que sou be rem que na dita cos ta há cor sá ri -
os, vo-lo es cre vam, in for man do-se pri me i ro das ve las que são e de que ta -
ma nho, e da gen te que tra zem, e a pa ra gem em que es tão, para vos pro ver -
des nis so pela ma ne i ra so bre di ta ou como vos pa re cer mais meu ser vi ço, e,
que, en tre tan to, acu dam a isso, ten do apa re lho para os se gu ra men te po de -
res fa zer

XXXIX –  Por que ha ve rei por mu i to meu ser vi ço des co brir-se o
mais que pu der ser, pelo ser tão aden tro da ter ra da Ba hia, vos en co men do
que, tan to que hou ver tem po e dis po si ção para se bem po der fa zer, or de ne -
is de man dar al guns ber gan tins tol da dos e bem pro vi dos do ne ces sá rio, pe -
los rios de Pa ra gua çu e de São Fran cis co, com lín guas da ter ra e pes so as de
con fi an ça que vão pe los di tos rios aci ma o mais que pu de rem na par te do
oes te; e, para onde fo rem, po nham pa drões e mar cas, e, de como os pu se -
ram, fa çam as sen tos au tên ti cos, e as sim dos ca mi nhos que fi ze rem e de
tudo o que acha rem; do que nis to fi zer des e o que su ce der, me es cre ve re is
mi u da men te.
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 XL  –  Enco men do-vos e man do-vos que as co i sas con ti das nes te
regi men to cum pra is e fa ça is cum prir e guar dar, como de vós con fio que o
fareis. Jerônimo Correia o fez, em Alme i rim, aos 17 de de zem bro de 1548. 

Extra í do de ori gi nal na Bi bli o te ca de Évo ra - Co le ção de Ma nus cri tos Re la ti vos à His tó ria do
Bra sil. Pág. 79.
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10 
NOMEAÇÃO DE TOMÉ DE SOUSA PARA O CARGO DE
GOVERNADOR-GERAL DO BRASIL – CARTA DO REI 

D. JOÃO III  (7 JANEIRO 1549)

Dom João, por gra ça de Deus, rei de Por tu gal e Algar ves, da quém
e da lém mar, em Áfri ca, se nhor de Gu i né, e da con quis ta, na ve -
ga ção, co mér cio de Etió pia, Ará bia, Pér sia e da Índia, etc. A

quan tos esta mi nha car ta vi rem, faço sa ber que, vendo eu quan to cum pre a
ser vi ço de Deus e meu con ser var e eno bre cer as ca pi ta ni as e po voações que
tenha nas mi nhas ter ras no Bra sil, or de nei ora de man dar fa zer uma for ta le za e 
povoa ção gran de e for te na Ba hia de To dos os San tos, por ser para isso o
mais con ve ni en te lu gar que há nas ditas ter ras do Bra sil, para dali se dar
fa vor e aju da às ou tras po vo a ções, e se mi nis trar justi ça e pro ver nas co i sas 
que cum prem a meu ser vi ço e aos ne gó ci os de mi nha Fa zen da; e, a bem das 
par tes e pela mu i ta con fi an ça que te nho em Tomé de Sou sa, fi dal go de mi -
nha casa, que, nas co i sas de que o en car re gar, me sa be rá bem-servir e o fará
com o cu i da do e a di li gên cia que se dele es pe ra, e como o até aqui tem fe i to
nas co i sas de meu ser vi ço, de que foi en car re ga do, hei por bem e me apraz
de lhe fa zer mer cê dos car gos de ca pi tão da po vo a ção e ter ras da dita Ba hia
de To dos os San tos, e de go ver na dor-geral da dita ca pi tâ nia e das ou tras
ca pi tâ ni as e ter ras da cos ta do dito Bra sil, por tem po de três anos, e com
400.000 re a is de or de na do em cada um ano, pa gos, à cus ta de mi nha Fazenda, 
ao te sou re i ro de mi nhas ren das e di re i tos que há de es tar na po vo a ção da
dita Ba hia, por car ta so men te que será re gis tra da no livro de sua des pe sa,
pelo es cri vão de seu car go; e pelo tras la do dela e co nhe ci men to do dito
Tomé de Sou sa, man do que lhe se jam le va dos em con ta os di tos 400.000
reais que lhe as sim pa gar em cada um ano. No ti fi co as sim a to dos os ca pi tães
e go ver na do res das di tas ter ras do Bra sil, ou a quem seus car gos tiverem, e aos 
ofi ci a is da Jus ti ça e de mi nha Fa zen da em elas, e aos mo ra do res das di tas



terras; e a to dos em ge ral e a cada um em es pe ci al, man do que hajam ao
dito Tomé de Sou sa por ca pi tão da dita po vo a ção e ter ras da Ba hia e
gover na dor-geral da dita ca pi ta nia e das ou tras ca pi ta ni as e ter ras da dita
cos ta, como dito é. E lhes obe de çam e cum pram e fa çam o que lhes o dito
Tomé de Sou sa, de mi nha par te, re que rer e mandar, se gun do for ma dos re gi -
men tos e pro vi sões mi nhas que para isso leva, e lhe ao diante fo rem en vi a das, 
sem em bar go de, pe las do a ções por fim fe i tas aos ca pi tães das di tas ter ras
do Bra sil, lhes ter con ce di do que, nas ter ras das di tas ca pi ta ni as, não en -
trem, em tem po al gum, cor re ge dor nem al ça da, nem ou tras al gu mas jus tiças, 
para ne las usa rem de ju ris di ção al gu ma, por ne nhu ma via nem modo que
seja, nem me nos se jam os di tos ca pi tães sus pen sos de suas capita nias e
juris di ções de las; e, as sim, sem em bar go de, pe las di tas do a ções, lhes ter con -
cedido al ça da nos ca sos cí ve is, as sim por ação nova como por ape la ção e
agra vo, até a quan tia de 100.000 re a is; e, nos ca sos cri mes, até mor te na tu ral, 
in clu si ve em es cra vos e gen ti os, e em peões, cris tãos, ho mens li vres, em to dos 
os ca sos as sim para ab sor ver como para con denar; e, nas pes so as de mais qua -
li da de, até dez anos de de gre do e cem cru za dos de pena, sem ape lação, nem
agra vo; por quan to por al gu mas jus tas ca u sas e res pe i tos que me a isso mo -
vem, hei ora por bem, de mi nha cer ta ciên cia, por esta vez para es tes ca sos e 
para todo o con ti do nos re gi men tos que o dito Tomé de Sou sa leva, der rogar
as di tas doa ções e tudo ne las con ti do en quan to fo rem con tra o que se
contém nes ta car ta e nos di tos re gi men tos e pro vi sões, pos to que nas di tas
do a ções haja al gu mas cláu su las der ro ga tó ri as ou ou tras qua is quer, de que,
por di re i to e mi nhas or de na ções, se de ves se de fa zer ex pres sa e es pe ci al
men ção e der ro ga ção; as quais hei por aqui ex pres sas e de cla ra das, como se
de ver bo ad ver bum fos sem nes ta car ta escritas, sem em bar go de qua is quer
di re i tos, leis e or de na ções que haja em con trá rio, e da orde na ção do livro
II, tí tu lo 49, que diz que ne nhu ma or de na ção se en ten da ser der ro ga da se da
subs tância dela se não fi zer ex pres sa men ção, por que tudo hei por bem e
man do que se cum pra e guar de de mi nha cer ta ciên cia. E o dito Tomé de
Sou sa ju ra rá, na Chan ce la ria, aos San tos Evan ge lhos, que bem e ver da de i ra -
mente ser vi rá, guar dan do em tudo, a mim, meu ser vi ço e às par tes, seu
dire i to. E, por fir me za do que dito é, lhe man dei pas sar esta car ta, por mim
as si na da e se la da do meu selo pen den te. Bar to lo meu Fróis a fez, em Almerim,
aos sete dias do mês de ja ne i ro do ano do nas ci men to de Nos so Se nhor
Jesus Cris to de mil quinhen tos e qua ren ta e nove.

Extra í do do Arqui vo Na ci o nal da Tor re do Tom bo. Chan ce la ria de D. João III, liv. 55, fl. 120.
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11  
CARTA–RELATÓRIO DE TOMÉ DE SOUSA

 (1º JUNHO 1553)

“Se nhor – Eu che guei a esta ci da de do Sal va dor, [de po is] de cor rer
a cos ta – como ti nha es cri to a V.A. – no pri me i ro de maio des te
pre sen te ano, e achei aqui Ma nu el da Fon se ca, em uma na ve ta 

em que trou xe ra fa zen da e di nhe i ro para esta ci da de, e aqui che gou bem e a 
bom re ca do, como lar ga men te por ele te nho es cri to a V. A., por que o des pe di 
logo a ir to mar car ga em Per nam bu co, por me as sim pa re cer bem e pro ve i to 
de vos sa Fa zen da, e que fi que aqui car re gan do a ar ma da em que fui – que é 
uma nau e duas ca ra ve las – de ma de i ra para co lo ca ção e re pa ros de bom bar das
e para ou tras co i sas, como te nho por avi so dos ar ma zéns do Re i no, e pa re -
ceu-me que nes te tem po e tar dan ça vi es se a nau de que V. A. me es cre ve
que me faz mer cê de man dar ir nela, e por me pa re cer que tar da va e que
es tan do a ar ma da aqui cor ria ris co por não ter com que con ser tar, nem me veio 
do re i no e que tam bém che ga ria a essa cos ta no in ver no, que é gran de
tra ba lho para os na vi os, me pa re ceu bom con se lho e pro ve i to de vos sa Fa zen -
da man dar Pero de Góis nes tes na vi os com a dita ma de i ra, e a nau quan do
vier far-se-á o que V. A. man dar e pa re cer bem ao tem po que che ga rem e nes ta
par te me pa re cer que está tudo as sim bem or de na do.

”Eu cor ri esta cos ta toda e me pa re ce que nis so fiz mu i to ser vi ço
a V. A. e bem à ter ra. Ao me nos fiz tudo o que pude e en ten di, e gas tei tudo 
o que ti nha – e não falo no gas tar para pe dir al gum al vi tre a V. A. para
minhas dí vi das, se não para que V. A. sa i ba que o que me deu fogo de a o
des pen der em seu ser vi ço, ver da de i ra men te que se ou sa ra de fa zer no vi da -
de que me me te ra em uma ca ra ve la a ir dar con ta a V. A. de mu i tas co i sas
que se não po dem es cre ver, e vai mu i to ne las em as di zer e lem brar a V. A.
para o bem des tas par tes, e pois já isto não pode ser di re i to as que me parecem 
mais ne ces sá rio por o mais bre ve modo que eu pu der, e o mais re me to a



Pero de Góis, que além de sa ber des ta ter ra mais que ou trem, pas sou e viu
tudo co mi go. 

”It. To das as vi las e po vo a ções de en ge nhos des ta cos ta fiz cer car 
de ta i pa com seus ba lu ar tes e as que es ta vam ar re da das do mar fiz che gar
ao mar e lhe dei toda a ar ti lha ria que me pa re ceu ne ces sá ria, a qual está
entre gue aos vos sos al mo xa ri fes por que os ca pi tães não querem ter a que
são obri ga dos a ter, nem têm fa zen das por onde os obri gue a isso. Orde ne
V. A. nis to o que lhe pa re cer seu ser vi ço, e man dei em to das as vi las fa zer
ca sas de au diên cia e de prisão e en di re i tar al gu mas ruas, o que tudo se fez
sem opres são do povo e com fol ga rem mu i to de o fa zer, que dis to são
grandes par te i ra [sic].

”It. Como dis se a V. A., não fa rei se não as lem bran ças mu i to
neces sá rias, sem as qua is esta ter ra se não po der a sus ten tar se não se um
homem pode vi ver sem ca be ça.

”V. A. deve man dar que os ca pi tães pró pri os re si dam em suas
capita ni as, e quan do isto não [for pos sí vel] por al guns jus tos res pe i tos,
ponham pes so as de que V. A. seja con ten te, por que os que ago ra ser vem de
ca pi tães não os co nhe ce a mãe que os pa riu, e eu ago ra ti rei um da ca pi ta nia 
dos Ilhéus –  que é a me lhor co i sa des ta cos ta para fa zen das e que mais agora
ren de para V. A. –  por ser cris tão-novo e acu sa do pela San ta Inqui si ção e
não se para o tal car go em modo al gum, o qual man dou o fi lho de Jor ge de
Fi gue i re do, que Deus haja, e pro vi de ca pi tão um ho mem hon ra do e abas ta -
do e de boa cas ta que vive na dita ca pi ta nia, e que sir va en quan to V. A. não
pro ver ou o ca pi tão da ter ra, é João Gon çal ves Dor mun do, que fi dal go e de
cota d’armas por uma pro vi são de V. A.“.

So bre Per nam bu co

”It. Que a Jus ti ça de V.A. en tre em Per nam bu co e em to das as
capita ni as des ta cos ta e dou tra ma ne i ra não se deve de tra tar da Fa zen da
Vª  ti ver nas di tas ca pi ta ni as nem me nos da jus ti ça que se faz.“

No Espí ri to San to

”It. O Espí ri to San to é a me lhor ca pi ta nia e a mais abas ta da
que há nes ta cos ta, mas está tão per di da como o ca pi tão dela, que é Vasco
Fernan des Cou ti nho, eu o pro vi o me lhor que pude, mas V. A. deve
mandar ca pi tão ou Vas co Fer nan des que se ve nha para ela, e isto com
bre vi dade.“

No Rio de Ja ne i ro
”It. Por mu i tas ve zes te nho es cri to a V. A. que man de a es tas partes

até dez criados seus e que se jam ho mens que te nham al gu ma obri ga ção e
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hon ra para ser vi rem nas ca pi ta ni as de ofi ci a is de sua Fa zen da e de ca pi tães
e dou tras co i sas quan do cum prir.

“Eu en trei no Rio Ja ne i ro, que está nes ta cos ta, na ca pi ta nia de
Mar tim Afon so, 50 lé guas de S. Vi cen te e 50 do Espí ri to San to. Man do o
debu xo dela a V. A., mas tudo é gra ça o que se dela pode di zer, se não que
pin te quem qui ser como de se je um Rio isso tem este de Janeiro. Pa re ce-me
que V. A. deve man dar fa zer ali uma po vo a ção hon ra da e boa, por que já
nes ta cos ta não há rio em que en trem fran ce ses se não nes te, e ti ram dele
mu i ta pi men ta, e fui sa be dor que um ano ti ra ram 50 pi pas e ti ra rão quan tas
qui se rem pa gar. Os ma tos an dam da qua li da de deste de cá, de que V. A. ali
de ter ou tro ou vi dor-geral, por que está em pas sa gem para toda a cos ta dali
e des ta ci da de ser pro vi da com Jus ti ça e com bre vi da de por res pe i to das
mon ções, e se eu não fiz for ta le za este ano no dito Rio, como me V. A. es cre -
via, foi por que o não pude fa zer por ter pou ca gen te e não me pa re cer siso
de sar mar-me por tan tas par tes, e acer ca des te caso e de ou tra baía que se
cha ma Angra dos Reis e dará a V. A. lar ga in for ma ção Pero de Góis.“

Ca pi ta nia de S. Vi cen te

”S. Vi cen te, ca pi ta nia de Mar tim Afon so, é uma ter ra mu i to
hon ra da e de gran des águas, ser ras e cam pos. Está a Vila de S. Vi cen te si tu -
a da em uma ilha de três lé guas de com pri do e uma de lar go, na qual ilha se
fez ou tra vila que se cha ma San tos, a qual se fez por que a de S. Vi cen te não
ti nha bom por to e a de San tos, que está uma lé gua da de S. Vi cen te, tem o
me lhor por to que se pode ser e to das as naus do mun do po de rão es tar nele
com os pro i zes den tro em ter ra. Esta ilha me pre ce pe que na para duas vi las.
Pa re cia-me bem ser uma só e toda a ilha ser ter mo dela. Ver da de é que a
Vila de S. Vi cen te diz que foi a pri me i ra que se fez nes ta cos ta, e diz ver da -
de, e tem uma igre ja mu i to hon ra da e hon ra das ca sas de pe dra e cal com
um co lé gio dos ir mãos de Je sus. San tos pre ce deu-a em por to e em sí tio, que
são duas gran des qua li da des, e nela es tão já a al fân de ga de V. A. Orde na rá
V. A. nis to o que lhe pa re cer bem, que eu hou ve medo de des fa zer uma vila
a Mar tim Afon so, ain da que lhe acres cen tas se três: a Ber ti o ga, que me V. A.
man dou fa zer, que está cin co lé guas de S. Vi cen te, na boca do rio por onde 
os ín di os lhe fa zi am mu i to mal eu a ti nha já man da do fa zer da ma ne i ra que
ti nha es cri to a V. A., sem cus tar nada, se não o tra ba lho dos mo ra do res, mas
ago ra que a vi com os olhos e as car tas de V, A., a or de nei e acres cen tei dou tra 
ma ne i ra, que pa re ceu a to dos bem, se gun do V. A. verá por este de bu xo, e
or de nei ou tra vila no co me ço do cam po des ta Vila de S. Vi cen te, de mo ra do res 
que es ta vam es pa lha dos por ele, e os fiz cer car e ajun tar, para se po de rem
apro ve i tar to das as po vo a ções des te cam po, e se cha ma a Vila de San to
André, por que onde a si tu ei es ta va uma er mi da des te após to lo, e fiz ca pi tão 
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dela a João Ra ma lho, na tu ral do ter mo de Co im bra, que Mar tim Afon so já
achou nes ta ter ra quan do cá veio. Tem tan tos fi lhos, ne tos e bis ne tos e des cen -
den tes dele [que] o não ouso de di zer a V. A. Não tem cãs na ca be ça nem no
ros to e anda nove lé guas a pé an tes de jan tar. E or de nei ou tra vila na bor da
des te cam po ao lon go do mar, que se cha ma a Con ce i ção, de ou tros mo ra do -
res que es ta vam der ra ma dos pelo dito cam po, e os ajun tei e fiz cer car e vi -
ver em or dem, e além des tas duas po vo a ções se rem mui ne ces sá ri as para o
bem co mum des ta ca pi ta nia, fol guei de o fa zer pelo que di rei em ou tro
item aba i xo des te. Estas dias vi las de S. Vi cen te e San tos não es tão cer ca das
e as ca sas de [tal] ma ne i ra es pa lha das que se não po dem cer car se não com mu -
i to tra ba lho e per da dos mo ra do res, por que têm ca sas de pe dra e cal e gran des
quin ta is, e tudo fe i to em de sor dem, por onde lhe vão veio ou tra me lhor te -
lha que em cada uma de las que fa zer-se no me lhor sí tio que pu der e mais con -
vi nhá vel, para sua de fen são, cada uma seu cas te lo, e des ta ma ne i ra fi ca rão
bem, se gun do a qua li da de da ter ra, e deve-se logo pro ver nis to quem com
ra zão o deve fa zer, por que dou tra ma ne i ra es tão mal.“

So cor ro a cas te lha nos

”Item. De Cas te la par tiu uma ar ma da com 300 pes so as, pou co
mais ao me nos, para o rio da Pra ta, a qual par te dela na ilha do Prín ci pe, na
cos ta da Gu i né, e par te na cos ta en tre o Rio da Pra ta e S. Vi cen te, 60 lé guas
dele, onde se cha ma o Rio dos Pa tos, se per deu qua se toda, e se sal va ram
so men te 60 pes so as qua se a me ta de mu lhe res, onde en tra va a mu lher do
go ver na dor, que tam bém fa le ceu, que se cha ma va Fer nan do de Sa ra i va, e
suas fi lhas e pa ren tes, em que eram nove ou dez mu lhe res fi dal gas, afo ra
ou tras. Os ín di os, como vi ram que era gen te que se pa re cia co nos co e di ze -
rem-lhes eles que eram ir mãos nos sos, não lhes fi ze ram mal al gum, an tes
mu i to aga sa lha do. Como se viam as sim per di dos veio um ca pi tão da que la
cam pa nha, que se cha ma va João de Sa la zar, que foi cri a do do Du que de
Ave i ro, a quem fez de i tar o há bi to de San ti a go. Em che gan do este ho mem a 
S. Vi cen te, che guei eu, e me pe diu que man das se bus car aque les ho mens e
mu lhe res que es ta vam ali per di dos, pa re ceu-me ser vi ço de Deus e de V. A.
man dá-los bus car em um na vio e tra zê-los a S. Vi cen te, pa re cen do-me que
as mu lhe res vi rão tão en fa das dos tra ba lhos que pas sa ram que ca sa rão aí
com quem lhes der de co mer e os ho mens que fa rão cada um sua roça. E
[re] par tiu com eles, des sa po bre za mi nha que le va va, e não foi tão pou co
que não fos se mais do que eu ti nha de meu de trin ta e cin co anos.“

O por que ”fol guei“ de fa zer aque las vi las...

”Item. Pelo Rio da Pra ta ar ri ba, 300 lé guas da bar ra ao nor te e ao
nor des te, está um po vo a ção gran de de cas te lha nos, da gen te que ali le vou
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D. Pe dro de Men don ça, a qual está 25 gra us e um quar to, e S. Vi cen te está
em 23 e 3 quar tos. Foi-se ago ra des co brin do, pou co a pou co, que esta povoa ção, 
que se cha ma a ci da de de Assun ção, está mu i to per to de S. Vi cen te – e não
de vem de pas sar de cem lé guas por que pela al tu ra se vê logo cla ra men te.
Pa re ce-nos a to dos que esta po vo a ção está na de mar ca ção de V. A., e se
Cas te la isto ne gar, mal pode pro var que é Ma lu co seu, e se es tas pa la vras
pa re cem a V. A. de mau es pe ri quo [sic] e pio cos mó gra fo, terá V. A. mu i ta
ra zão – que eu não sei nada dis to, se não de se jar que todo o mun do fos se de 
V. A. e de vos so her de i ros.

”Achei que de S. Vi cen te se co mu ni ca vam mu i to com os cas te lha -
nos e tan to que, na al fân de ga de V. A., ren deu este ano pas sa do cem cru za dos
de di re i tos de co i sas que os cas te lha nos tra zem a ven der. E pôr se com esta
gen te que pa re ce que por cas te lha nos não se pode V. A. de sa pe gar de les ne -
nhu ma par te, or de nei, com gran des pe nas, que este ca mi nho se evi tas se, até o
fa zer sa ber a V. A., e por nis to gran des guar das, e foi a ca u sa por onde fol guei
de fa zer as po vo a ções que te nho dito no cam po de S. Vi cen te, de ma ne i ra que
me pa re ce que o ca mi nho es ta rá ve da do. Acu da V. A. com mu i ta bre vi da de, a
man dar o que nis to há por seu ser vi ço, e em todo o modo res pon da V. A. este
ca pí tu lo, que em co i sas tão no vas não me sei de ter mi nar, por que a ten ção dos
cas te lha nos era irem-se por ter ra para a sua po vo a ção.“

A res pe i to dos je su í tas

”Item. Os ir mãos da Com pa nhia de Je sus fa zem nes ta ter ra
mu i to ser vi ço a Deus por mu i tas vias, como por ve zes te nho es cri to a V.
A. Têm eles gran de fer vor de irem pela ter ra a den tro, a fa zer ca sas no
ser tão en tre gen tio, e lho de fen di [pro i bi] de ma ne i ra e com as pa la vras
com que se de vem de fen der as tais obras, di zen do-lhes que as sim como
se for V. A. alar gan do se vão eles tam bém, e que se qui ses sem en trar pela 
ter ra a den tro que o fa çam dois e três, com suas lín guas a pre ga rem ao
gen tio, mas irem a fa zer casa en tre eles me não pa re ce bem por ago ra se -
não em nos sa com pa nhia.

”Sin to isto mu i to e de ma ne i ra que o to mem como mar tí rio
que lhes eu des se. V. A. acu da logo a isto, logo, por que não que ria eu ter,
com ho mens tão vir tu o sos e tan to meus ami gos, di fe ren ças de pa re ce res,
por que sem pre te nho o meu por pior, e se não para toda esta cos ta con tra
esta opi nião não ou sa va eu de lho im pe dir.“

Armas cas te lha nas 

“It. De S. Vi cen te até o Rio da Pra ta es ta vam al gu mas ar mas de
Cas tela em al gu mas Par tes, Man dei-as ti rar e de i tar no mar, e pôr as de V. A.“
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Em bus ca do ouro

”It. Cor ren do esta cos ta achei en tre o gen tio novo mais quen te de 
ouro, do que me a mim pa re ce nem pa re ce rá até que o vejo. Pelo mu i to que
o de se jo, to da via, or de nei doze ho mens e um clé ri go, ir mão da Com pa nhia
de Je sus, como eles e es tão para en trar pela ter ra fir me pela via de Por to
Segu ro, e por Per nam bu co são já en tra dos ou tros, que re rá nos so Senhor
que pois V.A. par te tam bém com ele do que tem tra ta rão es tes ho mens nova 
de al gum gran de te sou ro.“

Extra í do de TAPAJÓS, Vi cen te Cos ta San tos. His tó ria Admi nis tra ti va do Bra sil, Bra sí lia: EdUnB,
1983, Vo lu me 2. Págs. 94-104.
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12  
CARTA DO PADRE NÓBREGA A 

JOÃO RAMALHO  (31 AGOSTO 1553)

I.H:S.Paz Chris ti. Esta es cre vo a Va. Ra., es tan do no sertão
des ta Ca pi tania de São Vi cen te onde fi quei este
ano, vin do da ar ma da.

O fru to que nes ta ter ra se faz pe las car tas dos Irmãos, que es tão
em São Vi cen te, o sa be rão, por que es cre ve ram de mais per to.

Ontem, que foi dia da De go la ção de São João, vin do a uma alde ia,
onde se ajuntam no va men te e apar ta mos que se con ver tem e onde pus dois 
Irmãos para os dou tri nar, fiz so le ne men te uns 50 ca te cú me nos, dos qua is
te nho boa es pe ran ça de que se rão bons cris tãos e me re ce rão o ba tis mo e
será mos tra da por obras a fé que to mam ago ra.

Eu vou adi an te bus car al guns es co lhi dos que Nos so Se nhor terá
entre es tes gen tios; lá an da rei até ter no vas da Ba hia dos Pa dres que cre io
que se rão vin dos.

Pedro Cor re ia foi já adi an te a de nun ci ar pe ni tên cia em re mis são
dos seus pecados. Le vou to dos os mo dos com que mais nos pa re ce que
ga nha re mos as von ta des dos gen ti os. Os mo ços prin ci pal men te vêm-se
para nós de to dos as par tes.

Nes te cam po está um João Ra ma lho, o mais an ti go ho mem que está 
nes ta ter ra. Tem mu i tos fi lhos e mui apa ren ta dos em todo este ser tão. E o mais 
ve lho de les levo ago ra co mi go ao ser tão por mais au to ri zar o nos so mi nis té rio.
João Ra ma lho é mu i to co nhe ci do e ve ne ra do en tre os gen ti os e tem fi lhas ca sa -
das com os prin ci pa is ho mens des ta Ca pi ta nia e to dos es tes fi lhos e fi lhas são
de uma ín dia, fi lha dos ma i o res e mais prin ci pa is des ta ter ra.

De ma ne i ra que nele e nela e em sus fi lhos es pe ra mos ter gran de
meio para a con ver são des tes gen ti os.

Este ho mem para mais aju da é pa ren te do Pa dres Pa i va e cá se
co nhe ce ram. Quan do veio da ter ra, que ha ve rá 40 anos e mais, de i xou a sua 
mu lher lá viva, e nun ca mais sou be dela, mas que lhe pa re ce que deve ser



mor ta, pois já vão tan tos anos. De se ja mu i to casar-se com a mãe des tes
seus fi lhos. Já para lá se es cre veu e nun ca veio res pos ta des te seu ne gó cio.

Por tan to, é ne ces sá rio que Va. Ra. en vie logo a Vou ze la, ter ra do
P. Mes tre Si mão, e da par te de Nos so Se nhor lho re que iro: por que este
homem es ti ver em es ta do de gra ça fará Nos so Se nhor por ele mu i to nes ta
terra. Pois es tan do ele em pe ca do mor tal, por sua ca u sa a sus ten tou até agora. 

E pois isto é cou sa de tan ta im por tân cia man de Va. Ra. Logo sa ber a
cer ta informa ção de tudo o que te nho dito.

Nes ta ter ra há mu i tos ho mens que es tão aman ce ba dos e de se jam 
ca sar-se com elas e será gran de ser vi ço de Nos so Se nhor. Já te nho es cri to que
nos al can cem do Papa fa cul da de para nós dis pen sar mos em to dos es tes casos,
com os ho mens que an dam nes tas par tes de infiéis. Por que uns dor mem
com duas ir mãs e de se jam de po is que têm fi lhos de uma, ca sar-se com ela e
não po dem. Ou tros têm ou tros im pe di men tos de afi ni da de e con san güi ni -
da de, e para tudo e para re mé dio de mu i tos se de ve ria isto logo im pe trar
para sos se go e qui e ta ção de mu i tas cons ciên ci as.

E o que te mos para os gen ti os se de ve ria tam bém ter e ha ver
para os cris tãos des tas par tes, ao me nos até que do Papa se al can ce ge ral
indul to. Si o Nún cio ti ver po der ha jam dele dis pen sa par ti cu lar para este
mes mo João Ra ma lho po der ca sar com esta ín dia, não obs tan te que hou vesse
co nhe ci do ou tra sua irmã e qua is quer ou tras pa ren tas dela,. E as sim para
ou tros dois ou três mes ti ços, que que rem ca sar com ín di as de quem têm
filhos, não obs tan te qual quer afi ni da de que en tre eles haja.

Nis to se fará gran de ser vi ço a Nos so Se nhor. 
E si isto cus tar al gu ma cou sa ele o en vi a rá de cá em açú car. Haja

lá al gum vir tu o so que lh’o em pres te, por quan to me achei nes tas ne ces si dade e 
com gran de de se jo de ver tan tas al mas re me di a das.

Escrevo isto a Va. Ra. Para na pri me i ra em bar ca ção man dar respos -
ta a esta Ca pi ta nia de S. Vi cen te.

O dema is es cre ve rei para a ida dos na vi os, se me achar em parte
para isso; e senão os Pa dres e Irmãos su pri rão. A uma car ta, que nes te São
Vi cen te re ce bi, te nho já res pon di do. As que vi e rem por via da Baía ain da
não as vi. E’ mais fá cil vir de Lis boa re ca do a esta Ca pi ta nia do que da Baía. 

Vale, Pa ter. Des te ser tão a den tro, úl ti mo de agos to de 1553 anos.
Fi lho inú til de Va. RA. 
Nó bre ga.

Extra í do de PRADO, J. F. de Alme i da. Pri me i ros Po vo a do res do Bra sil (1500-1530). São Pa u lo:
Com pa nhia Edi to ra Na ci o nal, 1939, Vo lu me 37. Págs. 96-98.
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13 
A DESCOBERTA DE OURO 

(21 ABRIL 1562)

Se nhor. Por uma nau que des ta Ca pi ta nia de S. Vi cen te par tiu para
esse Re i no no ano pas sa do, es cre vi a Vos sa Alte za como vin do a esta 
ca pi ta nia o go ver na dor Mem de Sá lhe pa re ce ra vos so ser vi ço que eu 

fos se por este adentro com um ho mem que V. A. de lá man dou a bus car
minas de ouro e pra ta e como fora a mi nha cus ta a gen te que le va ra co mi go
e que an da ria de jor na da 300 lé guas e por res pe i to das águas que se vi nham 
me tornei as amos tras do que trou xe man dei a V. A. e ao go ver na dor à
Bahia para que por am bas as vias sou bes se o que acha ra da que la vi a gem.

Por eu vir do en te do cam po e não po der logo a tor nar, tor nei logo a 
man dar o mi ne i ro Luís Mar tins ao ser tão em bus ca do ouro e quis Nos so
Senhor que o achas se em seis pon tos a 30 lé guas des ta vila tão bom como o da
Mina e dos mes mos qui la tes e a amos tra que trou xe mun do da qui ao go ver na -
dor da Ba hia por as sim o de i xar man da do e o man do cha mar que ve nha dar
ordem como se es tas mi nhas hão de be ne fi ci ar por ele o de i xar as sim or de nado
aqui quan do se foi que não se bo lis se em ne nhu ma co i sa sem ele vir o que
faria logo em vin do meu re ca do e a isso man do um ber ga tim à Ba hia por que
lhe es cre vo as no vas des te ouro para nis so ver o que lhe pre ce mais ser vi ço de 
V. A. o po der ou me es cre ve que o faça.

Nas mi nhas ter ras achei umas pe dras ver des que pa re cem es me -
ral das mu i to fhgor mo sas, não ou sei man dá-las por este na vio a V. A. por as 
não aven tu rar a tão fra ca pas sa gem, to da via, man do a amos tra de las e da
pe dra em que nas ce e o mes mo man do ao go ver na dor da Ba hia para que vá 
por duas vias a V. A. e vin do o go ver na dor logo aqui, como cre io que virá, e 
dan do boa em bar ca ção para o Re i no man da rei a V. A. as ma i o res e de mais
pre ço.

Man de V. A. olhar por esta ter ra e man de a pro ver de pól vo ra de 
bom bar da e de es pin gar da e pe lou ros e chum bo e bom bar de i ros, por que



tem mu i ta ne ces si da de dis so e com bre vi da de, por que é mu i to ami ú de
com ba ti da pe los con trá ri os e te nho gran de re ce io que se per ca se V. A. a
não pro ver logo e não man dar po vo ar o Rio de Ja ne i ro, por que não fal tam
fran ce ses que fa vo re çam es tes con trá ri os que são mu i tos nos sos vi zi nhos,
por que os fran ce ses lhe dão mu i tas ar mas de fogo e mu i ta pól vo ra com que
lhes dão mu i to âni mo para co me te rem o que qui se rem como fa zem. Nos so
Se nhor acres cen te a vida e real es ta do de V. A. por mu i tos anos a seu san to
ser vi ço amém. Be i jos às re a is mãos de V. A. des ta vila Por to de San tos, hoje
25 de abril de 1562 – do pro ve dor da ca pi ta nia de S. Vi cen te – Brás Cu bas.

Extra í do de His tó ria da Co lo ni za ção Por tu gue sa do Bra sil. Vol. III. Li to gra fia Na ci o nal. Por to.
1921. Pág. 261. O ori gi nal en con tra-se no Arqui vo Na ci o nal da Tor re do Pom bo, ga ve ta 2, m. 6,
doc. 22.
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14 
REGIMENTO SOBRE A EXTRAÇÃO

 DE PAU–BRASIL (12 DEZEMBRO 1605)

Eu El–Rei. Faço sa ber aos que este meu Re gi men to vi rem, que sen do
in for ma do as mu i tas de sor dens que há no ser tão do pau–bra sil, e
na con ser va ção dele, de que tem se gui do ha ver hoje mu i ta fal ta e ir  

bus car mu i tas lé guas pelo ser tão den tro, cada vez mais será o dano ma i or
se se não ata lhar, e der nis so a or dem con ve ni en te, e ne ces sá ria, como em
co i sa de tan ta im por tân cia para a mi nha Real Fa zen da, to man do in for mações
de pes so as de ex pe riên cia das par tes do Bra sil, e co mu ni can do–as com as
do meu Con se lho, man dei fa zer este Re gi men to, que hei por bem, e man do
se guar de da qui em di an te in vi o la vel men te.

Pa rá gra fo 1. Pri me i ra men te hei por bem, e man do, que ne nhu ma
pes soa pos sa cor tar, nem man dar cor tar o dito pau–bra sil, por si, ou seus
es cra vos ou fe i to res seus, sem ex pres sa li cen ça, ou es cri to do pro ve dor–mor 
de mi nha Fa zen da, de cada uma das ca pi ta ni as, em cujo dis tri to es ti ver a
mata, em que se hou ver de cor tar; e o que o con trá rio fi zer in cor re rá em
pena de mor te e con fis ca ção de toda sua fa zen da.

Pa rá gra fo 2. O dito pro ve dor–mor para dar a tal li cen ça to ma rá
infor ma ções da qua li da de da pes soa, que lhe pede, e se dela há al gu ma
suspe i ta, que o de sen ca mi nha rá, ou fur ta rá, ou dará a quem o haja de fa zer.

Pa rá gra fo 3. O dito pro ve dor-mor fará fa zer um li vro por ele as si -
na do, e nu me ra do, no qual se re gis tra rão to das as li cen ças que as sim der,
de cla ran do os no mes e mais con fron ta ções ne ces sá ri as das pes so as a que se
de rem, e se de cla ra rá a quan ti da de de pau para que se lhe dê li cen ça, e se
obri ga rá a en tre gar ao con tra ta dor toda a dita quan ti da de, que tra ta na
cer ti dão, para com ela vir con fron tar o as sen to no li vro, de que se fará
decla ra ção, e nos di tos as sen tos as si na rá a pes soa, que le var a li cen ça, com o 
es cri vão.



Pa rá gra fo 4. E toda pes soa, que to mar mais quan ti da de de pau
que lhe for dada li cen ça, além de o per der para mi nha Fa zen da, se o mais
que cor tar pas sar de dez quin ta is, in cor re rá em pena de cem cru za dos, e se
pas sar de cin qüen ta quin ta is, sen do peão, será aço i ta do, e de gre da do por
dez anos para Ango la, e pas san do de cem quin ta is mor re rá ele, e per de rá
toda sua fa zen da.

Pa rá gra fo 5. O pro ve dor fará re par ti ção das di tas li cen ças em o
modo, que cada um dos mo ra do res da ca pi ta nia, a que se hou ver de fa zer o
cor te, te nha sua par te, se gun do a pos si bi li da de de cada um, e que em to dos
não se ex ce da a quan ti da de que lhe for or de na da.

Pa rá gra fo 6. Para que não cor te mais quan ti da de de pau da que
eu ti ver dado por con tra to, nem se car re gue à dada ca pi ta nia, mais da que
bo a men te se pos sa ti rar dela; hei por bem, e man do, que em cada um ano se 
faça re par ti ção da quan ti da de de pau, que se há de cor ta rem cada uma das
ca pi ta ni as, em que há mata dele, de modo que em todo se não ex ce da a
quan ti da de do con tra to.

Pa rá gra fo 7. A dita re par ti ção do pau que se há de cor tar em cada
ca pi ta nia se fará em pre sen ça de meu go ver na dor da que le es ta do pelo pro -
ve dor–mor de mi nha fa zen da, e ofi ci a is da Câ ma ra da Ba hia, e nela se terá
res pe i to do es ta do das ma tas de cada uma das di tas ca pi ta ni as, para lhe não 
car re ga rem mais, nem me nos pau do que con vém para o be ne fí cio das di tas 
ma tas, e do que se de ter mi nar aos mais vo tos, se fará as sen to pelo es cri vão
da Câ ma ra, e de les se ti ra rão pro vi sões em nome do go ver na dor, e por ele
as si na das, que se man da rão aos pro ve do res das di tas ca pi ta ni as para as
exe cu ta rem.

Pa rá gra fo 8. Por ter in for ma ção, que uma das co i sas, que ma i or
dano tem ca u sa do nas di tas ma tas, em que se per de e des trói mais paus, é
por os con tra ta do res não ace i ta rem todo o que se cor ta, sen do bom, e de re -
ce ber, e que rem que todo o que se lhe dá seja ro li ço, e ma ci ço, do que se se -
gue fi car pe los ma tos mu i tos dos ra mos e ilhar gas per di das, sen do todo ele
bom, e con ve ni en te para o uso das tin tas: Man do a que da qui em di an te se
apro ve i te todo o que for re ce ber e não se de i xe pe los ma tos ne nhum pau
cor ta do, as sim dos di tos ra mos, como das ilhar gas, e que os con tra ta do res o 
re ce be rão todo, e ha ven do dú vi da se é de re ce ber, a de ter mi na rá o pro ve -
dor da mi nha Fa zen da com in for ma ção de pes so as de cré di to aju ra men ta -
das; e por que ou tros sim sou in for ma do que a ca u sa de se ex tin gui rem as
ma tas do dito pau como hoje en tão, e não tor na rem as ár vo res a bro tar, e
pelo mau modo com que se fa zem os cor tes, não lhe de i xan do ra mos, e va ras,
que vão cres cen do, e por-se-lhe fogo nas ra í zes, para fa ze rem ro ças; Hei por 
bem, e man do, que da qui em di an te não se fa çam ro ças em ter ras de ma tas
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de pau-do-bra sil, e se rão para isso cou ta das com to das as pe nas, e de fe sas,
que es tas cou ta das Re a is, e que nos di tos cor tes se te nham mu i to ten to à
con ser va ção das ár vo res para que tor nem a bro tar, de i xan do–lhes va ras, e
tron cos com os que pos sam fa zer, e os que con trá ri os fi ze rem se rão cas ti ga dos
com as pe nas, que pa re cer ao Jul ga dor.

Pa rá gra fo 9. Hei por bem, e man do, que to dos os anos se ti rem
de vassa do cor te do pau–bra sil, na qual se per gun ta rá, pe los que quebraram, 
e fo ram con tra este Re gi men to.

Pa rá gra fo 10. E para que em todo haja guar da e vi gi lân cia, que
con vém hei por bem, que em cada ca pi ta nia, das que hou ver ma tas do dito
pau, haja guar das, duas de las, que te rão de seu or de na do a vin te na das
conde na ções que por sua de nun ci a ção se fi ze ram, as qua is guar das se rão
no me a dos pe las Câ ma ras, e apro va das pe los pro ve do res da mi nha Fa zen da 
e se lhes dará ju ra men to, que bem, e ver da de i ra men te fa çam seus ofí ci os.

Pa rá gra fo 11. O qual Re gi men to man do se cum pra, e guar de
como nele se con tém e ao go ver na dor do dito es ta do, e ao pro ve dor–mor da 
mi nha Fa zen da, e aos pro ve do res das ca pi ta ni as, e to das as jus ti ças de las,
que as sim o cum pram, e guar de, e fa çam cum prir, e guar dar sob as pe nas
nele con ti das; o qual se re gis tra rá nos li vros da mi nha Fa zen da do dito
estado, e nas Câ ma ras das ca pi ta ni as, aon de hou ver ma tas do dito pau, e
va le rá pos to que não pas se por car ta em meu nome, e o efe i to dela haja de
du rar mais de um ano, sem em bar go da Orde na ção do se gun do li vro, tí tu lo 
trin ta e nove, que o con trá rio dis põe. Fran cis co Fer re i ra o fez a 12 de de zem bro
de 1605. E eu o se cre tá rio Pe dro da Cos ta o fiz es cre ver “Rei”.

Extra í do de SOUSA, José Bernardino de. O pau-brasil na His tó ria Na ci o nal. Com pa nhia Edi to ra
Na ci o nal, São Pa u lo, 1978. Págs. 82–84. O ori gi nal en con tra–se no Arqui vo Na ci o nal, Rio de
Jane i ro, Col. 60, pl-65v.
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15  
PROCLAMAÇÃO DE ESTÁCIO DE SÁ  AO LANÇAR OS
FUNDAMENTOS  DA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO

  RIO DE JANEIRO (1º MARÇO 1565)

Sol da dos e com pa nhe i ros, pou cas pa la vras bas tam para os âni mos 
bri o sos e re so lu tos. Não é de on tem a em pre sa, de po is de vá ri os
tem pos e lar ga for tu na, ve mos o que ha ve mos de go zar: che ga mos à

ex tre mi da de, ou de per der a vida com hon ra no cam po da imor ta li da de, ou
ha ve mos de ga nhar os lou ros que hão cin gir as fren tes de gló ria, ti ran do a
vida aos que opu se rem a me nor re sis tên cia, pelo cum pri men to das or dens
re a is de con so li dar nos do mí ni os da co roa este ter re no que os ini mi gos ocu -
pam. Não há tem po nem opor tu ni da de para re cu ar mos, por que, de um
lado nos cer cam es tas pe nhas, e do ou tro as águas do oce a no; e pela di re i ta
e es quer da os ini mi gos, só po de mos rom per o cer co de ban dan do-os. Eles
não são tão di fí ce is de se rem ven ci dos, como aque les pe nhas cos, nem re cu -
sam di fi cul to sa pas sa gem, como o oce a no: os seus es tron do sos ala ri dos
soam de sa gra da vel men te em nos sos ou vi dos, mas não ame dron tam nos so
cons tante va lor, pois o tro vão da nos sa mos que ta ria lhes atro a rá logo os
ou vi dos, cra van do-lhes de ba las os pe i tos, que os ve re is ime di a ta men te cair, 
ou fu gi rem de sor de na da men te: es ta is cer to de que os ar cos e fre chas, ain da
que ve lo zes, não nos hão de ca u sar mui gran des da nos. Nin guém ig no ra já
o fim para que es ta mos aqui. Vos não in ti mi de a jac tân cia ar ro gan te dos mí se -
ros sel va gens li cen ci o sos. Lem bre mo-nos da jus ti ça dos nos sos motivos, para o 
cas ti go e es car men to seu, a fim de que co nhe çam quão caro lhes cus ta a in fi -
de li da de e má fé, com que fal ta ram aos pac tos de união e ami za de co nos co,
pre fe rin do a dos Hu gue no tes nos sos hor rí ve is ini mi gos, e da nos sa San ta
Reli gião, que têm em seus co ra ções a nos sa ru í na, as sal tan do es ses ini mi gos por
mar e ter ra aos pa cí fi cos ha bi ta do res, per tur ban do e des tru in do a nos sa
comu ni ca ção pela Cos ta com os vi zi nhos, rou ban do os nos sos ha ve res, be bendo 



como ti gres o seu sangue, do qual ja ma is se sa ci am. Rom pam já os ecos da
vitó ria que so bre eles al can ça re mos, por cima da que las al tas mon ta nhas
que a ór gãos se as se me lham, e o seu so no ro eco che gue já às ex tre mi da des
da Ter ra, le van do-lhes o nos so bra ço for te a mor tan da de e es tra go até às
mais in cóg ni tas bre nhas. Co nhe ça El-Rei, a Pá tria, o Bra sil, e o Mun do todo, 
o nos so de no da do va lor. Le van te mos esta ci da de que fi ca rá por me mó ria
do nos so he ro ís mo, e de exem plo de va lor às vin dou ras ge ra ções, para ser a 
Ra i nha das pro vín ci as, e o em pó rio das ri que zas do mun do. 

Extra í do de LISBOA, Bal ta sar da Sil va, Ana is do Rio de Ja ne i ro. Rio de Ja ne i ro, 1834. Vo lu me 
I. Págs. 91-93.
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16 
BRASIL HOLANDÊS – MEMÓRIA OFERECIDA 
AO CONSELHO POLÍTICO DE PERNAMBUCO 

POR ADRIAEN VERDONCK  (1630–1654) 

§ 1º – Rio São Fran cis co. Em pri me i ro lu gar a ju ris di ção de
Pernam bu co es ten de-se até o rio São Fran cis co, cer ca de 40 
mi lhas para o sul; nes sa re gião aos pou cos ha bi tan tes, quase

to dos pas to res, vi vem uni ca men te de bois e va cas, para a cri a ção dos qua is
a terra se pres ta mu i to, ha ven do ali gran de quan ti da de des ses ani ma is;
fa zem tam bém ali bas tan te fa ri nha, pes cam mu i to pe i xe e plan tam tam bém
mu i to fumo; en con tra-se igual men te al gum pau-brasil, mas pou co açú car e
to das es sas mer ca do ri as são tra zi das anu al men te de uma vez para Per nam -
bu co; à be i ra-mar tem-se acha do fre qüen te men te mu i to âm bar.

No mes mo rio São Fran cis co foi igual men te en con tra da, há cer ca
de 12 anos, uma mina de pra ta, da qual um cer to cam po nês ali mo rador
re ti rou ocul ta men te para mais de 50 ou 60.000 du ca dos, de que fez pre sen te 
de 10.000 du ca dos a um go ver na dor des ta ter ra cha ma do D. Luís de Sou sa,
que ali foi ex pres sa men te em bus ca da dita mina; ou tros sim há ali tam bém
mu i to sa li tre; quan to à mina, sem pre hou ve gran de fama en tre os por tu -
gueses e não se pode du vi dar da exis tên cia ali de gran de quan ti da de de
pra ta, à vis ta de mu i tas ex pe riên ci as que fo ram fe i tas em di fe ren tes vi a gens
àque le sí tio; mas o rei da Espa nha nun ca quis per mi tir a ex plo ra ção a mina;
para che gar-se ao po vo a do tem-se de su bir o mes mo rio cer ca de cin co mil
mi lhas e a mina de pra ta fica a 4 ou 5 mi lhas para o in te ri or.

§ 2º – Ala go as – Per to do rio São Fran cis co exis te um lu gar
chama do Ala go as, onde há dos rios, um si tu a do ao nor te e ou tro ao sul; no
mes mo lu gar há um po vo a do de pou cos ha bi tan tes e nas ime di a ções 5 ou 6
en genhos mas fa zem pou co açú car e anos há em que al guns não moem;
ainda nes se lu gar exis te uma gran de quan ti da de de bois e va cas, por ca u sa
do ex ce len te pas to, de sor te  que por esse mo ti vo os mo ra do res pos su em
mu i to gado, que é sua prin ci pal ri que za e cons ti tui a me lhor mer ca do ria



des tas ter ras e com a qual mais se ga nha de vi do à sua rá pi da mul ti pli ca ção;
o po vo a do está si tu a do so bre am bos os rios e dis ta do mar umas 5 mi lhas.

Os mo ra do res plan tam ali gran de quan ti da de de man di o ca e a
maior par te de fa ri nha que vem para Per nam bu co é des sa pro ce dência;
outros sim plan ta-se nes se lu gar mu i to fumo e pre pa ra-se con si de rá vel porção
de pe i xe seco, que todo é tra zi do para aqui e pron ta men te ven di do; além
des ses ví ve res pro duz a ter ra mu i tos gê ne ros ali men tí ci os, sem os qua is
difi cil men te po de ria man ter-se os seus ha bi tan tes, tan to os da ci da de como
os de fora; os mo ra do res des sa re gião, pen so que são mais afe i ço a do aos
holan de ses do que à gen te da sua na ção, por que qua se to dos são cri mi no sos 
e gen te in su bor di na da.

§ 3º – Por to Cal vo – Pró xi mo a Ala go as há um po vo a do de no mi -
na do Por to Cal vo – Pró xi mo a Ala go as há um po vo a do de no mi na do Por to
Cal vo que tam bém con ta pou cos ha bi tan tes; na mes ma re gião exis te igual -
mente mu i to gado, prin ci pal ri que za de seus mo ra do res, que o fa zem de
ordi ná rio para Per nam bu co; plan tam ali mu i to fumo, fa zem bas tan te farinha e 
pescam mu i tos pe i xes, na ma i or par te ta i nhas, que tra zi dos para Per nam buco
são logo ven di do; ain da nes sa re gião exis tem 7 ou 8 en ge nhos dos qua is
fazem um pou co de açú car.

Esse po vo a do tam bém dis ta umas 5 mi lhas da pra ia e é ba nha do
por um rio de 9 a 10 bra ças de fun do, pelo qual se pode su bir do mar para o 
po vo a do.

§ 4º – Una – Não lon ge de Por to Cal vo está si tu a do um po vo a do de 
nome Una, em cuja ar re do res se en con tra tam bém mu i to gado, e os mo ra -
do res plan tam mu i ta man di o ca e mi lho, como em to dos os ou tros lu ga res 
já ci ta dos; tam bém mu i to fumo, fe i jão, fa vas e ou tros ce re a is e mu i tas ou tras
fru tas; pes cam igual men te mu i to, e tudo tra zem para ven der aqui em
Per nam bu co.

Nas vi zi nhan ças há 4 ou 5 en ge nhos que fa zem al gum açú car; o
po vo a do está a 3 mi lhas da pra ia e pode su bir-se até ele em uma cha lu pa;
os mo ra do res tam bém não são nu me ro sos, de sor te que pen so que do rio
São Fran cis co até aqui, no es pa ço de umas 20 mi lhas, po dem mo rar cer ca de 
500 ou 600 ho mens, qua se to dos ma me lu cos e gen te mu i to má.

§ 5º – Se ri nha ém – Pró xi mo a Una en con tra-se um gran de po voado 
cha ma do Se ri nha ém, po bre de gado por que os mo ra do res ali se ocu pam de
prefe rên cia na cul tu ra das ca nas, de modo que na ju ris di ção do mes mo
povoado há 12 ou 13 en ge nhos que or di na ri a men te fa zem gran de quan tidade
de açú car, a sa ber, 6 ou 7.000 ar ro bas cada en ge nho e qua se que é o me lhor
açú car, que se fa bri ca nes ta ter ra; está a 2 mi lhas da pra ia e as bar cas so bem
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o rio para car re gar açú car, de 100 a 110 ca i xas em cada bar ca; o mes mo rio é 
pou co pro fun do na foz, onde não tem mais de 7 ou 8 pés d’água.

No mes mo po vo a do e nas pro xi mi da des mo ram mu i tos Albu -
quer ques, e gran des fi dal gos, se gun do se jul gam mais na re a li da de gen te
po bre e in di gen te, e ao todo pode ali ha ver uns 500 ha bi tan tes, que plan tam 
mu i ta man di o ca, fumo e toda a cas ta de ce re a is e pe gam mu i to pe i xe; há
tam bém ali al gum pau-brasil e a mes ma ju ris di ção de Se ri nha ém é um sí tio
mu i to apra zí vel para mo rar-se.

§ 6º – Ipo ju ca – Per to de Se ri nha ém há um po vo a do de nome
Ipo ju ca onde pode ha ver uns 600 ha bi tan tes em toda a ju ris di ção e mu i ta
gen te rica, sen do um lu gar mu i to agra dá vel para mo rar-se, nas cer ca ni as há 
13 ou 14 en ge nhos que fa zem gran de quan ti da de de açú car, fa ri nha, fume e
peixe vem pou co des se lu gar, por que dis to não fa zem ali men to; para
chegar-se ao pri me i ro des ses en ge nhos, jun to ao qual há um ar ma zém para
onde é le va do o açú car de qua se to dos os en ge nhos pró xi mos, tem-se de su bir 
o rio Ipo ju ca, si tu a do logo adi an te do Cabo San to Agos ti nho por es pa ço de
2 mi lhas; jun to à foz do rio há 2 ou 3 ca nhões a fim de im pe dir a en tra da ao
ini mi go e na mes ma foz não há mais de 7 ou 8 pés de água; aí vão as bar cas
car re gar de 100 a 110 ca i xas de açú car para trans por tá-las ao Re ci fe, como 
fa zem em to dos os ou tros lu ga res.

§ 7º – Cabo San to Agos ti nho – San to Antô nio – Não lon ge de
Ipo ju ca está o Cabo San to Agos ti nho, onde exis te um po vo a do cha ma do
San to Antô nio do Cabo; nes sa ju ris di ção deve ha ver cer ca de 20 en ge nhos
ou mais, por que é uma gran de ex ten são de ter ra. Há ali al guns en ge nhos
ex ce len tes, que fa bri cam mu i to e bom açú car; quan to a ce re a is, fa ri nha,
fumo, gado e pe i xe qua se nada vem dali por quan to os ha bi tan tes ape nas
plan tam, fa bri cam fumo, gado e pe i xe e qua se nada vem dali por quan to os
ha bi tan tes ape nas plan tam, fa bri cam, cri am e pes cam o ne ces sá rio ao seu
consu mo, de di can do-se prin ci pal men te à cul tu ra de cana; to da via há ali
alguns plan ta do res de man di o ca que fa zem fa ri nha para ven dê-la na mesma
re gião aos mo ra do res.

Em to dos es ses lu ga res atrás men ci o na dos há gran de quan ti da de 
de toda a cas ta de pe i xe e abun dân cia de ca ma rões e ca ran gue jos que, prin -
ci pal men te no in ver no, os mou ros com pou co tra ba lho sa bem achar e pe gar 
para o sus ten to dos seus se nho res, ha ven do tam bém mu i ta caça de toda a
qua li da de, que, com a mes ma fa ci li da de e sem tra ba lho, é di a ri a men te apa -
nha do e cons ti tui um ali men to mu i to de li ca do; além dis to há mu i to boas
fru tas e ver du ras para co mer-se, de que em to dos os lu ga res os mo ra do res
têm gran des e be los po ma res e hor tas, nos qua is há de tudo.
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O mes mo po vo a do de San to Antô nio do Cabo dis ta duas mi lhas
do mar e não ha ven do rio para su bir-se até os en ge nhos, qua se todo o açúcar
tem de ser trans por ta do por ter ra até as bar cas e al gum é le va do para ou tro
lu gar e che ga à foz de um rio cha ma do Jan ga da, jun to a Nos sa Se nho ra da
Can de lá ria, umas 3 mi lhas ao nor te do Cabo; a mes ma re gião é um lu gar
mu i to belo para mo rar-se, pois com fa ci li da de cri am-se mu i tos car ne i ros,
cabri tos, bo des, por cos, pe rus, e ga li nhas e há tam bém caça de toda a espécie,
mu i tas fru tas, de sor te que não há fal ta de co mes tí ve is.

§ 8º – Nos sa Se nho ra da Can de lá ria – Cur cu ra nas – Pró xi mo ao
Cabo San to Agos ti nho há na pra ia uma igre ji nha ca ma da Nos sa Se nho ra da 
Cande lá ria, como aci ma foi re fe ri do; logo jun to a essa igre ji nha para o norte,
exis te um ca mi nho de ex ten são de um tiro de mos que te, pelo qual se che ga
sem tar dan ça a um gran de e belo lu gar de nome Cur cu ra nas, onde ha bi tu -
al men te os por tu gue ses ti nham, e é di fí cil que ain da te nham, para mais de
1.300 a 1.400 ca be ças de gado e al gu mas ve zes ain da mais, que para ali
vi nham dos men ci o na dos e dou to res lu ga res para o con su mo da ci da de de
Per nam bu co e onde os mar chan tes iam com prá-lo quan to ti nham ne ces si -
da de, bem como ali con ser va vam gado por ca u sa de uma mu i to bela e
gran de pas ta gem, na qual há es pa ço para mais de 3.000 bois e água em
abun dân cia; nes se lu gar e nos ar re do res de vem mo rar 60 ou 70 ho mens.

§ 9º – Os Gu a ra ra pes – Ja bo a tão – Mu ri ba ra – Ca maç a rim – Várzea
do Ca pi ba ri be – Das Cur cu ra nas à ci da de de Per nam bu co a umas 5 mi lhas
e con tan do para a ju ris di ção o ter ri tó rio na ex ten são de 5 mi lhas tam bém
para o in te ri or, no tam-se ain da ou tros lu ga res a sa ber: os Gu a ra ra pes, Ja -
boatão, Mu ri ba ra, Ca ma ça rim e Vár zea do Ca pi ba ri be; deve ha ver em to dos 
es ses luga res bem 24 ou 26 en ge nhos, dos qua is 13 ou 14 numa bela pla -
ní cie de no mi na da Vár zea do Ca pi ba ri be, a 2 ou 3 mi lhas da ci da de, e onde
está a me lhor e mais bela mo ra dia, me lhor do que em qual quer dos lu ga res
atrás men ci o na dos e é o prin ci pal de les, de onde vem a ma i or e me lhor par -
te do açú car; esta vár zea é mu i to ha bi ta da, tem mu i tas be las ca sas, re si din -
do ali mu i ta gen te de qua li da de e vá ri as pes so as ri cas, de sor te que das Cur cu -
ranas até Per nam bu co, numa lar gu ra de 4 a 5 mi lhas deve ha ver mais de 800
homens; ali fa zem tam bém mu i ta fa ri nha, que or di na ri a men te é a me lhor
da ter ra e qua se toda con su mi da pe los pró pri os ha bi tan tes, que pos su em
igual men te toda a cas ta de ani ma is do més ti cos em abun dân cia, como bois,
va cas, car ne i ros, ca bri tos etc., que tan to ali como em to dos os lu ga res atrás
men ci o na dos são sem pre en con tra dos em quan ti da de, por que to dos os
mo ra do res os cri am jun to às suas ca sas, de modo que não ex pe ri men tam
difi cul da de quan do acon te ce apa re cer num dia, ines pe ra da men te, 10 ou 12
hós pe des, por quan to pos su em à mão todo o ne ces sá rio, tan to ani ma is como 
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mu i to pe i xe de rio, quan ti da de de ca ma rões e al guns de ta ma nho que cin co
ou seis bem po dem pe sar uma li bra, ca ran gue jos, mu i ta caça, toda a sor te
de le gu mes de suas hor tas e toda a sor te de gu lo se i mas de que este povo é
mu i to aman te; têm, ou tros sim, os seus pes ca do res, que saem ao mar até
duas ou três mi lhas da cos ta, de modo que nun ca lhes fal ta car ne fres ca nem 
pe i xe fres co e tudo o mais aci ma re fe ri do, for ou tras cou sas que pre sente men te 
não me vêm à me mó ria.

§ 10º – Mata do Brasil – Além dos que aca ba mos de men cionar, há
ain da um lu gar mu i to gran de e ha bi ta do cha ma do Mata do Brasil, o qual
está si tu a do acer ca de 9 a 10 mi lhas ao sul de Per nam bu co para o inte ri or;
ali mo ram mu i tos cam po ne ses que fa zem con si de rá vel por ção de pau-brasil 
com os seus mou ros e bra si li en ses, sen do ali li vre o cor te do pau-brasil e
cada um pode ti rá-lo onde qui ser; de po is de lim po é tra zi do em car ros para
um lu gar de nome São Lou ren ço, ao qual adi an te te re mos que nos re fe rir,
onde é ven di do aos con tra tan tes do rei, que dão por cer ca 128 libras ou 4
ar ro bas, or di na ri a men te, de um cru za do a 450 ou 480 réis, e ainda as sim o pa -
ga men to é qua se sem pre fe i to em mer ca do ri as, por pre ços 100% aci ma do
seu va lor, sen do que o ne gó cio só pode ser fe i to des se modo, por que nin -
guém pode com prá-lo, sob gran des pe nas, se não uni ca men te eles.

O pau-brasil que anu al men te vem des sa Mata do Bra sil é em
gran de quan ti da de e ali há tam bém em abun dân cia gado, car ne i ros, bo des,
mu i tos por cos, pe rus, ga li nhas e tan ta caça que ca u sa ad mi ra ção, afo ra toda 
cas ta de ani ma is que ali se dão mu i to bem, pelo que há ali mu i tos ví ve res,
por que é uma ter ra mu i to pro du ti va e aon de os por tu gue ses se me i am e
plan tam um es pa ço de 20 mi lhas de com pri do so bre tan tas de lar go. Nes sa
Mata Bra sil po dem mo rar ao todo 150 a 200 ho mens, pou co mais ou me nos;
ali tam bém fa zem mu i ta fa ri nha e co lhem fumo, gran de quan ti da de de
milho, fe i jão, fa vas e toda a sor te de fru tos.

§ 11º – São Lourenço – Há, ain da, um po vo a do pró xi mo a essa
Mata do Bra sil cha ma do São Lou ren ço, si tu a do a cin co mi lhas de
Pernam bu co para o in te ri or, onde exis tem 7 ou 8 en ge nhos fa zen do mu i to e 
bom açú car e tam bém mu i to bela e apra zí vel mo ra dia; en con tra-se ali de
tudo, ex ce to pe i xe fres co, de vi do à dis tân cia do mar, o mes mo que acon te ce
na Mata do Bra sil; po rém, em vá ri os sí ti os pe gam com pou co tra ba lho a casta
de pe i xe de rio, al gu mas do ta ma nho de um bra ço.

Por todo este país os por tu gue ses em pre gam um pro ces so es pe -
ci al quan do que rem pe gar gran de por ção de pe i xe sem tra ba lho; di ri gem-se 
para o rio que lhes pa re ce ofe re cer me lhor opor tu ni da de e to mam umas
certas va ras, para isto vão bus car ao mato, de po is de bem ba ti das lançam-nas
no rio, de sor te que o pe i xe com isto fica em bri a ga do e vem bo i ar à flor
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d’água; po den do ser pe ga do à mão, o efe i to de tais va ras so bre os pe i xes
faz-se sen tir den tre de três ou qua tro ho ras; dias hou ve, em que vi fa zer
isto, se rem apa nha dos de 6 a 7.000 pe i xes de to das as qua li da des e tão gordos
e de de li ca do sa bor quan to se pode de se jar. Essas pes ca ri as são or di na ri a -
men te fe i tas no ve rão, quan do os rios não têm mu i ta água; o pau com que
se em bre a ga os pe i xes é cha ma do tim bó.

É para no tar que nes ta ter ra não se re ce be di nhe i ro dos vi a jan tes
pela sua hos pe da gem, ve nham de onde vi e rem, se jam co nhe ci dos ou des co -
nhe ci dos, dá-se-lhes ime di a ta men te aga sa lhos e são mu i to bem tra ta dos de
tudo.

Nes se lu gar, São Lou ren ço, fa zem tam bém mu i to pau-brasil,
além do que para ali é le va do para ser trans por ta do em ou tros car ros para o 
pas so do fi dal go, dis tan te de Per nam bu co cer ca de 2 mi lhas, e para onde se
vai em bar cas que so bem o rio; em São Lou ren ço e na sua ju ris di ção pode
ha ver de 250 a 300 ha bi tan tes.

§ 12º – Alde i as de Bra si li en ses – Do rio São Fran cis co até aqui,
se gun do mi nha  es ti ma ti va, deve ha ver 11 a 12 al de i as de bra si li en ses,
to das dis tan tes da pra ia 3 ou 4 mi lhas; es sas al de i as po dem ter cer ca de 200
há be is fle che i ros, além das mu lhe res e cri an ças.

§ 13º – Pernambuco – Até aqui te mos men ci o na do to dos os
lugares que se acham sob ju ris di ção de Per nam bu co, isto é, do rio São Francis -
co até a ci da de; ago ra va mos fa lar da mes ma ci da de, re fe rin do como den tro 
dela se en con tra um mu i to belo, gran de e for te con ven to de je su í tas; logo
jun to, ou tro de fran cis ca nos e adi an te ou tro cha ma do de São Ben to, tam bém 
bo ni to, for te e gran de; além des tes há, ain da, um con ven to de fre i ras deno -
mi na do Con ce i ção e nes tes 5 con ven tos po dia ha ver bem 130 pes so as re ligio -
sas, sem con tar 50 ou 60 pa dres que mo ram na ci da de; afo ra es ses, há ain da, 
bem uns 100, que re si dem fora da ci da de e qua se que em cada en ge nho um.

Além dos ci ta dos exis te um con ven to de fran cis ca nos no povoado 
de Ipo ju ca, ou tro da mes ma or dem no po vo a do de Iga raçu e, ain da, um dos 
mes mos fra des no ou tro lado do Re ci fe, de modo que só na ju ris di ção de
Per nam bu co são man ti dos cer ca de 400 re li gi o sos; tem a mes ma ci da de de
Per nam bu co duas igre jas pa ro qui a is cha ma das do Sal va dor e de São Pedro, e
ainda ou tra de nome de Mi se ri cór dia, onde tam bém está o hos pi tal, assen te
sobre um mon te no cen tro da ci da de, logo ao des cer o pen dor pró xi mo
chega-se a um tem plo cha ma do de Nos sa Se nho ra de Gu a da lu pe; no cimo
de um ele va do oi te i ro er gue-se a igre ja de Nos sa Se nho ra do Mon te e a dois 
tiros de mos que te da ci da de há a igre ji nha de San to Ama ro. Ordi na ri a mente
vêm de Per nam bu co to dos os dias, por ter ra, de dis tân ci as de 1 a 6 mi lhas,
350 a 400 mou ros, an tes mais do que me nos, to dos bem car re ga dos com
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co mes tí ve is, a fim de ven dê-los para os seus se nho res, e isto além das barcas
que di a ri a men te che gam ao Re ci fe, de to dos os lu ga res atrás men ci o na dos e 
ain da de ou tros, e que tam bém tra zem man ti men tos; to dos os dias vão mais 
de 200 ne gros a uma ou duas mi lhas da ci da de só a pe gar ca ran gue jos, e
vol tan do à tar de para casa, car re ga dos, ven dem-nos to dos; ha via igual mente
aqui cer ca de 100 ne gros que di a ri a men te sa íam a pes car no mar além de
muito pe i xe apa nha do na pra ia com re des e de uma gran de bar ca de pescaria
que ia até 4 a 5 mi lhas da cos ta e sem pre vol ta va car re ga da; na mi nha opi -
nião de via ha ver na ci da de de Per nam bu co mais de 800 ho mens e bem mais 
de 4.000 ou mais mou ros e ain da ou tras tan tas mu lhe res e cri an ças.

§ 14º – Recife – Na en tra da do Re ci fe, onde está o poço, há or di -
na ri a men te 19 pés d’água e num bar co que exis te den tro, por cima do qual
têm de pas sar os na vi os, há 14 pés.

§ 15º – Ilha de Tamaracá – Goiana – Araripe – A cin co mi lhas ao
nor te de Per nam bu co está si tu a da uma ilha cha ma da Ita ma ra cá, a qual tem
um bom rio, em que se pode en trar na vi os de 14 pés de ca la do; há nes sa
ilha, em cima de um mon te na en tra da do rio, um pe que no re du to com 5 ou 
6 pe ças que po dem lan çar ba las de 6  a 7 li bras e são cha ma das me io-sacres.

Na ju ris di ção des sa ilha, que se es ten de até 14 ou 15 mi lhas de
Per nam bu co, pode ha ver cer ca de 20 en ge nhos, que uns pe los ou tros fa zem
mu i to açú car, e o me lhor lu gar que exis te pró xi mo a es ses en ge nhos é cha -
ma do Go i a na, sí tio mu i to agra dá vel, gran de, belo e fér til, ten do em abun -
dân cia toda sor te de pe i xe, car ne, fru tas e ou tros ví ve res; ali re si de gen te
rica e mu i tos no bres, e os ha bi tan tes, tan to de Ita ma ra cá quan to de Go i a na e 
de Ara ri pe, de vem ser mais de 300.

A mes ma ilha com toda a sua ju ris di ção per ten ce ao con de de
Monsa to, que mora em Lis boa, e os ha bi tan tes de vem pa gar-lhe anu al men te a
ren da de 2.500 a 3.000 du ca dos em dí zi mos de açú car e ou tros im pos tos. Há ali 
um ca pi tão-mor sem sol da dos e a jus ti ça é ali tam bém in de pen den te, con quan -
to o go ver na dor in ter ve nha na sua dis tri bu i ção quan do ne ces sá rio; da men ci o -
na da Go i a na vem gran de quan ti da de de pau-brasil, que é fe i to de 5 a 8 mi lhas
para o in te ri or e ali car re ga do em bar cas para ser trans por ta do para o Re ci fe.

§ 16º. Iga raçu – A uma mi lha de Ita ma ra cá ha ain da um po vo a do de
nome Iga raçu, dis tan te 5 mi lhas de Per nam bu co, onde os ha bi tan tes são to dos
gen te po bre, como tam bém na ilha de Ita ma ra cá, e vi vem prin ci pal men te de
seus ofí ci os ou para me lhor di zer do tra ba lho dos seus es cra vos; nas ime di a ções
des se po vo a do há tam bém 5 ou 6 en ge nhos ou tal vez mais, con tan do com 2 ou
3 que dis tam dali 2 ou 3 mi lhas, em um lu gar à mar gem dum que é pre ci so pas -
sar-se para che gar até ele; esse rio, cha man do Pa ra ti be, é ali mu i to lar go, po rém
adi an te es tre i ta-se e fica água mor ta com cin co pal mos ou mais de fun do.
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§ 17º. Pa ra í ba ou Ci da de Fi li péia – De Go iana vai-se à ci da de da
Pa ra í ba, por ou tro nome Fi li péia, e pas sa-se por duas al de i as de bra si li en ses 
que po dem ter de 300 a 350 fle che i ros; a mes ma ci da de da Pa ra í ba está a 25
mi lhas de Per nam bu co e na sua ju ris di ção exis tem 18 ou 19 en ge nhos, que
anu al men te pro du zem per to de 150.000 ar ro bas de açú car e que é mu i to
bom; a essa ci da de che ga um rio de 4 mi lhas de ex ten são e 14 pés de fun do,
de modo que os na vi os que ali vão re ce bem os car re ga men tos de 600 a 700
ca i xas de açú car jun to à ci da de e, es tan do car re ga dos, des cem de novo o
rio, vol tan do para o mar; na foz des se rio há um for te em mau es ta do, em
11 ou 12 pe ças de fer ro, cha ma do ca be de lo.

§ 18º. Baía da Tra i ção – Ca ma ra tu ba – Alde i as de Bra si li en ses -
Aci ma da Pa ra í ba, 7 ou 8 mi lhas está a Baía da Tra i ção, por to mu i to cô mo -
do para mu i tos na vi os, como é sa bi do dos ho lan de ses; adi an te des ta baía há 
um en ge nho si tu a do num lu gar de no mi na do Ca ma ra tu ba, o qual faz pou co 
açú car e a umas cin co mi lhas para o in te ri or; se gun do pen so, não há ali
nenhum rio para su bir-se até Ca ma ra tu ba.

Esse en ge nho está ain da sob a ju ris di ção da Pa ra í ba e nos ar re do res
po dem mo rar uns 40 ho mens; an tes de che gar-se a esse lu gar, e nas vi zi nhan ças
da Baía da Tra i ção, en con tram-se al gu mas al de i as de bra si li en ses, a ma i o ria das
qua is têm sido que i ma das pe los por tu gue ses e mor tos ou es cra vi za dos os bra si -
li en ses, por que há mais de 5 anos au xi li a ram os ho lan de ses na mes ma Baía da
Tra i ção e fo ram por es tes en ga na dos don de pro vém es ta rem ain da hoje, se gun -
do di zem os por tu gue ses, mu i to ir ri ta dos com a na ção ho lan de sa.

§ 19º. Cunhaú – Três lé guas aci ma de Ca ma ra tu ba exis te ain da
um en ge nho no lu gar cha ma do Cu nhaú, qual faz anu al men te de 6 a 7.000
arro bas de açú car; esse lu gar esta sob a ju ris di ção do Rio Gran de e ali moram
uns 60 a 70 ho mens com suas fa mí li as; meia mi lha dis tan te des se en ge nho
cor re um rio, três mi lhas de lon go e meia mi lha de lar go, onde as bar cas
iam car re gar açú car, de 100 a 110 ca i xas cada bar ca, e tra zi am dali tam bém 
comes tí ve is; há ali, tam bém, mu i to gado, fa ri nha e mi lho que or di na ri a mente 
é tra zi do para Per nam bu co com o açú car.

§ 20º. Ci da de do Rio Gran de Cha ma da do Na tal – Alde i as de
Bra si li en se – De Cu nhaú à ci da de do Rio Gran de, cha ma da ci da de do Na tal, 
há 17 mi lhas con ta das ao lon go da cos ta; para o in te ri or e em mu i tos lu ga res
o ter re no é im pro du ti vo; a gen te que ali vive não mora a mais de 4 a 5 mi lhas
da cos ta; nes sa re gião do Rio Gran de há gado em quan ti da de e abun dân cia, 
em mu i tos lu ga res por cos e em ge ral mu i tas ga li nhas.as pas ta gens são
ex ce len te e os ha bi tan tes não tem ou tra ri que za se não o gado com o que fa zem 
mu i to di nhe i ro; en tre tan to, a ma i o ria do povo é mi se rá vel, mal ten do de
que vi ver, pe gam ali mu i to pe i xe, plan tam gran de quan ti da de de man di o ca
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para fa zer fa ri nha e tam bém mu i to mi lho, o que tudo é tra zi do aqui para
Per nam bu co; há igual men te abun dân cia de caça e de fru tos sil ves tres.

Nes sa ju ris di ção do Rio Gran de pode ha ver ao todo 5 ou 6 aldeias
de bra si li en ses, que jun tas, de vem con tar 750 a 800 fle che i ros, e a prin ci pal
des tas al de i as é cha ma da a Mo po bu e está si tu a da a 7 mi lhas ao sul do Rio
Gran de e a 4 ou 5 mi lhas para o in te ri or; nes sa ju ris di ção há tam bém 2
enge nhos que fa zem pou co açú car; a ci da de tem cer ca de 35 a 40 ca sas de
pa lha e bar ro, mas os ha bi tan tes mais abas ta dos dos ar re do res vi vem ha bi -
tu al men te em seus sí ti os e vêm ape nas à ci da de aos do min gos e dias san ti fi -
ca dos para ou vir mis sa; os ha bi tan tes de toda essa ju ris di ção; num raio de 6 
a 9 mi lhas, não ex ce dem de 120 a 130 ho mens, na ma i o ria cam po ne ses ig no -
ran tes e gros se i ros; ali se en con tra fre qüen te men te mu i to âm bar na pra ia.

§ 21º. O For te do Rio Gran de Cha ma do dos Três Reis Ma gos –
Da cidade do Rio Gran de ao for te cha ma do os Três Reis Ma gos há ape nas
a distân cia duma pe que na meia mi lha, e esse for te é o me lhor que exis te em 
toda a cos ta do Bra sil, pois é mu i to só li do e belo e está ar ma do com 11
canhões de bron ze, to dos me i os-canhões, mu i tas co lu bri nas e ain da 12 ou
13 ca nhões de fer ro, es tes po rém im pres tá ve is; na en tra da do mes mo for te,
há tam bém 2 pe ças e daí che ga-se ao pa i ol da pól vo ra; as mu ra lhas po dem
ter de 9 a 10 pal mos de es pes su ra e são do bra das, ten do o in ter va lo che io de 
bar ro, or di na ri a men te há pou cos ví ve res no for te, por que en tre es ses por tu -
gue ses não re i na mu i ta or dem; a guar ni ção cons ta ha bi tu al men te de 50 a 60
sol da dos pa gos e com a maré che ia o for te fica todo cer ca do d’água, de
modo que nin guém dele pode sair nem nele pode en trar.

Jun to ao mes mo for te, para o lado do nor te, fica o rio cha ma do
Rio Gran de, um mu i to gran de e belo lu gar; por esse mo ti vo e por que os
fran ce ses e in gle ses ali apor ta vam fre qüen te men te com os seus na vi os, onde 
os re pa ra vam e fa zi am pro vi são d’água, fru tas, car nes e ou tros re fres cos,
man dou o rei cons tru ir aque le for te a fim de im pe di-lo, por quan to tam bém
iam ali tra fi car com bra si li en ses e ad qui ri ram mu i to pau-brasil, do qual
ago ra já não há tan to, e ain da ou tras mer ca do ri as.

Qu an do ali há fal ta de sal, o ca pi tão-mor do dito do Rio Gran de
man da uma ou duas bar cas, de 45 a 50 to ne la das, a umas lé guas 60 mi lhas
mais para o nor te, onde há gran de e ex ten sas sa li nas que a na tu re za cri ou
por si; ali po dem car re gar, se gun do mu i tas ve zes ouvi de ban que i ros que
dali vi nham car re ga men tos de sal, mais de 1.000 na vi os com sal, que é mais
for te que o es pa nhol e alvo como a neve. É um lu gar de ser to, em cu jas ime -
di a ções nin guém mora, apa re cen do ape nas ali al guns ti gres com os qua is é
pre ci so ter ca u te la.
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Estas sa li nas estão ren tes à pra ia e com ple ta men te che i as de sal;
mas os na vi os que ti ve rem de ir ali, se gun do pen so, de vem con ser var-se
um tan to ao lar go, por quan to aque la cos ta é mu i to pe ri go sa.

Extra í do de Fon tes para a His tó ria do Bra sil Ho lan dês (tex tos edi ta dos por José Antô nio Gon çal -
ves de Melo) – MEC/SPHAN/Fun da ção Pró–Me mó ria. Re ci fe, Per nam bu co. 1981. Págs. 35-46.
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17
UM REGIMENTO DE FEITOR-MOR

 DE ENGENHO  (23 JUNHO 1663)

Re gi men to que há de guar dar o fe i tor-mor de en ge nho para fa zer
bem sua obri ga ção e de sen car re gar bem sua cons ciên cia e, pelo
con trá rio, dará con ta a Deus e fi ca rá obri ga do a res tri ção ao dono da 

fa zen da.
Con fes sar os ne gros. Será obri ga do to dos os anos man dar con fes sar

toda a gen te que es ti ver a seu car go e to dos os do min gos e dias san tos man -
dá-los e fa zer-lhes ou vir Mis sa, e as cri an ças que nas ce rem man dá-las ba ti zar a 
seu tem po; e ne ces si tan do al gum es cra vo do en te de con fes sor man dá-lo
cha mar e to dos os sá ba dos e de no i te lhes man dar en si nar as ora ções.

Ne gros que ado e ce rem. Tan to que os ne gros ado e ce rem, tra ta rá logo
da cura para o cor po e tudo o que lhe fal tar na fa zen da, que não o hou ver, e
se a do en ça for pe ri go e re me te rá a pes soa que lhe fal tar na fa zen da, que não
hou ver; e se a do en ça for pe ri go e re me te rá a pes soa que cor rer com meus ne -
gó ci os no Re ci fe. Isto se en ten de, o que se não po der cu rar cá fora.

Aga sa lhar os ne gros. Terá obri ga ção de ir to das as ma nhãs pe las
casa dos ne gros para ver os que es ti ve rem do en tes e o que fal tar pro cu rá-lo
logo fa zer-lhes ter as suas ca sas bar ri das, com seus ji ra us e es te i ras de aga -
sa lho para dor mi rem e fa zer-les plan tar os dias san tos suas ro ças e tan to
que en ge nho pe jar, que não moer, lhes dará de mais a mais os sá ba dos para
plan ta rem. Isto se en ten de no in ver no.

Cas ti gar os ne gros. O cas ti go que se fi zer ao es cra vo não há de ser
com pau nem ti rar-lhe com pe dras nem ti jo los e quan do o me re cer o man -
da rá bo tar so bre um car ro dar-se-lhe-á com um aço i te seu cas ti go; e, de po is
de bem aço i ta do, o man da rá pi car com na va lha ou faca que cor te bem e
dar-se-lhe-á com sal, sumo de li mão e uri na e o me te rá al guns dias na cor -
ren te. E sen do fê mea, será aço i ta da à gui sa de ba i o na den tro em uma casa
com mes mo aço i te.



Dar ra ção aos ne gros. No in ver no não ale van ta rá por ne nhum
modo a gen te pe las ma dru ga das, se não de po is de alto dia e dar-lhe-á sua
ração de es cu mas e mel quan do a hou ver, e não lhe fal te com ela por
nenhum modo.

Cu i da do com as bri gas dos ne gros. Terá cu i da do que os es cra vos
não an dem com ódi os uns com os ou tros para se não ma ta rem, an tes tra ta rá 
logo de os fa zer ami gos, e quan to se não fa çam di vi di-los-ás para ou tra fa zen da
e não lhes con sen ti rá co mer car nes mor tas, ten do gran de cu i da do quan do
mor re rem al guns bois para que não os co mam.

Cu i da do com os do en tes. Aos ne gros quan do lhes der fe bre há-de
de i xar pas sar pri me i ro qua ren ta e oito ho ras an tes que os man de san grar e
so men te os man da rá la var do bi cho e bo tar-se-lhes-á a aju da or di ná ria e,
quan do não apla car, lhes per gun ta rá o que co meu ou be beu para ver se pro ce -
de de al gum ve ne no que lhe te nham dado e os mos tra rão logo a pes soa que 
en ten de, para ver se há-de san grar; e nas cen do-lhes al gum in cha ço de qual quer
sor te que seja, que pos sa ha ver sus pe i ta de car bun co (sic), o man da rá logo
le var logo à casa de Bal ta sar Le i tão de Vas con ce los, de mi nha par te para
que faça o fa vor de man dar cu rar. E para se me lhan tes cu ras fu gi rão de
Mes tre João nem de bar be i ros, por que não en ten dem de cu rar isto e, mu i tas 
ve zes, de qual quer le i cen ço di zem que é car bun co, com que ma tam uma peça.

Con tar os ne gros. Os ne gros se rão con ta dos to dos os dias, e o que
fal tar se pro cu ra rá logo por to das as vias.

Cu i da do com a bo i a da. Com os bois da fa zen da ha ve rá com eles
gran de cu i da do em os man dar pas to rar pe los me lho res pas to res e se contarão
to dos os dias e o que fal tar man da rá logo pro cu rar, do mes mo modo, se rão
cu ra dos de to das as fe ri das e bi che i ras que ti ve rem e terá gran de cu i da do
com os bois que tra ba lhem um dia não tra ba lhem no ou tro hei-los-á re ve -
zan do para que não sin tam tan to o tra ba lho; e os no vi lhos os man da rá
aman sar aos pou cos e os fará pas sar logo pelo car ro, para que as sim tra balhem 
todos; e a cada car re ro en tre ga rá duas, ou três ou qua tro jun tas de bois,
confor me a quan ti da de hou ver, para cada um sa ber os bois com que há-de
tra ba lhar. E ao que fi zer ofí cio de ca pi tão de car re i ros en car re gar-se-lhe-á
tudo para ter cu i da do so bre os ou tros e o que não fi zer o que ele man dar,
sen do jus to, dará par te ser cas ti ga do.

Vi si tar as ma tas. Terá obri ga ção de vi si tar as ma tas da fa zen da e
de fen dê-las e ir a elas sa ber por onde es tão os mar cos e não con sen tir que
nin guém tire nada  de las sem li cen ça e, para o sa ber, man da rá vi gi ar to das
as se ma nas pelo fe i tos ou por ne gro de cu i da do; e achan do-se que cor tam
irá lá e to ma rá fer ra men tas e im pe di rá o não car re ga rem as ma de i ras; e pela 
se gun da vez, dará que re la de la drão pela jus ti ça.
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Vi si tar os açu des. A mes ma obri ga ção lhe cor re em vir ver açu des
e le va das e tra zer tudo mui bem con ser ta do com tem po, como for necessá rio,
e não fiar nun ca no man dar se não no ir, para sa ber se se fa zem as cou sas.

To mar con ta das le nhas. Qu an do se fi ze rem as le nhas para as
moen das se lhe há-de en tre gar uma me di da de seus pal mos de alto, seis de
lar go e doze de com pri do e irá ver to das as se ma nas as le nhas que se faz, se 
é de con ta e que seja igual, na gros sa e del ga da, e sem em bar go que haja
fe i tor-menor, que vá a ver isto con for me é obri ga ção sua, sem pre vá o fei -
tor-mor para ma i or de sen ga no.

Cer car os ca na vi a is. Pro cu ra rá tra zer cer ca dos com boas cer cas
todos os ca na vi a is e la vou ras da fa zen da e fará que os la vra do res fa çam o
mes mo, por que não é jus to que se co mam as la vou ras, quan do elas cus tam
tan to tra ba lho para plan tar.

Cu i da do com as ca sas. Terá gran de cu i da do em to das as ca sas da
fa zen da para as man dar con ser tar e re ta lhar, e o mes mo fará as sen za las
dos ne gros e fará que os la vra do res fa çam o mes mo nas que têm a seu car go.

Cu i da do com a ola ria. Pro cu ra rá tra zer sem pre a ola ria o ole i ro
forro, en quan to não hou ver ca ti vo, e de tudo o que tra ba lhar com suas
mãos têm dito ole i ro a me ta de para po der ven der a quem qui ser (e se a
fazen da o hou ver mis ter o to ma rá, pa gan do-lhe como é es ti lo) do que lhe
toca par ti lhas, vem a ser, de lo i ça, fôr mas, jar ras e tudo o mais de suas mãos 
ex ce to te lha e ti jo lo, que isso se faz com os es cra vos da fa zen da e só se dá ao 
ole i ro, quan do cose a dita te lha ou ti jo lo, com que pas sar aque les dois dias;
e es tan do os bar re i ros de bar ro pre to da ola ria e às ma nhãs a gen te che ga o
bar ro em ces tos ou em tá bu as, sem para isso ser ne ces sá rio car ro, que só
será ne ces sá rio quan do o bar ro es te ja lon ge; e, pelo mes mo modo, quan do
se de sen for mar, a gen te há-de car re gar o que hou ver para as casa don de se
há-de pôr; e ha ve rá sem pre de so bre ex ce len te (sic) ti jo lo de arco e de la dri lho
e de pa re de para o que se ofe re cer e fôr mas to das quan tas pu de rem ser.

Cu i da do com a casa de pur gar. A casa de pur ga es te ja sem pre bem
con ser ta da de tan ques, an da i nas, fur ros e cor ren tes e tim bó para con ser tar
as fôr mas e com elas terá gran de cu i da do para que se não que brem.

Cu i da do com a ser ra ria. A ser ra ria da fa zen da an da rá sem pre, e o
carpina terá sem pre ma de i ras de so bre ex ce len te e para ser rar de tudo, caixões, 
ta bu a das, car ros (que sem pre con ti nu a rá a fa zer) e terá de so bre ex ce len te
can gas fe i tas e tudo o mais para os car ros.

Apa nhar en vi ra e cipó. Pro cu ra rá, no tem po que me nos há que fa zer,
man dar apa nhar mu i ta en vi ra para fa zer mu i tas cor das, para sem pre es ta rem
fe i tas, e cipó de boa cas ta para ha ver mu i tos ces tos de so bre ex ce len te e o cipó
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para amar rar as cer cas, quan do for ne ces sá rio, e com o mes mo cu i da do terá
o tim bó para as fôr mas.

Pau para den ta du ras. Pro cu ra rá ter de so bre ex ce len tes pau para
fazer den ta du ras, as sim dos ei xos como das bo lan de i ras e terá sem pre alguns
fe i tos, pau para cu nhas (e al gu mas fe i tas) e as pal me i ras con ser ta das, dois
da dos, duas ca ra pu ças de so bre ex ce len te para o que se ofe re cer.

Cin za para as de co a das. Pre vi ni rá todo o ano a cin za que os ne gros
fi ze ram em suas ca sas e nas ola ri as e ajun tá–la don de se não mo lhe, e que
haja sem pre de zo i to jar ras para fa zer de co a da e que haja al gu mas de so bre -
ex ce len te sem pre fe i tas, por que se que bram, e pri me i ro que se bote a cin za
se ar que i em mu i to bem com um tim bó.

Cu i da do com a casa da aguar den te. Com a casa da aguar den te terá
todo o cu i da do, apro ve i tan do to das as ca cha ças, e que se faça boa, que
há–de–ser para car re gar; e se fa çam mu i tas va si lhas para as ga ra pas e to dos 
os var ris que fo rem ne ces sá ri os os man da rá pe dir à pes soa que as sis tir com
meus ne gó ci os no Re ci fe, ad ver tin do que nis to haja mu i to cu i da do.

Acu dir as pran tas. Se por con ta da fa zen da se fi ze rem pran tas,
cu i da rá a elas com gran de cu i da do para que se não per cam, nem que en tre
cri a ção ne nhu ma e comê–las.

Pon tes da fa zen da. Terá sem pre as pon tes e ser ven tia da fa zen da
fe i tas e con ser ta das, com suas por te i ras ta pa das, que se fe chem, e ha ven do
ca mi nho por fora da fa zen da não con sis ta que an dem por den tro, sal vo em
caso de ne ces si da de.

Lim par os pas tos. Terá sem pre lim pos os pas tos e a fa zen da de sa -
fo ga da, pro cu ra rá ter boa hor ta, plan tar mu i tas par re i ras e fi gue i ras e mu i ta 
ár vo re de es pi nho e as ta pa gens que pu de rem, ser com vi de i ras.

Re par tir o açú car. O açú car que se fi zer no en ge nho será com toda
a ver da de e cla re za para os la vra do res, fa zen do–se a par ti lha igual e pro cu ra rá 
que o açú car seja sem pre o me lhor que se pu der fa zer e que não vá a ba ga -
ce i ra e que se não de i xe de fa zer por fal ta de al gum pou co ne ces sá rio; e se o
mes tre ou pur ga dor fo rem er ra dos, cha ma rá ou tros de fora para se exa mi nar
em que vai o erro, para se re me de ar e fa zer sem pre com o pur ga dor que ande
com o açú car com cu i da do, para que o tire no mais bre ve tem po que po der ser.

Enca i xar bem o açú car. O açú car que to car à fa zen da será en ca i xado 
com toda a per fe i ção, para que sen do ne ces sá rio ti rar–lhe o tam po, para se
ver toda a ca i xa, se faça: ao mas ca var terá gran de cu i da do, que será me lhor
haver duas ar ro bas de mas ca va do, que não (sic) bo tar a per der o bom açúcar e 
nis to terá todo o sen ti do; e tam bém se faça an tes qua tro ou dez ca i xas de
açú car à par te do mais so me nos, que não bo tar a per der o açú car fino. Torno a
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di zer, que nis to haja gran de cu i da do e os ca i xões se jam bem se cos e nos
melho res man da rá pôr nos agui lhões dos ei xos do en ge nho quan do moer, e 
haja nis to gran de cu i da do. E fará que a de co a da seja sem pre boa, ad ver ti rá
ao mes tre que não bote água de ma si a da nos açú ca res e se for fe i to sem ela
me lhor o es ti ma rei; aze i te nas ta chas pou co ou ne nhum, por que é mui
dano so para o açú car, con for me têm mos tra do a ex pe riên cia.

Não dis por de nada sem or dem do sr. go ver na dor. Não dará nada da
fa zen da sem or dem mi nha, es tan do em par te do en te se me per gun tar, e, em 
fal ta, à pes soa que cor rer com meus ne gó ci os no Re ci fe e de to das as cou sas
de con si de ra ção que su ce de rem na fa zen da me dará par te a mim ou à dita
pes soa para me dar.

Jus ti fi car a mor te dos ne gros e dos bois. Todo es cra vo que mor rer
jus ti fi ca rá sua mor te com gen te da fa zen da e de que mor reu, e o mes mo
será com os bois, para que de tudo haja cla re za, e as cri an ças que nas ce rem
fará as sen to de las.

Cu i da do com os co bres. E a cou sa de mais im por tân cia no en ge nho
são os co bres, com os qua is há–de ter gran de cu i da do para que se não que i -
mem, e o mes mo cu i da do se deve ter com a fer ra men ta, que se não fur te
nem se per ca.

Fa zer rol cada no i te. E para me lhor fa zer sua obri ga ção, o feitor–mor
deve to das as no i tes fa zer rol de tudo o que se há–de fa zer o ou tro dia e
para que faça tudo mu i to bem e com mais fa ci li da de há–de se pre zar de ser
cristão te men te a Deus, ze lo so da fa zen da que lhe en tre ga rem e ser ben quisto 
de to dos os vi zi nhos, ser cor tês, de prés ti mo, acu din do à ne ces si da de no
que po der, e com os ho mens que es ti ve rem de ba i xo de sua ju ris di ção ser
afá vel, co bran do tudo com boas ra zões en quan to pode ser, res pe i tar-se e
não se fa ci li tar com os sú di tos que man dar e de ba i xo de tudo não há ouro
sem fez.

E fa zen do o fe i tor–mor o re fe ri do não tão-somente fica de sen car -
re ga do de sua cons ciên cia, mas ain da ga nha cré di to para o mun do e me
obri ga rá, para que, além de seu pa ga men to, o aju de para ti rar mais lu cro, e
as sim per mi ta Deus que o faça.

Adver tin do que fora dis to que ne nhu ma des cul pa hei-de admitir,
por que já fica dito que no que hou ver dú vi da avi se, nem eu que ro mais do
que está es cri to, ain da que seja me lhor, por que se guir as or dens do dono da 
fa zen da é o mais acer ta do.

E o dito fe i tor–mor po de rá para re me de ar as ne ces si da des dos
do en tes ven der o mel, re ta me as mais mi u de zas da casa de pur gar, como
tam bém po de rá ven der da ola ria lo i ça e o mais que nela se fi zer, para com
isso acu dir às ne cessida des que se ofe re ce rem na fa zen da; e man da rá cri ar
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ga li nhas por uma ne gra da fa zen da, para ter fran gos e ga li nhas para os
doentes.

Fe i to nes te Enge nho do Meio, em 23 de ju nho de 1663.
E o fe i tor–mor que as sis tir este Enge nho do Meio dará à Srª Isabel

Fer re i ra aqui lo que lhe pe dir e com sua qui ta ção lho le va rão em con ta. Dito
dia.

João Fer nan des Vi e i ra

Extraído de Fon tes para a His tó ria do Bra sil Ho lan dês (tex tos edi ta dos por José Antô nio Gon çalves de 
Melo) – MEC/SPHAN/Fun da ção Pró-Memória. Re ci fe, Per nam bu co. 1981. Págs. 257-263.
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II

PRÉ-INDEPENDÊNCIA

(SÉC. XVII ATÉ 1822)



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

INTRODUÇÃO

“Pe dro, se o Bra sil se se pa rar, an tes seja para ti,
 que me hás de res pe i tar, do que  para

 al gum des ses aven tu re i ros."

D. JOÃO VI

Des de o des co bri men to o Bra sil tem sua his tó ria vin cu la da e às ve zes
con di ci o na da por fa to res de or dem mun di al. Um de ter mi na do es tá dio
do mer can ti lis mo por tu guês, e, em cer ta for ma, de um “ca pi ta lis mo”

mo nár qui co e co mer ci al1 ex pli ca a po lí ti ca do Rei Ven tu ro so e, na co lô nia, a
ex plo ra ção eco nô mi ca di re ta e mo no po lís ti ca, ou por con ces sões e pri vi lé gi os,
con se qüên cia do im pe ri um da casa real so bre o do mi ni um de fe i ção me di e val. 

Explo ra ção pre da tó ria de quem ca re ce de re cur sos co lo ni za do res:
o gran de fe i to é já pre ser var a pos se, as se gu ra da, en tão, tão-só do pon to de
vis ta ju rí di co, pelo Tra ta do de Tor de si lhas, que a pró pria co lô nia, in de pen -
den te men te da me tró po le, cu i da ria mais tar de de ul tra pas sar como pri me i ro
si nal de uma na ci o na li da de ain da em es bo ço; obra ma me lu ca, do povo, o
gran de au sen te dos com pên di os.2 

1 Cf. DIAS, Ma nu el Nu nes. O ca pi ta lis mo mo nár qui co por tu guês (1415-1549). São Pa u lo: [s.n.],
1957.

2 “A ex pan são ter ri to ri al é obra ma me lu ca, do povo. Ela não é so men te pa u lis ta, pois hou ve
ban de i ras pa u lis tas, ba i a nas, per nam bu ca nas, ma ra nhen ses e ama zô ni cas. O es pan to so
cres ci men to fí si co da Na ção é um re sul ta do do es for ço, da co bi ça, da ca pa ci da de de ini ci -
a ti va dos ban de i ran tes. Mas a obra pa u lis ta de di la ta ção e in cor po ra ção do ter ri tó rio é sem
pa ra le lo na his tó ria bra si le i ra e tal vez ame ri ca na de sua épo ca.” RODRIGUES, José Ho nó rio.
Con ci li a ção e re for ma no Bra sil: um de sa fio his tó ri co-cul tu ral. Rio de Ja ne i ro: Ci vi li za ção Bra si le i ra,
1965, p. 129.



Primeiro as feitorias,3 os núcleos populacionais espargidos
segundo uma estratégia militar cujo escopo é a proteção do território vastíssimo
às margens de litoral imenso4 à mercê da pirataria e das belonaves inglesas,
francesas e holandesas; daí, não raro, as povoações apegadas a fortes e
fortificações – daí, certamente, a inusitada seqüência de fortes portugueses no
litoral brasileiro em áreas cujo acesso, difícil ainda hoje, causa admiração –
erguidas quase sempre às custas do etnocídio indígena, localizações determinadas 
por critérios militares de segurança, não de exploração da terra; as capitanias
hereditárias conservam o poder soberano reafirmado nos governos-gerais e
depois no Reino; a organização política precede a organização social, a cidade se
antecipa ao homem, a população nasce já sob prescrições administrativas. 

O sistema militar5 fixa o caráter que imperará por todo o período
colonial – honraria é já a patente militar, a farda afidalga, ausentes a beca e a 
batina –, antes dos títulos nobiliárquicos, organizando um estamento
aristocrático quando não havia ainda a Corte, premonição de muitos sucessos
da história brasileira escrita nos séculos seguintes.6 Supre a Igreja – que avança 
para o interior no projeto da catequese oficial – a ausência da burocracia estatal;
o nascimento, o casamento e a morte, seu registro e as conseqüências jurídicas,
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3 Nes se sen ti do, en tre ou tros, HOLANDA, Sér gio Bu ar que de, Ra í zes do Bra sil, Rio de Ja ne i ro:
José Olím pio, 1971, pp. 73-74: “Mes mo em seus me lho res mo men tos. a obra re a li za da
no Bra sil pe los por tu gue ses teve um ca rá ter mais acen tu a do de fe i to ri za ção do que de
co lo ni za ção. Não con vi nha que aqui se fi zes sem gran des obras, ao me nos quan do não
pro du zis sem ime di a tos be ne fí ci os. Nada que acar re tas se ma i o res des pe sas ou re sul -
tas se em pre ju í zo para a Me tró po le.”

4 Con tra ri a men te à tra di ção co lo ni al es pa nho la, os por tu gue ses “[...] cri a vam to das as di fi cul da -
des às en tra das ter ra aden tro, re ce o sos de que com isso se des po vo as se a ma ri nha. No re gi -
men to do pri me i ro go ver na dor-ge ral do Bra sil, Tomé de Sou sa (ver) es ti pu la-se, ex pres sa men -
te, que pela ter ra fir me aden tro não vá tra tar pes soa al gu ma sem li cen ça es pe ci al do go ver na -
dor ou do pro ve dor-mor da fa zen da real, acres cen tan do-se ain da que tal li cen ça não se dará,
se não a pes soa que pos sa ir ”a bom re ca do e que de sua ida e tra tos se não se gui rá pre ju í zo al -
gum, nem isto mes mo irão de suas ca pi ta ni as para ou tra por ter ra sem li cen ça dos di tos ca pi -
tães ou pro ve do res pos to que seja por ter ras que es tão de paz para  evi tar al guns in con ve ni en -
tes que se dis so se guem sob pena de ser aço i ta do sen do peão e sen do de ma i or qua li da de pa -
ga rá vin te cru za dos, a me ta de para os ca ti vos e a ou tra me ta de para quem o acu sar". 

5 Cf. nes tes Tex tos, o “Fo ral, de Du ar te Co e lho” e o “Re gi men to de Tomé de Sou sa”. 
6 Mais tar de, ou tra for ma de em bran que ci men to, eu ro pe i za ção e  as cen são so ci al será o

sa cer dó cio, como as si na la CALÓGERAS, Pan diá. For ma ção his tó ri ca do Bra sil. São Pa u lo,
Na ci o nal, 1957, P. 41: “Entre os pri vi lé gi os ne ga dos à gen te de cor, acha va-se o sa cer dó cio:
por esse mo ti vo, gran de em pe nho fa zi am as fa mí li as de avo en gos mais res pe i ta dos, em ter
en tre seus mem bros pa dres ou re li gi o sos: era uma pro va de pu re za de san gue, de an ces tra -
li da de re pu ta da, nun ca man cha da por co lu sões dis cu tí ve is. Para aque les, no vas adi ções
de co la bo ra do res bran cos se tor na vam pre ci sas, para po de rem as cen der a ní ve is so ci a is
mais al tos.” Ver FAORO, Ra i mun do, Os do nos do po der. Por to Ale gre: Glo bo, p. 387, e
FREYRE, Gil ber to. So bra dos e mo cam bos. São Pa u lo: Ed. Na ci o nal, 1936, p. 96. 



são atribuições suas, tanto quanto a assistência  social  e a instrução, que
jamais se faz universal.7 

Os diversos ciclos da economia brasileira, o pau-brasil, o açúcar, o
ouro, e, já no Império, o café, transferindo do Nordeste para o Sudeste, Rio de
Janeiro e depois São Paulo, a hegemonia de baianos e pernambucanos – donde
constituírem mais tarde o cenário em que se decidiria a Independência – são, só, 
economias extrativas, fundadas no latifúndio e no braço escravo, de vida curta,
tão brutal era a exploração no eito, o que explica a importância do tráfico
negreiro; fenômeno econômico e político que marcará o primeiro e o segundo
Impérios, está no eixo de nossa política externa, participará das negociações
para a Independência e a República e será um dos pontos nodais das
permanentes dificuldades da diplomacia brasileira com o Império Britânico e
sua curatelagem sobre Portugal e a colônia,8 protetorado de fato.

 A ad mi nis tra ção mo no po lis ta e pre da tó ria des co nhe ce a ma nu fa -
tu ra. Mas, pro í be-a, em be ne fí cio da me tró po le e im pos si bi li ta-a, mais tar de,
de pois do Re i no, da aber tu ra dos por tos e da Inde pen dên cia, pela via do
livre-cambismo que ex pu nha nos sos pro du tos a uma con cor rên cia su i ci da
com os pro du tos in gle ses. 

Des com pas sa do no mer can ti lis mo, ha ven do per di do a Re vo lu -
ção Indus tri al, de cer ta for ma fi nan ci a da na Ingla ter ra e Fran ça com as
re ser vas mi ne ra is das co lô ni as da Pe nín su la Ibé ri ca,9 Por tu gal li mi ta-se ao 
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7  O des ca so por tu guês pela ins tru ção na Co lô nia é re gis tra do por to dos os au to res que cu i da ram
da for ma ção his tó ri ca do país. Na Intro du ção Ge ral des te vo lu me fi ze mos re fe rên cia àque -
les da dos que nos pa re ce ram mais sig ni fi ca ti vos. Le i tu ra com ple men tar pode ser Sér gio
Bu ar que de Ho lan da, ob. cit., es pe ci al men te pp. 85 e segs. Re lem bre-se que a ins tru ção ao
en car go da Igre ja, nos pri me i ros tem pos, é a al fa be ti za ção que se li mi ta aos fi lhos me ni nos
da casa-gran de.

8  A po pu la ção es cra va onde era uti li za da como ele men to de pro du ção, ape sar de sua taxa de
na ta li da de ser mu i to mais alta em com pa ra ção com a dos bran cos e ín di os do Bra sil, ti nha
cres ci men to ve ge ta ti vo ne ga ti vo, don de a ne ces si da de de con ser var a quan ti da de com as im por -
ta ções cres cen tes. A mé dia de vida de ape nas 25 anos, to da via, não tor na va one ro so o in ves ti -
men to: “Como [...] a im por ta ção de no vos car re ga men tos de gado hu ma no era fa cil men te
ob ti da, de to dos os pon tos de vis ta o es cra vo ne gro va lia por imen so pro gres so”
(CALÓGERAS, Pan diá. Ob cit., p. 32). As con di ções de su ma nas de ex plo ra ção do bra ço es cra vo
são ates ta das até no pro je to Eu sé bio de Qu e i rós de 1852, in di can do como uma de suas jus ti fi -
ca ti vas para o ple i to da ex tin ção do trá fi co o fato de o es cra vo “du rar pou co”. Já se vê a far sa 
em que se cons ti tu ía o hu ma ni ta ris mo da “lei do se xa ge ná rio”. Essas ques tões fo ram re fe ri -
das na in tro du ção ge ral. Ou tras fon tes po dem ser en con tra das em MANCHESTER, Allan K.
Pre e mi nên cia in gle sa no Bra sil. São Pa u lo: Bra si li en se, 1973; CONRAD, Ro bert. The des truc ti on of
bra zi li an sla very - 1850-1888. Be ker ley, Uni ver sity of Ca li for nia Press [s.d.], p. 24.

9  SANTOS, Joel Ru fi no dos, et al. Inde pen dên cia de 1822. Rio de Ja ne i ro: Mi nis té rio da Edu ca ção
e Cul tu ra, 1969, p. 18.



mono pó lio do trans por te e co mér cio de ma té ri as-primas for ne ci das pela
colônia. 

Lis boa con ver te-se em em pó rio (des car tá vel, ver-se-á mais tar de)
re ex por ta dor de ma de i ra, açú car, ta ba co e ouro, des ti na dos à Ingla ter ra, de
quem o an ti go im pé rio ma rí ti mo se con ver te em sa té li te hu mil de. O Bra sil,
co lô nia de co lô nia, tem seu des ti no de nação ex clu si va men te agrí co la de ter -
mi na do pela pre e mi nên cia in gle sa, su ces so ra do do mí nio es pa nhol (mais tar -
de sub me ti do a Na po leão), sob o qual já pa de ce rá a me tró po le.10 Por tu gal
vive do mo no pó lio da con cor rên cia da co lô nia (que tudo ex por ta, ma té ri -
as-primas, que tudo im por ta, ma nu fa tu ras, da Ingla ter ra, via Lis boa) que
sus ten ta a Cor te e a eco no mia re i nol pa ra si tá ria; é o pre ço do mo no pó lio do
comércio e dos im pos tos, cres cen tes, co bra dos da co lô nia, im pe di da de
indus tri a li zar-se ou de co mer ci ar com o mun do.11 
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10  “Em Por tu gal ha via ocor ri do gran de mu dan ça. Da di nas tia na ci o nal de Aviz fa le ce ra o úl ti mo 
re pre sen tan te, o car de al-rei D. Hen ri que, em 1580. Fi li pe II da Espa nha, um dos pre ten den tes
na tu ra is, im pôs sua von ta de, in va din do o pe que no re i no: par te pela for ça, par te pelo su bor no,
lo grou ser ace i to como so be ra no le gí ti mo. Nes se ca rá ter, na Amé ri ca do Sul se tor nou
se nhor do Con ti nen te in te i ro, como dono das an ti gas co lô ni as es pa nho las, e das por tu gue sas
her da das ago ra. Trou xe tal fato con se qüên ci as de im por tân cia má xi ma, a fi xa ção da li nha.
A prin cí pio, pelo me nos no mi nal men te, Tor de si lhas era a re gra de fi ni do ra. Já ago ra, re i na -
ria cer ta con fu são, pois quer como mo nar ca his pâ ni co, quer como rei lu si ta no, a to ta li da de
da ter ra es ta va sob a so be ra nia de Fi li pe. Pro cu ra ram os co lo nos apro ve i tar a si tu a ção o mais
pos sí vel: le va ram seus des co bri men tos e suas ca ça das às pe ças das Índi as cada vez mais
para Oes te. Em cer tos ca sos mes mo, o go ver no de Ma dri con ce deu ofi ci al men te lar gas
ex ten sões ter ri to ri a is a por tu gue ses, sem cu i dar de sua si tu a ção ge o grá fi ca quan to ao tra ta -
do de 1494. To das es sas cir cuns tân ci as se apro ve i ta ram mais tar de, quan do a re vo lu ção
res ta u ra do ra de 1640 re pôs no tro no um novo rei na ci o nal: D. João IV, o pri me i ro da li nha gem 
de Bra gan ça. Des tar te, inin ter rup ta men te, sem pa u sa, os li mi tes iam sen do re cal ca dos para
Oes te, am pli an do a área ter ri to ri al do Bra sil. Esse pe río do dos ses sen ta anos de do mí nio 
es pa nhol tor nou-se, des te modo, de im por tân cia ca pi tal para nos sa ter ra, con tri bu in do
po de ro sa men te para o sur to de uma sor te de sen ti men to na ci o nal” (CALÓGERAS, Pan diá.
Ob. cit., p. 18).

11 O Alva rá de 5 de ja ne i ro de 1785, de D. Ma ria, a Lou ca (ver), or de na ra a pro i bi ção de
in dús tria têx til – a pro i bi ção se efe ti vou de ma ne i ra ab so lu ta, atin gin do in clu si ve os es ta -
be le ci men tos grá fi cos – de cla ran do “ex tin tas e abo li das” to das as fá bri cas e ma nu fa tu ras
que a Co lô nia ou sa ra er guer de ouro, pra ta, seda, al go dão, li nho e lã. Diz, na Jus ti fi ca ti va: “Qu -
an to às fá bri cas e ma nu fa tu ras é in du bi ta vel men te cer to que sen do o Esta do do Bra sil o
mais fér til e abun dan te em fru tos e pro du ções da ter ra, e ten do os seus ha bi tan tes, vas sa los
des ta co roa, por meio da la vou ra e da cul tu ra, não só tudo quan to lhe é ne ces sá rio para
sus ten to da vida, mas mu i tos ar ti gos im por tan tís si mos para fa ze rem, como fa zem, um ex ten so
e lu cra ti vo co mér cio e na ve ga ção; se a es tas in con tes tá ve is van ta gens ajun ta rem as da in dús -
tria e das ar tes para o ves tuá rio, luxo, e ou tras co mo di da des pre ci sas, ou que o uso e cos -
tu me têm in tro du zi do, fi ca rão os di tos ha bi tan tes to tal men te in de pen den tes da sua ca pi tal do -
mi nan te. É por con se qüên cia in dis pen sa vel men te ne ces sá rio abo lir do Esta do do Bra sil as di tas 
fá bri cas e ma nu fa tu ras."



Como bem ob ser va Sér gio Bu ar que de Ho lan da, “o pre ce i to mer -
can ti lis ta, ado ta do aliás por to das as po tên ci as co lo ni a is até o sé cu lo XIX,
se gun do o qual Me tró po le e co lô ni as hão de com ple tar-se re ci pro ca men te,
ajus ta va-se bem a esse pon to de vis ta. Assim era ri go ro sa men te pro i bi da,
nas po ses sões  ul tra ma ri nas,  a  pro du ção  de  ar ti gos que pu des sem com pe -
tir com os do Re i no”.12 

A Re vo lu ção Indus tri al, to da via, como sa be mos, era in com pa tí vel 
com o mo no pó lio do trans por te e com os mer ca dos fe cha dos. Onde quer que
se te nha es ta be le ci do, para ins ta lar-se e de sen vol ver-se, re vo lu ci o nan do os
ins tru men tos de pro du ção e as re la ções so ci a is mes mas, a bur gue sia rom pe
com o ho mem, a eco no mia e a po lí ti ca fe u da is; a bur gue sia ne ces si ta de mais
mer ca dos, ne ces si ta de um mun do ma i or, ne ces si ta de es ta be le cer-se onde
quer que seja, ex plo rar onde quer que seja, pro du zir em cen tros pri vi le gi a dos e
co mer ci a li zar em todo o mun do. 

Uma antecipação do imperialismo vai suceder a uma forma de
colonialismo. Para a Europa que se moderniza é insuportável o gueto 
brasileiro. Azar de Por tu gal, que haverá de ater-se com as tropas de Junot 
e a diplomacia bélica de Canning. 

No desenvolvimento dessa lógica, a transmigração da família real,
e, conseqüência dela, a abertura dos por tos – a primeira, em 1808 –, se deu
como fato inevitável, porque não podia ser de outra forma, como observa
Pandiá Calógeras, para quem aquele ato dependia dos acontecimentos e
não da vontade humana ou de sua intenção: “Invadido [Portugal] e talado
pela força de Junot, não mais poderia existir quer a navegação, quer o
comércio: os navios britânicos policiando os mares capturariam os barcos
vindos de portos sob o guante da conquista napoleônica. 

Como fechar os embarcadouros do Brasil à Grã-Bretanha, cuja
proteção e cujo auxílio haviam tornado possível a execução do plano político
a que obedecera a vinda ao novo Continente? Além disso, donde viriam as
mercadorias que Portugal dantes mandava à sua colônia? Para onde iriam
os lenhos que transportavam as exportações brasileiras?”13

Enquanto na Europa, de particular França, Inglaterra e Holanda, a 
burguesia lança as bases daquele mundo econômico que a história cunhou
como Revolução Industrial, raiz de sua hegemonia política, no mundo
periférico, Áustria, Espanha, Rússia e Países-Baixos (a Santa Aliança com a 
qual, após a derrota de Napoleão, D. João tentará coligar-se como forma de
se for ta le cer contra a Inglaterra) e sobretudo em suas colônias, e em
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12  HOLANDA, Sér gio Bu ar que de. Ob. cit., p. 74.
13 In ob. cit., p. 87.



Portugal, consolida-se o poder do senhor da terra, entre nós senhor de terra
e de escravos. Aqui, o monopólio que mais se fecha num esforço de isolamento
e autoproteção: a Santa Aliança quer parar o tempo, a Europa industrializada 
quer avançar os ponteiros, o Portugal feudal é aliado sem escolha da
Inglaterra que mais ambiciona as potencialidades da colônia americana; lá
a liberdade de produção que requer mercados sem peias; em Portugal, a
sobrevivência dos Braganças depende da exploração monopolista da colônia e 
mais tarde do Vice-Reinado e do Reinado. 

A burguesia precisa aumentar o mundo e tornar todo ele livre
para o tráfico livre de suas mercadorias. A metrópole colonial quer suas
colônias fechadas à produção externa qualquer que não seja a metropolitana,
donde o monopólio do mercado, necessidade portuguesa, e a abertura dos
portos brasileiros, exigência inglesa (a rigor, a economia portuguesa se resume
ao monopólio do tráfico e aos impostos e taxas arrancados da colônia). 

A Inglaterra industrial (e para a compreensão da Independência
brasileira é necessário relembrar a guerra entre Inglaterra e França, que é,
substantivamente, uma guerra por mercados) quer e obterá o ideal: o livre
mercado para a concorrência, o mercado cativo para seus produtos no
Brasil; em suas terras o liberalismo; na colônia da colônia (com a
Independência de 1822 o Foreign Office não mais carecerá da mediação
lisboeta), as vantagens da economia fechada.

Como observa Mercadante, “a transição do capitalismo europeu e 
mercantil para industrial acarretaria, nos princípios do século passado, a
remodelação de toda a economia mundial e naquele lance tornaram-se as
monarquias ibéricas inúteis intermediárias, cuja derrocada o mercado
europeu exigia a fim de aprontar a montagem de um aparelhamento capaz
de viabilizar o comércio”.14 
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14 MERCADANTE, Pa u lo. A cons ciên cia con ser va do ra no Bra sil. Rio de Ja ne i ro: Saga, 1967. Assim é
que o mon tan te do co mér cio ex ter no sal ta ria de 2 mi lhões de li bras es ter li nas, em 1812, para
cer ca de 10 mi lhões dez anos após. Mas a gran de aber tu ra era para as im por ta ções, pois, des de 
o sé cu lo XVIII, ou tras re giões do mun do pas sa ram a com pe tir co nos co no mer ca do in ter na ci o nal 
(e por aí se ex pli ca o com ba te in glês ao trá fi co de ne gros for ne ce dor de mão-de-obra es cra va
ao Bra sil, con cor ren te de suas co lô ni as one ra das com o tra ba lho as sa la ri a do, como é o caso
dos Esta dos Uni dos [al go dão do Sul] e das Anti lhas [açú car] e do cou ro da re gião pla ti na que
D. João ten ta rá in cor po rar ao nos so ter ri tó rio). “Estes no vos com pe ti do res le va vam van ta gem
na pre fe rên cia dos gran des con su mi do res – en tre os qua is apa re cia com gran de des ta que a
Ingla ter ra - por se rem suas qua se sem pre as co lô ni as. Assim, a Ingla ter ra não via no Bra sil um
mer ca do pro du tor; pelo con trá rio, tí nha mos para ela va lor ape nas como con su mi do res de suas 
ma nu fa tu ras.” (SANTOS, Joel Ru fi no dos et al. Ob. cit, p. 61.) Este tema é tra ta do com ma i or 
ex ten são por MANCHESTER, Allan K, Ob. cit., p. 267, de mons tran do o de se qui lí brio da
ba lan ça co mer ci al en tre os dois pa í ses, sem pre be ne fi ci an do a gran de po tên cia: “Em 1842,
en quan to mais de cin qüen ta e um por cen to das im por ta ções to ta is re ce bi das no por to do Rio
pro vi nham da Grã-Bre ta nha e de suas pos ses sões, so men te vin te por cen to das ex por ta ções
eram des ti na dos aos por tos in gle ses.”



A Grã-Bretanha, disputando a economia mundial com as tropas
do Corso, seria instrumento eficaz dessa reforma. Mais do que um país organizado
em bases comerciais, o Império de Sua Majestade britânica dispunha de uma
diplomacia mancomunada a grupos financeiros, que interligava o sistema de
conquista de mercados aos anelos de hegemonia política tão ao gosto do
colonialismo europeu;15 mas era essa política um comércio que desrespeitava
os tratados comerciais com um sistema de pirataria semi-oficial e uma
diplomacia cujas razões hegemonísticas falavam tendo como pano de fundo a
linguagem objetiva dos canhões de suas belonaves. 

O Brasil transforma-se em mercado prioritário de absorção
comercial, principalmente depois da penetração das tropas de Junot e o
controle francês sobre a Espanha. Tratava-se, assim, fundamentalmente, de
assegurar o comércio com o Brasil, o Brasil impor ta dor.16 O Corso podia
ficar com a metrópole esvaziada. Por isso a Grã-Bretanha forçará a
transmigração da família real para o Brasil,17 tentará apressar seu retorno
quando D. João é chamado de volta e reluta no regresso,18 e no Fico tomará o 
partido dos brasileiros, aos quais o príncipe se alia até o rompimento de
1823. 

A trans fe rên cia do Re i no para a an ti ga co lô nia se com ple tou com
dois atos de ci si vos, a pri me i ra aber tu ra dos por tos,19 e os tra ta dos de 1810 –
um de co mér cio e na ve ga ção, um ou tro de ali an ça e ami za de, e uma con ven -
ção dis ci pli nan do o ser vi ço de na vi os en tre o Bra sil e a Grã-Bretanha que
de i xam a co lô nia – tan to quan to já o era a me tró po le – ca ti va dos in te res ses
in gle ses. 

Por isso será ain da a di plo ma cia in gle sa, ou o po der per su a si vo 
de sua ar ma da, isto é, am bos, uni da de in di vi sí vel, que pre si di rá as ne go ci a ções 
de re co nhe ci men to da Inde pen dên cia, con trar res tan do o re a ci o na ris mo
da San ta Ali an ça, de mo lin do as re sis tên ci as por tu gue sas, ad mi nis tran do 
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15  Idem, p. 57.
16 O flu xo do co mér cio ex ter no vai res pon der po si ti va men te à aber tu ra dos por tos. 
17  Cf. KEITH, Henry; EDWARDS, S. F. Con fli to e con ti nu i da de na so ci e da de bra si le i ra. Rio de

Ja ne i ro: Ed. Cívl lí za ção Bra si le i ra, 1970 p. 219, e SANTOS, Joel Ru fi no et al. Ob. cit., p. 44. 
18 MANCHESTER, Allan K. Ob. cit., p. 101
19 Em 18 de ju nho de 1814 D. João as si na va seu se gun do de cre to abrin do os por tos luso-bra si -

le i ros, em ca rá ter de fi ni ti vo, a to das as na ções, sem ex ce ção. Este ato faz par te da es tra té gia 
jo a ni na de re a pro xi ma ção com a Fran ça, com quem o Bra sil re a ta ria re la ções em 1816, após
a de vo lu ção da Gu i a na. Vi tó ria do Rei em seu em ba te com os in gle ses será a re ti ra da, do
Bra sil, a seu pe di do, do im per ti nen te Vis con de de Strang ford, re pre sen tan te da Co roa
in gle sa. Para MANCHESTER (ob cit., p. 79). Strang ford era o agen te in glês que acre di ta va
ha ver es ta be le ci do, na no i te de 28 de no vem bro de 1807, a re la ção de so be ra no e sú di to
en tre a Ingla ter ra e o go ver no por tu guês no Bra sil. 



as as pi ra ções bra si le i ras. É tal a pre e mi nên cia que, no epi só dio da Inde -
pen dên cia de 1822, Por tu gal far-se-á re pre sen tar di an te do Bra sil por
um sú di to in glês.20 Como é sa bi do, será alta a con ta que pe los seus ser -
vi ços nos será co bra da. Des se pre ço cons ta a ma nu ten ção dos pri vi lé gi -
os co mer ci a is bri tâ ni cos e o pa ga men to das dí vi das in gle sas con tra í das
por Por tu gal, as qua is com pre en di am até em prés ti mo to ma do por Lis -
boa para fi nan ci ar o es for ço mi li tar de com ba te à Inde pen dên cia bra si -
le i ra. 

A esses empréstimos Brant, o nosso negociador, acrescentará
mais um, necessário ao governo brasileiro para suprir o déficit público
decorrente da crise, agravada com o saque promovido pela corte retirante.
Mas acrescentará mais um outro custo, abrindo triste e bem seguido
precedente na história triste das negociações de nossas dívidas externas: sua
própria comissão.21 

A todas as exigências se curva Caldeira Brant, futuro Marquês
de Barbacena. O plenipotenciário se curva a tudo, menos à abolição do tráfico, 
com o que não transigiam nem os interesses coloniais, nem os interesses
portugueses instalados no Brasil, nem a monarquia, temerosa de, afrontando
aqueles interesses, cair. 

São poderosos interesses, pois unem não apenas os grandes
proprietários, mas também os portugueses, visto serem portugueses os donos
do comércio marítimo. O acordo negociado com a Inglaterra termina por
conceder a D. João o título de  imperador. Essa cláusula é da maior
importância para que se compreenda a história imediata de Portugal e a
futura luta de nosso Pedro para retomar a Coroa ameaçada por D. Miguel e a
direita absolutista. 

A con ces são do tí tu lo pes so al de im pe ra dor a D. João VI dava à
sepa ra ção po lí ti ca do Bra sil o ca rá ter de uma trans fe rên cia de so be ra nia, pelo
que a even tu al trans for ma ção de D. Pe dro I em fu tu ro  rei  de  Por tu gal  já  era
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20 CHARLES, Stu art, re pre sen tan te de Can ning nas ne go ci a çôes com o Bra sil, re ce beu em Lis boa, 
onde pa ra ra na vi a gem que o tra ria ao Rio, cre den ci a is para efe ti var, tam bém, o re co nhe ci men to
da Inde pen dên cia bra si le i ra em nome de D. João VI. 

21 Fe lis ber to Cal de i ra Brant e Ga me i ro Pes soa (fu tu ro em ba i xa dor em Lon dres), nos sos ple ni -
po ten ciá ri os, re ce be ram dois por cen to do em prés ti mo (adi an te co nhe ce re mos seu va lor glo bal)
a tí tu lo de ho no rá ri os. O em prés ti mo da Inde pen dên cia só ter mi na ria de ser pago na Re pú -
bli ca (1890) e os ju ros so ma ri am mais de 6 mi lhões. Ver tam bém a so li ci ta ção do prín ci pe à
Assem bléia Cons ti tu in te para o de pu ta do – e ma re chal - Cal de i ra Brant Pon tes ser en vi a do
a Lon dres como nos so ne go ci a dor. 



pre pa ra da do pon to de vis ta le gal,22 me di da me di an te a qual D. João se ante -
ci pa va à guer ra de sua pró pria su ces são to man do o par ti do do pri mo gê ni to
con tra as ar ti culações da rainha e o fi lho Mi guel – que o nos so Bra gança der ro -
ta ria na ba ta lha do Por to – ins tru mentos dos in te res ses es pa nhóis, de Met ter -
nich e da Fran ça. Can ning es ta va aten to.  

No plano econômico, o acordo assegurava ainda a vigência no
Brasil das garantias comerciais portuguesas e, finalmente, exigência inglesa, 
a promessa de que o governo brasileiro não aceitaria a incorporação ao seu
território de nenhuma colônia de Portugal, cláusula mediante a qual
esperava a Inglaterra impedir o tráfico, especialmente com Angola, cuja
burguesia comercial fornecedora de escravos desejava manter a região
politicamente unida ao nosso país.23

A transmigração, preparada de longa data pela Corte, pois a
transferência do Reino foi desde cedo uma estratégia considerada em Lisboa,24
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22 Nes se sen ti do ALBUQUERQUE, Ma nu el Ma u rí cio de. Pe que na his tó ria da for ma ção so ci al bra si le i ra. 
Rio de Ja ne i ro: Gra al, 1981, p. 234. MANCHESTER. Allan K. (Ob. cit., p. 177) acres cen ta
que “[...] a ques tão re cí pro ca de di re i to de D. Pe dro ao tro no de Por tu gal foi cu i da do sa men te
evi ta da, nada apa re cen do no tra ta do so bre este pon to”. Na mes ma obra, (p. 171), o pes qui sa -
dor nor te-ame ri ca no re fe re-se às pre o cu pa ções do mi nis tro in glês em fren te da de li ca da ques -
tão da su ces são da co roa por tu gue sa. Se pelo re co nhe ci men to da Inde pen dên cia do Bra sil seu
im pe ra dor per des se o di re i to de su ce der ao seu pai como rei de Por tu gal, D. Mi guel, o fi lho
ab so lu tis ta da au to crá ti ca D. Car lo ta e o ins tru men to de Met ter nich e da Fran ça, her da ria a co -
roa, com re sul ta dos des fa vo rá ve is para a in fluên cia bri tâ ni ca no “[...] cam po es co lhi do de ba ta -
lha. Assim, para pre ser var a in fluên cia in gle sa na tra di ci o nal po si ção es tra té gi ca na Eu ro pa,
Can ning foi for ça do a as se gu rar al guns acor dos em re la ção à su ces são e a ob ter o con sen ti -
men to da mo nar quia por tu gue sa para o re co nhe ci men to da in de pen dên cia da co lô nia, an tes
que a pró pria Grã-Bre ta nha pu des se agir”.

23 Cf. ALBUQUERQUE, Ma nu el Ma u rí cio de. Ob. cit., pp. 324-5. MANCHESTER, Allan K.
Ob. cit., p. 177, in clui Ben ga la no rol das pre o cu pa ções in gle sas.

24 A pos si bi li da de de trans fe rên cia do Re i no para a Co lô nia – Rio de Ja ne i ro ou Ba hia – é pro -
je to ve lho de sé cu los. Há re gis tros de co gi ta ções para a Ama zô nia (atri bui-se à cons tru ção
em Ma ca pá da ma i or for ta le za da co lô nia, em 1764, à in ten ção do Mar quês de Pom bal de
trans fe rir de Lis boa para Be lém a ca pi tal do re i no) re mon ta aos pri me i ros anos de des co bri -
men to da Amé ri ca por tu gue sa. Sabe-se que foi a in ten ção de D. Antô nio, grão-pri or do
Cra to, quan do da usur pa ção de Fi li pe II no epi só dio da su ces são do car de al D. Hen ri que
(1580); foi a al ter na ti va pre vis ta pelo fun da dor da di nas tia dos Bra gan ça, D. João IV, para a
hi pó te se de guer ra; foi a pro pos ta de Luís da Cu nha ao seu rei D. João V – a quem o sú di to
pre ten dia co ro ar im pe ra dor do Oci den te - como al ter na ti va aos “aza res da po lí ti ca eu ro péia”
(1738). A trans mi gra ção de 1808 foi len ta men te pre pa ra da (con trá ria é a opi nião de
MANCHESTER, Allan K. in A trans fe rên cia da cor te por tu gue sa para o Rio de Ja ne i ro, apud
KEITH, Henry H. e EDWARDS, S. F. Con fli to e con ti nu i da de na so ci e da de bra si le i ra – en sa i os.
Rio de Ja ne i ro: Ed. Ci vi li za ção Bra si le i ra. 1970, p. 184.) Ela é co gi ta da logo após a Re vo lu ção
Fran ce sa (que te ria, até, apres sa do o des va rio da Ra i nha) e re to ma da pelo Ba rão de Alor na
quan do das pri me i ras vi tó ri as de Na po leão; con se lho re pe ti do em 1803 por Ro dri go de



representa o bom êxito da estratégia geral inglesa em seu confronto com a França,
mas não pode obscurecer os méritos de D. João VI, sem tropas com que terçar
forças com Napoleão, dilatando ao máximo a inevitável invasão do Corso graças a 
artifícios de diplomacia – entre os quais Pandiá Calógeras destaca o su bor no
“[...] que se desenvolveu em largo sistema de compra de simpatias em torno
do imperador e na administração imperial, sistema pago pelos diamantes do
Tijuco”25 – que revelam gênio e sagacidade pouco registrados pela
historiografia oficial e preconceituosa. 

A competência de D. João VI se revelará nos diversos episódios 
nos quais intenta enfrentar a prepotência inglesa, seja com a política da
relutância, seja nos acenos à Santa Aliança, seja quando soube muito
bem jogar, em Lisboa, e na Corte brasileira, com o partido dos franceses.
Referimo-nos à guerra permanente de Antônio d’Araújo e Azevedo contra o
domínio inglês, representado no Minis té rio por Rodrigo de Sousa e Coutinho. 

Para Portugal, a transmigração representa a salvação da
monarquia; para o Império bri tâ ni co, o acesso ao mercado consumidor
brasileiro; as vantagens extorsivas da metrópole feudal são agora privilégio 
da parceria ‘’liberal" industrializada; o açambarcamento da colônia pelos
interesses ingleses, efetiva incorporação dos portos brasileiros ao comércio in -
glês, consti tui “[...] na forma e no fundo o mais lesivo e o mais desigual [pacto] 
entre duas nações independentes”.26  

Portugal renuncia à autonomia e à recuperação econômica,
pensionista do comércio brasileiro; o Brasil tem perdidos por um século
seus sonhos de industrialização; há que prevalecer a ideologia do
livre-cambismo e do livre-comércio (via navios ingleses), derrogadas as
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Sou sa Cou ti nho, fu tu ro Con de de Li nha res, e em 1807 pelo Con de de Ega em face do au men to 
das hos ti li da des en tre Fran ça e Ingla ter ra, des de quan do, efe ti va men te, se dá iní cio, ma te -
ri al men te, à pre pa ra ção do em bar que, nos ter mos da Do cu men ta ção do Con se lho de Esta do
e o tes te mu nho de Rio Seco, en car re ga do pelo Prín ci pe Re gen te para exe cu tar os pla nos da
ope ra ção. Nes se sen ti do de põem, den tre ou tros, Tar quí nio de Sou sa e Ânge lo Pe re i ra, para
quem a re ti ra da da fa mí lia real para o Rio de Ja ne i ro “[...] não foi nem uma de ser ção nem
uma fuga de sor de na da; ao con trá rio, foi uma so lu ção in te li gen te, há mu i to pre me di ta da, que
trans for mou por com ple to os pla nos de Na po leão” (in MANCHESTER. Allan K. A trans fe -
rên cia da cor te por tu gue sa para o Rio de Ja ne i ro. Apud KEITH, Henry H. e EDWARDS, S. F.
Con fli to e con ti nu i da de na so ci e da de bra si le i ra - en sa i os. Rio de Ja ne i ro, Ci vi li za ção Bra si le i ra.
1970, p. 185). CALÓGERAS, Pan diá (ob. cit., p. 77) ar re ma ta: “Em tor no des ses acon te ci -
men tos se for mou uma len da de fuga pura e sim ples, ver go nho sa e co var de. E, en tre tan to, se
tra ta va de exe cu tar um pla no  ma du ro e po li ti ca men te de li ne a do, o mais acer ta do nas con di -
ções pe cu li a res de Por tu gal." 

25 Ob. cit., pp. 77-8. 
26  FAORO, Ra i mun do. Os do nos do Po der. Por to Ale gre, Ed.Glo bo, 1975, p. 256. 



esperanças de proteção alfandegária, que papel relevantíssimo teria na
industrialização dos Estados Unidos da América do Norte, independentes e
republicanos, cujo rompimento das amarras políticas e econômicas com a
metrópole inglesa encontrava na República sua consolidação institucional. 

O con fli to já re sol vi do en tre o mer can ti lis mo e o ca pi ta lis mo li be -
ral, os be ne fí ci os pro por ci o na dos à Grã-Bre ta nha pe las ta ri fas de 1810, re ti -
ram do Esta do - na tra di ção por tu gue sa e na vida bra si le i ra au to ri tá rio e
cen tra li za dor – o con tro le da eco no mia, re du zin do o go ver no a mero co bra dor
de im pos tos,27 tor nan do ine vi tá vel a Inde pen dên cia, a gran de obra de con ci -
li a ção da mo nar quia com o po der da ter ra e sua re pre sen ta ção ju rí di co-po lí ti ca; 
con ci li a ção dos in te res ses dos gran des pro pri e tá ri os com os co mer ci an tes do
trá fi co. 

A Independência é a conciliação do Estado absolutista de 1808
com um projeto de liberalismo condicionado à manutenção das grandes
propriedades escravistas. 

Na América, Portugal havia implantado um dos mais extremados
modelos de cla u su ra econômica. A administração colonial, inalterada nesse
aspecto no curto período do Vice-Reinado, caracteriza-se pelo regime de
monopólio comercial que assegurava à Corte a apropriação de grande parte 
das rendas entre a colônia e o exterior, comércio que se efetivava por
intermédio da metrópole.28 

Nessa contingência, eram inevitáveis a abertura dos portos de
1808 e os tratados de 1810 e 1814, efetivos instrumentos preparatórios de
um 1822 também inevitável, uma Independência prevista e esperada de há
muito até pelos portugueses.29 
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27  Idem, p. 253. 
28 MANCHESTER, Allan K. (ob. cit., p. 204) es cre ve: “Como de cla rou Sil ves tre Pi nhe i ro em

15 de mar ço de 1822 a uma Co mis são es pe ci al das Cor tes, nada se fez du ran te a es ta da da
Cor te no Rio de Ja ne i ro para mo di fi car o ca rá ter ar bi trá rio, di ta to ri al da ad mi nis tra ção das
pro vín ci as. O sis te ma fis cal, a ad mi nis tra rão da Jus ti ça e a or ga ni za ção mi li tar con ti nu a ram 
co lo ni a is nos pon tos de vis ta e na prá ti ca. Insti tu í ram-se no vos tri bu na is, ins ta la ram-se ou tras
co mar cas, lan ça ram-se im pos tos mais pe sa dos e cri a ram-se inú me ros em pre gos, mas isto 
foi fe i to no ní vel lo cal, sem per tur bar o qua dro da ad mi nis tra ção co lo ni al. A pre o cu pa ção 
fun da men tal do prín ci pe-re gen te e seus as ses so res foi per pe tu ar no Bra sil, atra vés da trans -
fe rên cia da su pe res tru tu ra do go ver no, o sis te ma cen tra li za do, ab so lu tis ta, da mo nar quia
por tu gue sa, e a pró pria mo nar quia.” 

29 MERCADANTE, Pa u lo. Ob. cit., p. 75, nota 1, in di ca as fon tes do cu men ta is “doc. in Arq.
Na ci o nal, Elen co, p. 593, Rio de ja ne i ro, 1941. Vd. doc. por Ânge lo Pe re i ra publ. in apên di ce
ao Diá rio, do au di tor da Nun ci a tu ra Ca mi lo Luís Ros si, apud Pe dro Cal mon, His tó ria do
Bra sil, v. IV, p. 22, 1947. Ver O Rei e a fa mí lia real de Bra gan ça de vem, nas cir cuns tân ci as pre -
sen tes, vol tar do Bra sil. Exa me Ana lí ti co-crí ti co, pp. 8-20". 



Sua formalização política, essa sim, é que fôra apressada (apesar
do decreto de 16 de dezembro do 1815), pelo temor de nova re co lo ni za ção,
que representaria outras limitações ao livre comércio que interessava tanto
aos fazendeiros reacionários quanto aos comerciantes brasileiros e ingleses;
Independência  apressada pela transferência da ação legislativa para as Cortes
especiais reunidas em Lisboa,30  acelerada – quando no Rio os poucos políticos,
intelectuais e militares, os maçons principalmente,31 entoavam as primeiras
frases liberais32 – também ante a ameaça de descentralização provincial pela
centralização, via Lisboa, apressada pelo pleito constitucionalista que do
Porto, em lufadas, contagia o Rio de Janeiro, levando mesmo o príncipe regente
a, antes da Independência, convocar a Constituinte que ele mesmo fecharia
depois de imperador constitucional do novo Estado independente.
Independência que conciliava o antiabsolutismo com os interesses dos
grandes proprietários, independência que nos daria, afinal, o primeiro regime
absolutista constitucional do país. Mas, Independência que também sintetiza 
o processo histórico brasileiro, todo ele obra de conciliação das elites. Nesse
contexto, a prepotência das Cortes de 1822 – democráticas com respeito a
Portugal, despóticas em relação ao Brasil33 – foi a gota d’água.

As ba ses da Inde pen dên cia
As con se qüên ci as da pre sen ça da fa mí lia real, a con di ção de

Vice-Re i na do e Re i na do, o de sen vol vi men to ur ba no, sem  em bar go do fra cas so
da ten ta ti va de in dus tri a li za ção,34 o cres ci men to das gran des ci da des,
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30 VIANA, Hé lio. His tó ria do Bra sil. São Pa u lo: Me lho ra men tos. [19...], p. 395. 
31 De po is de afir mar que a Re pú bli ca foi obra de pro tes tan tes ou ag nós ti cos, e a Inde pen dên cia

uma en ge nha ria de ma çons, HOLANDA, Sér gio Bu ar que de (Ob. cit., p.111), lem bra que a 
es tes se en tre gou de for ma tão aber ta e pú bli ca nos so D. Pe dro, “[...] que o fato che ga ria a
alar mar o pró prio prín ci pe de Met ter nich, pe los pe ri go sos exem plos que en cer ra vam sua
ati tu de”. So bre a par ti ci pa ção da ma ço na ria bra si le i ra no mo vi men to da Inde pen dên cia ver 
BRASIL, Bi bli o te ca Na ci o nal, Do cu men tos para a his tó ria da Inde pen dên cia, Vol. I, Lis boa-Rio,
Rio de Ja ne i ro, 1923, p. 394, ata das ses sões da Gran de Ori en te, à qual se fi li a ra o Prín ci pe
com o nome he rói co de Gu a ti mo zin. V. tb. CALÓGERAS, Pan diá. Ob. cit. p. 353. 

32 A fer men ta ção li be ra lis ta que pre ce deu à Pro cla ma ção da Inde pen dên cia cons ti tu iu obra
de mi no ri as exal ta das, sua re per cus são foi bem li mi ta da en tre o povo, bem mais li mi ta da,
sem dú vi da, do que o que rem fa zer crer os com pên di os de his tó ria pá tria”. HOLANDA,
Sér gio Bu ar que de. Idem, p. 120.

33 Cf. FAORO, Ra i mun do. Ob. cit., p. 268.
34 Cf. SANTOS, Joel Ru fi no et al. Ob. cit., p. 64, e FAORO. Ra i mun do. Ob. cit., pp. 248 e 265.

São unâ ni mes em apon tar a pres são do ca pi ta lis mo in glês hos til ao de sen vol vi men to co lo ni al
exer ci da com a aqui es cên cia das clas ses se nho ri a is de par com a ine xis tên cia de con di ções 
de es tru tu ra eco nô mi ca pos si bi li ta do ras des ta trans for ma ção. Esta ques tão será re to ma -
da, adi an te. 



prin ci pal men te do Rio de Ja ne i ro, a fi xa ção dos co mer ci an tes, bra si le i ros,
por tu gue ses e in gle ses,35 o de sen vol vi men to, in clu si ve ru ral con se qüen te da 
aber tu ra dos por tos, nada obs tan te os pri vi lé gi os bri tâ ni cos, ha vi am cons -
tru í do um país – tal vez ain da não se pu des se fa lar em na ção – para o qual o
re tor no à con di ção co lo ni al, ame a ça com a qual ace na vam as Cor tes, era
sim ples men te ina ce i tá vel, trans for man do a Inde pen dên cia, ges ta da des de
anos, em re mé dio ina fas tá vel. De pre fe rên cia com o prín ci pe, man ti da a
mo nar quia e as boas re la ções com a me tró po le. Assim o se nhor ru ral, as sim
os ra di ca is, as sim os li be ra is que, so pra dos pe los ven tos do Por to, já pe dem a 
cons ti tu ci o na li za ção do país, e en quan to essa não che ga, fa zem o prín ci pe
ju rar a Cons ti tu i ção por tu gue sa por ser fe i ta. 

O início do século XIX assiste à emergência desse personagem
novo, o senhor rural autenticamente nacional, senhor de uma economia da
qual havia conseguido manter afastado o português, visto como intruso,
limitado à burocracia e ao comércio. 

Produto de uma conciliação, é ele próprio um projeto de
conciliação, pois pretende, num bifrontismo aparentemente paradoxal,
conciliar o liberalismo das cidades com a economia dominial fechada de
suas fazendas, verdadeiros burgos autônomos no meio do sertão, tanto quanto
procurar conciliar a Independência com a democracia, o livre-comércio com
o feudalismo. Esse brasileiro senhor de domínios, autenticamente nacional,
resultante das relações feudais do domínio, é “[...] tipo misto que se porta
como senhor rural, em sua fazenda, mas que se encontra voltado para o
mercado externo (associado a ingleses e portugueses) onde sua produção
com valor de troca é colocada. É dúplice econômica e mentalmente, vive
numa fazenda de escravos, de látego em punho, enquanto se empolga pelas
idéias liberais correntes nos países europeus já libertos do feudalismo;
revolucionário, quando analisa suas relações de produção com o mercado
externo, conservador quando reage a qualquer idéia de abolição”.36
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35  De po is de re fe rir-se ao ódio dos por tu gue ses aos in gle ses, e afir mar que “[...] de vi do ao cli -
ma, aos ba i xos pa drões de vida, e ao tra ba lho es cra vo, o tra ba lha dor co mum in glês nun ca
se con so li dou no Bra sil” (p. 77, nota 23), MANCHESTER, Allan K. Pre e mi nên cia... p. 77,
aduz: “Ape sar das nu me ro sas ten ta ti vas, du ran te todo o sé cu lo, da par te do go ver no bra si -
le i ro e das so ci e da des em Lon dres, a imi gra ção in gle sa foi um fra cas so, ex ce to no caso de
imi gran tes tre i na dos como me câ ni cos, ban que i ros, lo jis tas e co mer ci an tes, en ge nhe i ros, pro -
pri e tá ri os de fa zen das, en ten di dos em em pre sas de uti li da de pú bli ca, e pro fis si o na is. O co -
lo no agrí co la ou o tra ba lha dor não es pe ci a li za do en con tra ram mi sé ria e a mor te, ou im plo -
ra ram a pas sa gem de vol ta grá tis para a Ingla ter ra.”

36  MERCADANTE, Pa u lo. A cons ciên cia con ser va do ra no Bra sil. Rio de Ja ne i ro:  Saga, 1985, p. 67. 



São tais as condições objetivas tecendo a Independência,
tornando-a previsível e inevitável, que parecerá um truísmo repetir, com
o Marquês de Sapucaí, que “os fatos encaminharam os homens e não os
homens os fatos”.37 Além da preeminência inglesa sobre Portugal e a
Colônia – as necessidades estratégicas de seu comércio externo e de sua
política militar, necessitada de mercado alternativo à América espanhola
e de porto seguro no hemisfério Sul,38 as ameaças reacionárias da Santa
Aliança e a necessidade de conservar seu posto de observação na
península,39 – ademais de tudo isso há a registrar, e ainda, o tratado de
1810, o decreto de 16 de dezembro de 1815, a miopia das Cortes
portuguesas no seu intento de recolonizar o Brasil, criando nos
comerciantes e nos senhores da terra o pânico de um novo fe cha men to;
ade ma is de tudo isso registre-se ainda o desenvolvimento do comércio
urbano, o movimento constitucionalista, a articulação dos estados mais
ricos, Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. 

Gon çal ves Ledo aduz mais um ele men to: a fa ta li da de de tem po.40

To dos es ses fa to res, ali a dos à fra gi li da de po lí ti ca e mi li tar de Por tu gal, sua
con di ção de vir tu al sú di to da co roa in gle sa, de vem ex pli car o mo dus fa ci en di
de uma Inde pen dên cia inu si ta da men te ne go ci a da, apar tan do-se a co lô nia da
me tró po le sem rup tu ra; au to no mia ne go ci a da, des qui te ami gá vel tran sa ci o -
na do fi nal men te no gui chê do ban que i ro in glês, de sor te que, por aque la que
se ria a pri me i ra mas não a der ra de i ra vez, o re gi me de ca í do se pro je ta no re gi me
as cen den te e o im pe ra dor re pre sen tan te da Co roa me tro po li ta na faz-se im pe ra dor 
da co lô nia li ber ta da e de fen sor per pé tuo de seu povo. 

Nunca será demais lembrar que a revelação passado-presente é a
melhor forma de estudar História: os que mais de um século e meio depois
fariam a Nova República veriam os derrocados de ontem recompostos no
novo sistema, os vitoriosos são condenados a contestar o que haviam ajudado a
erguer para o governo dos derrotados. A Revolução encetada pelo Partido
Bra si le i ro – re gres se mos a 1822 –, da ria o poder real ao Partido
Português. Na verdade, a Independência de 1822 vai se consolidar em
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37 Mar quês de Sa pu caí. “O Sr. José Bo ni fá cio, Pa tri ar ca da Inde pen dên cia”, apud
MERCADANTE, Pa u lo. Ob. cit., p. 57. 

38  “...ao re di gir o tex to da Con ven ção se cre ta de Lon dres, in clu iu Can ning um ar ti go que es ta be -
le cia a con ces são à Ingla ter ra “de um por to li vre na ilha de San ta Ca ta ri na ou em qual quer
ou tro pon to da cos ta bra si le i ra”. MERCADANTE, Pa u lo, Ob. cit., p. 63. A pro pó si to ver ain da
VIANA, Hé lio. His tó ria do Bra sil. São Pa u lo: Me lha men tos, [19 ...], p. 372.

39 Cf. MANCHESTER, Allan K. Ob. cit., p. 17. 
40  In MERCADANTE, Pa u lo. Idem, p. 58. 



1831, com a definitiva tomada do poder pelos donos de terra e escravos, os
grandes proprietários. 

“A for ma mo de ra da com que nos li ber ta mos de Por tu gal le vou
ain da a que so bre vi ves sem no país, par ti ci pan do ati va men te da vida po lítica,
os gru pos por tu gue ses in te res sa dos na vol ta ao re gi me an ti go e na con -
cessão de pri vi lé gi os es pe ci a is à me tró po le. Por es tes mes mos mo ti vos, se
enten de mos pela Inde pen dên cia de 1822 a to ma da do po der po lí ti co pe los
senho res de ter ras e de es cra vos, ve ri fi ca re mos que ela so men te se dará
inte gral men te em 1831, com a ab di ca ção de D. Pe dro I. De 1822 a 1831
as sis ti re mos à luta dos na ci o na is pela  ex tin ção da in fluên cia dos por -
tugue ses (que se re com pu se ram ali an do-se a D. Pe dro I) na po lí ti ca do
Monarca. De mons tra ção des te fe nô me no foi a po si ção do Par ti do Bra si leiro
que, ha ven do pro du zi do a Inde pen dên cia, pas sa ra qua se todo o pe río do na
opo si ção.”41 Como em mu i tos ou tros epi só di os - os “co ro néis” em 1930; e
mais tar de o re gi me der ro ga do pe las “Di re tas-já” de 1984 – os der ro ta dos
de on tem são os po de ro sos do dia se guin te. 

Na Independência, uma transação toma o lugar da revolução,
acomodando o liberalismo de índole jacobina e o absolutismo, deixando porém
com este a função de reorganizar o país, de cima para baixo, como será sua
história toda; José Bonifácio, em seu primeiro consulado, rege uma fase
nacionalista até ver a ascensão irrefreável do absolutismo associado ao monarca
e ao partido dos portugueses, caldo do golpe de 1823 – com o retorno do
controle estamental da política, a tutela nacional mediante a Constituição
outorgada – que levará os Andradas ao exílio, até o golpe definitivo da
abdicação, de 1831, selo do grande triunfo da terra.

  Esse mencionado caráter de arranjo ou conciliação, ou negociação
ou negociata, da Independência, proclamada pelo próprio minis té rio que estava
no poder, configura-se mais como um golpe de estado do que numa revolução,
posto que não ocorreu quer ruptura de poder, quer mudanças nas relações
sociais. Uma vez mais nos distinguimos não só da América hispânica mas das
experiências européias e norte-americana. Aqui estão a fonte, a raiz e a
matriz de um movimento cujas rédeas estiveram sempre nas mãos dos
senhores da terra. Fonte e raiz, mas principalmente matriz, posto que é
modelo que se reproduzirá. 
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41  SANTOS, Joel Ru fi no dos San tos et al. Inde pen dên cia de 1822. Rio de Ja ne i ro: Mi nis té rio da
Edu ca ção e Cul tu ra. 1964.



Os fa tos co man dan do os ho mens
Em poucas, muito poucas histórias, os fatos terão determinado o

papel dos homens, tanto quanto em nossa Independência de 1822.42 Sem
ruptura com o regime colonial, ao contrário, reforçando o caráter das relações
sociais e o regime da terra, que compreendia o latifúndio e o escravismo, a
Independência, ao apartar a colônia da metrópole, virtual colônia inglesa, afasta,
de um só golpe, a ameaça republicana e a Abolição, oferece aos produtos
ingleses um mercado consumidor emergente sem intermediação43 e elimina
de vez as esperanças da Santa Aliança de influir na América portuguesa
pela temida via da composição das coroas aparentadas. 

Era, po rém, a vi tó ria dos gran des pro pri e tá ri os, e as sim, a Inde -
pen dên cia – que de ve ria ser mo der ni zan te – per pe tua o ar ca i co, que vai so -
bre vi ver por toda a his tó ria res tan te do país, nada obs tan te o sur to in dus -
tri al que, pas sa do mais de um sé cu lo, co nhe ce rá. Ven ce ram os “bra si le i -
ros” do Rio, mas ven ceu tam bém a so ci e da de co lo ni al, tra di ci o na lis ta e
con ser va do ra, as so ci a da aos co mer ci an tes, uns e ou tros com pro me ti dos em 
man ter o sta tu quo de co lô nia for ne ce do ra de ma té ria-prima e con su mi do -
ra de pro du tos ma nu fa tu ra dos. 

Nabuco, lembrado por Faoro, reclamava ser o Brasil país “[...]
que importa tudo: a carne-seca e o milho do Rio da Prata, o arroz da Índia, o 
bacalhau da Noruega, o azeite de Portugal, o trigo de Baltimore, a manteiga
da França, o pinho do Báltico, os tecidos de Manchester, e tudo o mais, exceto
exclusivamente os gêneros de imediata deterioração”.44 Esse conservantismo
nascido da terra – conservantismo essencialmente brasileiro – comanda a
política a partir da Independência; com ela os senhores da terra assumem o
comando da política, ora associados a interesses ingleses, ora associados a esses
e aos interesses portugueses, sempre conservadores, tementes ora da
Revolução Francesa, ora das lufadas que chegam atrasadas de Paris por
intermédio do Porto, ora dos federalistas e republicanos norte-americanos. 

Deslocado o poder do açúcar para as plantações do Les te,
transfere-se do norte, das mãos de baianos e per nam bu ca nos, para o eixo
mineiro e fluminense, mais tarde também paulista, o controle da política do
Império, acentuando o desequilíbrio regional e favorecendo a formação de
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42 MERCADANTE, Pa u lo. A cons ciên cia con ser va do ra no Bra sil. Rio de Ja ne i ro: Saga, 1965, p. 57. 
43 Cf. MANCHESTER, Allan K. Ob. cit., pp. 74-96; SANTOS, Joel Ru fi no dos et al. Ob. cit., pp.

61-71. 
44  NABUCO, Jo a quim. O abo li ci o nis mo. Apud FAORO, Ra i mun do. Os do nos do po der. Por to

Ale gre: Ed. Glo bo, 1975, Vol. 1, p. 245. 



estados-metrópoles e estados-colônias,45 preconfigurando a geopolítica brasileira
deste final de século, matriz do desastre contemporâneo. 

Esse co man do, po rém, é, es sen ci al men te, con ser va dor e anti-re for mis -
ta, e con ci li a dor. A vi tó ria se cu lar da so ci e da de co lo ni al, tra di ci o na lis ta e con -
ser va do ra, é tam bém a der ro ta do pro gres so, é a der ro ta do povo, o sem-ter ra,
o fu tu ro pá ria ur ba no, o fu tu ro ope rá rio, o ma me lu co, sa cri fi ca do na edu ca ção,
na sa ú de, no bem-es tar; é a fon te da vi o lên cia si len ci o sa, a mor ta li da de in fan til,
o anal fa be tis mo lar var, a vida su bu ma na dos cor ti ços e das fa ve las, da qua -
se-vida do sem-ter ra alu ga do no cam po, do bóia-fria. É a vi tó ria da con ci li a ção
que ga ran te o sta tu que se man tém so pe san do os in te res ses das ma i o ri as. 

No Brasil, a conciliação é o pacto de elite que visa a preservar os
privilégios de classe. 

O ob je ti vo da con ci li a ção é evi tar a re vo lu ção, a mu dan ça das re la ções 
so ci a is. A clas se do mi nan te bra si le i ra se an te ci pa ao Tan cre di de Lam pe du sa: se
em O Le o par do a per so na gem su ge re se rem ne ces sá ri as as re for mas para que
tudo pos sa fi car como dan tes, a his tó ria bra si le i ra en si na me lhor, que, para nada
mu dar, que não se mude mes mo nada. É o ve lho jogo de a um tem po pro mo ver e
evi tar as re for mas, de pro me ter as re for mas para evi tar a re vo lu ção, arte do en go -
do que está pre sen te em toda a His tó ria bra si le i ra. Com a Inde pen dên cia de 1822
o se nhor da ter ra con se gue afas tar dos seus olhos a re vo lu ção que o povo po de ria
ter fe i to, sal va o es cra vis mo ex tem po râ neo, evi ta a in dus tri a li za ção para ga ran tir
o li vre co mér cio ex ter no, man tém a mo nar quia para evi tar a de mo cra cia, para de -
po is re cla mar do prín ci pe que se faz ab so lu tis ta e ali a do dos por tu gue ses: “A es -
tru tu ra eco nô mi ca per ma ne ce a mes ma, so bre vi vem os res tos fe u da is, as re for mas 
são for ma is, as oli gar qui as pos su em o po der e a so ci e da de. Con se gue-se, as sim,
evi tar a re vo lu ção que pro mo ve ria a mu dan ça das re la ções so ci a is.”46 Ga ran te-se
a so bre vi vên cia do pas sa do no fu tu ro. 

Os interesses vitais do país arcaico estavam na agricultura,
dominada pelo grande proprietário de terras e escravos, faminta de vassalos. A
Independência vinha afastar o perigo do retorno colonial que se materializaria
na retomada do controle do comércio externo, fechamento que não interessava
nem ao brasileiro rural, nem ao inglês, nem à sua diplomacia, nem mesmo aos
portugueses ligados ao comércio. A turba das cidades, a “vontade popular” a
que se referia Gonçalves Ledo,47 ou a “malta irresponsável” temida por liberais
e conservadores, poderia sugerir a República, que não interessava nem aos
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45 RODRIGUES, José Ho nó rio. Con ci li a ção e re for ma no Bra sil: um de sa fio his tó ri co-cul tu ral. Rio
de Ja ne i ro. Ci vi li za ção Bra si le i ra, 1965, p. 125. 

46  Idem, p. 50.  
47 Apud MERCADANTE, Pa u lo. Ob. cit., p. 57. 



ingleses nem aos Braganças. Adiar a abolição do tráfico negreiro podia ser a
conciliação entre a economia feudal e os interesses comerciais ingleses. 

No se gun do Re i na do a po lí ti ca de con ci li a ção - que pre si diu a ne -
go ci a ção da Inde pen dên cia, tan to quan to a pre e mi nên cia in gle sa – fi ca ria
mais ní ti da ain da. Tra ta-se, essa, de con ci li a ção sob o co man do da clas se
do mi nan te – en tão vin cu la da, eco nô mi ca, po lí ti ca e ide o lo gi ca men te com as
po tên ci as eu ro péi as, no ta da men te Por tu gal, Ingla ter ra e Fran ça, mu i to mais 
do que com os vi zi nhos es ta dos ame ri ca nos, ex ce ção fe i ta aos Esta dos Uni dos,
os qua is, to da via, não dis pu nham ain da do mes mo sta tus des fru ta do por
aque las po tên ci as eu ro péi as – eli te ét ni co-mi no ri tá ria, po de ro sís si ma, ain da
que atra sa da his to ri ca men te, como o atra sa do ple i to da eco no mia ru ral no
Bra sil in dus tri al da Cons ti tu in te de 1987. 

Em todos os momentos de crise histórica, a classe dominante soube
conciliar as divergências políticas de suas elites, liberais e conservadores sempre
estiveram juntos sempre que se tratou de preservar a estrutura econômica e 
social que lhes assegura o controle político da sociedade, e a alternância no
poder se fez, no primeiro e no segundo Reinados, como se daria na República,
vestindo os partidos novas siglas, sem que a sociedade pudesse identificar
diferenças substantivas e a vida social acusar alterações.48 

Nos mo men tos mais di fí ce is os ad ver sá ri os de on tem se apre sen -
tam uni dos na de fe sa da or dem, que é o nome bra si le i ro da pro pri e da de, a
gran de pro pri e da de. Por isso mes mo, fru to des sa con ci li a ção, a Inde pen dên -
cia não ple i te a ria qual quer re for ma es tru tu ral: não se toca na ter ra nem no
es cra vis mo, mes mo sob o ris co de per der o pa tro cí nio in glês na ne go ci a ção
com Por tu gal. A cer ta al tu ra, a ma nu ten ção do es cra vis mo se tor na mais
im por tan te que a de fe sa da mo nar quia. Cu i da va-se de evi tar que o en cer ra -
men to do pe río do co lo ni al de cre tas se o fim do sis te ma ma nár qui co, po rém
mais do que a Re pú bli ca te mi am os la ti fun diá ri os a Abo li ção – e só nes se
pon to en tra vam em con fli to com os in gle ses, seus as so ci a dos na im po si ção
do li vre-co mér cio. Mes mo li be ra is como José Bo ni fá cio que re je i ta va o ele -
men to afri ca no na for ma ção de nos sa et nia, vão te mer a abo li ção como ins -
tru men to de der ro ca da do regime.49 
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48 RODRIGUES, José Ho nó rio (Idem) ob ser va que os ga bi ne tes se dis tin gui am ou pela
mu dan ça dos no mes, ou pe las da tas de sua or ga ni za ção. 

49 MANCHESTER, Allan K. (ob. cit., p. 185), re fe re-se a diá lo go de José Bo ni fá cio com Cham -
ber la in em abril de 1823, no qual, de cla ran do-se fa vo rá vel à abo li ção do trá fi co, diz o nos so
mi nis tro que ela to da via não po dia “[...] ser fe i ta ime di a ta men te”, o povo “[...] não es ta va
pre pa ra do para ela, e até que isso ocor res se ar ris ca ria a exis tên cia do go ver no, se fe i ta su bi ta -
men te”. Con clui o Pa tri ar ca di zen do que de se ja va ar den te men te que os cru za do res in gle ses
“[...] cap tu ras sem todo na vio ne gre i ro que en con tras sem no mar”, pois, acres cen ta: “[...] Não



Escra vis mo com Mo nar quia ou com Re pú bli ca, es cra vis mo com
Indepen dên cia, mas se não for pos sí vel, na co lô nia mes mo. 

Era pre fe rí vel, e essa op ção é his tó ri ca, para essa eli te bra si le i ra, a 
cer te za de um Bra sil ar ca i co, atra sa do, des com pas sa do, ao ris co da re for ma
agrá ria ou da re du ção de seus pri vi lé gi os, as sen ta dos so no len ta men te no
lati fúndio de pen den te do bra ço es cra vo50 e dos be ne fí ci os do mer ca do ex terno.
Vem, por tan to, de nos sas ra í zes his tó ri cas o di vór cio en tre Po der e So ci e dade, 
Esta do e Na ção. 

Trata va-se en tão – e como se ob ser va rá em toda a his tó ria
seguin te – de evi tar que o con tro le da so ci e da de es ca pas se das mãos da
clas se do mi nan te. Hi pó li to José da Cos ta, o fes te ja do fun da dor do Cor re io
Bra zi li en se, cla ma va de sua trin che i ra lon dri na e li ber tá ria: “Nin guém
de se ja mais do que nós as re for mas úte is, mas a nin guém abor re ce mais do
que nós se jam es sas re for mas fe i tas pelo povo”,51 fra se-símbolo de uma
His tó ria sem povo, tra gé dia an te ci pa da pela pre mo ni ção-conselho de D.
João ao des pe dir-se do fi lho her de i ro e fu tu ro prín ci pe-regente e li ber ta -
dor: “Pedro, se o Bra sil se se pa rar, an tes seja para ti, que me hás de res pe i -
tar, do que para al gum des ses aven tu re i ros.”52 A cri a tu ra de Por tu gal li -
ber ta-se-ia do ge ni tor. O rei sa bia que de i xa va atrás de si um Esta do cuja
inde pen dên cia era só uma ques tão de tem po. 

A con ci li a ção
O ca rá ter das re la ções Bra sil-Por tu gal iden ti fi ca aque las for ças

que de fi ni ri am a Inde pen dên cia. Ao lado do mo no pó lio co mer ci al, a ex plo ra ção
re i nol tam bém se re ve la na es po li a ção tri bu tá ria in ter na, a par da es cor chan te
de si gual da de dis tri bu ti va, “[...] one ran do os me nos afor tu na dos, como é da
boa po lí ti ca co lo ni al em to dos os tem pos”53. 

Se a Inde pen dên cia era im pul si o na da por con di ções ex ter nas e
in ter nas, é fá cil de ver a exis tên cia de be ne fi ciá ri os ex ter nos e in ter nos. A 
quem in te res sa a Inde pen dên cia se não à bur gue sia eu ro péia, par ti cu lar -
men te, pe las con di ções já iden ti fi ca das, a bur gue sia in dus tri al in gle sa?
No pla no in ter no, a Inde pen dên cia é o ple i to das ca ma das ur ba nas li vres, 
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que ro vê-los mais, são a gan gre na de nos sa pros pe ri da de. A po pu la ção que que re mos é a
bran ca”. Ver ain da HOLANDA, Sér gio Bu ar que de. Ob. cit., p. 43. 

50  RODRIGUES, José Ho nó rio. Ob. cit.
51  MERCADANTE. Pa u lo. Ob. cit., p. 2. 
52 VIANA, Hé lio. Ob. cit., p. 396.
53 SODRÉ. Nel son Wer neck. Intro du ção à re vo lu ção bra si le i ra. Rio de Ja ne i ro: Ci vi li za ção Bra si -

le i ra, 1988, p. 198. 



os be ne fi ciá ri os do co mér cio in glês e da vida mi ne ra do ra, pe que nos pro prietá -
ri os ru ra is, co mer ci an tes, in te lec tu a is, fun ci o ná ri os, clé ri gos, mi li ta res
as so ci a dos à clas se do mi nan te, in te res sa dos to dos na der ro ca da do mo no -
pó lio do co mér cio. 

Como classe do mi nan te, se incluem os portugueses ligados ao tráfico 
de escravos e ao escravismo, sem o qual seria impensável qualquer sorte de
lavoura54  numa economia retardatariamente de índole semicapitalista, voltada
para o consumo externo, fosse o açúcar, fosse o tabaco, fosse como seria mais
tarde e por tanto tempo o café, primeiro na bai xa da fluminense, depois em São
Paulo – centro do futuro domínio do Sudes te – que por lógica histórica seria
apontado por José do Patrocínio como ”o castelo forte da reação". 

Como assinala Sérgio Buarque de Ho lan da, “[...] a verdade é que
a grande lavoura, conforme se praticava e ainda se pratica no Brasil, participa,
por sua natureza, quase tanto da mineração quanto da agricultura. Sem braço
escravo e terra farta, terra para gastar e arruinar, não para proteger
ociosamente, ela seria irrealizável”.55 O senhor da terra e de escravos é,
acima de tudo, um usufrutário de ambos, da terra para a desfrutar e deixar
destruída, do braço escravo para explorá-lo até à morte, pois o negro é de mais
fácil substituição do que a junta de bois. A terra e o senhor da terra estão no
proscênio da História. 

Em 1988, na re vi são po lí ti ca, como em 1822 na fun da ção do Esta do, 
o que está em jogo, o que está na or dem do dia é a pro pri e da de, isto é, a gran de
pro pri e da de con cen tra da pelo do mí nio ét ni co-mi no ri tá rio, é ela que co man da as
re sis tên ci as às mu dan ças, ali a da ao es cra vis mo; ali a da, mas seu po der não está
iso la do; o se nhor se mi fe u dal se acha as so ci a do aos in gle ses, de cujo mo no pó lio
co mer ci al (con tra o en car ce ra men to co mer ci al por tu guês) se apro ve i ta (em bo ra
lhe des gos tem as ame a ças ao trá fi co ne gre i ro), como se apro ve i ta do co mér cio
ex ter no e do li vre-cam bis mo que vai im pe dir a in dus tri a li za ção tem pes ti va. 

Através do comércio externo – fundado na exportação de
matérias-primas e importação de manufaturados ingleses (antes da
‘abertura’ via Lisboa) – entregava toda a parte lucrativa (as exportações) aos 
senhores da terra e distribuía seus prejuízos (as importações) entre toda a
população.56 Donde a aliança do feudalismo com os ingleses, aliança que
não se fará em perfeita harmonia, já que nela também havia interesses
contraditórios, como as divergências em face do escravismo e do tráfico. Será,
porém, aliança decisiva para a Independência. 
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54 HOLANDA. Sér gio Bu ar que de. Ob. cit., p. 18. 
55  Idem, ibí dem. 
56 SANTOS. Joel Ru fi no dos et al. Ob. cit., p. 99.  



Qu a is são, em re su mo, as for ças que atu am na Inde pen dên cia? 
São di ver sas as cor ren tes que es ta be le cem a ali an ça con jun tu ral.

Co me ce mos por um gru po que se po de ria cha mar de ra di cal, li ga do di re ta -
men te à ma ço na ria, ide o lo gi ca men te iden ti fi ca do aos even tos do Por to, le i tor 
dos en ci clo pe dis tas, po li ti ca men te ori gi ná rio dos mo vi men tos po pu la res
liber tá ri os bra si le i ros, da Incon fi dên cia à Re vo lu ção Per nam bu ca na de
1817. Cons ti tu em-no os ‘ra di ca is’, as so ci a dos ao apa re lha men to po lí ti co, de -
fen so res da au to no mia com a re a li za ção de re for mas e mu dan ças nas ins ti tu -
i ções e nas re la ções in ter nas de pro du ção. Em seu es ta tu to es tão a abo li ção
do trá fi co e do es cra vis mo ne gro. 

De ou tro lado en con tram-se os ho mens da ter ra, “[...] os par ti dá -
ri os eter nos do sta tu quo, dos que, te me ro sos do fu tu ro in cer to e in son dá -
vel, só que rem, a qual quer cus to, o re pou so per ma nen te das ins ti tu i ções”.57

A es ses in te res sa va tão-so men te a con so li da ção das no vas re la ções ex ter -
nas de pro du ção, e, por isso, pug na vam pela Inde pen dên cia, sim ples men te
pelo re ce io de que a con ti nu i da de da opres são das Cor tes ter mi nas se por re a -
li zar o pro je to ab so lu tis ta da re co lo ni za ção do país, com o re tor no do con tro -
le do co mér cio e do mer ca do in ter na ci o nal. 

Nesse ponto estavam aliados aos ingleses, que precisavam do
mercado livre e que viam na Independência com o monarca bragantino a
fórmula de assegurar a preeminência de seus interesses, isolando os radicais
que queriam mais que a simples independência, podendo mesmo querer a
República e a defesa das manufaturas locais. 

Isso nos co lo ca em face de dois an ta go nis mos que se re sol vem na
ali an ça e con ci li a ção de in te res ses. De um lado, a bur gue sia in gle sa em con fli -
to com a no bre za fe u dal por tu gue sa, de ou tro, a na ção bra si le i ra co lo ni al e sua 
me tró po le. Por to dos es tes fa to res se es ta be le ce o con fli to en tre os se nho res de
ter ra e de es cra vos, no Bra sil, e a Co roa por tu gue sa; para o gran de pro pri e tá -
rio a aber tu ra dos por tos re a li za ra o que de fun da men tal po de ria es pe rar da
Inde pen dên cia; tra ta va-se ago ra de ga ran tir sua con ti nu i da de, “o que se con -
fun dia com a ne ces si da de de to ma da de fi ni ti va do po der po lí ti co”.58 

Essas forças representam a corrente dos senhores feudais de Minas
Gerais e São Paulo, defensores da monarquia parlamentar e de um
liberalismo que jamais conseguiram entender, embora tivesse suas raízes em
Bentham,59 li be ra lis mo “[...] na verdade menos doutrinário do que justificador: os 
ricos e poderosos fazendeiros cuidam em diminuir o poder do rei e dos
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57  HOLANDA, Sér gio Bu ar que de. Ob. cit., p. 43. 
58  SANTOS, Joel Ru fi no dos et al. Ob. cit., p. 60
59 MERCADANTE, Pa u lo. Ob. cit., P. 65. 



capitães-generais apenas para aumentar o próprio, numa nova partilha de
governo, sem generalizar às classes pobres participação política”,60 o monopólio 
da economia se reproduzirá no monopólio da política, um liberalismo que
não vai além do livre-comércio e do livre-cambismo quando se trata
exclusivamente de assegurar o livre trânsito das matérias-primas. 

A se gun da ali an ça do gran de pro pri e tá rio será com o co mér cio  in -
ter na ci o nal que sa bo ta rá nos sa in dus tri a li za ção. A he ge mo nia dos se nho res fe u -
da is se con so li da quan do con se guem eles ela bo rar um pro gra ma de fren te úni ca
com os se to res de gru pos mer can tis ur ba nos, “[...] ar ras tan do, na po lí ti ca de
cen tro, as cor ren tes ra di ca is que por si só não po di am re a li zar os ob je ti vos do
mo vi men to.”61 Nes sa po lí ti ca de cen tro, se in se re um ator novo, José Bo ni fá cio,
uni fi can do as for ças di ver gen tes em tor no do prín ci pe, as se gu ran do a ali an ça
que fi nal men te de ter mi na rá a rup tu ra ne go ci a da: “D. Pe dro, a agri cul tu ra e o
co mér cio es tran ge i ro, so bre tu do in glês, o qual se ria ba ni do se re vi go ra do o es ta -
tu to co lo ni al ”.62 Per dem os ra di ca is, ga nha ago ra e a se guir e sem pre a re a ção
ter ri to ri al. Per di am os ra di ca is quan do viam o li be ra lis mo à la Re vo lu ção Fran -
ce sa pa rar di an te da es tru tu ra es cra vo cra ta da so ci e da de, de cu jas van ta gens
so ci a is e do més ti cas par ti ci pa va a in ci pi en te clas se mer can til ur ba na.63 

Fi ca va o li be ra lis mo re du zi do à li ber da de de co mer ci ar, sem
ne nhum ape lo po lí ti co, e nes se pon to fun ci o na va como ca ta li sa dor das duas
fa ses do se nhor. “Seja como for, per di am os ra di ca is seu ím pe to re vo lu ci o ná rio
ao co lo car-se à som bra da ban de i ra ale van ta da pe los mo de ra dos, pois a uni da de
exi gia uma con ces são após ou tra, des de a ace i ta ção da li de ran ça do prín ci pe
até a ati tu de re ne ga tó ria dos ide a is re pu bli ca nos”.64 

Ga nha rá a ter ra e ga nha rá com a Inde pen dên cia, que lhe dará o
li vre co mér cio; ga nha rá com a or ga ni za ção es ta tal que do mi na rá, a par tir
das câ ma ras; ga nha rá quan do se as so cia aos in dus tri a is es tran ge i ros para
im pe dir a pro du ção ma nu fa tu re i ra na ci o nal; ga nha sem pre quan do am bos se 
unem para im pe dir as re for mas. 

A Independência não muda o caráter do Esta do brasileiro.
Conservam-se intactas as estruturas econômicas e as relações sociais que
caracterizavam a vida na Colônia: “Os industriais estrangeiros, querendo
impedir o surgimento no Brasil de setores que também produzissem
manufaturas e competissem com eles em nosso mercado, e os senhores, que
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60  FAORO, Ray mun do. Ob. cit.. p. 246.
61 MERCADANTE. Pa u lo. Ob. cit., pp. 65-66. 
62  FAORO, Ra i mun do. Ob. cit., p. 268.
63  MERCADANTE, Pa u lo. Ob. cit., p. 66.  
64 Idem, ibi dem.



procuram preservar o sistema monocultor de exportação, aliam-se para impedir
transformações estruturais na sociedade brasileira.”65 Por isso já haviam
fracassado todos os intentos industrialistas de D. João VI. Se caíra a proibição
colonial de abrir manufaturas, o monopólio inglês, os privilégios decorrentes
dos tratados de 1810 e 1825 tornam inviável a industrialização.66 De nada
valeria a Carta Régia criando a si de rur gia, se nossos produtos eram esmagados 
pela concorrência avassaladora dos produtos ingleses, cada vez mais baratos, 
protegidos por privilégios de comércio, transporte e taxas preferenciais.67 

A inexistência dos ofícios, a pobreza da vida civil, resultavam da
preponderância do trabalho escravo no eito e nos afazeres domésticos. Entre o
senhor da terra e o escravo, uma população ainda em formação, artífices,
comerciantes, funcionários públicos, advogados, magistrados, militares e
mesmo clérigos comprometidos com os interesses da terra, senão eles próprios
filhos dos donos da terra, como os homens de letras, os intelectuais e
principalmente os políticos. Nesse Brasil não há como falar em conflito entre a
cidade e o campo. Quem vai estudar na Europa, quem vai freqüentar os cursos
jurídicos, quem vai ocupar os altos cargos da burocracia são os diplomatas,
os oficiais, os cônegos, os agraciados com a farta distribuição de títulos
nobiliárquicos, a aristocracia improvisada, os círculos liberais e os beletristas
são homens da terra, como homens da terra serão os futuros parlamentares
da monarquia constitucional construída pelos senhores da terra associados aos
radicais liberais derrotados em seguida.68 Vimos, na Introdução Geral, a
composição da primeira Assembléia Nacional Constituinte. 

A conciliação, que domina toda a política brasileira, no Império e na 
Colônia, da Independência à instalação da Nova República, obra de engenharia
política, é o altar da propriedade privada, da ordem, isto é, da ordem privada. E
não poderia deixar de ser assim. Porque, na Independência como em toda a his tó -
ria pátria, a solução ao impasse político se dá mediante um pacto negociado entre 
as elites, vale dizer, os diversos segmentos da classe dominante. 

Essa, a gran de vi tó ria da pro pri e da de ru ral bra si le i ra, a cons tru ção
de um sis te ma po lí ti co imu ne às re for mas, por que a po lí ti ca con ci li a tó ria
não que ria e não quer “en fren tar o pro ble ma do la ti fún dio e da re for ma
agrá ria, que, para mu i tos, des de Na bu co de Ara ú jo até Antô nio Pe dro de
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65  SANTOS. Joel Ru fi no dos et al. Ob. cit., p. 64. 
66  Idem, ibi dem. 
67 FAORO, Ra i mun do, ob. cit., p. 248, es cre ve: “Nes se con tex to, a in dús tria, de po is de le van ta das

as in ter di ções col ber ti a nas, não pode se ex pan dir, to lhi da pela fal ta de mer ca do e pelo
trans por te caro. A pro du ção ma nu fa tu re i ra em pe que na es ca la so fre ria ain da a con cor -
rên cia in gle sa, com seus pro du tos cada vez mais ba ra tos.”

68  SANTOS, Joel Ru fi no dos et al. Ob. cit., p. 100. 



Fi gue i re do, era a fon te das in fluên ci as exa ge ra das da inér cia e da ro ti na”.69

Uma vez mais, e a vez úl ti ma terá sido a re vi são cons ti tu ci o nal de 1988, as
oli gar qui as do mi nan tes, en tre ad mi tir res tri ções, por mí ni mas que se jam,
aos seus pri vi lé gi os de clas se, e a ma nu ten ção de um país atra sa do, a so bre -
vi da de ci da dãos anal fa be tos e mi se rá ve is, pre fe ri ram a úl ti ma hi pó te se. 

Também não pode causar espécie a evidência de que os movimentos
aparentemente reformadores, em que pese a permanente e emocionante luta
do povo, tenham partido quase sempre de cima para baixo,70 quando não,
eclodidos pela iniciativa popular, terminarem controlados pelas elites, resolvidos 
em pactos e transações. 

O que dirá Aris ti des Lobo na sua cé le bre car ta so bre o 15 de no vem -
bro de 1889 fôra an tes, e la men ta vel men te, a mar ca da Inde pen dên cia. O povo,
o que era povo en tão, fi cou in di fe ren te a tudo; al gum mo vi men to se no tou en tre 
os mi li ta res, mu i tos por tu gue ses e os co mer ci an tes, mu i tos in gle ses. O aço da -
men to, a ten são, es tão em São Cris tó vão e nos pa lá ci os de São Pa u lo e Belo Ho -
ri zon te. Ra i mun do Fa o ro, em sua obra clás si ca, fala das cor ren tes he te ro gê ne as
mo men ta ne a men te ca ta li sa das pelo prín ci pe; – ab so lu tis ta em 1815, en car na ção 
da li ber da de em 1822, ab so lu tis ta em 1823, li be ral no le van te do Por to – es sas
cor ren tes eram os gru pos ur ba nos sem vin cu la ção com os in te res ses da ter ra
“[...] que eco a vam nos la ti fún di os e na es tru tu ra re pre sen ta ti va das fa zen das,
alar ga da em clé ri gos, ma gis tra dos, ad vo ga dos, fun ci o ná ri os e pro fes so res”. 

Apo i a do em Sa int-Hi la i re (Se gun da Via gem, pp. 167-170),
lem bra ain da Fa o ro que a ame a ça do res ta be le cir nen to do sis te ma co lo ni al (o
mo no pó lio por tu guês so bre o co mér cio e os por tos), que ame a ça ria o li vre-co -
mér cio do açú car e do café, só po dia ser sen ti da pe las fa mí li as ri cas e po de ro sas,
“[...]com a au sên cia do povo”.71 
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69  RODRIGUES. José Ho nó rio. Ob. cit., p. 68.   
70 HOLANDA, Sér gio Bu ar que de (ob. cit. p. 119) es cre ve: “É cu ri o so no tar-se que os mo vi men tos

apa ren te men te re for ma do res, no Bra sil, par ti ram qua se sem pre de cima para ba i xo: fo ram de
ins pi ra ção in te lec tu al, se as sim se pode di zer, tan to quan to sen ti men tal. Nos sa Inde pen dên cia, as 
con quis tas li be ra is que fi ze mos du ran te o de cur so de nos sa evo lu ção po lí ti ca, vi e ram qua se de
sur pre sa; a gran de mas sa do povo re ce beu com dis pli cên cia ou hos ti li da de. Não ema na vam de
uma pre dis po si ção es pi ri tu al e emo ti va par ti cu lar, de uma con cep ção de vida bem de fi ni da e es -
pe cí fi ca, que ti ves se che ga do à ma tu ri da de ple na. Os cam peões das no vas idéi as es que ce ram-se,
com fre qüên cia, de que as for mas de vida nem sem pre são ex pres sões do ar bí trio pes so al, não se 
‘fa zem’ ou ‘des fa zem’ por de cre to.” Ver ain da FAORO, Ra i mun do (Ob. cit,. p. 369) lem bran do
que o con tro le da Gu ar da Na ci o nal, em 1850, “fe cha ria o cír cu lo de con tro le de cima para ba i xo”.

71 FAORO, Ra i mun do. Ob. cit., p. 271. É ain da opi nião sua o pa pel de sem pe nha do por José
Bo ni fá cio, de elo en tre os in te res ses des sas po pu la ções ru ra is-pro pri e tá ri as e o prín ci pe, o que
te ria vi a bi li za do a Inde pen dên cia. 



A con ci li a ção, to da via, não abo le a vi o lên cia 
O san gue e a vi o lên cia não são es tra nhos à his tó ria bra si le i ra, na

Co lô nia, na Inde pen dên cia, no Re i na do dos Bra gan ças e na Re pú bli ca; já
não se fala na re vol ta sur da, na vi o lên cia si len ci o sa da fome, na es tru tu ra
so ci al iní qua. Não se tra ta de afir mar o pro ces so san gren to de nos sa his tó ria 
sim ples men te lem bran do, como o faz José Ho nó rio Ro dri gues, o so fri men to,
a mi sé ria e a fome que nos acom pa nham há sé cu los, ele men tos obs cu re ci dos
“por uma his to ri o gra fia a ser vi ço das eli tes e pelo gran de des co nhe ci men to
da nos sa for ma ção”.72 Não se tra ta mais de re fe rir, tão-só, sem com isso di -
mi nu ir seu sig ni fi ca do, à vi o lên cia que é a pri va ção do bem-es tar, da vida ou 
da se gu ran ça, ou mes mo, o mo no pó lio da vi o lên cia es ta tal “le gí ti ma” a que
se re fe re Max We ber. A tra di ção da his tó ria não vi o len ta se es bo roa em face
da se qüên cia de con fli tos que vêm da Co lô nia à Re pú bli ca. Mes mo a con ci li -
a ção de 1822 não im pe diu a Gu er ra da Inde pen dên cia. 

Na Guerra da Independência, na Bahia, as tropas bra si le i ras
reuniram 11 mil homens; 8 mil homens lutaram pela Independência no
Maranhão; as tropas de Cochrane eram compostas de nove navios e mais de
duas mil praças. A Revolução de 1817 é levante popular tanto quanto a
Confederação do Equador. “A luta entre ideais de ordem e de liberdade que
dominam o Império, mais que os de reforma e de progresso, teve então seu
início; cruéis dissensões e lutas sanguinárias – não há autor ou político da
época que não mencione sempre a sangueira da vida brasileira – afligem o país.
Aspirações republicanas, bandeiras de liberdade e reformas, insatisfações
populares, entram em conflito com os ideais de ordem apenas ordem, que
desejam todos os privilegiados, travando o processo histórico.”73 

A pre e mi nên cia in gle sa e o pre ço da Inde pen dên cia 
Como já foi exaustivamente demonstrado, há uma clara linha de

continuidade entre a preeminência britânica sobre Portugal e a preeminêcia
britânica sobre o Brasil. O controle comercial inglês sobre o comércio lusitano
vem desde o século XVIII, nomeadamente com o Tratado de 1703. Mas já a
partir de 1147 Portugal é peça importante no tabuleiro do xadrez político da
Europa. No início do século XIX sua importância decorre, destacadamente, de
sua posição estratégica na península, ainda mais significativa quando França e
Inglaterra estão em guerra 74, e pelos recursos de suas possessões ultramarinas,
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72 RODRIGUES, José Ho nó rio. Ob cit., p. 19.
73 Idem, p. 42. 
74  SANTOS, Joel Ru fi no dos et al. Ob. cit., p. 35: “A guer ra en tre a Fran ça e a Ingla ter ra,

des de o ini cio da Re vo lu ção Fran ce sa, é con si de ra da nos dois pa í ses como uma guer ra



mormente o Brasil e sua potencialidade como mercado consumidor.75 A His tó ria 
nos interessa a partir daí, quando tem início a preeminência inglesa sobre o
Brasil. 

Por lar gos cen to e de zes se is anos, a Ingla ter ra do mi nou o mer ca -
do im por ta dor bra si le i ro, seu co mér cio e sua eco no mia, in ter fe riu em sua
po lí ti ca, in flu iu em seu des ti no de povo, na ção e Esta do. Des de prin ci pal -
men te 1808, quan do de ter mi nou a trans mi gra ção da fa mí lia real para o
Bra sil.76 Seu pa pel na pre pa ra ção da Inde pen dên cia – pela via da trans mi -
gra ção e, por con se qüên cia, a ine vi tá vel aber tu ra dos por tos e ati va ção do
co mér cio – e, prin ci pal men te, no re co nhe ci men to in ter na ci o nal da so be ra -
nia, foi igual men te de ci si vo para seus in te res ses co mer ci a is e mi li ta res,
in te res ses que a li gam des de mu i to ao pas sa do eu ro peu da Ali an ça
Anglo-por tu gue sa. 

Como sa be mos, os mé to dos bri tâ ni cos, até onde e en quan to che ga -
ram seus na vi os, ja ma is fo ram os de uma di plo ma cia clás si ca. Esses mais de
cem anos de pre e mi nên cia, qua se sem pre de dic tat, co brem todo o pe río do
Impe ri al e che gam à Re pú bli ca, até os me a dos do sé cu lo XX, quan do nova for ça 
vem subs ti tuí-la; há al te ra ções de mé to dos, mas as re la ções Bra sil–Esta dos
Uni dos da Amé ri ca do Nor te, o novo “par ce i ro co mer ci al” pri vi le gi a do,
são, igual men te, as de do mi na do e do mi na dor. 

Neste texto trataremos exclusivamente do preço pago pelo Bra sil
para o reconhecimento de sua Independência. 

O preço (1) - Quando D. Pedro procurou o reconhecimento da
Inglaterra e seu patrocínio internacional, e procurou porque não tinha
outra alternativa em face da recusa portuguesa de aceitar a declaração
unilateral de soberania,77 foi forçado a ratificar as estipulações negociadas antes
com o vice-reino e que davam à Inglaterra condições excepcionais em suas
relações comerciais com Portugal, e, agora, com o Brasil. 
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dos co mer ci an tes e in dus tri a is in gle ses pela su pre ma cia do mun do. É uma guer ra en tre
duas bur gue si as.”

75  IDEM., p. 33. To dos os au to res, MANCHESTER en tre ou tros, são unâ ni mes em in di car a
op ção pelo Bra sil como mer ca do con su mi dor. As es ta tís ti cas da ba lan ça co mer ci al in gle sa
com nos so país são con clu si vas. 

76  GRAHAM, Ri chard, in KEITH, Henry, e EDWARDS, F. S. Ob. cit., p. 219. 
77 Obser va MANCHESTER, Allan K. (Ob. cit., p. 170) que:  “A não ser que a Grã-Bre ta nha

fos se in du zi da a re co nhe cer o novo Esta do, a in de pen dên cia com ple ta se ria adi a da in de fi -
ni da men te com re sul ta dos de sas tro sos para o Impé rio. Por que en quan to Por tu gal se re cu -
sas se a dar o re co nhe ci men to, a anar quia e a di vi são do Bra sil em re pú bli cas me no res, à
ma ne i ra do res to da Amé ri ca do Sul, ame a ça ri am a imen sa co lô nia.”



Eram con di ções in gle sas, ace i tas, a ra ti fi ca ção dos pri vi lé gi os eco -
nô mi cos es pe ci a is con ce di dos pelo le o ni no tra ta do de 1810 e a sub mis são às
es ti pu la ções das con ven ções de Cas tle re agh de 1815 a 1817, re fe ren tes ao co -
mér cio afri ca no, além do nos so com pro mis so com a abo li ção do trá fi co de es -
cra vos den tro de um pra zo es ti pu la do. Mas ain da não era tudo; se ri am ain -
da es ten di dos ao Bra sil os efe i tos da con ven ção de 2 de ou tu bro de 1807,
“[...] pela qual se es ta be le ce ra uma per pé tua, fir me e inal te rá vel ami za de,
ali an ça ofen si va e de fen si va, in vi o lá vel união en tre os so be ra nos da
Grã-Bre ta nha e Por tu gal, e seus mú tu os her de i ros e su ces so res nos res pec ti -
vos do mí ni os, pro vín ci as, pa í ses e vas sa los”. 78

As relações entre o antigo Império e o novo Estado variavam entre a 
vassalagem e a curatela. 

Mas a Inglaterra ainda não estava satisfeita. Estabelecerá em outros
tratados as relações com o Brasil, mantido o mesmo caráter de subordinação. 

Os termos das negociações foram encerrados em três tratados e
algumas estipulações secretas, assinados a 19 de fevereiro de 1810 e ratificados
por D. João VI sete dias após. 

Vejamos algumas das estipulações. 
Pelo artigo 10 do Tratado de Comércio e Navegação, Portugal

garantia à Inglaterra o privilégio de nomear magistrados especiais para agirem
como juízes-conservadores nos portos e cidades dos seus domínios nos quais
houvesse tribunais e cortes de justiça. Não se conhece outra forma de afronta ou 
vexame, maior demonstração de força e prepotência.79 Mas, afora essa
humilhação moral, o privilégio que mais prejuízos causou à economia
brasileira foi a estipulação mediante a qual os produtos ingleses passaram a
pagar uma tarifa preferencial de 15 por cento, quando as mercadorias
estrangeiras (isto é, não ingle sas...) pagavam 24 por cento, com Portugal
pagando 16 por cento. Os portos, em nome da liberdade de comércio, foram,
porém, assim, declarados abertos, não mais provisoriamente, como nos termos
da Carta Régia de 1808, mas “para sempre”.80 

O Bra sil re nun ci a va a qual quer pos si bi li da de de in dus tri a li -
zar-se. Ga nha va a Ingla ter ra, per dia o Bra sil como um todo, mas ga nha vam
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78 Cf. PEREIRA DA SILVA, J. M. His tó ria da fun da ção do Impé rio bra si le i ro. Rio de Ja ne i ro:
Gar ni er, 1864, p. 127.

79  SANTOS, Joel Ru fi no dos et al.  Ob. cit., p. 66. ob ser va: “A cláu su la 10, que ca u sou tan ta
in dig na ção a bra si le i ros da épo ca, foi re vi vi da no Acor do Mi li tar Bra sil-Esta dos Uni dos; (...)
en tre ou tros acer tos, esse acor do es ta be le ce ju ris di ção es pe ci al no Bra sil para os mi li ta res nor -
te-ame ri ca nos". 

80  FAORO, Ra i mun do. Ob. cit., p. 256. 



os se nho res da ter ra, be ne fi ci a dos com a as so ci a ção da aber tu ra dos por tos ao 
sis te ma agrí co la de ex por ta ção. Esta va aber to por in te i ro o mer ca do bra si le i -
ro ao ca pi ta lis mo in glês. 

Ao invés da proteção alfandegária, o ‘livre’ comércio com a grande
Nação industrializada protegida com tarifas privilegiadas. 

Os re fle xos dar-se-iam ra pi da men te na ba lan ça co mer ci al dos dois
pa í ses. O dé fi cit no co mér cio ex ter no de ter mi na a san gria da ren da na ci o nal
trans fe ri da para o ex te ri or, seja a) pela via das ex por ta ções (pois os pre ços das
ma té ri as-pri mas e pro du tos agrí co las co lo ni a is são fi xa dos pe los pa í ses in dus tri -
a li za dos-com pra do res), seja b) pela via das im por ta ções, pois os pa í ses in dus tri -
a li za dos man têm ou ele vam os pre ços de seus pro du tos de ex por ta ção. Ca in do o
pre ço dos pro du tos que ex por ta e au men tan do os pre ços dos pro du tos im por ta -
dos que con so me, a co lô nia – de po is, o país sub de sen vol vi do – é for ça da a con -
tra ir em prés ti mos, don de re sul ta a) o en di vi da men to, de que de cor re mais san -
gria de di vi sas e b) re sul ta do de uma co i sa e de ou tra, a que da do va lor de sua
mo e da, o que tor na seus pro du tos ex por ta dos ain da mais ba ra tos, e ain da mais
ca ros os pro du tos im por ta dos, e ma i or o cus to dos ju ros e dos em prés ti mos. 

Isso tudo deve aju dar à com pre en são do Bra sil de hoje. 
A situação se agravará bastante com a crise decorrente do preço

pago pelo Brasil à Inglaterra, pelas negociações da Independência. Antes
desse preço há, porém, o saque ao Tesouro em que importou o retorno da
família real a Portugal. 

O saque - Com o príncipe, regressam a Portugal cerca de três mil
pessoas, os mais graduados membros da burocracia lusa no Brasil, que não
retornam, todavia, de mãos abanando. Com eles vão os fundos do Banco do Brasil.

Ra i mun do Fa o ro81 es ti ma a san gria, de um só gol pe, em algo
como 1.315:439$00 a 200:000$000. Man ches ter82 lem bra que o Rei usa va o
Ban co do Bra sil (que era um ban co de emis são) para sua bol sa par ti cu lar,
qua se o sa que an do na sua vol ta a Por tu gal. Se gun do Ca ló ge ras:83 “Em vés -
pe ras da vol ta ao Re i no, pra ti ca men te toda a emis são se acha va em mãos do
mo nar ca, da fa mí lia real, dos cor te sãos a re gres sa rem a Lis boa ou dos fun ci -
o ná ri os que se gui am a re as su mir suas fun ções na Eu ro pa. Toda essa mas sa
de bi lhe tes foi apre sen ta da para tro co ao es ta be le ci men to de cré di to, e teve de 
ser res ga ta da em mo e da me tá li ca, ouro e pra ta. Da no i te para o dia, caiu a
ca i xa a 200 con tos.” 
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81 Idem, p. 268.
82  MANCHESTER, Allan K. Ob. cit., p. 77.
83  CALÓGERAS , Pan diá. Ob. cit. 



Só restavam dois caminhos para a administração que ficava: os
empréstimos externos, a taxas extorsivas, de que resulta os juros se tornarem
mais altos que o principal, e a emissão de papel-moeda, sem lastro. Dívida e
inflação. Uma e outra decorrentes da economia de exportação, financiadora do
latifúndio, sócios no conservadorismo político e na imobilidade rural. 

Surge o serviço de pagamento das dívidas estrangeiras. 
Modelo conhecido pelos brasileiros. 
É nesse quadro agudo de crise que D. Pedro vai negociar com a

Inglaterra. 
O pre ço (2) - Pres si o na do pela Ingla ter ra e sem o apo io da San ta

Ali an ça, D. João VI ter mi na en ca ran do a Inde pen dên cia do Bra sil como fato 
con su ma do. Tra ta-se, ago ra, ex clu si va men te, de co nhe cer a con ta dos ser vi -
ços in gle ses. 

O ponto de partida para as negociações foi a ratificação das
estipulações comerciais de 1810 e a anuência com a continuação das
estipulações das convenções de Castlereagh, de 1815 e 1817. 

O Bra sil ace deu em pa gar as in de ni za ções exi gi das por Por tu gal,
em tor no de 3 mi lhões de li bras. O acor do as si na do por Stu art (re pre sen tan -
te in glês e de D. João VI, re lem bre-se) e D. Pe dro em 29 de agos to pre via a
res pon sa bi li da de bra si le i ra por em prés ti mo to ma do por Por tu gal à Ingla ter -
ra, no va lor de £ 1.400.000 e o pa ga men to a D. João VI de ou tras £ 600.000, 
a se rem sal da das no pra zo de um ano. Essas eram, po rém, es ti pu la ções se -
cre tas, pe las sa bi das re a ções que pro vo ca ri am no país. 

Foi ain da in clu í da uma cláu su la obri gan do o Bra sil a abo lir o
trá fi co, o que ter mi na ria no Bill Aber de en que, jun to à Qu es tão Chris -
tie, le va ria o Bra sil a sus pen der suas re la ções com o Impé rio Bri tâ ni co,
sem ja ma is de i xar de com ele ne go ci ar, e, in clu si ve, con ti nu ar con tra in do
em prés ti mos. 

Aí temos alguns dos ingredientes que agravarão a crise que levará à 
abdicação. 

Para ar re ca dar o di nhe i ro de que ne ces si ta va, o go ver no va lia-se,
fun da men tal men te, de duas me di das a) a to ma da de em prés ti mos no ex te ri or,
na Ingla ter ra prin ci pal men te, a ju ros tão al tos que ul tra pas sa vam de mu i to o
mon tan te re ce bi do, don de, agra van do-se a cri se fi nan ce i ra que esse sis te ma fa -
zia crô ni ca, não res tar ao go ver no ou tro al vi tre se não emi tir pa pel-mo e da e
ex por tar suas re ser vas de ouro toda vez que era obri ga do a amor ti zar o prin ci -
pal ou pa gar o ser vi ço da dí vi da; e b) au men tar os im pos tos. 

 Tex tos Po lí ti cos da His tó ria do Bra sil 235



Marx, no 18 Bru má rio, di zia que a His tó ria não se re pe te, se não
como far sa...84 

Rio de Ja ne i ro/For ta le za, 1996

PAULO BONAVIDES
ROBERTO AMARAL
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84  Ipsis lit te ris: “He gel ob ser va em uma de suas obras que os fa tos e per so na gens de gran de
im por tân cia na His tó ria do mun do ocor rem, por as sim di zer, duas ve zes. E es que ceu-se de
acres cen tar: a pri me i ra vez como tra gé dia, a se gun da como far sa.” O 18 Bru má rio e Car tas a
Ku gel mann, Rio de Ja ne i ro: Paz e Ter ra, 1974. Pág. 17.
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18
REGIMENTO DE 1677 (DEFESA DAS COSTAS 

 DOS REINOS DE PORTUGAL) – ATO DA
  CORTE PORTUGUESA  (4 JUNHO 1677)

DOM PEDRO, por Gra ça de Deus, Prín ci pe de Por tu gal e dos Algar ves,
d’aquém e d’além-mar, em Áfri ca, e Se nhor de Gu i né, etc., como 
re gen te e go ver na dor dos di tos re i nos: 
Faço sa ber aos que este al va rá e re gi men to pas sa do em for ma de

lei virem, que, con si de ran do o quan to é con ve ni en te a meu ser vi ço, e defesa
das cos tas des tes re i nos ha ver ar ti lhe i ros pron tos para o ser vi ço das armadas;
e por de se jar ata lhar este dano, pelo que se se gue ao apres to de las, e ao
comér cio, por os pi ra tas in fes ta rem as di tas cos tas, man dei ver e pon derar
esta ma té ria por mi nis tros, e pes so as ze lo sas, e de po is de con si de ra da e
ser vis ta pe los do meu Con se lho de Esta do, fui ser vi do re sol ver que se
formas se nes ta ci da de um tro ço de tre zen tos ar ti lhe i ros pa gos efe ti va men te, 
e con ce der-lhes seus pri vi lé gi os an ti gos, e ou tros que por este al va rá e
regimen to lhes con ce do, para que as sim es tan do pron tos para o ser vi ço
das arma das, se não ex pe ri men tar a fal ta que até ago ra ha via de les, com tão 
gran de pre ju í zo da con ser va ção do co mér cio e con quis ta pelo que que ro e
man do, se exe cu te pe los mi nis tros a que to car, na for ma se guin te:

I –  Ha ve rá um li vro na Te nên cia Ge ral da Arti lha ria, em que se
as sen ta rão e ma tri cu la rão, por or dem do te nen te-ge ne ral dela, os di tos tre zen tos 
ar ti lhe i ros, por no mes, ida des, si na is, pais, ter ras, e par tes em que vi ve rem; e 
sen do ca sa dos com os no mes de suas mu lhe res. 

II – Não será ad mi ti do à dita ma trí cu la ar ti lhe i ro al gum, sem que 
pri me i ro haja na ve ga do para as con quis tas, ou nas ar ma das, os qua is serão
exa mi na dos pri me i ro se são capazes de ser vi rem no tro ço, e des de o dia
do seu as sen to em di an te ven ce rão o sol do de ses sen ta réis por dia; e quando
as sen tarem pra ça, se lhes dará uma paga de mil e oi to cen tos réis de antemão



por con ta do que hão de me re cer, que se lhes des con ta rão, e quan do se em -
bar ca rem nas ar ma das da cor te se lhes da rão qua tro mil-réis de aju da de
cus to, que se lhes não des con ta rão de seu sol do, como tam bém os man -
timen tos, do tem po que an da rem em bar ca dos, os qua is se lhes da rão também
sem des con to, e do sol do que ven ce rem do tem po que an da rem em barcados,
se so cor re rá a suas mu lhe res e fi lhos, de i xan do pro cu ra ção para isso.

III – Aos ar ti lhe i ros des te tro ço, que mor re rem pe le jan do, ou de
fe ri das re ce bi das na pe le ja com o ini mi go, se da rão a suas mu lhe res e fi lhos, 
vin te mil-réis de es mo la por uma vez so men te, e se pa ga rá tudo o que se
lhes de ver de seus so cor ros, e sen do caso que eles devam al gu ma cou sa
das pa gas que re ce be ram adi an ta das, quan do as sen ta ram pra ça se lhes não
pe di rão; e aos que mor re rem em bar ca dos de en fer mi da de, se lhes da rão
qua tro mil-réis por uma vez, pa gan do-se na mes ma for ma o que ti ve rem
vencido até ao dia de seu fa le ci men to, e sem des con to do que es ti ve rem
deven do da paga adi an ta da, mos tran do os do cu men tos neces sá ri os.

IV – Esta rão os di tos ar ti lhe i ros à or dem do te nen te-general, para 
com o ca pi tão de Arti lha ria dis tri bu ir às es qua dras que hou ve rem de assis tir
ao tra ba lho e exer cí cio, para que os que fi ca rem es cu sos de uma e ou tra pos -
sam gran ge ar suas vi das, en quan to lhes não to car a en tra da da sua es -
qua dra; po rém se rão obi ga dos a acu dir à Te nên cia to das as ve zes que
forem cha ma dos para fa ze rem o que se lhes or de nar, to dos jun tos, ou como
lhes pa re cer, con for me as oca siões o pe di rem.

V – Os que se au sen ta rem sem li cen ça, se rão cas ti ga do com três
tra tos de cor da a bra ço sol to; mas ten do al guns ne gó ci os a que acu dir, pedirão
li cen ça ao te nen te-general, sen do para fora da ter ra, que se no ta rá em seu
as sen to, e não hão de ven cer o sol do do tem po que a ex ce der. 

VI – Go za rão os di tos ar ti lhe i ros do tro ço os pri vi lé gi os se guintes: 
De se rem es cu sos de ser vir de sol da dos eles e seus fi lhos, por

mar nem por ter ra, nem a alar dos das com pa nhi as de or de nan ça na paz
nem na guer ra, nem se rão obri ga dos con tra sua von ta de a ou tro ser vi ço
mais que a ar ti lhe i ros de tro ço, por pes soa ne nhu ma de qual quer es ta do e
con di ção que seja, pos to que nos so po der te nha; por que é mi nha mer cê, que 
o tal po der se não en ten da com os di tos ar ti lhe i ros por mu i to es pe ci al que
seja.

E ou tros sim me praz que, sen do qual quer de les cul pa do em cri me 
que por pena de jus ti ça me re ça ser aço i ta do pu bli ca men te, ou degrada do
com ba ra ço, se jam cas ti ga dos como o são os es cu de i ros. 

E ou tros sim que ro e man do, que eles não pa guem em prés ti mo,
pe i tas, fin tas, ta lhas, nem ou tros ne nhuns en car gos nem ser vi dões, que
por nós ou por nos sos con se lhos são, ou fo rem lan ça dos por qual quer
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modo que seja; nem sir vam nem vão ser vir em mu ros, fon tes, pon tes, ca mi -
nhos, cal ça das, e so men te nas tes ta das de suas ca sas e he ran ças, nem vão com
le vas de pre sos, nem de di nhe i ro, nem se jam tu to res, nem cu ra do res de ne -
nhu mas pes so as, sal vo se as tu to ri as fo rem lí di mas; nem lhes se jam lan ça dos
en je i ta dos, nem pa guem para eles, nem sir vam ne nhum ou tro ofí cio; nem
suas mu lhe res se jam obri ga das as pro cis sões, nem en car gos do Se na do
da Câ ma ra des ta ci da de, nem de ou tros con se lhos des tes re i nos, con tra sua
von ta de, pos to que para isso se jam per ten cen tes, nem os di tos ar ti lhe i -
ros pa guem oi ta vo do vi nho, li nho, le gu mes que hou ve rem de suas her -
da des e la vou ras. 

E ou tros sim, que ro e man do, que não dêem apo sen ta do ria, nem
alo ja men to, nem lhes to mem suas ca sas de mo ra das, nem rou pa, nem ou tra
co i sa al gu ma con tra suas von ta des, por man da do de ne nhum nos so ofi ci al,
que para isso nos so po der te nha, ain da que seja para meu ser vi ço; por que
que ro que os di tos ar ti lhe i ros se jam mais pri vi le gi a dos que ne nhum ou tro
que nos sos pri vi lé gi os te nham.

E ou tros sim que ro e hei por bem, que eles pos sam tra zer de dia e 
de no i te, qua is quer ar mas ofen si vas e de fen si vas, como não se jam das pro i -
bi das pela lei; e das tais ar mas que com pra rem, ou ven de rem não pa ga rão
sisa, nem ou tro di re i to al gum. 

E ou tros sim hei por bem e me praz, que quan do fo rem cha ma -
dos para o meu ser vi ço, ou fo rem com li cen ça, mos tran do cer ti dão dos ofi -
ciais da Te nên cia, do dia que par ti rem de suas ca sas até eles tor na rem, de ida,
vin da, e es ta da, se lhes dêem pou sa da, pas sa gem, man timen tos, bes tas, e
ou tras co i sas que hou ve rem mis ter pelo seu di nhe i ro, e pelo jus to preço; e que
se lhes dêem ca sas por apo sen ta do ria nes ta ci da de, para sua mo ra da. 

E ou tros sim lhes con ce do os mais pri vi lé gi os, fo ros, li ber da de,
isen ções, que são con ce di das, e go zam os meus cri a dos, e que seja seu juiz
con ser va dor o juiz de Índia e Mina, ao qual man do lhes faça cum prir e
guar dar es tes pri vi lé gi os como aci ma se de cla ra, pro ce den do con tra os
que lhos não guar da rem, com pena pe cu niá ria até à quan tia de seis mil-réis, 
e as mais que de di re i to lhe pa re cer; e que tome co nhe ci men to de to das
as suas ca u sas, as sim cí ve is como cri mes, em que fo rem réus ou au to res, e
seja juiz de las e as sen ten cie, e de ter mi ne fi nal men te como for jus ti ça, dan -
do ape la ção e agra vo no que cou ber, para onde per ten cer.

VII. Toda a pes soa de qual quer qua li da de que seja, ca pi tão, mes -
tre ou dono de na vio, que der re co lhi men to, ou le var al gum dos di tos ar ti lhe i -
ros do tro ço dos seus na vi os, sem li cen ça do te nen te-ge ne ral, ru bri ca da pelo
ve dor de mi nha Fa zen da, pa ga rá pela pri me i ra vez cin qüen ta cru za dos por
cada um dos di tos ar ti lhe i ros que le var, e pela se gun da em do bro, e pela
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ter ce i ra fi ca rá o cas ti go a meu ar bí trio; e a quem de la tar em pú bli co ou
se gre do, se lhe dará a me ta de da con de na ção, e não po de rão ser ou vi dos os
de la ta dos, sem pri me i ro de po si ta rem a quan tia da con su ma ção na mão do
te sou re i ro da con sig na ção do tro ço; e o que for to mar pra ça nos di tos na vi os,
será cas ti ga do como os que fo gem. 

VIII – O pro ve dor dos ar ma zéns da Jun ta do Co mér cio, não
ace i ta rá ar ti lhe i ro al gum dos que es ti ve rem atu al men te ser vin do no tro ço,
ou fo rem obri ga dos a ele; e para ave ri guar se o são al guns dos que as sen tar, 
an tes de lhes man dar fa zer pa ga men to, man da rá a lis ta de les ao te nen -
te-ge ne ral, para man dar con fe rir com a ma trí cu la do tro ço; e achan do
que é al gum de les, lho man da rá en tre gar para ser cas ti ga do como os que
fo gem, e não o fa zen do as sim fi ca rá sus pen so até mi nha mer cê. 

IX – Pelo que man do aos ve do res de mi nha Fa zen da, e te nen -
te-general, fa çam cum prir e guar dar este al va rá e re gi men to na par te que
lhes toca; e ou tros sim man do no re ge dor da Casa da Su pli ca ção, go vernador
da Re la ção do Por to, de sem bar ga do res, Se na do da Câmara des ta Ci da de, e
a to das as câ ma ras des te re i no, cor re ge do res, ve do res, pro ve do res, juízes de
fora, e ou tros qua is quer mi nis tros e ofi ci a is de jus ti ça, o fa çam cum prir e
guar dar, pelo que lhes toca sem dú vi da al gu ma, sem em bar go de qua is quer 
leis, ca pí tu los de cor tes, re gi men tos, pro vi sões, al va rás, car tas par ti cu la res
ou ge ra is, que o con trá rio dis po nham, por quan to to das der ro go, e hei por
der ro ga das de mi nha cer ta ciên cia e po der real, ain da que de las se hou ves se 
de fa zer ex pres sa e de cla ra da men ção, por se rem es tes pri vi lé gi os os mes mos 
que por pro vi sões e al va rás an ti gos são con ce di dos aos ar ti lhe i ros que
anda vam em meu ser vi ço; o qual al va rá e re gi men to va le rá como car ta
passada em meu nome, ain da que seu efe i to haja de du rar mais de um ano,
sem em bar go da Orde na ção, li vro 2º, tí tu lo 40, e este será pas sa do pela mi nha
chan ce la ria, e de po is de pu bli ca do nela se man da rá im pri mir, e aos im pressos
sen do as si na dos pelo te nen te-general, se dará in te i ro cré di to e fé, como se fora 
ori gi nal; e aos ar ti lhe i ros do troço se dará a cada um seu, pe din do-os para com 
eles, e cer ti dão em como está ma tri cu la do, e ser vin do no tro ço se lhes guar -
darem os seus pri vi lé gi os. 

Ai res Mon te i ro o fez, em Lis boa, a 4 de ju nho de 1677 anos.
Fran cis co Cor re ia de La cer da o fez es cre ver. 

Extra í do de Col eção Cro no lógi ca da Le gis la ção Por tu gue sa com pi la da e an o ta da por José Jus ti no de
Andra de e Sil va (1675-1683) e su ple men to à se gun da sé rie (1641-1683). Lis boa, Impren sa de F. X. de 
Sousa, 1857. Págs. 30-32 .
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MORTE DE ZUMBI DOS PALMARES

 (14 MARÇO 1696)

Senhor. Dan do-se cum pri men to ao que Vos sa Ma jes ta de tem pro -
metido, vai na pre sen te oca sião um Pa ta xo para a Ilha da Ma deira,
e con si de rando que na que le por to pode es tar na vio que com ma i or

bre vi da de che gue a essa Cor te me pa re ceu não di la tar a Vos sa Ma jes ta de de 
a notí cia de se ha ver con se gui do a mor te do Zum bi ao qual des co briu um
mu la to de seu maior va li men to que os mo ra do res do rio de São Fran cis co
apri si o na ram e re me ten do-me to pou com uma das tro pas que aque les dis -
tri tos de di ques acer tou ser de pa u lis tas em que ia por cabo o ca pi tão
André Fur ta do de Men don ça, e te men do o dito mu la to que fos se pu ni do
por seus gra ves cri mes, ofe re ces se que se gu ran do-lhe a vida em meu
nome se obri ga va a en tre gar este tra i dor, ace i tou ele a  ofer ta e de sem pe -
nhou a pa la vra gui an do a tro pa ao mo cam bo do ne gro que ti nha já lan ça -
do fora a pou ca fa mí lia que o acom pa nha va, fi can do so men te com vin te
ne gros, dos qua is man dou qua tor ze para os pos tos das em bos ca das que
esta gen te usa no seu modo de guer ra, e indo com os seis que lhe res ta -
ram a se ocul tar no su mi dou ro que ar ti fi ci o sa men te ha via fa bri ca do,
achou to ma da a pas sa gem; pe le jou va lo ro sa ou de ses pe ra da men te ma -
tan do um ho mem, fe rin do al guns e não que ren do ren der – se nem os
com pa nhe i ros, foi pre ci so ma tá-los e só a um apa nhou vivo; en vi ou-me a 
ca be ça do Zum bi que de ter mi nei que pu ses se em um pau no lu gar mais
pú bli co des ta pra ça para sa tis fa zer os ofen di dos e jus ta men te que i xo sos
e ate mo ri zar os ne gros que su pers ti ci o sa men te jul ga vam este imor tal;
pelo que se en ten de que esta em pre sa se aca bou de todo com os Pal ma -
res a fro ta veio a sal va men to ao cabo de po is de re co lher pas sou a Ba hia
es pe ro vol te para se guir vi a gem nos úl ti mos dias de abril con for me o
dispõe seu Re gi men to, es ti ma rei que em tudo se ex pe ri men tem su cessos
fe li zes para que Vos sa Ma jes ta de se sa tis fa ça do zelo com que pro cu ro



de sem penhar as obri ga ções de leal vas sa lo, Ds. G. a Real pes soa de
Vossa Ma jes ta de de como to dos de se ja mos (em jun ta)?

Per nam bu co 14 de mar ço de 1696

Ca e ta no de Melo Cas tro

Extra í do de ENES, Ernes to. As Gu er ras nos Pal ma res. Com pa nhia Edi to ra Na ci o nal. São Pa u lo,
SP, 1938. Págs. 260-261. O ori gi nal en con tra-se no Arqui vo His tó ri co Ultra ma ri no, Per nam bu -
co, Ca i xa 11, 18 de mar ço de 1696, fls. 1/1v
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A GUERRA DOS EMBOABAS – MANIFESTO
 DAS RAZÕES DO LEVANTE – ATA DE 

POUSOS ALTOS (12 ABRIL 1709)

Em nome de Nos so Se nhor Je sus Cris to.
Nós, os ha bi tan tes de Pi ra ti nin ga e de toda a no bi lís si ma Ca pi ta nia

     de S. Vi cen te, re u ni dos sob ar mas e em mar cha, para re a ver os bens 
de que fo mos es po li a dos e para ex pun gir de so bre o nos so nome a vi le ta
que lhe im pôs a au da ci o sa e iní qua am bi ção dos fo ras te i ros que ora pre ten dem
do mi nar nas re giões das ca tas por nos sas ma i o res des co ber tas, fa ze mos sa ber
ao mun do que só e só por amor da jus ti ça to ma mos ar mas e nos cons ti tu í mos
em ban de i ras: não é ran cor, não é ódio, não é res sen ti men to o que nos move 
à guer ra. Uma vez re cu pe ra das as fa zen das e sa tis fe i ta a hon ra, dar-nos-emos
por qui tes e re co nhe ce re mos os fo ras te i ros como ir mãos nos sos, com jus ao
nos so amor e com di re i to a nos sa as sis tên cia. E por fir me za es ta tu í mos os
se guin tes ar ti gos, sob pa la vras de hon ra pro me te mos man ter, fa zer man ter,
guar dar e fa zer guar dar.

Arti go 1º – A guer ra que mo ve mos aos fo ras te i ros só tem por fim 
re a ver o que nos per ten ce, de sa fron tar a nos sa hon ra e es ta be le cer nos sos
di re i tos.

Arti go 2º – Será a guer ra fe i ta com toda le al da de, a fer ro e fogo,
usan do-se to dos os es tra ta ge mas mi li ta res per mi ti dos pe los di re i tos das
gen tes. O ve ne no e a inun da ção não se rão em pre ga dos nem mes mo no úl ti mo
caso.

Arti go 3º – Todo fo ras te i ro que não to mar par te na luta, ou que
ten do to ma do par te de pu ser as ar mas, será por nós res pe i ta do e pro te gi do
em sua vida, hon ra e bens.



As mu lhe res e cri an ças que ca í rem em nos so po der, ser-nos-ão
sa gra das, con si de ra das in vi o lá ve is, e nun ca a tex to de re du zir seus ma ri dos 
e pais, po der-se-á exer cer se ví cia al gu ma.

Arti go 4º – Con se guin do o de si de ra to do ar ti go 1º, ces sa rá a
guer ra e ha ve rá anis tia ge ral; es for çan do-nos nós por to dos os me i os, para que 
en tre os ban dos, ora be li ge ran tes, se es ta be le ça uma paz per fe i ta e uma con -
cór dia du ra dou ra.

Fe i ta no acam pa men to de Pou sos Altos aos 12 dias do mês de
abril do ano da era cris tã de 1709.

Extra í do de Re vis ta do Insti tu to His tó ri co e Ge o grá fi co Bra si le i ro. Ana is. Vol. VI, Rio de Ja ne i ro, 1949.

244 Pa u lo Bo na vi des e Ro ber to Ama ral



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21

A REVOLTA DOS MASCATES 
– CAPITULAÇÃO DE OLINDA 

 (17 OUTUBRO 1712) 

Ca pi tu la ção que fi ze ram os le van ta dos; e ofe re ce ram ao
bis po para ha ver de en trar a go ver nar Per nam bu co; e
como que per su a di ram aos par ti cu la res; e povo. 

O s povos de Per nam bu co, como le a is vas sa los del-Rei D. João
V,  seguin do a sua or dem, ace i ta vam o Bis po D. Ma nu el   Álvares 
da Cos ta por seu go ver na dor, com as se guin tes con di ções: 
1º – Dar-lhes-ia o bis po um per dão ge ral em nome del-Rei e no

seu pe los in sul tos co me ti dos con tra o mau go ver no de Se bas tião de Cas tro
Cal das e os cri mes pra ti ca dos na que la ação ou an te ri or men te.

2º - Que o bis po não re ce bes se o go ver no an tes de te rem sido
con fir ma dos o perdão e mais ca pi tu la ções.

3º - Que se ”des va ne ces se“ para sem pre do mun do a ”in tru sa
vila do Re ci fe“ por ser a ru í na da que les po vos e por ca u sa dos ex ces sos com 
que o go ver na dor co me ça ra a ti ra ni zá-los.

4º - Que nem ho mem de ul tra mar e mer can til pu des se ocu par
qual quer pos to nas or de nan ças au xi li a res e na in fan ta ria paga, nem en trar
em ”re pú bli ca“.

5º - Que ne nhum dos go ver na do res pu des se pro ver nos seus cri a dos 
qual quer pos to de in fan ta ria para, or de nan ças ou ser ven ti as de ofí ci os.

6º - Que o bis po con fir mas se os pos tos que o povo ti nha ele i to
ex clu í do os que o mes mo povo ape a ra.



7º - Que as pes so as que se ti nham au sen ta do com o go ver na dor,
por se rem suas par ci a is, não fos sem pro vi dos, in clu in do os da or de nan ça e
da in fan ta ria do Sar gen to Ma nu el Pin to. 

8º - Que pelo mes mo mo ti vo fos sem ex pul sos da que la ca pi ta nia o
Ca pi tão Antônio Go mes Fer re i ra, os le tra dos Fran cis co No gue i ra Cas tro e
Antô nio de Sou sa, e o Co ro nel Si mão de Góis.

9º - Que el-Rei res ti tu ís se os ju í zes or di ná ri os à câ ma ra de Olin da, 
ex clu í do os juízes de fora.

10º - Que el-Rei ace i tas se a ”ta pa gem“ da pon te do Va ra dou ro da 
mes ma ci da de, fe i ta pelo povo.

11º - Que el-Rei con ce des se àque la ci da de o con ven to de fre i ras
que se lhe ti nha pe di do, para re co lhi men to das ”fi lhas da ter ra“. 

12º - Que el-Rei con ce des se por to fran co a duas naus es tran ge i -
ras, fora do cor po da fro ta, as qua is não car re ga ram mais que açú car. 

13º - Que se re no vas se a pro vi são que el-Rei dera àque la ter ra,
pela qual se não ar re ma ta ri am qua is quer bens (mó ve is, de raiz, ou es cra vos)
por dí vi das con tra í das para com os mer ca do res. Pa gar-se-iam ape nas com o 
ren di men to das la vou ras, fi can do um ter ço para sus ten to das suas pes so as,
que se ri am isen tas de pri são pe los mes mos de li tos, sen do o açú car com pra do
pelo pre ço da pos tu ra da câ ma ra.

14º - Que os mer ca dro res não pu des sem le var qual quer juro do
dé bi to das fa zen das, por no pre ço de las já te rem re ce bi do o seu ga nho.

15º - Que os mer ca do res não co bras sem ju di ci al men te nada dos
mo ra do res nas duas pró xi mas fro tas, pela ”ate nu a ção“ em, que es ta va
aque la ter ra. E que o sal vol tas se ao seu an ti go pre ço de 320 réis o al que i re.

16º - Que se man das sem dois na vi os ao por to de Ta man da ré
para re ce be rem o açú car das fre gue si as mais vi zi nhas, por dis ta rem mu i to
do Re ci fe. 

17º - Que se não ti ras sem re si dên ci as aos ca pi tães-ma i o res das
fre gue si as, e se con ser vas sem como sem pre ti nha sido de uso e cos tu me.

18º - Que o di nhe i ro que se ti nha cu nha do em Per nam bu co
com a le tra ”P“ cor res se só na que la ca pi ta nia, su bin do as mo e das de 640
réis para 800. As mo e das das ou tras ca pi ta ni as man ter-se-iam com o mes mo 
va lor do cu nho. 

19º - Que se in tro du zis se na que la ca pi ta nia di nhe i ro de co bre
em mo e das de vin tém e dez réis. 

Se gun do o tras la do re me ti do pelo Ca pi tão-mor Cris tó vão Pais
Bar re to e Melo que de cla ra ra ha ver mu i tos co pi a ra por fal ta de tem po.
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Segue-se a có pia do edi tal que tinham co lo ca do nas por tas das igre jas e
fre gue si as:

 ”O Povo de Per nam bu co con vo ca do todo, pe las in so lên ci as e
per se gui ções e tra i ções do se nhor Se bas tião de Cas tro Cal das da mos por
tra i do res a to dos os que fal ta ram para esta ação, com pena de se rem tra i do res, 
seus bens con fis ca dos e pre sos con for me for o ar bí trio do povo; e as sim o
man da mos e or de na mos. O Povo de Per nam bu co.” 

Extra í do de CALMON, Pe dro. His tó ria do Bra sil. Li vra ria José Olím pio Edi to ra, Rio de Janeiro,
1971, 3ª edi ção. Págs. 1013–1015 ou 1014–1015.
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22 
PRIMEIRA MEDIDA SOBRE IMIGRAÇÃO E COLONIZAÇÃO

 – PROVISÃO  (9 AGOSTO 1747)

D. João por gra ça de Deus, rei de Por tu gal e dos Algar ves
d’além-mar em Áfri ca, se nhor de Gu i né, etc. Faço sa ber a vós
go ver na dor e ca pi tão-general da ca pi ta nia do Rio de Ja ne i ro,

que em con sul ta do meu Con se lho Ultra ma ri no de 8 de agos to do ano pas -
sa do, so bre a re pre sen ta ção dos mo ra do res das ilhas, em que me pediam
man das se ti rar de las o nú me ro de ca sa is que me pa re ces se, para serem trans -
por ta dos à Amé ri ca; hou ve por bem re sol ver, se man das se trans por tar até
qua tro mil ca sa is para as partes do Bra sil, que fos se mais pre ci so, e con ve ni -
en te po vo a rem-se logo, e que tam bém pu des sem ir ca sa is de es trange i ros,
que não fos sem sú di tos a so be ra nos, que te nham do mi na do na Améri ca, a que 
pos sam pas sar, com tan to que se jam ca tó li cos ro ma nos, e que sen do ar tí fi ces 
se lhes pu des se dar à che ga da ao Bra sil uma aju da de custo, con for me a sua
pe rí cia, que não ex ce des se a 7$200 rs a cada um, con for me ou tras pro vi -
dên ci as in ser tas no edi tal, de que com esta se vos re me tem dois exem pla -
res, e re pre sen tan do-me de po is o meu con se lho, que se ria con ve ni en te es -
ten der-se a mes ma gra ça tam bém à ilha da Ma de i ra, as sim hou ve por bem 
apro vá-lo. Em vir tu de des tas re so lu ções se or de nou ao go ver na dor e ca pi -
tão-general da ilha da Ma de i ra, e aos mi nis tros de jus ti ça e fa zen da da que -
la ilha, e da dos Aço res, fi zes sem afi xar pe las ha bi ta ções de las o dito edi tal,
e alis tas sem toda a gen te, que se ofe re ces se para se trans por tar à ilha de
San ta Ca ta ri na, por onde pa re ceu con ve ni en te co me çar a in tro du ção dos
casa is, para se es ta be le ce rem, as sim nela, como na ter ra fir me do seu contor no.

E por quan to das ilhas dos Aço res se re ce be ram já no tí ci as, de
achar-se gran de nú me ro de gen te pron ta para este trans por te, se jul gou a
pro pó si to não de i xar pas sar este ve rão, sem cu i dar com todo o ca lor na
exe cu ção dele, pelo que man dan do-se por edi ta is, para se to mar por as sen to o 



dito trans por te com as con di ções do con trac to ane xo, sem cu i dar com todo
o ca lor na exe cu ção dele. Pelo que man dan do-se por edi ta is, para se to mar
por as sen to o dito trans por te com as con di ções do con tra to ane xo, for man -
do-se jun ta men te o re gi men to de que tam bém se vos na vi os, que le va rem
os ca sa is, se ar re ma tou o as sen to a Fe li ci a no Ve lho Oldem berg, pe los pre -
ços, que no mes mo con tra to ve re is. Da das es tas pro vi dên ci as para a con
 du ção da gen te, pa re ce or de nar-vos por esta pro vi são o mais que con vém
dis por para o es ta be le ci men to dos di tos ca sa is em os sí ti os que se lhes des ti -
na rem, e para exe cu ção das con di ções, que se lhes ofe re ce ram no re fe ri do edi -
tal, a cujo efe i to hou ve por bem em con sul ta do dito con se lho, de 20 de ju nho
des te pre sen te ano de ter mi nar o se guin te, que exe cu ta re is no que vos to car,
e par ti ci pa re is ao bri ga de i ro José da Sil va Pais, para que lhe dê cum pri men to,
na par te que lhe per ten cer, e em au sên cia dele o exe cu ta rá o ofi ci al, que es ti ver 
go ver nan do a ilha de San ta Ca ta ri na.

Orde na re is que se po nham pron tas na que la ilha e mais par tes da 
sua vi zi nhan ça, onde vos pa re cer ne ces sá rio, as fa ri nhas para a ra ção, que
man do dar no 1º ano à gen te, que se trans por tar, e este pro vi men to, como tam -
bém os mais, po de re is man dar fa zer por as sen to, quan do as sim vos pa re ça
mais con ve ni en te. Nos por tos da que le con tor no se fará to dos os me ses,
ou nos tem pos, que pa re cer mais opor tu no, pes ca ria para pôr pron to o pe i xe
fres co, ou seco para as mes mas ra ções nos dias de je jum, a cada pes soa de
qua tor ze anos para cima se da rão ¾  de fa ri nha por mês, da me di da da ter ra,
1 ar rá tel de pe i xe ou car ne por dia: às pes so as de 14 anos até 7 com ple tos, a
me ta de des ta ra ção; e as de 7 até 3 anos com ple tos, a 3ª par te, e às me no res
de 3 anos, nada. De ve is fa zer re me ter para a dita ilha o di nhe i ro ne ces sá rio,
para se sa tis fa ze rem as aju das de cus to pro me ti das no dito edi tal, e as me a is,
que eu or de nar se dêem a al guns co lo nos de mais me re ci men to, e as que se 
de ve rem dar aos ar tí fi ces, con for me a sua pe rí cia como aci ma fica apon ta do.
O dito bri ga de i ro porá todo o cu i da do, em que es tes no vos co lo nos se jam
bem tra ta dos, e aga sa lha do res, e as sim que lhe che gar esta or dem, pro cu -
ra rá es co lher as sim na mes ma ilha, como nas ter ras ad ja cen tes des de o rio
S. Fran cis co do Sul, até o ser ro de S. Mi guel, e no ser tão cor res pon den te a
este dis tri to com aten ção po rém a que se não dêem jus ta ra zão de que i xa
aos es pa nhóis con fi nan tes) os sí ti os mais pró pri os para fun dar lu ga res, em 
cada um dos qua is se es ta be le çam pou co mais ou me nos ses sen ta ca sa is,
dos que fo rem che gan do, e no con tor no de cada lu gar nas ter ras, que ain -
da não es ti ve rem da das ses ma ri as, as si na la rá ¾ de lé gua em qua dro a
cada um dos ca be ças de ca sal do mes mo lu gar, na for ma de cla ra da no dito 
edi tal.
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Para o as sen to e lo gra dou ros pú bli cos de cada lu gar, des ti na rá
meia lé gua em qua dro, e as de mar ca ções des tas por ções de ter ras, se fo ram por 
onde me lhor o mos trar, e permi tir a co mo di da de do ter re no, não im por tan do 
que fi quem em qua dra dos, con tan to que a quan ti da de de ter ra seja a que
fica dita. No sí tio des ti na do para o lu gar, as si na la rá um qua dra do para praça
de 500 pal mos de face, e em um dos la dos se porá a igre ja; a rua ou ruas se
de mar ca rão a cor del, com lar gu ra ao me nos de 40 pal mos, e por elas e nos
lados da pra ça, se po rão as mora das em boa or dem, de i xan do en tre umas e
ou tras e para traz lu gar su fi ci en te e re par ti do para quintas, aten den do as sim
ao co man do pre sen te, como a po de rem am pli ar-se as ca sas para o fu tu ro.
Des tes lu ga res com os seus ran chos e casa de ta i pa co ber tas de pa lha,
man da rá logo o dito briga de i ro, por pron tos 2 ou 3, para ne les se aco mo -
darem os pri me i ros ca sa is, que fo rem che gan do, e para que se achem logo
repa ra dos das inj úri as do tempo, en quan to com a pró pria indústria se não
pro vêm de me lhor cô mo do, e para se gu ran ça des tes ran chos se re me tam,
en tre as mais fer ra men tas, duas fe cha du ras para as por tas de cada um.

Esta be le ci dos os pri me i ros ca sa is nos seus lu ga res, or de na rá o
dito bri ga de i ro, que, nos dias que lhe pa re cer de ter mi nar-lhes com me nos
pre ju í zo das suas pró pri as ocor rên ci as, vão ar mar chou pa nas, e ta i pas nos
lu ga res, que lhes fi ca rem mais vi zi nhos, para se aco mo da rem os ca sa is, que
depo is de les che ga rem, os qua is su ces si va men te, irão pre pa ran do os cômodos
para os que se lhes se gui rem de sor te que os mo ra do res de cada lu gar se jam 
obri ga dos a ar mar, para os do ou tro lu gar vi zi nho, o mes mo cô mo do que a
eles se lhes pre pa rou. A cada um dos lu ga res, de po is de po vo a dos, fará o
dito bri ga de i ro trans por tar to dos os oito dias a fa ri nha e pe i xe, à pro porção da 
gen te que ti ve rem, e à mes ma pro por ção fará pas sar a de les as ca be ças de
gado, ne ces sá ri as para o seu sus ten to, e com este pro vi men to fará acu dir
sem fal ta a to dos os di tos co lo nos, du ran te o pri me i ro ano do seu es ta be le ci -
men to. A cada um dos ca sa is, man da rá dar, logo que es ti ve rem si tu a dos,
duas va cas, e uma égua, que se ti ra rão das mi nhas es tân ci as, e cada lu gar
em co mum 4 tou ros e 2 ca va los. Tam bém man da rá dar a cada ca sal, no tempo
opor tu no para fa ze rem as suas se men te i ras, 2 al que i res de se men tes con du -
zidas aos mes mos lu ga res, para ne les se re par ti rem. Em cada um dos navios,
que fi ze rem a con du ção da gen te, se há de re me ter des te re i no, pro vi men to
de es pin gar das e fer ra men tas, pro por ci o na do aos ca sa is da sua lo ta ção, as
qua is o dito bri ga de i ro lhes fará dis tri bu ir, tan to que es ti ve rem as sen tados, a
cada um uma es pin gar da, uma fo i ce ro ça dou ra, e as mais fer ra men tas,
conforme lhe fa rão pro me ti das no dito edi tal, e pro cu ra rá que se con ser vem,
sem as ven de rem, es pe ci al men te as es pin gar das. Em cada lu gar dos so breditos 
fa re is le van tar uma com pa nhia de or de nan ças, no me an do-lhes ofi ci a is, no
caso que não vão de cá no me a dos al guns ca pi tães, e nes tas com panhias se
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alis ta rão to dos os mo ra do res ca sa dos e sol te i ros, e da re is as or dens para a sua
dis ci plina, na for ma que se pra ti ca nas ou tras ter ras do vos so go ver no.

O mes mo bri ga de i ro fará, que em cada um dos di tos lu ga res se
cons ti tua logo juiz, na for ma da or de na ção, e am bos nos in for ma re is com
vos so pa re cer se em ra zão da distân cia da ou vi do ria de Par na guá, será
con ve ni en te, que em al gu ma das po vo a ções do dito dis tri to se po nha
ouvidor, se pa ra da a ad mi nis tra ção da jus ti ça. E por quan to o pri me i ro cuidado
que deve ter-se, é que to dos os di tos co lo nos se jam as sis ti dos de pas to es pi ritual, 
e sa cra men tos em cada um dos di tos lu ga res; fará logo o dito bri ga de i ro
levan tar uma igre ja da es tru tu ra que bas te para este pri me i ro es ta be le ci -
men to, e para o seu for ne ci men to e exer cí cio do cul to diá rio, se re me te em
cada na vio o pre ci so, cal cu lan do para 60 ca sa is o que toca a uma igre ja. Ao
bis po de S. Pa u lo, a quem pre sen te men te per ten ce aque le ter ri tó rio, man do
a este res pe i to avi sar pela mesa da cons ciên cia, que se há de cons ti tu ir em
cada igre ja des tas um vi gá rio, ao qual no pri me i ro ano se dará o sus ten to e
mais cô mo dos, como aos ou tros co lo nos, e terá 60000 rs. de côngrua, e às
igre jas se da rão 10$000 rs. por ano para fá bri ca e gui sa men to, uma e ou tra
quantia paga pela re par ti ção dos dí zi mos da que le dis tri to.

E para que não su ce da no prin cí pio, como é fá cil, ex pe ri men -
tar-se fal ta de sa cer do tes para es tas vi ga ra ri as, man do pela dita mesa avi sar 
aos bis pos do Fun chal, e de Angra, que con vi dem a al guns clé ri gos daquelas
ilhas, para irem em com pa nhia dos mes mos ca sa is, como tudo en ten de re is
pe las có pi as que com esta se vos re me tem, do que se avi sa aos di tos bis pos.
A es tes sa cer do tes se da rão à sua che ga da 10$000 rs. a cada uma, de aju da
de cus to, e terá o dito bri ga de i ro par ti cu lar cu i da do, que não apar tem das
igre jas, em que fo rem pos tos, para ou tras ter ras do Bra sil, nos ter mos ex pres -
sa dos ao bis po de S. Pa u lo, e quan do a isto faltem, escreva ao or di ná rio a cuja
dio ce se hou ve rem pas sa do; para que os obri gue, por to dos os me i os e
demons tra ções con ve ni en tes a tor na rem para as suas igre jas. A cada uma
dos di tos vi gá ri os se dará tam bém uma por ção de quar to de lé gua em qua -
dro, para pas sa is da sua igre ja. Para to das as des pe sas que ocor re rem na
exe cu ção do que fica dito, fa re is acu dir des sa pro ve do ria do Rio de Jane i ro,
na for ma que fi ca re is en ten di do pela có pia que se vos re me te, do que man do
escrever ao pro ve dor da fa zen da. Ao pro vin ci al da Com pa nhia de Je sus
man dei es cre ver a car ta que vai in clu sa, para que en vie àque las ter ras dos
mis si o ná ri os, con for me fi ca re is ins tru í do pela có pia ane xa.

Infor mar-me-eis com vos so pa re cer, quan tos ca sa is será con ve ni ente
pas sem à ilha de San ta Ca ta ri na, e para qua is quer ou tras par tes con vi rá
repar tir o nú me ro dos qua tro mil, que te nho or de na do se con du zam,
individu an do as con ve niên ci as, que nas mes mas par tes se acha rão para o
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trans por te, sus ten to e cô mo do dos no vos co lo nos. Qu an do em al gu mas das
so bre di tas dis po si ções se vos ofe re ça ao dito bri ga de i ro, in con ve ni en te não
pre vis to, ou en ten da is que por ou tro modo se pode me lhor con se guir o
inten to; de i xo ao vos so ar bí trio e pru dên cia, ao dito bri ga de i ro no que lhe
toca, to ma rem o ex pe di en te que pa re cer me lhor, dan do-me par te, as sim do
que se ino var, como da exe cu ção, que se der, ao que nes ta se con tém.

E por quan to é con ve ni en te que se fi que co nhe cen do dis tin ta -
men te a uti li da de, que a mi nha fa zen da re ce ber no trans por te des tes ca sa is,
à pro por ção da des pe sa que com eles se fi zer; hei por bem or de nar, que na
al fân de ga do Rio de Ja ne i ro, o que tam bém man do exe cu tar na de San tos,
haja um li vro se pa ra do, em que se as sen tem to das as fa zen das, que des ses
por tos se trans por ta rem para os da cos ta do sul do rio de S. Fran cis co para
diante, até o de S. Pe dro in clu si ve e que es tas fa zen das vão com guia dos
juí zes, ou pro ve do res das al fân de gas do Rio de ja ne i ro, ou San tos, sem a
qual guia se lhes per mi ta a des car ga nos di tos por tos do sul, e os mes mos
ju i zes ou pro cu ra do res me dêem anu al men te con tra por este con se lho,
do que im por ta rão anu al men te na sua in tro du ção des te re i no, e ilhas os
di re i tos das fa zen das, as sim trans por ta das, o que fa re is pon tu al men te
obser var pelo que toda à al fân de ga des sa ci da de, e outros sim, que aca ba do 
o con tra to atu al da câ ma ra de S. Pa u lo, em que pre sen te men te se in cluem os
dízi mos da que le dis tri to do sul, se faça ramo à par te dele, de que per tencerá
o ren di men to a essa pro ve do ria do Rio de Ja ne i ro, do qual se pagarão as
côn gru as dos vi gá ri os, igre jas, e mis si o ná ri os do dito dis tri to. Confio da in te li -
gên cia e acer to com que cos tu ma is obrar, e do zelo e ati vi da de com que
cum pris as vos sas obri ga ções, po re is par ti cu lar cu i da do em regu lar este
im por tan te ne gó cio, como pede a uti li da de do meu ser vi ço, e a des sa con -
quis ta. El-rei nos so se nhor o man dou pe los de sem bar ga do res Ale xan dre
Metelo de Sou sa Me ne ses, e Tomé Go mes Mo re i ra, con se lhe i ros do seu
Conse lho Ul tra ma ri no, e se pas sou por duas vias. Pedro José Cor reia, a fez
em Lis boa, a 9 de agos to de 1747. –  Ra fa el Pi res Par di nho. –  Luís Antônio de
Fa ria Sousa Lo ba to.“

Extra í do de AMARAL, Luís. His tó ria ge ral da agri cul tu ra bra si le i ra. Volu me I. São Pa u lo: Com -
pa nhia Edi to ra Na ci o nal, 1939, Bra si li a na (vo lu me 160). Págs. 346–353.
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23
TRATADO DE MADRI

(13 JANEIRO 1750)

Os se re nís si mos reis de Por tu gal, e Espa nha, de se jan do efi -
cazmen te con so li dar e es tre i tar a sin ce ra e cor di al ami za de, que
entre si pro fes sam, con si de ra rão que o meio mais con du cen te

para con se guir tão sa u dá vel in ten to, e ti rar to dos os pretex tos, e alha nar
os em ba ra ços, que pos sam ao di an te al te rá-la, e par ti cu lar men te os que se
podem ofe re cer com o mo ti vo dos li mi tes das Co ro as na Amé ri ca, cu jas
con quis tas se tem adianta do com in cer te za e dú vi da, por se não ha ve rem
ave ri gua do até ago ra os ver da de i ro limi tes da que les do mí ni os, ou a pa ra -
gem don de se há de ima gi nar a li nha di vi só ria, que ha via de ser o prin ci pio 
inal te rá vel da de mar ca ção de cada Co roa. E con si de ran do as di fi cul da des
invencí ve is, que se ofe re ce ri am se hou ves se de as si na lar-se esta li nha
com o co nhe ci men to práti co, que se re quer; re sol ve rão exa mi nar as ra zões
e dú vi das, que se ofe re ces sem por am bas as par tes, e à vis ta de las con clu ir o 
ajus te com re cí pro ca sa tis fa ção e con ve niên cia.

Por par te da Co roa de Por tu gal se ale ga va, que ha ven do de
con tar-se os cen to e oi ten ta grãos de sua de mar ca ção des de li nha para o oci -
den te; e de ven do cada uma das na ções fa zer os seus des co bri men tos e co lô -
ni as nos cen to e oi ten ta gra us de sua de mar ca ção; con tu do, se acha, con for -
me as ob ser va ções mais exa tas e mo der nas dos as trô no mos, e geó gra fos,
que co me çan do a con tar os gra us para o oci den te da dita li nha, se es ten de o 
do mí nio es pa nhol na ex tre mi da de asiá ti ca do mar do Sul, mu i tos mais gra us,
que os cen to e oi ten ta da sua de mar ca ção; e, por con se guin te tem ocu pa do
mu i to ma i or es pa ço, do que pode im por tar qual quer ex ces so, que se atri bua
aos por tu gue ses, no que tal vez te rão ocu pa do na Amé ri ca Me ri di o nal e o
oci den te da mes ma li nha, e prin ci pio da de mar ca ção es pa nho la.

Tam bém se ale ga va, que pela es cri tu ra de ven da com pac to de
re tro ven den do, ou tor ga da pe los pro cu ra do res das duas Co ro as em Sa ra go ça
a 22 de abril de 1529, ven deu a Co roa de Espa nha a Por tu gal tudo o que por



qual quer via ou di re i to lhe per ten ces se ao oci den te de ou tra li nha me ri di a na,
ima gi na da pe las Ilhas das Ve las, si tu a das no mar do Sul a 17 gra us de
dis tân cia de Ma lu co: com de cla ra ção, que se Espa nha con sen tis se aos seus
vas sa los a na ve ga ção da dita li nha para o oci den te, fi ca ria logo ex tin to, e
re so lu to o pac to de re tro ven den do; e que quan do al guns vas sa los de Espa nha, 
por ig no rân cia, ou por ne ces si da de, en tras sem den tro dela, e des co bris sem
al gu mas ilhas, ou ter ras, per ten ce ria a Por tu gal o que nes ta for ma des co -
bris sem. Que sem em bar go des ta con ven ção, po rão de po is os es pa nhóis a
des co brir as Fi li pi nas, e com efe i to se es ta be le ce ram ne las pou co an tes da
união das duas co ro as, que se fez no ano de 1580, por cuja ca u sa ces sa ram
as dis pu tas, que esta in fra ção sus ci tou en tre as duas na ções; po rém ten do-se
de po is di vi di do, re sul tou das con di ções da es cri tu ra de Sa ra go ça um novo
tí tu lo, para que Por tu gal per des se a res ti tu i ção, ou o equi va len te de tudo o
que ocu pa ram os es pa nhóis ao oci den te da dita li nha con tra o ca pi tu la do na 
re fe ri da es cri tu ra.

Qu an to ao ter ri tó rio da mar gem se ten tri o nal do rio da Pra ta, ale -
ga va, que com mo ti vo da fun da ção da Co lô nia do Sa cra men to se ex ci tou
uma dis pu ta en tre as duas Co ro as, so bre li mi te; a sa ber, se as ter ra, em que
se fun dou aque la pra ça, es ta vam ao ori en te, ou ao oci den te da li nha di vi só ria,
de ter mi na da em Tor de si lhas; e em quan to se de ci dia esta ques tão, se con clui
pro vi si o nal men te um tra ta do em Lis boa a 7 de maio de 1681, no qual se
con cor dou, que a re fe ri da Pra ça fi cas se em po der dos por tu gue ses; e que
nas ter ras dis pu ta das ti ves sem o uso e apro ve i ta men to co mum com os
es pa nhóis. Que pelo Arti go VI da paz, ce le bra da em Utrecht en tre as duas
Co ro as em 6 de fe ve re i ro de 1715 ce deu S. M. C. toda a ação, e di re i to, que
po de ria ter ao ter ri tó rio só en ten dia o que al can ças se o tiro de ca nhão dela,
re ser va do para a Co roa de Espa nha to das as de ma is ter ras da ques tão nas
qua is se fun dou de po is a Pra ça de Mon te vi déu e ou tros es ta be le ci men tos:
Que esta in te li gên cia do go ver na dor de Bu e nos Ai res foi ma ni fes ta men te
opos ta ao que se ti nha ajus ta do; sen do evi den te, que por meio de uma ces são
não de via fi car a Co roa de Espa nha de me lhor con di ção do que an tes es ta va,
no mes mo que ce dia; e ten do fi ca do pelo Tra ta do Pro vi si o nal am bas as na ções
com pos se, e as sis tên cia co mum na que las cam pa nhas, não há in ter pre -
ta ção mais vi o len ta do que o su por, que por meio da ces são de S. M. C. fi ca vam 
per ten cen do pri va ti va men te à sua Co roa.

Que to can do aque le ter ri tó rio a Por tu gal por tí tu lo di ver sos da
li nha di vi só ria, de ter mi na da em Tor de si lhas (isto é, pela tran sa ção fe i ta no
tra ta do de Utrecht, em que S. M. C. ce deu o di re i to, que lhe com pe tia pela
demar ca ção an ti ga) de via aque le ter ri tó rio in de pen den te das ques tões da quela
linha, ce der-se in te i ra men te a Por tu gal com tudo o que nele se hou ves se
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nova men te fa bri ca do como fe i to em solo alhe io. Fi nal men te, que su pos to
pelo Arti go VI do tra tado de Utrecht, se re ser vou S. M. C. a li ber da de de
pro por um equi va len te à sa tis fa ção de S. M. C. pelo dito ter ri tó rio, e co lô nia;
com tudo, como ha via anos pas sou o pra zo as si na lado para ofe recê-lo, tem
ces sa do todo o pre tex to e mo ti vo, ain da apa ren te, para di la tar a en tre ga do
mes mo ter ri tó rio.

Extraído de CALÓGERAS, J. Pan diá. A po lí ti ca ex te ri or do Impé rio – Ed. fac-si mi lar, Bra sí lia.
Senado Fe de ral, 1998. Págs. 203–206.
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24
INSTITUIÇÃO DA COMPANHIA  DO 

GRÃO-PARÁ  E MARANHÃO
(6 JUNHO 1755)

S enhor,
Os ho mens de ne gó cio da Pra ça de Lis boa, aba i xo–as si na dos, em seu
nome, e dos mais vas sa los de Vos sa Ma jes ta de, mo ra do res nes te re i no,

sen do di ri gi dos pela re pre sen ta ção, que a Vos sa Ma jes ta de fi ze ram os ha bi -
tan tes da Ca pi ta nia do Grão–Pará em quin ze de fe ve re i ro do ano pró xi mo
pas sa do de mil se te cen tos cin qüen ta e qua tro; e ani ma dos pela es pe ran ça
de fa ze rem gran de ser vi ço a Deus, a Vos sa Ma jes ta de, ao bem co mum, e à
con ser va ção da que le Esta do: têm con vin do em for ma rem para ele uma
nova com pa nhia que, cul ti van do o seu co mér cio, fer ti li ze ao mes mo tem po
por este pró prio meio a agri cul tu ra, e a po vo a ção que nele se acham em tanta
de ca dên cia: ha ven do Vos sa Ma jes ta de por bem sus ten tar a dita com pa nhia
com a con fir ma ção, e a con ces são dos es ta be le ci men tos, e pri vi lé gi os se guin tes:

1 – A dita com pa nhia cons ti tu i rá um cor po po lí ti co com pos to de
um pro ve dor, de oito de pu ta dos, e de um se cre tá rio: a sa ber oito ho mens
de ne gó cio da pra ça de Lis boa, e um ar tí fi ce da Casa dos vin te e qua tro,
sen do to dos qua li fi ca dos na ma ne i ra aba i xo de cla ra da. Além dos re fe ri dos
deputa dos ha ve rá três con se lhe i ros do mes mo cor po do co mér cio, em
quem con cor ram as mes mas qua li fi ca ções pos to que não te nham a do capi tal
na Com pa nhia. Será esta de no mi na da: a Com pa nhia do Grão–Pará, os papéis
de ofí cio, que dela ema na rem, se rão sem pre ex pe di dos em nome do pro vedor, 
e de pu ta dos da mes ma com pa nhia, e de ve rá ter um selo dis tin to, em que se 
veja gra va da a Estre la do Nor te so bre uma ân co ra de na vio, e a ima gem de
Nos sa Se nho ra da Con ce i ção na par te su pe ri or; do qual selo po de rá usar
em to dos os pa péis, que ex pe dir, como bem lhe pa re cer.

2 – O sobre di to pro ve dor, e de pu ta dos se rão co mer ci an tes vas salos 
de Vos sa Ma jes ta de, na tu ra is ou na tu ra li za dos; e mo ra do res nes ta cor te,



que te nham dez mil cru za dos de in te res ses na dita Com pa nhia, e daí para
cima, com tal de cla ra ção, que, su ce den do não con cor rer em al gu ma da di tas 
pro fis sões pes soa há bil em quem se achem am bas as di tas qua li da des, se
pos sa su prir de ou tra pro fis são en tre as duas apro va das.

3 – As ele i ções do so bre di to pro ve dos, de pu ta dos, e con se lhe i ros, 
se fa rão sem pre na Casa do des pa cho da Com pa nhia pela plu ra li da de de
vo tos dos in te res sa dos, que nela ti ve rem cin co mil cru za dos de ações, ou
daí para cima. Aque les, que me nos ti ve rem, se po de rão con tu do unir en tre
si para que, per fa zen do a dita quan tia, cons ti tu am em nome de to dos um só 
voto; que po de rão no me ar como bem lhes pa re cer: ser vin do os pri me i ros
ele i tos para a fun da ção pelo tem po de três anos: e sen do to dos os ou tros
anu a is, sem que aque las, que ser vi rem um ano, pos sam ser re e le i tas no
próximo se guin te, se não na ma ne i ra aba i xo de cla ra da no § 5º. Ao mes mo
tem po se ele ge rão na mes ma for ma en tre os di tos de pu ta dos um pro ve dor,
e um subs ti tu to, para ocu pa rem gra du al men te o lu gar de pro ve dor, nos
casos de mor te, ou de im pe di men to.

4 – Sen do a dita com pa nhia for ma da do ca be dal, e subs tân cia
pró pria dos in te res sa dos nela, sem en tra rem ca be da is da Fa zen da Real: e
sen do li vre a cada um dis por dos seus pró pri os bens como lhe pa re cer, que
mais lhe pode ser con ve ni en te: se rão a dita com pa nhia, e go ver no de las
ime di a tos à Real pes soa de Vos sa Ma jes ta de, e in de pen den tes de to dos os
Tri bu na is ma i o res, e me no res; de tal sor te, que ne nhum caso, ou aci den te se 
in tro men ta nela, nem nas suas de pen dên ci as, Mi nis tro, ou tri bu nal al gum
de Vos sa Ma jes ta de, nem lhe pos sam im pe dir, ou en con trar a ad mi nis tra -
ção de tudo o que a ela to car; nem pe di rem-se-lhe con tas do que obra rem,
porque es sas de vem dar os de pu ta dos, que sa í rem aos que en tra rem na for -
ma do Re gi men to: e isto com ini bi ção a to dos os di tos Tri bu na is, e Mi nis -
tros, e sem em bar go das suas res pec ti vas ju ris di ções; por que, ain da, que pa -
re ça que o ma ne io dos ne gó ci os da mes ma com pa nhia res pe i ta a es tas, ou
aque las juris di ções, como aque les não to cam à Fa zen da de Vos sa Ma jes ta -
de, se não às pes so as, que na dita Com pa nhia me tem seus ca be da is, por si os 
hão de go ver nar com a ju ris di ção se pa ra da, e pri va ti va, que Vos sa Ma jes ta -
de lhes con ce de. Qu e ren do po rém al gum Tri bu nal sa ber da mesa des ta ad -
mi nis tra ção al gu ma co i sa con cer nen te ao Real ser vi ço, fará es cre ver pelo
seu se cre tá rio ao da re fe ri da Mesa ache que ele lhe não con vém de fe rir, o
tri bu nal, que hou ver fe i to a per gun ta, po de rá con sul tar a Vos sa Ma jes ta de,
para que ou vin do a so bre di ta Mesa re sol va o que mais for ser vi do in tro me -
ter – se na ar re ca da ção dos seus li vros, e es pó li os os ju í zos dos De fun tos, e
Au sen tes, nem os ju í zos dos ór gãos, ou fe i to res fa le ce rem; a qual ad mi nis -
tra ção ar re ca da rá os re fe ri dos li vros, e es pó li os, e de les dará con ta à Mesa

Tex tos Po lí ti cos da His tó ri a do Bra sil 257



da Com pa nhia nes ta cor te, para que, se pa ran do o que lhe per ten cer com
pre fe rên cia a qua is quer ou tras ações, man de en tão en tre gar os re ma nes cen -
tes aos ju í zes, ou par tes, onde, e a quem per ten cer. O que se en ten de rá tam -
bém a res pe i to dos ca i xas, e ad mi nis tra do res des ta cor te, com os qua is ajus -
ta rá a Com pa nhia con tas na so bre di ta for ma até à hora de seu fa le ci men to,
ou vi dos os her de i ros, sem que es tes pos sam pas sar o di re i to de ad mi nis tra -
ção, que será sem pre in trans mis sí vel.

5 – O pro ve dor, de pu ta dos, e con se lhe i ros se rão nes ta pri me i ra
fun da ção no me a dos por Vos sa Ma jes ta de para ser vi rem por tem po de três
anos; fin dos os qua is, da rão con ta com en tre ga aos que fo rem ele i tos nos
seus lu ga res, os qua is lhe to ma rão da mes ma sor te, que se pra ti ca na Casa
dos de pó si tos pú bli cos da cor te, e ci da de. Pa re cen do po rém aos in te res sados
tor nar a re e le ger al gum, ou al guns de les, só po de rão ser re con du zi dos
aque les, que ti ve rem a seu fa vor duas par tes ad mi nis tra rem os bens da
Com pa nhia, e de guar da rem às par tes seu di re i to: aos qua is pelo tem po
futuro se ele ge rem dará o mes mo ju ra men to na Mesa da Com pa nhia o pro -
ve dor, que aca bar, em um li vro se pa ra do, que ha ve rá para este efe i to.

6 – To dos os ne gó ci os, que se pro pu se rem na Mesa, se ven ce rão
por plu ra li da de de vo tos; e a tudo o que por ela se fi zer, e or de nar nas
maté ri as per ten cen tes a esta Com pa nhia, se dará in te i ro cré di to, e terá sua
de vi da, e ple ná ria exe cu ção da mes ma sor te, que se usa tri bu na is de Vos sa
Ma jes ta de; con tu do, que na so bre di ta Mesa se não dis po nha co i sa, que altere
as leis, e Re gi men to, que se acham es ta be le ci dos para o Esta do do Bra sil, ou 
seja con trá ria às mais leis de Vos sa Ma jes ta de, além do que se acha per mitido
pela pre sen te fun da ção. Ele ge rão os so bre di tos pro ve do res, e de pu ta dos os
ofi ci a is, que jul ga rem ne ces sá ri os para o bom go ver no des ta Com pa nhia,
assim nes ta cor te, e Re i no, como fora dele. So bre eles te rão ple ná ria ju ris -
dição de os sus pen de rem, pri va rem, e fa ze rem de vas sar, pro ven do ou tros
de novo nos seus lu ga res. To dos ser vi rão en quan to a Com pa nhia, os qui ser
con ser var, e lhe to ma rá dos seus re ce bi men tos, e dará qui ta ções fir ma das
por dois de pu ta dos, e se la das com o selo da Com pa nhia, de po is de se rem
vis tas, e exa mi na das pelo con ta dor dela.

7 – Terá esta Mesa um Juiz Con ser va dor, que com ju ris di ção
priva ti va, e ini bi ção de to dos os ju í zes, e Tri bu na is co nhe ça de to das as coi sas 
con ten ci o sas, em que fo rem au to res, ou réus os de pu ta dos, con se lhe i ros,
se cre tá rio, pro ve dor dos ar ma zéns, es cri vões, e ca i xe i ros, ou as di tas ca u sas
se jam cri mes, ou cí ve is, tra tan do-se en tre os di tos ofi ci a is da Com pa nhia, e
ter ce i ras pes so as de fora dela. O qual Juiz Con ser va dor fará ad vo gar ao seu
ju í zo nes ta Ci da de de Lis boa por man da tos, e fora dela, por pre ca tó ri os as
di tas ca u sas que se jam cri mes, ou cí ve is, como nas pe nas por eles im pos tas,
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porém nos mais ca sos, e nos que pro va dos me re ce rem pena de mor te,
des pa cha rá em re la ção em uma só ins tân cia com ad jun tos, que lhe no me ar
o Re ge dor, ou quem seu car go ser vir; e na mes ma for ma ex pe di rá as car tas
de se gu ro nos ca sos, em que só de vem ser con ce di das, ou ne ga das em relação. 
Assim o dito Juiz Con ser va dor, como seu es cri vão, e me i ri nho, se rão nome a -
dos pela dita Mesa, e con fir ma dos por Vos sa Ma jes ta de para bem comum
de seus vas sa los, e para boa ad mi nis tra ção da Com pa nhia, apres to dos
navi os dela, e car tas, que no Real nome Vos sa Ma jes ta de há de pas sar, é
pre ci sa men te ne ces sá rio por to dos este jus tos mo ti vos o dito Juiz Con ser -
vador. Po rém as ques tões, que se mo ve rem en tre pes so as in te res sa das na
mesma Com pa nhia so bre os ca pi ta is, ou lu cro de les, suas de pen dên ci as, serão
pro pos tas na Mesa de Admi nis tra ção, e nela de ter mi na das ver bal men te em
for ma mer can til, e de pla no pela ver da de sa bi da sem for ma de ju í zo, nem
ou tras ale ga ções, que as dos sim ples fa tos, e as re gras, usos e cos tu mes do
co mér cio, e da na ve ga ção co mu men te re ce bi dos, sen do a isso pre sen tes o
Juiz Con ser va dor, e o ex ce de rem de tre zen tos mil réis, sem ape la ção, nem
agra vo, e as que fo rem de ma i or quan tia, não es tan do as par tes pela de ter -
mi na ção dos so bre di tos jul ga do res, se fa rão pre sen tes a Vos sa Ma jes ta de
por con sul ta da Mesa, para ne las no me ar os ju í zes, que for ser vi do, os qua is 
as jul ga rão na mes ma con for mi da de, sem que das suas de ter mi na ções se
pos sa in ter por ou tro al gum re cur so or di ná rio, ou ex tra or di ná rio, nem ain da 
a tí tu lo de re vis ta; te nham sem em bar go de qua is quer dis po si ção de di re i to, 
e va le is, que con trá rio te nham es ta be le ci do.

8 – Pas sa rá o dito Con ser va dor por car tas fe i tas no Real nome de
Vos sa Ma jes ta de as or dens, que lhe de ter mi na das pela Com pa nhia, as sim
apara o bom go ver no dela, como para to mar em bar ca ções para as suas
made i ras, e car re tos de las, as qua is se po de rão cor tar onde fo rem ne ces sárias, 
pa gan do-se a seus do nos pe los pre ços, que va le rem; para obri gar tra ba lha -
do res, bar que i ros, ta ver ne i ros, e os mais ar tí fi ces a que sir vam a Com pa -
nhia, pa gan do-lhe seus sa lá ri os; e se lhe não po de rão to mar, nem ain da
para tro ço, os ma ri nhe i ros, gru me tes e mais ho mens que es ti ve rem ocupados 
nas suas fro tas, e mi nis té ri os de las pe los Mi nis tros de Vos sa Ma jes ta de;
antes sen do-lhe ne ces sá ri os ou tros, se pe di rão aos Mi nis tros de Vos sa
Ma jes ta de; an tes sen do-lhe ne ces sá ri os ou tros, se pe di rão aos Mi nis tros, a
que to car, para lhos man da rem dar; a para tudo o mais ne ces sá rio par o
bom go ver no da com pa nhi as po de rá esta em pra zar os mi nis tros da jus ti ça,
que não de rem cum pri men to às or dens, para a re la ção, onde irão res ponder,
ou vin do o dito Juiz Con ser va dor, o qual virá à Mesa da Com pa nhia to das
as ve zes, que se lhe der re ca do ten do nela as sen to de co ro so.
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9 – Sen do in dis pen sa vel men te ne ces sá rio que a Com pa nhia tenha
ca sas, e ar ma zéns su fi ci en tes para seu des pa cho, guar da de seus co fres,
apo sen tos dos seus ca i xe i ros, e ar ma zéns das suas fa zen das: e não sen do
pos sí vel que tudo isso seja fa bri ca do com a bre vi da de ne ces sá ria. Há Vos sa
Ma jes ta de por bem man dar-lhe des pe jar, e en tre gar por em prés ti mo as ca -
sas, e ar ma zéns jun to, e por cima da igre ja de San to Antô nio, onde pre sen -
te men te se guar dam os de pó si tos pú bli cos; mu dan do-se es tes logo para que 
Vossa Ma jes ta de man dou edi fi car as ou tras ca sas, no “Ros sio” para este efeito; 
e ou tros sim to ma rão por apo sen ta do ria to das as mais ca sas, e ar ma zéns
cober tos e des co ber tos, que lhe fo rem ne ces sá ri os, as sim da que la vi zi nhança,
como Bo av is ta. Pa gan do a seus do nos os alu guéis, em que ajus ta rem, ou se
ar bi tra rem por lou va dos no me a dos a con ten to das par tes: e der ro gan do
Vossa Ma jes ta de para efe i to qua is quer pri vi lé gi os de apo sen ta do ri as que
tenham as pes so as a que se to ma rem, ou que ne les te nham re co lhi do suas
fa zen das. Tam bém Vos sa Ma jes ta de é ser vi do con ce der-lhe no mes mo sí tio
da Boa Vis ta, e pra ia a ele ad ja cen te o lu gar, e área, que for com pe ten te para 
adi fi ca rem es ta le i ros para seus na vi os, ar ma zéns para a guar da de tudo o
que for a eles per ten cen tes, e es tân cia para con ser va rem suas ma de i ras,
fabri can do-se tudo em for ma, que na vio ca u se à vi zi nhan ça pre ju í zo, que
seja aten dí vel.

10 – Além do so bre di to, con ce de Vos sa Ma jes ta de li cen ça à Com -
pa nhia para fa bri car os na vi os, que qui ser fa zer as sim mer can tes, como de
guer ra em qual quer ou tra par te das Ma ri nhas. Des ta ci da de, e Re i no, e nas
ca pi ta ni as do Grão-Pará e Ma ra nhão; e para o cor te da ma de i ras pe din do
licen ça para cor tar as que lhe fo rem ne ces sá ri as pela via que toca, e dan -
do-se-lhe com todo o fa vor, e bre vi da de com pe fe rên cia a to das as obras
que fo rem da fá bri ca de Vos sa Ma jes ta de.

11 – Po de rá a so bre di ta Com pa nhia, me di an te a li cen ça de Vos sa 
Ma jes ta de man dar to car a ca i xa, e le van tar a gen te do mar, e guer ra, que lhe 
for ne ces sá ria para guar ni ção das fro tas, e naus, as sim nes ta ci da de, Re i no,
e ilhas, como Grão-Pará e Ma ra nhão, a todo o tem po que lhe con vi er,
fazendo-lhe as pa gas, e van ta gens que acor dar com eles. E su ce den do que
na mes ma oca sião man de Ma jes ta de fa zer la vras da gen te, pre ce den do as
do ser vi ço Real, se se gui rão logo ime di a ta men te as das Com pa nhi as. Po rém 
ha ven do ur gen te ne ces si da de nela, con sul ta rá a Vos sa Ma jes ta de, para que
se sir va de lhe dar a ne ces sá ria pro vi dên cia.

12 – E por que para fro tas de tan ta im por tân cia, e de Go ver no
depen de rão (com o fa vor Di vi no) to dos os bens es pi ri tu a is, e tem po ra is
acima de cla ra dos, se de vem ele ger pes so as de gran de sa tis fa ção, e con fiança: e 
Vos sa Ma jes ta de ser vi do per mi tir, que a Com pa nhia es co lha co man dan te,
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ca pi tães do mar, e guer ra, e mais ofi ci a is, que lhe pa re cer, para o Go ver no, e 
guar ni ção das naus que ar mar: pro pon do a Vos sa Ma jes ta de duas pes so as
para cada pos to de con sul ta, que para isso fará, para Vos sa Ma jes ta de se
ser vir de ele ger, e con fir mar uma de las, dan do Vos sa Ma jes ta de li cen ça aos
que es ti ve rem ocu pa dos em seu ser vi ço para exer ci ta rem os di tos car gos,
que se rão anu a is, para que mais zelo, e cu i da do acu dam as suas obri ga ções
os ne les em pre ga dos; por que, dan do a sa tis fa ção que se es pe ra, se rão
tomados com apro va ção ré gia: ha ven do Vos sa Ma jes ta de as sim eles, como
os sol da dos, os ser vi ços que nas di tas naus, fi ze rem, como se fos sem fe i tos
na sua Real Arma da, ou fron te i ras do Re i no, para lhos re mu ne rar con for me 
as “fés” de ofí ci os, e cer ti dões, que apre sen ta rem: o que se en ten de ajun tando 
cer ti dão da Com pa nhia de como nela de ram con ta da obri ga ção de seus
cargos, e sem ela não po de rão re que rer a Vos sa Ma jes ta de nem os seus
adian ta men tos, nem o des pa cho dos di tos ser vi ços.

13 – De po is de con fir ma das por Vos sa Ma jes ta de as pes so as, que 
a Com pa nhia ele ger para di tos pos tos, lhe pas sa rá o se cre tá rio a dela suas
pa ten tes com vis tas de dois de pu ta dos na vol ta de las, para se rem as si na das
pela Real mão de Vos sa Ma jes ta de. Os Re gi men tos, que se de rem aos
coman dan tes, e ca pi tães do mar, e guer ra, se rão pri me i ro con sul ta dos a
Vossa Ma jes ta de pela com pa nhia. E ser vi do de os pro var, os fará o se cre tário
dela no Real nome de Vos sa Ma jes ta de, para que com vis ta de dois de putados
sejam as si na dos pela sua real mão. Com de cla ra ção, que os di tos Re gi mentos,
depo is de fir ma dos, tor na rão à mesa da Com pa nhia para os en tre gar aos
di tos co man dan tes, e ca pi tães, e fa zen do ele ter mo ao pé do re gis tro do
Re gi men to de da rem na dita Com pa nhia con ta de tudo o que obra ram. E
dos ex ces sos que fi ze rem, e de vas sas, que dos seus pro ce di men tos ti rar o
Juiz Con ser va dor, se dará vis ta ao Pro cu ra dor Fis cal, que a Com pa nhia
consti tu ir con fir ma do por Vos sa Ma jes ta de, para lhe dar car gos, os qua is serão 
de po is sen ten ci a dos na Casa da Su pli ca ção pelo Con ser va dor, e ad jun tos,
que se lhe no me a ram na for ma aci ma dita.

14 – Sen do no tó rio a Vos sa Ma jes ta de, que se pre sen te não há
nes te Re i no naus de guer ra, que a Com pa nhia pos sa com prar, nem de fora
po de ri am man dar vir com bre vi da de, e boa cons tru ção com pe ten tes: e não
lhe sen do ocul tos nem os en car gos, que a mes ma com pa nhia toma so bre si
exo ne ran do a Co roa dos com bo i os das fro tas da que le Esta do, e da guar da
das suas cos ta: nem os gran des gas tos e des pe sas, que a mes ma com pa nhia
será obri ga da a fa zer nes tes prin cí pi os, as sim em na vi os, e apres tos de les,
como nas suas car gas: se ser ve Vos sa Ma jes ta de de lhe fa zer mer cê, e doação
por esta vez so men te de duas fra ga tas de guer ra; uma de qua ren ta até
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cinqüen ta pe ças; ou tra de trin ta até qua ren ta, para os com bo i os, e su ces si vo
ser vi ço da mes ma com pa nhia.

15 – To das as pre sas, que as naus da dita com pa nhia fi ze rem aos
ini mi gos des ta Co roa, as sim a ida, como a vin da, ou por que qual quer ou tro
tí tu lo, que seja, per ten ce rão sem pre à mes ma Com pa nhia para de las dis po -
rem os seus de pu ta dos como bem lhe pa re cer; e por ne nhum modo to ca rá à 
fa zen da Vos sa Ma jes ta de co i sa al gu ma de las.

16 – Ne nhum dos na vi os da Com pa nhia se lhe to ma rá para o
real ser vi ço, ain da que seja em caso de ur gen te ne ces si da de, acon te cen do
po rém (o que Deus não per mi ta) que esta Co roa te nha ini mi gos, que com
po de ro sa ar ma da ve nham in fes tar as cos tas des te re i no, ou in va dir os seus
por tos, e bar ras, de modo que se jam ne ces sá ri os os di tos na vi os para que a
ara ma da de Vos sa Ma jes ta de lhe pos sa fa zer opo si ção com o es for ço de les,
nes te caso lhe man da rá Vos sa Ma jes ta de fa zer sa ber, para que o Pro ve dor, e 
de pu ta dos com to das as suas for ças acu dam ao ne ces sá rio do dito so cor ro,
pagas, vas sa los: e com tal de cla ra ção po rém que os cus tos que fi ze ram saindo
fora dito e man ti men tos da gen te do mar, e guer ra (que cons ta rão por cer ti -
dões dos seus ofi ci a is, a que se dará in te i ro cré di to) e qual quer na vio, que
no caso de ba ta lha, ou de ris co do mar, se per ca, lhe man da rá Vos sa Ma jestade 
pa gar em di nhe i ro de con ta to da che ga da dos di tos na vi os a seis me ses; e
não se lhes pa gan do, fin do o dito ter mo, se des con ta rão nos di re i tos dos
pri me i ros gê ne ros que vi e ram do Grão-Pará, e Ma ra nhão; e isto pelo gran -
de dano, que a Com pa nhia re ce be rá de qual quer in ter rup ção nos cur sos das 
suas vi a gens; po rém se os di tos na vi os não sa í rem des te por to a pe le jar, não 
lhe pa ga rá co i sa al gu ma a fa zen da de Vos sa Ma jes ta de.

17 – As fro tas da Com pa nhia sa i rão sem pre des te por to, e dos do 
Grão-Pará, e Ma ra nhão, nos pró pri os, e de vi dos tem pos, que se acham
de ter mi na dos por Vos sa Ma jes ta de no seu rela de cre to de vin te e oito de
no vem bro de mil se te cen tos cin qüen ta e três. Po rém que ren do a mes ma
Com pa nhia en vi ar al guns avi sos, que con si de re ne ces sá ri os, o po de rá fa zer
con sul tan do pri me i ro a Vos sa Ma jes ta de as ra zões, que ti ver para os des pa -
char. E sen do apro va das, o Se cre tá rio da dita Com pa nhia fará as car tas
em nome de Vos sa Ma jes ta de as si na da por sua Real mão, e com vis ta de
dois de pu ta dos (que as si na rão na vol ta) para os Go ver na do res, e Ca pi -
tães-Ge ne ra is. Aos qua is é Vos sa Ma jes ta de ser vin do, que se não dê ne nhum
ou tro avi so, Go ver na do res, e Ca pi tães-Ge ne ra is. Aos qua is é Vos sa Ma jes ta de
ser vi do, que se não dê ne nhum ou tro avi so, em des pa che or dem por via de
tri bu nal al gum, nem ain da fir ma da por Vos sa Ma jes ta de so bre o to can te ao
ma ne jo, Go ver no, re ten ção, ou par ti da das do tas fro tas, e na vi os de avi so,
sal vo aque las que fo rem pas sa das pela Se cre ta ria da so bre di ta Com pa nhia e 
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com a vis ta de dois de pu ta dos: e sen do pelo con trá rio, man da Vos sa Ma jes -
ta de, que não te nham for ça, nem vi gor nem se jam obri ga dos a cum pri-las,
an tes sim a lhes ne ga rem o cum pri men to. O que se en ten de den tro nos li mi tes
das leis, e or de na ções, que se acham pro mul ga das so bre o co mér cio, e na ve -
ga ção da Amé ri ca Por tu gue sa; por que obran do a Com pa nhia con tra elas, se 
dará con ta a Vos sa Ma jes ta de para que, sen do ou vi da a mes ma com pa nhia,
re sol va en tão Vos sa Ma jes ta de o que mais con vir a seu Real ser vi ço.

18 - Os Go ver na do res, e Ca pi tães-Generais, e os ou tros Go ver -
nado res, Ca pi tães-mores, e Mi nis tros dos por tos das Ca pi ta ni as do
Grão-Pará, e Ma ra nhão, ou de qual quer ou tra do Esta do do Bra sil, ou des te
Re i no, não te rão ju ris di ção al gu ma so bre a gen te de mar, e guer ra da dita
Com pa nhia, as sim no mar, como na ter ra; por que esta ju ris di ção so men te
será dos co man dan tes, sal vo po rém os ca sos, em que este pre ten dam al te rar 
nas de mo ras das fro tas, e for ma de car re ga ção de las as leis, e or dens de
Vossa Ma jes ta de. E que ren do os mes mos co man dan tes, e mais ca bos da
dita Com pa nhia alo jar suas gen tes em ter ra, os Go ver na do res, ofi ci a is de
guer ra, e mi nis tros de Jus ti ça da que le Esta do, e de qual quer ou tro, aon de
su ce der che ga rem, as man da rão alo jar nas par tes que lhe fo rem pe di das,
até se tor na rem a re co lher aos di tos na vi os.

19 – Por quan to a dita Com pa nhia há de ter al gu mas em bar ca -
ções pe que nas para lhe ser vi rem de avi sos, em ne nhum caso po de rão os
Go ver na do res, e Ca pi tães-Ge ne ra is da que les Esta do, ou qua is quer ou tros
Go ver na do res dele, des pa char para o Re i no em bar ca ção al gu ma fora da
con ver sa das re fe ri das fro tas. E ha ven do al gum su ces so, em que seja pre ci -
sa men te ne ces sá rio avi sar-se Vos sa Ma jes ta de, o po de rão fa zer nas di tas em -
bar ca ções da Com pa nhia. Po rém quan do es tas fal ta rem, e for pre ci so vi rem
ou tras em bar ca ções, vi rão sem pre va zio; pois que, além de ser isto o que mais
con vém para a se gu ran ça do dito avi so, as sim se evi ta rão os da nos, que
de con trá rio se se gui rá aos in te res ses da mes ma Com pa nhia. E vin do car re -
ga dos ou em par te, ou em todo, se per de rão os cas cos, e a car ga a fa vor da
pes soa, ou pes so as, por quem fo rem de nun ci a dos, pa gan do os tais de nun ci -
an tes à Com pa nhia a ava ria, que pa re cer com pe ten te. E no caso em que
seja ne ces sá rio man da rem-se trans por tar ma de i ras para os ar ma zéns de
Vos sa Ma jes ta de, será sem pre fe i to este trans por te nos na vi os da Com pa -
nhia, a qual se obri ga a ter para isso as em bar ca ções, que fo rem com pe ten tes,
com tal de cla ra ção, que três me ses an tes da par ti da das fro tas des te por to
en vie o Pro ve dor dos ar ma zéns ao se cre tá rio da Com pa nhia uma dis tin ta
re la ção das ma de i ras, que há de trans por tar com as suas me di das ex pres sas:
re ser van do-se o es ta be le ci men to dos pre ços dos fre tes, que se hão de pa gar
des tas ma de i ras, até que com ma du ro exa me, e ma i or ex pe riên cia, se pos sa
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re gu lar de tal sor te, que a Fa zen da Real os re ce ba com be ne fí cio, sem que a
Com pa nhia pa de ça de tri men to: bem vis to que sem pre será me nor o pre ço
das ma de i ras mi ú das, que se po de rem aco mo dar por las tro, e ma i or o das
gran des, que ne ces si ta rem de vir em na vi os se pa ra dos.

20 – Se me lhan te men te não po de rá sair des tes Re i nos para os
refe ri dos Esta dos em bar ca ção al gu ma, que não seja o cor po de fro ta da dita
com pa nhia. E sen do ne ces sá rio irem al guns na vi os de fora para avi so, ou
ou tro jus to fim, ain da a mes ma Com pa nhia os não po de rá man dar sem
pre ce der de li cen ça de Vos sa Ma jes ta de. E os que o con trá rio fi ze rem per de -
rão os na vi os, as suas car gas na so bre di ta for ma. E os mes tres, e pi lo tos, que 
se apar ta rem das fro tas e com bo i os de las, não po de rão mais ser man dadores
em qua is quer na vio que se jam, e se rão con de na dos em du zen tos cru za dos
apli ca dos para a Irman da de dos Na ve gan tes, e em dois me ses de ca de ia.

21 - Che gan do as naus de guer ra da dita Com pa nhia a for ma rem 
es qua dra, le va rão as ar mas de Vos sa Ma jes ta de nas ban de i ras da Ca pi ta nia, 
e Almi ran te, e a di vi sa, e em pre sa dela será uma ban de i ra à qua dra com a
Ima gem de Nos sa Se nho ra da Con ce i ção pa dro e i ra des te Re i no so bre a
estre la, e ân co ra, que cons ti tu em as ar mas, que Vos sa Ma jes ta de se ser ve
dar à dita Com pa nhia. Os es ti los, que os co man dan tes des tes na vi os hão de
guar dar quan do se en con tra rem com a Arma da Real, ou es qua dras de Vossa
Ma jes ta de, e naus da Índia, irão de cla ra dos no Re gi men to, que se lhes de
as si na do pela Real mão de Vos sa Ma jes ta de.

22 – Para esta Com pa nhia se po der sus ten tar, e ter al gum lu cro
com pen sa ti vo não das des pe sas, que há de fa zer com os na vi os de guer ra, e
suas guar ni ções, e com os mais en car gos a que por esta fun da ção se su je i tar; 
mas tam bém dos gran des be ne fí ci os, que ao ser vi ço de Vos sa Ma jes ta de, e
ao bem co mum des te Re i no, e da que las duas Ca pi ta ni as se se gui rão do
comér cio, que pelo meio da mes ma com pa nhia se há de fre qüen tar. É Vos sa 
Ma jes ta de ser vi do con ce der-lhe ne las o re fe ri do co mér cio ex clu si vo, para
que ne nhu ma pes soa pos sa man dar, ou le var às so bre di tas duas Ca pi ta ni as, 
e seus por tos, em de les ex tra ir mer ca do ri as, gê ne ros, ou fru tos, al guns mais
do que a mes ma Com pa nhia, que usa rá do dito pri vi lé gio ex clu si vo na
mane i ra se guin te.

23 - Nas fa zen das se cas, ex ce tu an do fa ri nha, e co mes tí ve is se cos,
não po de rá ven der por mais de qua ren ta e cin co por cen to em cima do seu
pri me i ro cus to nes ta ci da de de Lis boa, quan do fo rem pa gas com di nhe i ro
de con ta do, e sen do ven di das a cré di to, se acres cen ta rá o juro de cin co por -
cen to ao ano ra te an do-se pelo tem po que du rar a es pe ra, e isto em aten ção a 
que os fre tes e se gu ros, com bo i os, di re i tos de en tra da, e sa í da, em pa ca mentos,
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car re tos, co mis sões, e mais des pe sas das di tas fa zen das hão de ser por con ta 
da Com pa nhia.

24 - Nas fa zen das mo lha das, fa ri nhas e mais co mes tí ve is, que
forem se cos, e de vo lu me, não po de rá tam bém ven der por mais de quin ze
por cen to li vres para a Com pa nhia, de des pe sas, fre tes, di re i tos, e mais gastos
de com pra, em bar ques, en tra das, e sa í das. O que con tu do não se en ten de rá
no sal, que a Com pa nhia deve le var des te Re i no, a qual será sem pre obri gada 
a ven der pelo pre ço cer to, e inal te rá vel de qui nhen tos e qua ren ta reis cada
fan ga, ou al que i re da que le Esta do.

25 -  E para jus ti fi car as suas ven das; e que cum pre com exa ti dão
dos so bre di tos pre ços, será obri ga da a man dar aos seus res pec ti vos fe i to res
em for ma au tên ti ca as si na das por to dos os de pu ta dos, e mu ni das com o
selo da Com pa nhia, para as sim as fa ze rem pa ten tes ao povo, as car re ga ções 
e con tas do cus to das fa zen das, que le var cada fro ta, ou na vio de avi so para
que cada um dos com pra do res pos sa exa mi nar o ver da de i ro va lor dos
gêne ros, que ti ver apar ta do, sem ne les po der sus pe i tar a me nor fra u de. E
para que esta fi que por to dos os mo dos ex clu í da, se de cla ra, que pela ad mi -
nis tra ção do Pro ve dor, e de pu ta dos des ta Com pa nhia, e dos fe i to res, que
nela se em pre ga rem no Esta do do Grão-Pará, e Ma ra nhão, lhes per ten ce rá
somen te a co mis são de seis por cen to, con ta dos na for ma se guin te: dois
porcen to so bre o em pre go, e des pe sas, que se fi ze rem nes ta ci da de com a
ex pe di ção das fro tas, e mais ex pe di ções da Com pa nhia: dois por cen to das
ven das, que  se fi ze rem no so bre di to Esta do do Grão-Pará, e Ma ra nhão e
dois por cen to nos pro du tos dos re tor nos, de des pe sas nes ta ci da de.

26 – Po rém se as so bre di tas fa zen da nes te Re i no fo rem per -
mutadas o tro co dos gê ne ros da que le Esta do, cujo va lor é in cer to do li vre
ar bí trio dos ven de do res, nes te caso fi ca rá à aven ça das par tes; por que não
se ria jus to nem que os ha bi tan tes da que le Esta do qui ses sem re pu tar tan to
os seus gê ne ros, que ca u sas sem pre ju í zo à Com pa nhia, nem que a Com pa -
nhia os aba tes se de sor te, que vez de ani mar a agri cul tu ra de les, im pos si bi -
litas se os la vra do res para a pros se gui rem, sen do o prin ci pal in te res se
daque le Esta do.

27 – Nes ta con si de ra ção quan do as di tas ven das, e per mu ta ções
se não pu de rem con cor dar à aven ça das par tes, fi ca rá sem pre li vre aos se -
nho res de las fa ze rem trans por tar por sua con ta a es tes Re i nos os gê ne ros,
que cul ti va rem, ou aos cor res pon den tes, que bem lhes pa re cer, ou à mes ma
Com pa nhia para lhes be ne fi ci ar nes ta Cor te; pa gan do com le tras so bre os
seus pro du tos o que de vem à so bre di ta Com pa nhia; a qual será obri ga da a
re ce ber os fe ri dos gê ne ros nos seus na vi os pa gan do-se-lhe pelo trans por te
de les os fre tes cos tu ma dos: a tra zê-los tão se gu ros, bem acon di ci o na dos

Tex tos Po lí ti cos da His tó ri a do Bra sil 265



como os que lhe fo rem pró pri os; e não os ven der nes ta ci da de por pre ços
me no res da que les, em que re gu lar os seus pró pri os gê ne ros; pa gan do-se
somen te de co mis são, no caso em que a Com pa nhia seja a ven de do ra, e do
se gu ro no caso em que pa re çam às par tes se gu rar.

28 – Por que tam bém não se ria jus to, que a mes ma Com pa nhia
pre ju di cas se tan to os ne go ci an tes des te Re i no, e da que las Ca pi ta ni as, que
ven dem por mi ú do, que  não lhes fa zen do con ta o seu trá fi co, vi es sem a ser
ne ces si ta dos a lar gá-lo fal tan do-lhes com ele os me i os para sus ten ta rem as
suas ca sas, e fa mí li as. Não po de rá a so bre di ta Com pa nhia ven der nun ca
por mi ú dos; mas an tes o fará sem pre em gros sas par ti das “per” si, e seus
fei to res: as qua is nes tes Re i nos não po de rão nun ca ser me no res de du zen tos 
mil réis; nem de cem mil réis nas ca pi ta ni as do Grão-Pará, e Ma ra nhão:
fazen do-se sem pre as ven das nos ar ma zéns da mes ma Com pa nhia, e nun ca 
em ten das, ou se me lhan tes ca sas par ti cu la res: e, não se po den do in tro me ter 
os cor re to res por qual quer modo, ou de ba i xo de qual quer tí tu lo, ou pre texto,
nas so bre di tas ven das em gros so, que sem pre se rão fe i tas pelo sim ples, e
úni co mi nis té rio dos fe i to res da mes ma Com pa nhia.

29 – Ne nhu ma pes soa de qual quer qua li da de, ou con di ção que
seja po de rá man dar, le var ou in tro du zir as so bre di tas fa zen das se cas, ou
mo lha das, nas di tas Ca pi ta ni as, sob pena de per di men to de las, e de ou tro
tan to quan to im por tar o seu va lor, sen do tudo apli ca do a fa vor dos de -
nunci an tes, que po de rão dar as suas de nún ci as em se gre do, ou em pú bli co;
neste Re i no, di an te do Juiz Con ser va dor da Com pa nhia; e na que le Esta do,
pe ran te os mi nis tros pre si den tes da Casa de Inspe ção, e Ou vi do res-Gerais,
onde não hou ver ins pe to res: os qua is to dos fa rão no ti fi car as de nún ci as aos
fe i to res da Com pa nhia, para se rem par tes ne las, ven cen do o quin to do seu
valor; e não o cum prin do as sim, se ha ve rá por sua fa zen da o dano, que dis so
re sul tar.

30 – Por que os mo ra do res da que las Ca pi ta ni as co nhe cen do a
falta, que ne las fa zem os es cra vos ne gros, de cujo ser vi ço se tem se gui do
tan tas uti li da des aos ou tros do mí ni os de Vos sa Ma jes ta de na Amé ri ca Por -
tu gue sa, ob ti ve ram em re so lu ção de de zes se te de ju lho de mil se te cen tos e
cin qüen ta e dois, ex pe di ta em pro vi são do Con se lho Ultra ma ri no de vin te e 
dois de no vem bro do mes mo ano, a fa cul da de de for ma rem uma Com panhia
para res ga tar os di tos es cra vos na cos ta de Áfri ca, a qual como efe i to pro pu -
se ram no so bre di to pla no de quin ze de fe ve re i ro do ano pró xi mo pas sa do, e 
car ta de qua tro de mar ço do mes mo ano: há Vos sa Ma jes ta de por bem, que
a dita fa cul da de te nha o seu cum pri do efe i to nes ta Com pa nhia para que só
ela pos sa ex clu si va men te in tro du zir os re fe ri dos es cra vos ne gros nas so bredi tas
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duas Ca pi ta ni as, ven dê-los ne las pe los pre ços em que se ajus tar, ajus tar
pagan do os cos tu ma dos di re i tos à Real fa zen do de Vos sa Ma jes ta de.

31 – Para ma i or fa vo re cer aque le Esta do, e esta Com pa nhia: há
Vos sa Ma jes ta de ou tros sim por bem, que nos di re i tos de to dos os gê ne ros, e 
fru tos da pro du ção do Grão-Pará, e Ma ra nhão, que fo rem na ve ga dos pela
Com pa nhia, se ob ser ve da qui em di an te o se guin te: os que fo rem trans por -
ta dos para o con su mo do Rei de Por tu gal, e dos Algar ves, e que de les se na -
ve ga ram para qua is quer do mí ni os de Vos sa Ma jes ta de, pa ga rão os di re i tos
gros sos, e mi ú dos, que até afo ra pa ga ram: pror ro gan do Vos sa Ma jes ta de
con tu do o atu al in dul to do café por ou tro de cê nio a bem do es ta be le ci mento
da mes ma com pa nhia. E por que, po den do este Re i nos apro ve i tar-se, com
gran de uti li da de do ser vi ço Real, e do bem co mum de les, das mu i tas, e
exce len tes ma de i ras, que pro du zem as ter ras da que le Esta do, não é pos sí vel 
que de les se trans por tem, pelo no tó rio im pe di men to com que a isso obs tam
aos exor bi tan tes di re i tos com que se acha vam gra va das no Paço de Ma deira:
é Vos sa Ma jes ta de ser vi do der ro gar nes ta par te o Re gi men to da que la ar re -
ca da ção para os efe i tos de que as ma de i ras, que fo rem trans por ta das pela
Com pa nhia na so bre di ta for ma para se gas ta rem den tro nos mes mos Reinos,
pa guem so men te a dí zi ma em es pé cie sem ou tra ava li a ção, ou en car go al -
gum, que ele seja, e de que as ma de i ras, que fo rem trans por ta das para paí -
ses es tran ge i ros, seja in te i ra men te li vre de to dos os di re i tos de en tra da, e sa -
í da. Os ou tros gê ne ros (ex ce tu an do o café, e as re fe ri das ma de i ras) sen do
ex tra í dos para os pa í ses es tran ge i ros, não pa ga rão mais do que as mi ú das, e 
a me ta de dos di re i tos, que pre sen te men te pa gam pe las atu a is ava li a ções, no 
caso em que che guem a ser des pa cha dos na Casa da Índia; por que, que rendo 
a Com pa nhia fa zê-los trans por tar por bal de a ção, o po de rá li vre men te fa zer, 
as sim e da mes ma sor te, que se hou ves se en tra do em na vi os es tran ge i ros e
fos sem nos seus res pec ti vos pa í ses pru du zi dos: pa gan do nes te caso so mente
qua tro por cen to, e os emo lu men tos, dos ofi ci a is, que cos tu mam as sis tir às
bal de a ções, para se gu ra rem, que os gê ne ros bal de a dos ha jam de sair com
ele i to do Re i no, con ce den do Vos sa Ma jes ta de seis me ses de es pe ra para o
pa ga men to dos di re i tos dos so bre di tos gê ne ros, que fo rem ex tra í dos para
os pa í ses es tran ge i ros: e pro i bin do, que se lhes dêem des pa chos en tran do
em na vi os, que não se jam da mes ma Com pa nhia.

32 – Para mais cla re za, e mais pron ta ex pe di ção dos di re i tos, que
a com pa nhia deve pa gar à Vos sa Ma jes ta de, e para o Real Erá rio de Vos sa
Ma jes ta de os pas sos per ce ber sem que a na ve ga ção, e os efe i tos da Companhia 
pa de çam de mo ras, e em pa tes, que, sen do sem pre con trá ri os ao co mér cio,
se ri am mais im pró pri os em um ne gó cio mer can til, que Vos sa Ma jes ta de por 
bem, que to dos os so bre di tos di re i to, e emo lu men tos, de en tra da, sa í da, e
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bal de a ção, que se ar re ca da rem para a Fa zen da Real, ou se per ce be rem a
títu los de pro es, e per cal ços, sa lá ri os das me sas de des pa chos e seus ofi ci a is, 
ou se pa ga rem por qual quer ou tro tí tu lo que seja, se re du zam a uma só, e
úni ca soma, e a um só e úni co bi lhe te, na con for mi da de do ca pí tu lo ter ce i ro
do novo Re gi men to da Alfân de ga do Ta ba co dado nes ta Cor te a de zes se is
de ja ne i ro de mil se te cen tos e cin qüen ta e um. O qual ca pí tu lo man da Vos sa 
Ma jes ta de ob ser var a este pro pó si to em tudo, e por tudo, como nele se contém 
sem re ser va, ou res tri ção al gu ma em or dem aos mes mos fins. E há Vos sa
Ma jes ta de ou tros sim por bem, que os na vi os de co mér cio da Com pa nhia
des pa chan do por sa í da nas me sas cos tu ma da, e pa gan do ne las o que de ve -
rem se gun do as suas lo ta ções como atu al men te se pra ti ca, se jam des pa cha -
dos sem a me nor di la ta ção com pre fe rên cia a qua is quer ou tros na vi os; sob
pena de sus pen são dos ofi ci a is, que o con trá rio fi ze rem, até nova mer cê de
Vos sa Ma jes ta de, e de pa ga rem por seus bens to das as per das, e da nos, que
a Com pa nhia sen tir pela de mo ra que lhe fi zer. O que po rém não terá lu gar
nos na vi os de guer ra, que fo rem ar ma dos pela mes ma Com pa nhia, por que
estes go za rão dos pri vi lé gi os, de que não se jam os mes mos com que cos tuma
sair as naus da Co roa.

33 – Para o mo vi men to das naus de guer ra da Com pa nhia há
outros sim Vos sa Ma jes ta de por bem de lhe man dar dar nos for nos de Vale
de Ze bro, e mo i nhos da ban da de além os dias com pe ten tes para mo e rem
os seus ar ti gos, e co ze rem os seus bis co i tos de ba i xo da pri va ti va ins pe ção
dos ofi ci a is, que a Com pa nhia de pu tar para este efe i to. E sen do caso que no 
mes mo tem po con cor ra fá bri ca para as ara ma das de Vos sa Ma jes ta de, re -
par ti rá o Almo xa ri fe os dias de tal sor te, que jun ta men te se pos sam fa zer os
man ti men tos da Com pa nhia.

34 – Da mes ma sor te: há Vos sa Ma jes ta de por bem, que os vinhos,
que fo rem ne ces sá ri os para o pro vi men to das naus de guer ra da Com pa -
nhia, pa guem só os di re i tos da en tra da, e sa í da, que cos tu ma pa gar a Fa -
zenda de Vos sa Ma jes ta de dos que vêm para o apres to as suas ar mas, re gu -
lando-se esta fra que za em cada um ano pe las lo ta ções dos na vi os de guer ra, 
que ex pe dir a mes ma Com pa nhia. A qual ou tros sim po de rá man dar ao
Alen te jo, e qua is quer ou tras par tes Re i nos, com prar tri gos, vi nhos, aze i tes,
e car nes para os seus pro vi men tos, e car re ga ções ul tra ma ri nas; po den do-os
con du zir pelo modo que lhes pa re cer e sen do obri ga das as jus ti ças a
darem-lhe bar cos, car re tas, e ca val ga du ras para a con du ção dos re fe ri dos
gê ne ros pa gan do por seu di nhe i ro pe los pre ços cor ren tes. No que se en ten -
de rão sem pre sal vos os ca sos de es te ri li da de, e de tra ves sia para re ven der
nes tes Re i nos os so bre di tos fru tos: de tal sor te, que ne nhum dos pro vedores,
de pu ta dos, e ofi ci a is da Com pa nhia po de rá ne les ne go ci ar em Por tu gal, ou
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nos Algar ves sob pena de per di men to das ações, com que ti ver en tra do a
fa vor dos de nun ci an tes: de ina bi li da de para todo o em pre go pú bli co; e de
cin co anos de de gre do para a pra ça de Ma za gão: e sen do ofi ci al su bal ter no
per de rá o ofí cio, que ti ver, para mais não en trar em al gum ou tro, e será
conde na do em dois mil cru za dos para quem o de nun ci ar, e de gra da do por
outros cin co anos para Ango la. Bem vis to, que para tudo hão de pa re cer
legí ti mas pro vas: ou real apre en são dos gê ne ros ven di dos.

35 – Qu an do na che ga da das gro tas su ce der não ca be rem os seus 
efe i tos nos ar ma zéns da Co roa a eles des ti na dos, per mi te Vos sa Ma jes ta de,
que a Com pa nhia os pos sa me ter em ou tros ar ma zéns de que os ofi ci a is de
Vos sa Ma jes ta de te rão as cha ves para lhe se rem des pa cha dos, con for me a
oca sião,e a ne ces si da de o pe di rem.

36 – Qu e ren do a Com pa nhia fa bri car por sua con ta a pól vo ra,
que lhe for ne ces sá ria, se lhe da rão nas fá bri cas Re a is os dias com pe ten tes
para a fa bri car: e dela, dos ma te ri a is, que a com põem, e de bala, mor rão, ar -
mas, ma de i ras, e ma te ri a is para a cons tru ção, e apres to dos na vi os, não pa -
ga rá di re i tos al guns à fa zen da de Vos sa Ma jes ta de, con tan to, que esta fran -
que za não ex ce da os gê ne ros para pro vi men to da mes ma Com pa nhia, a
qual em ne nhum caso os po de rá ven der a ter ce i ros, nem de les ne go ci a rem
os seus ad mi nis tra do res, sob pena de que, fa zen do o con trá rio, e cons tan do
as sim pela real apre en são das co i sas ven di das, as pes so as, que as ven de -
rem, paga rão o tres do bro da sua im por tân cia, fi ca rão ina bi li ta das para
mais ser vi rem na dita Com pa nhia, e se rão de gre da das por cin co anos para a
pra ça de Ma za gão.

37 — Os fre tes ava ri as e mais dí vi das de qual quer qua li da de,
que se jam: Há Vos sa Ma jes ta de ou tros sim por bem, que se co brem a fa vor
da Com pa nhia pelo Juiz Con ser va dor, fa zen da de Vos sa Ma jes ta de, fa zen -
do seus Mi nis tros as di li gên ci as. O que tam bém se en ten de rá nas ma no bras
dos fi a do res dos ho mens do mar, na for ma do re gi men to dos ar ma zéns.

38 — Há ou tros sim Vos sa Ma jes ta de por bem, que to das as pes so as 
do co mér cio de qual quer qua li da de que se jam, e por ma i or pri vi lé gio que
te nham, sen do cha ma das à mesa da Com pa nhia para ne gó cio de ad mi nis -
tra ção dela, te rão obri ga ção de ir; e, não  o fa zen do as sim, o Juiz Con ser va dor
pro ce de rá con tra eles como me lhor lhe pa re cer.

39 — To das as pes so as que en tra rem nes ta com pa nhia com dez
mil cru za dos, e daí pra cima, usa rão en quan to ela du rar do pri vi lé gio de
home na gem de sua pró pria casa na que les ca sos em que ela cos tu ma a
conce der. E os ofi ci a is atu a is se rão isen tos dos ala ri dos, e com pa nhi as de
pé, e de ca va lo, le vas, e mos tras ge ra is, pela ocu pa ção que hão de ter. E o
comér cio que nela se fi ze ram so bre di ta for ma, não só não pre ju di ca rá a
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nobre za das pes so as que o fi ze rem, no caso em que a te nham her da da, mas
an tes pelo con trá rio será meio pró prio para se al can çar a no bre za ad qui ri da
de sor te que to dos os vo ga is, con fir ma dos por Vos sa Ma jes ta de para ser virem
nesta pri me i ra fun da ção, fi ca rão ha bi li ta dos para po de rem re ce ber os hábitos
das Ordens Mi li ta res sem dis pen sa de me câ ni ca, e para seus fi lhos le rem
sem ela no De sem bar go do Paço; con tan do que, de po is de ha ve rem exer ci -
ta do a dita ocu pa ção, não ven dam por si em lo jas ou em ten das por mi ú dos, 
ou não te nham exer cí cio in de cen te ao dito car go de po is de ha ve rem ser vido.
O que con tu do só terá lu gar nas ele i ções se guin tes a fa vor das pes so as, que
ocu pa rem o lu gar de pro ve dor, e vi ce-provedor de po is de ha ve rem ser vi do
pelo me nos por um ano com ple to, com sa tis fa ção da com pa nhia.

40 — As ofen sas, que se fi ze rem a qual quer ofi ci al da Com pa -
nhia por obra, ou pa la vra so bre ma té ria do seu ofí cio, se rão cas ti ga das pelo
Con ser va dor, como se fos se fe i tas aos ofi ci a is de jus ti ça de Vos sa Ma jes ta de.

41 — Por que às pes so as que en tra nes ta com pa nhia se acha
lançado nas suas res pec ti vas fre gue si as o qua tro e meio por cen to e ma ne io, 
e me tem nela o ca be dal, de que o pa gam não po de rá vir nun ca em con si de -
ra ção pe dir-se o dito.

42 — Sen do es ti lo an ti go de por ta gem, e cos tu me fin da do no
re gi me le al da rem-se nela os ho mens do co mér cio no mês de ja ne i ro de cada 
ano, dan do onze ce i tis pelo le al da men to: e sen do este ne gó cio ge ral dos mo -
ra do res des ta ci da de: há Vos sa Ma jes ta de ou tros sim por bem, que a dita
Com pa nhia se pos sa le al dar na so bre dita for ma; re pre sen tan do em nome
de to dos os in te res sa dos uma só pes soa par ti cu lar; e man da do Vos sa Ma -
jestade, que o es cri vão da le al da ção abra tí tu lo, em que se le al de a dita
Com pa nhia, como o deve fa zer aos mais mo ra do res de Lis boa.

43 - Su ce den do não ser ne ces sá rio, que a Com pa nhia en vie ao
Grão-Pará, e Ma ra nhão to dos os na vi os mer can tes, e de guer ra, que ti ver, e
ser-lhe con ve ni en te apli car al gum, de les a ou tros de les a ou tros efe i tos em
be ne fí cio do ser vi ço de Vos sa Ma jes ta de, con sul tan do-lhe pri me i ro para
resol ver o que achar, que mais con vém ao seu Real ser vi ço.

44 — Ain da que a com pa nhia de ter mi ne obrar tudo que toca à
fa bri ca, apres to, e des pa cho das suas fro tas, e ex pe di ções com toda a su a vi -
da de, e sem usar dos me i os do ri gor; como to da via pode ser ne ces sá rio para 
mu i tas co i sa va ler-se dos Mi nis tro de Jus ti ça: é Vos sa Ma jes ta de ser vi do,
que para o so bre di to efe i to pos sa a mesa pelo Juiz Con ser va dor en vi ar recados 
juiz do Cri me, e Alca i des des ta ci da de, para que fa çam o que lhes or denarem,
e o ser vi ço, que nis to fi ze rem, lhe ha ve rá Vos sa Ma jes ta de como se fora feito a
bem da ar ma da real, para por ele se rem re mu ne ra dos por Vos sa Ma jes tade em 
seus des pa chos, apre sen tan do os di tos ju í zes para isso cer ti dão da Mesa: e
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pelo con trá rio se não acu di rem a esta obri ga ção, lhes será es tra nha do, e se
lhes dará em cul pa nas suas re si dên ci as.

45 — Sen do ne ces sá rio à mes ma Com pa nhia fa zer al gu ma car nes 
nes ta ci da de, as po de rá man dar fa zer da mes ma sor te, que se fa zem para os 
ar ma zéns de Vos sa Ma jes ta de, pa gan do os di re i tos, que de ver, e pe din do
-as aos mi nis tros de Vos sa Ma jes ta de sem pre ju í zo do povo.

46 — Faz Vos sa Ma jes ta de mer cê aos De pu ta dos des ta
Companhia, secre tá rio, e con se lhe i ros dela, que não pos sam ser pre sos en -
quan to ser virem os di tos car gos por or dem de tri bu nal, cabo de guer ra, ou
mi nis tro al gum de jus ti ça por caso ci vil, ou cri me (sal vo se for em fla gran -
te de li to) sem ordem de seu juiz Con ser va dor: e que os seus fe i to res e ofi ci -
a is, que fo rem às pro vín ci as, e ou tros lu ga res fora da cor te fa zer com pras,
e exe cu tar as comis sões de que fo rem en car re ga dos, pos sam, usar de to das
as ar mas bran cas, e de fogo ne ces sá ri as para a sua se gu ran ça, e dos ca be -
da is, que leva rem; con tan to, que isto se pra ti que so men te nos ne gó ci os gra -
ves e de con se qüên cia im por tan tes para o ser vi ço real, para o bem co mum
do Re i no, ou para al gum ne gó cio gra ve da Com pa nhia.

47 — E por que ha ve rá mu i tas co i sas no de cur so do tem po, que
da pre sen te não po dem ocor rer para se ex pres sar, con ce de Vos sa Ma jes ta -
de, resol ver ne las o que mais con vi er ao seu ser vi ço, bem co mum dos seus
vas sa los, e da mes ma Com pa nhia: a qual o fará as sim ain da nos ca sos do
seu ex pe di en te quan do pa re cer a al gum dos de pu ta dos re quer con sul ta;
con tan to, que isto se pra ti que so men te nos ne gó ci os gra ves, e de con se -
qüên cia im por tan te para o ser vi ço Real, para o bem co mum do re i no, ou
para al gum ne gó cio gra ve da Com pa nhia.

48 — O fun do, e ca pi tal da Com pa nhia será de um mi lhão e
duzen tos mil cru za dos re par ti dos em mil e du zen tos ações de qua tro cen tos
mil réis cada uma dela; po den do a mes ma pes soa ter di fe ren tes ações; con -
tan do, que fo rem de dez para cima, que são as bas tan tes para qua li fi car as
aci o nis tas para os em pre gos da ad mi nis tra ção dela, não pas sem do se gre do
dos li vros da Com pa nhia às re la ções pú bli cas, que se de vem dis tri bu ir pelos
vo ga is para às ele i ções: e po den do tam bém di fe ren tes pes so as uni rem - se
para cons ti tu í rem uma ação; con tan to que en tre si es co lham uma só ca be ça,
que ar re ca de e dis tri bua pe los seus só ci os os lu cros, que lhe acon te ce rem:
bem vis to que a Com pa nhia pela des car ga des te fi ca rá de so bri ga da das
con tas com os ou tros.

49 — Para re ce ber as so mas com pe ten tes às ações es ta rá a Com -
pa nhia aber ta: a sa ber para esta ci da de, e para o Re i no todo por tem po de
cin co me ses; para as Ilhas dos Aço res, e Ma de i ra por sete; e para toda a
Amé ri ca Por tu gue sa por um ano: cor ren do es tes ter mos do em que os edi tais 
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fo rem pos tos, para que ve nha à no tí cia de to dos. E pas san do os so bre di tos
ter mos, ou se an tes de les se fin da rem por com ple to o re fe ri do ca pi tal de um 
mi lhão, e du zen tos mil cru za dos, se fe cha rá a Com pa nhia para nela mais
não po der en trar pes soa al gu ma. Com de cla ra ção, que das ações, com que
cada um en trar no tem po com pe ten te, bas ta rá que dê logo a me ta de, e para
a ou tra me ta de se lhe da rão es pe ras de oito me ses para sa tis fa zê-las em
duas pa gas de qua tro me ses cada um.

50 – As pes so as, que en tra rem com as so bre di tas ações, ou se jam
na ci o na is, ou es tran ge i ras, po de rão dar ao pre ço de las aque la na tu re za, e
des ti na ção que me lhor lhe pa re cer; ain da que seja de Mor ga do, Ca pe la,
Fide i co mis so tem po ral, ou per pé tuo, do a ção in ter vi vos, ou ca u sa mor tis , e
ou tros se me lhan tes: fa zen do as vo ca ções, e usan do das dis po si ções, e cláu -
su las que bem lhes pa re ce rem. Aos qua is ti das Vos sa Majes ta de há por bem 
apro var, e con fir mar des de logo de seu modo pró prio, cer ta ciên cia, po der
real, ple no, e su pre mo, não obs tan te qua is quer dis po si ções con trá ri as, aida
que de sua na tu re za re que i ram es pe ci al men ção, as sim, e da mes ma sor te,
que se as di tas dis po si ções, vo ca ções, e cláu su las, fos sem es cri tas em doações
fe i tas por tí tu los one ro so, ou em tes ta men tos con fir ma dos pela mor te dos
tes ta do res; pois que se o di re i to fun da do na li ber da de na tu ral, que cada um 
tem de dis por li vre men te do seu, au to ri za os do a do res, e tes ta do res para
con tra ta rem, e dis por na so bre di ta for ma em be ne fí cio das fa mí li as, e das
pes so as par ti cu la res, mu i to mais se po dem au to ri zar so bre di tos aci o nis tas
nas re fe ri das for mas, quan do aos tí tu los one ro sos dos con tra tos, que eles
fazem com a Com pa nhia, e a Com pa nhia com Vos sa Ma jes ta de, acres cem
os bene fí ci os, que des te es ta be le ci men to se se guem ao ser vi ço de Deus, de
Vos sa Ma jes ta de, ao bem co mum do seu re i no, é a con ser va ção, e se gu ran -
ça daque las duas Ca pi ta ni as.

51 – O di nhe i ro, que nes ta Com pa nhia se me ter, se não po de rá
tirar du ran te o tem po dela, que será o vin te, con ta dos do dia em que par tir
fro ta por ela des pa cha da; os qua is anos se po de rão con ti do pror ro gar por
mais dez, pa re cen do à Com pa nhia su pli cá-lo as sim, e sen do Vos sa Ma jestade
ser vi do con ce der-lhos: po rém, para que as pes so as, que en tra rem com seus
ca be da is se pos sam va ler de les, po de rão ven dê-los em todo, ou em par te
como se fos sem pa drões de juro, pe los pre ços em que se ajus ta rem: para
que ha ve rá um li vro, em que se lan cem es tas ces sões sem al gum emo lu -
men to, e nele se mu da rão de umas pes so as para ou tras pron ta, e gra tu i ta -
men te, as sim como lhe fo rem per ten cen do pe los le gí ti mos tí tu los, que se
apre sen ta rão na Mesa da dita Com pa nhia para man dar fa zer uns as sen tos,
e ris car ou tros, de que se lhe pas sa rão suas car tas na for ma de Re gi men to,
para ser vi rem de tí tu lo. O que tudo se en ten de en quan to a so bre di ta
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Compa nhia se con ser var com o go ver no mer can til, e com pri vi lé gi os, que
Vos sa Ma jes ta de há por bem con ce der-lhe na ma ne i ra aci ma de cla ra da,
por que, al te ran do-se a for ma do dito go ver no mer can til, ou fal tan do o
cumpri men to dos mes mos pri vi lé gi os, será li vre a cada um dos aci o nis tas o
po der pe dir logo o ca pi tal da sua ação com os in te res ses que até esse dia lhe 
to ca rem: con fir man do-o Vos sa Ma jes ta de as sim com as mes mas cláu su las
para se ob ser var li te ral, e in vi o la vel men te, sem in ter pre ta ção, mo di fi ca ção,
ou in te li gên cia al gu ma de fe i to, ou de di re i to, que em con trá rio se pos sa
con si de rar.

52 – Os in te res ses, que pro du zir a dita Com pa nhia se re par ti rão
pela pri me i ra vez no mês de ju lho do ter ce i ro ano, que há de cor rer de po is
da pri me i ra par ti da da pri me i ra fro ta da Com pa nhia. A qual fi ca rá de po is
di vi din do anu al, e su ces si va men te pro rata no re fe ri do mês de ju lho do que
per ten cer a cada um dos in te res sa dos, sal vas as des pe sas, e a subs tan cia
dela.

53 – As ações, e in te res ses, que se acha rem de po is de se rem os
vin tes anos, que cons ti tu em o pra zo da Com pa nhia, ou ter no pelo qual ela
for pror ro ga da, ten do a na tu re za de Vín cu lo, Ca pe la, Fi de i co mis so tempo ral, 
ou per pé tuo, ou sen do per ten cen tes a pes so as au sen tes se pas sa rão logo dos 
co fres da Com pa nhia para o De pó si to Ge ral da Cor te, e ci da de, onde se rão
guar da dos com a se gu ran ça – que de si tem o mes mo de pó si to, para dele se
empre ga rem, apli ca rem, ou en tre ga rem con for me as dis po si ções das pessoas, 
que os hou ve rem gra va do ao tem po em que os me te rem na Com pa nhia.

Po rém na que las ações que não ti ve rem se me lhan tes en car gos, e
fo rem alo di a is e li vres, se não re que re rá, nem pe di rá para a en tre ga das
suas im por tân ci as ou tra al gu ma le gi ti ma ção, que não seja a apó li ce da mesma
ação, en tre gan do-se o di nhe i ro a quem a mos trar para fi car no co fre ser vin -
do de des car ga da so bre di ta ação.

54 – Tudo isto se en ten de rá aos es tran ge i ros, e pes so as, que vi ve -
rem fora des te Re i no de qual quer qua li da de, e con di ção, que se jam. E sen do 
caso, que, du ran te o re fe ri do pra zo de vin te anos ou da pror ro ga ção de les
tenham esta cor te guer ra (o que Deus não per mi ta) com qual quer ou tra
potên cia, cu jos os vas sa los te nham me ti do nes ta Com pa nhia os seus ca be -
da is nem por isso se fará ne les, e nos avan ços, ar res to, em bar go, se qües tro
ou re pre sá lia, an tes fi ca rão de tal modo li vres, isen tos, e se gu ros, como se
cada um os ti ve ra em sua casa: Mer cê, que Vos sa Ma jes ta de faz a esta
Compa nhia pe los mo ti vos aci ma de cla ra dos, e que as sim lhe pro me te cum -
prir de ba i xo da sua Real pa la vra.

55 – E por que Vos sa Ma jes ta de ou vin do os su pli can tes, foi ser viço
nome ar os aba i xo de cla ra dos para o es ta be le ci men to, e go ver no des ta
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Compa nhia nos pri me i ros três anos: to dos eles as si nam este pa pel em nome 
do dito co mér cio obri gan do por si ca be da is com que en tram nes ta Com -
panhia, e em ge ral os das pes so as, que nela en tra rem tam bém pe las suas
entra das so men te: para que Vos sa Ma jes ta de se sir va de con fir mar a dita
Com pa nhia com to das as cláu su las, pro e mi nên ci as, mer cês, e con di ções
con te ú das nes te pa pel, e com to das as fir me zas, que para sua va li da de, e
se gu ran ça fo rem ne ces sá ri as.

Lis boa, 6 de ju nho de 1755. – Se bas tião José de Car va lho e Melo. –
Ro dri go de San de e Vas con ce los. – Do min gos de Bas tos Vi a na. – Ben to José Álva -
res. – João Fran cis co da Cruz. – João de Ara ú jo de Lima. – João da Cos ta Ri be i ro. –
Antô nio dos San tos Pin to. – Estê vão José de Alme i da. – Ma nu el Fer re i ra da Cos ta.
– José Fran cis co da Cruz.

Extra í do de CARREIRA, Antô nio. As com pa nhi as pom ba li nas. Edi to ri al Pre sen ça. Lis boa, Por tu gal.
1983. Págs. 252-271.
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25
CARTA DO MARQUÊS DE POMBAL AO  SOBRINHO
JOAQUIM DE MELO E PÓVOAS, GOVERNADOR DO

MARANHÃO, ACONSELHANDO-O A COMO
 BEM-GOVERNAR

Jus to me pa re ceu, de po is de que rer V. Exª es tar ins tru í do no seu ge ne ra -
la to, sa ben do do cli ma, dos fru tos, ví ve res, da jor na da e do pre ci so cô -
mo do dela para seu trans por te, que tam bém se ins tru ís se no gemo do

povo e em um bre ve mé to do de go ver nar, e di ri gir suas ações com me nos
emba ra ço dos que acon te cem a quem pri me i ro há de pra ti car para co nhe cer,
e que quan do se che ga a fa zer se nhor das cou sas, é quan do tem in vo lun ta -
ri a men te er ra do com ânimo de acer tar. O povo que V. Exª vai go ver nar é
obe di en te, fiel a El-Rei, -aos seus ge ne ra is e mi nis tros: com es tas cir cuns tân -
ci as, é cer to que há de amar a um ge ne ral pru den te, afá vel, mo des to e ci vil.
A jus ti ça e a paz com que V. Exª o go ver nar o fa rão igual men te ben quis to e
res pe i ta do por que, com uma e ou tra ca u sa, se sus ten ta a sa ú de pú bli ca.
Enga na-se quem en ten de que o te mor com que se faz obe de cer é mais con -
ve ni en te do que a be nig ni da de com que se faz amar, pois a ra zão na tu ral
en si na que a obe diên cia for ça da é vi o len ta, e a vo lun tá ria se gu ra.

Nos generais substitui El-Rei o seu alto poder, fazendo duas
imagens suas: esta lembrança fará a V. Exª exemplar de predicados
virtuosos, para que não vejam os súditos a sombra da cópia desmentir as
luzes do original, que é puro e perfeito. Conheçam todos em V. Exª que
El-Rei é pio, e que o manda para ser pai e não tirano: porque isto é o mesmo 
que V. Exª vê praticar pelo seu régio ministro: casos há em que se deve
usai de rigor, apesar da própria vontade; assim como vemos pelo
professor, ou cauterizar uma chaga, ou cortar um braço para restaurar a
saúde de uma vida, da mesma forma quem governa, se não pode conservar
a saúde do corpo misto da República, por causa de um membro podre,



justo é cortá-lo para não contaminar a saúde dos mais. Pese V. Exª na
balança do entendimento a sua benevolência, que não diminua a
autoridade do respeito, nem a justa severidade das leis, obrigado do amor,
porque neste equilíbrio está a arte de um feliz governo. A jurisdição que
El-Rei confere a V. Exª jamais sirva para vingar as suas paixões; porque é
injúria do “poder” usar espada da justiça fora dos casos dela.

Duvido se há quem saiba executar estas virtudes; contudo, seja
V. Exª o exemplar, para conseguir a palavra da vitória tão heróica como
invencível. Defenda V. Exª  o respeito do “lugar” pela autoridade de El-Rei,
castigando a quem pretender manchá-la; porém os seus agravos pessoais
saiba dissimular, e esquecer-se deles. Os aduladores não se conhecem pelas
roupas que vestem, nem pelas palavras que falam; quase todos os que os
ouvem são do gênio do rei Acab, que só estimava os profetas que lhe
prediziam cousas que o lisonjeavam; e porque Miquéias em certa ocasião
lhe disse o que não lhe convinha, logo o apartou de si com ódio. Quase
todos os que governam querem que os lisonjeiem, e sempre ouvem com
agrado os elogios que se lhes fazem. Desta espécie de homens ou de
inimigos em toda a parte se encontram, e V. Exª os achará também no seu
governo, aparte-os, pois, de si, como veneno mortal. O Espírito Santo diz
que os que governam devem ter os ouvidos cercados de espinhos só para
que, quando os aduladores se cheguem a eles, os lastimem, e os façam
afugentar. Um crime há em Direito que os jurisconsultos chamam crime
stellionatus, crime de engano, derivando a sua etimologia daquele anirnal
stellião, que não mata com o veneno, e só entorpece a quem vê,
introduzindo diversas quantidades e efeitos no ânimo; castigue V. Exª a estes 
steIlíbes e negue-lhes atenção, para que o deixem obrar livre, e lhe não
paralisem os sentidos, nem o animo. V. Exª vai para um governo tão
moderno que é o 4º general que o continua a criar; imite ao primeiro em
tudo aquilo que achar ter sido grato ao povo, e útil ao serviço de El-Rei e
República; não altere cousa alguma com força, e nem violência, porque é
preciso muito tempo, e muito jeito, para emendar costumes inveterados,
ainda que sejam escandalosos. Os mesmos príncipes encontram
dificuldades neste empenho; Tibério não conseguiu tirar os jogos ilícitos e
públicos, introduzidos por Augusto; Galba pouco tempo reinou por querer
emendar as desenvolturas de Nero, e Pertinax pouco menos de um ano
empunhou o cetro por intentar reformar as tropas relaxadas por seu
antecessor Cômodo! Contudo, quando a razão opermite e é preciso desterrar
abusos, e destruir costumes perniciosos, em beneficio de El-Rei, da justiça e
do bem comum, seja com muita prudência e moderação; que o modo vence
mais do que o poder. Esta doutrina é de Aristóteles, e todos aqueles que a
praticaram não se arrependeram.
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Em qual quer re so lu ção que V. Exª in ten tar, ob ser ve es tas três
cou sas — pru dên cia para de li be rar, des tre za para dis por, e per se ve ran ça
para aca bar. Não re sol va V. Exª com ace le ra ção as de pen dên ci as ár du as de
seu go ver no para que não lhe acon te ça logo emen dá-las; me nos mal é di la -
tar-se para acer tar com ma du ro con se lho, que de fe rir com li ge i re za para se
ar re pen der com pe sar sem re mé dio. Qu an do du vi dar, in for me-se, per gun -
te, e para não dar a en ten der o que quer obrar, fi gu re o caso, como ques tão,
às pes so as que o pos sam sa ber, para o in for ma rem em ter mos. Tam bém não 
que ro di zer que por isso se su je i te V. Exª a tudo e a to dos; ruas sim que
ouça e pra ti que para re sol ver por si o que en ten der; por que a V. Exª con fi ou
El-Rei o go ver no, e não a ou tro. A fa mí lia de V. Exª seja a cou sa mais im por -
tan te e es co lhi da, que con si go leve; pois por ela há de V. Exª ser ama do ou
abor re ci do; e por ela há de ser apla u di do, ou mur mu ra do. São os cri a dos
ini mi gos do més ti cos, quan do são des le a is, e com pa nhe i ros es ti ma dos, quan do 
são fiéis; se não são como de vem ser, par ti ci pam para fora o que sa bem de
den tro e de po is pas sam a di zer den tro o que se não so nha fora; e o mais é
que, como são ti dos por le a is e ver da de i ros, acham gra ta aten ção no que
con tam, pre ju di can do mu i tas ve zes com men ti ra a ino cên cia do acu sa do por
vin gan ça dos seus par ti cu la res in te res ses. É mu i to pre ci sa a boa ele i ção da
fa mí lia que um ge ne ral há de le var con si go, prin ci pal men te para a Amé ri ca; 
por que o país in flui, em qua se to dos, o es pí ri to da am bi ção e re la xa ção das vir -
tu des, mor men te na da ca ri da de, cujo des pre zo abre a por ta para ou tros
mu i tos ma les e ví ci os.

Por mão dos cri a dos não ace i te V. Exª pe ti ção nem re que ri men to, 
ain da que seja da que le de que V. Exª  for mou o mais só li do con ce i to, para
que não acon te ça que, à som bra da sú pli ca, que vai des pi da de fa vor, se in -
tro du za a que se acom pa nha de em pe nho e de in te res se. A men ti ra ves te
ga las; a ver da de, não; esta, por ino cen te, pre za-se de an dar nua; aque la, por
ma li ci o sa, pro cu ra en fe i tes, para pa re cer for mo sa; e como os olhos se na mo -
ram do que vêem, e os ou vi dos do que ou vem, em tais ca sos a con fi dên cia
que V.Exª  fi zer do cri a do, e a in for ma ção que ele der do re que ri men to que
apa dri nha quan do não obri gue que V. Exª pela sua re ti dão ofen da a pu re za da 
jus ti ça, pode fa cil men te in cli ná-lo a fa vo re cer o des pa cho; mas, para que as sim
não su ce da (que a ex pe riên cia é a me lhor mes tra, e o pri me i ro do cu men to para 
o acer to) dis se ra a V. Exª que man das se fa zer urna pe que na ca i xa com aber tu -
ra para as par tes me te rem den tro os pa péis, pos ta em al gu ma casa ex te ri or,
cuja cha ve V. Exª con fi a rá de si, para a man dar abrir, e des pa char de no i te,
para de ma nhã os en tre gar às par tes, e não re ce ber re que ri men to al gum por 
mão de pes soa sua, que não seja a pró pria ou pro cu ra dor das par tes.
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Tiradas as horas de seu precioso e natural descanso, dê V. Exª
audiência, todos os dias, e a todos e em qualquer ocasião que lhe queiram
falar. Das primeiras informações nunca V. Exª se capacite, ainda que estas
venham acompanhadas de lágrimas, e a causa justificada com o sangue do
próprio queixoso; porque nesta mesma figura podem enganar a V. Exª; e se
a natureza deu com previdência dois ou vi dos, seja um para ouvir o ausente e 
o outro o acusador. Atenda V. Exª e escute o aflito que se queixa, lastimado
e ofendido; console-o; mas contudo não lhe defira sem plena informação, e
esta que seja pelo ministro, ou pessoa muito confidente; para que assim
defira V. Exª com madureza e retidão, sem que lhe fique lugar de se
arrepender do que tiver obrado; com este método livra-se V. Exª também
de muitas queixas vãs e falsas de muitos que sem verdade as fazem,
confiados na prontidão com que alguns superiores castigam, levados pela
primeira acusação que se lhes faz. Quando assim suceda que a V. Exª
enganem, mande castigar o informante, e o queixoso, ainda que tenha
mediado tempo; isso tanto para satisfação da justiça e de seu respeito, como 
para exemplo das que quiserem intentar o mesmo. Não consinta V. Exª
violência dos ricos contra os pobres; seja defensor das pessoas miseráveis,
porque de ordinário os poderosos são soberbos e pretendem destruir e
desestimar os humildes; esta recomendação é das leis divinas e humanas, e 
sendo V. Exª o fiel executor de ambos, como bom católico, e bom vassalo,
fará nisso serviço a Deus e a El-Rei.

Toda a República se compõe de mais pobres e humildes, que de
ricos e opulentos; e nestes termos, conheça antes a maior parte do povo a
V. Exª  por pai, para o aclamarem defensor da piedade, do que a menor
protetor das suas temeridades para se gloriarem de seu rigor. pouco
importará que se estimulem de V. Exª não concorrer para suas violências,
porque estes mesmos que agora se queixarem, conhecendo a justiça com
que V. Exª procede, logo confessarão a verdade porque a virtude tem
consigo a preeminência de se ver exaltada pelos mesmos que a perseguem e 
aborrecem. Hlá muitos casos que merecendo castigo, primeiro há de haver
uma prudente admoestação repreensiva, ou pela qualidade da pessoa, ou
pela natureza da culpa; esta é a ocasião em que V. Exª há de mandar
chamar o culpado, e com ele somente, sem outras testemunhas,
repreendê-lo e encarregar-lhe a emenda, com seg redo da correção, com
tanto empenho que, se revelar ou abusar do conselho, lhe será preciso
castigá-lo pública e asperamente para exemplo dos mais; esta repreensão
deve ser cheia de gravidade, e de palavras moderadas; porque estas
infundem no réu um certo espírito de pejo para emenda, e respeito para V.
Exª a cuja autoridade em muitas ocasiões é mais eficaz a moderação com
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que se repreende do que a severidade com que se castiga; o concerto de
modo nas ocasioes faz uma suave harmonia, e este o mando e a obediência.

Nunca V. Exª trate mal de palavras nem ações a pessoa alguma
dos seus súditos, e que lhe fazem requerimento; porque o superior deve
mandar castigar, que para isso tem cadeias, ferro e oficiais que lhe obedeçam, 
mas nunca deve injuriar com palavras e afrontas, porque os homens se são
honrados sentem menos o peso dos grilhões e a privaçao da liberdade que a 
descompostura de palavras ignominiosas; e se o não são, nenhum fruto se
tira em proferir impropérios.

Quem se preocupa de suas paixões, faz-se escravo delas, e
descompõe a sua própria autoridade.

Mostre-se V. Exª em todos os momentos, de paixão e de perigo,
superior e inalterável; porque com os dois atributos, de prudência e valor, o 
temerão os seus súditos. Tenha por descrédito, como superior, provar o seu
poder na fraqueza dos miseráveis pretendentes. Só três Divindades sei que
pintaram os antigos com os olhos vendados, sinal de que não eram cegos
mas que eles as faziam e adoravam, há um Pluto, Deus da riqueza; um
Cupido, Deus do amor; e uma Astréia, Deusa da justiça. Negue V. Exª culto 
a semelhantes Divindades, e nunca consinta que se lhes erijam templos e se
lhes consagrem votos pelos oficiais de El-Rei, porque é prejudicial em quem 
governa riqueza cega, amor cego e justiça cega.

Extra í do de Con se lhos aos Go ver nan tes. Se na do Fe de ral. Bra sí lia, 2000. Págs. 651-6.
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26
ALVARÁ DO REI  D. JOSÉ I  SOBRE  

 COMÉRCIO  DE COUROS  (9 JULHO 1760)

Eu, o rei, faço sa ber aos que este meu al va rá com for ça de lei vi rem
que, por par te dos erec to res das fá bri cas de sola em ata na dos nas
ca pi ta ni as do Rio de Ja ne i ro e Per nam bu co, me foi re pre sen ta do

que os po vos das re fe ri das ca pi ta ni as e das de San tos, Pa ra í ba, Rio Gran de
e Ce a rá, cor tam e ar ra sam as ár vo res cha ma das man gues, só a fim de as
ven de rem para le nha, e que pelo re fe ri do mo ti vo, se acham já em pre ço
exces si vo as re fe ri das cas cas, ha ven do jun ta men te o bem fun da do re ce io, de 
que den tro de pou cos anos, fal te to tal men te este sim ples, ne ces sá rio e in dis -
pen sá vel para a con tri bu i ção des sas uti lís si mas fá bri cas.

E que ren do eu fa vo re cer o co mér cio, em co mum be ne fí cio dos
meus vas sa los es pe ci al men te as ma nu fa tu ras e fá bri cas de que re sul tam
aumen tos à na ve ga ção e se mul ti pli cam as ex por ta ções de gê ne ro, sou
ser vi do or de nar que, da pu bli ca ção des ta em di an te, se não cor tem as árvores 
de man gues que não es ti ve rem já des ca í das, de ba i xo da pena de cin qüen ta
mil réis que será paga na ca de ia, onde es ta rão os cul pa dos por tem po de
três me ses, do bran do-se as con de na ções e o ter mo de pri são pe las re in -
cidên ci as; e, para que mais fa cil men te se ha jam de co nhe cer e cas ti gar as
con tra ven ções, se ace i ta rão de nún ci as em se gre do e fa rão a fa vor dos
denun ci an tes das re fe ri das con de na ções, que no caso de não ha ver, se apli -
ca rão para as des pe sas da Câ ma ra. Pelo con trá rio, sou ou tros sim ser vi do
que as sim os fa bri can tes dos ata na dos e seus fa mi li a res e co mis sá ri os, que a 
toda e qua is quer pes so as, que le va rem a ven der as cas cas de man gues para
es sas ma nu fa tu ras, seja li vre men te per mi ti do a des cas ca rem as re fe ri das
ár vo res, sem dis tin ção de lu gar ou co mar ca, e sem dú vi da nem con tra di ção
al gu ma; no caso, po rém, que às re fe ri das pes so as se fa çam al gum em ba ra ço, 
po de rão re cor rer aos in ten den tes das Me sas de Inspe ção res pec ti vas, para
que lhes fa çam exe cu tar e cum prir essa mi nha real de ter mi na ção; as sim, e



do mes mo modo que nela se con tém, para o que sou ser vi do con ce der-lhes
toda a ju ris di ção ne ces sá ria.

Pelo que: man do à Mesa do De sem ba ra ço do Paço; re ga dor da
Casa de Su pli ca ção Con se lho de mi nha real Fa zen da e do Ultra mar, Mesa
da Cons ciên cia e or dens; Se na do da Câ ma ra; Jun ta do Co mér cio des tes Reinos
e seus do mí ni os; Vi ce-Rei do Esta do do Bra sil, cor re ge do res e ca pi -
tães-generais, de sem bar ga do res, cor re ge do res, Ju í zes, Jus ti ças, e pes so as de
meus Re i nos, se nho ri os, a quem o co nhe ci men to des te per ten cer, que as sim
o cum pra, e guar dem, e faça, in te i ra men te cum prir e guar dar como nele se
con tém, sem em bar go de qua is quer leis, ou cos tu mes em con trá rio, que todas,
e to das, hei por der ro ga dos, como se de cada uma e cada um de les fi zes sem 
ex pres sa e in di vi du al men ção, va len do este al va rá como car ta pas sa da pela
Chan ce la ria, ain da que por ela não há de pas sar, e que seu efe i to haja de durar 
mais de um ano, sem em bar go das or de na ções em con trá rio; re gis tran do-se
em to dos os lu ga res onde se cos tu mam re gis trar se me lhan tes leis, e
mandan do o ori gi nal para a Tor re de Tom bo. Dan do no Pa lá cio da Nos sa
Senhora da Aju da, a 9 de ju nho de 1760.

Rei – Con de de Oe i ras
Alva rá com for ça de lei, por que Vos sa Ma jes ta de é ser vi do proi bir

que, nas ca pi ta ni as do Rio de Ja ne i ro, Per nam bu co, San tos, Pa ra í ba, Rio
Gran de e Ce a rá, se não cor te as ár vo res de man gues que não es ti ve rem já
deca í das, de ba i xo das pe nas nele con ti das. Tudo na for ma que as sim se
de cla ra. Para Vos sa Ma jes ta de ver.

Re gis tra do nes ta Se cre ta ria de Esta do mdos Ne gó ci os do Re i no
no Li vro da Jun ta do Co mér cio des te Re i no, e seus do mí ni os, à fo lha 19.
Nos sa Se nho ra da Aju da, a 10 de ju nho de 1760.

Jo a quim Jo seph Bar ral da

Extra í do de ALVES FILHO,  Ivã. Bra sil, 500 anos em do cu men tos. Edi to ra Mu a de. Rio de Janeiro,
1999. Pág. 428.

Tex tos Po lí ti cos da His tó ri a do Bra sil 281



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27
EXTINÇÃO E ABOLIÇÃO DE TODAS AS FÁBRICAS DO

BRASIL – ALVARÁ DA RAINHA
D. MARIA I  (5 OUTUBRO 1785)

Eu a ra i nha faço sa ber aos que es tes al va rá vi rem: que sen do-me
pre sen te o gran de nú me ro de fá bri cas, e ma nu fa tu ras, que de al -
guns anos a esta par te se têm di fun di do em di fe ren tes ca pi ta ni as

do Bra sil, com gra ve pre ju í zo da cul tu ra, e da la vou ra, e da ex plo ra ção das
ter ras mi ne ra is da que le vas to con ti nen te; por que ha ven do nele uma gran de, e
co nhe ci da fal ta de po pu la ção, é evi den te, que quan to mais se mul ti pli car o
nú me ro dos fa bri can tes, mais di mi nu i rá o dos cul ti va do res; e me nos bra ços
ha ve rá, que se pos sam em pre gar no des co bri men to e rom pi men to de uma
gran de par te da que les ex ten sos do mí ni os, que ain da se acha in cul ta, e
des co nhe ci da: nem as ses ma ri as, que for mam ou tra con si de rá vel par te dos
mes mos do mí ni os, po de rão pros pe rar, nem flo res cer por fal ta do be ne fi cio
da cul tu ra, não obs tan te ser esta a es sen ci a lís si ma con di ção, com que fo ram
da das aos pro pri e tá ri os de las; e até nas mes mas ter ras mi ne ra is fi ca rá ces san -
do de todo, como já tem con si de ra vel men te di mi nu í do a ex tra ção do ouro,
e di a man tes, tudo pro ce di do da fal ta de bra ços, que de ven do em pre gar-se
nes tes úte is, e van ta jo sos tra ba lhos, ao con trá rio os de i xam, e aban do nam,
ocu pan do-se em ou tros to tal men te di fe ren tes, como são os das re fe ri das
fá bri cas, e ma nu fa tu ras; e con sis tin do a ver da de i ra, e só li da ri que za nos
fru tos, e pro du ções da ter ra, as qua is so men te se con se guem por meio de
co lo nos, e cul ti va do res e não de ar tis tas, e fa bri can tes; e sen do além dis to
as pro du ções do Bra sil as que fa zem todo o fun do, e base, não só das per -
mu ta ções mer can tis, mas da na ve ga ção, e do co mér cio en tre os meus le a is
vas sa los ha bi tan tes des tes re i nos, e da que les do mí ni os, que devo ani mar,
e sus ten tar em co mum be ne fí cio de uns e ou tros, re mo ven do na sua ori gem 
os obs tá cu los, que lhe são pre ju di ci a is, e no ci vos. Em con si de ra ção de tudo
o re fe ri do: hei por bem or de nar, que to das as fá bri cas, ma nu fa tu ras, ou te a res



de ga lões, de te ci dos, ou de bor da dos de ouro, e pra ta; de ve lu dos, bri lhan tes,
ce tins, ta fe tás, ou de ou tra qual quer qua li da de de seda; de bel bu tes, chi tas,
bom ba zi nas, fus tões, ou de ou tra qual quer qua li da de de fa zen da de al go dão,
ou de li nho, bran ca ou de co res; e de pa nos, ba e tas, dro gue tes, sa e tas, ou de
ou tra qual quer qua li da de de te ci dos de lã, ou os di tos te ci dos se jam fa bri ca dos 
de um só dos re fe ri dos gê ne ros, ou mis tu ra dos, e te ci dos uns com os ou tros: 
ex ce tu an do tão-so men te aque les dos di tos te a res, e ma nu fa tu ras, em que se
te cem, ou ma nu fa tu ram fa zen das gros sas de al go dão, que ser vem para o
uso, e ves tuá rio dos ne gros, para en far dar, e em pa co tar fa zen das, e para
ou tros mi nis té ri os se me lhan tes; to das as mais se jam ex tin tas, e abo li das em
qual quer par te onde se acha rem nos meus do mí ni os do Bra sil, de ba i xo de pena
do per di men to, em tres do bro, do va lor de cada uma das di tas ma nu fa tu ras, ou
te a res, das fa zen das, que ne las, ou ne les hou ver, e que se acha rem exis ten -
tes, dois me ses de po is da pu bli ca ção des te; re par tin do-se a dita con de na ção 
me ta de a fa vor do de nun ci an te, se o hou ver, e a ou tra me ta de pe los ofi ci a is, 
que fi ze rem a di li gên cia; e não ha ven do de nun ci an te, tudo per ten ce rá aos
mes mos ofi ci a is.

Pelo que: Man do ao pre si den te, e con se lhe i ros do Con se lho
Ultra ma ri no; pre si den te do meu Real Erá rio; vice-rei do Esta do do Bra sil;
go ver na do res, e ca pi tães-ge ne ra is, e mais go ver na do res, e ofi ci a is mi li ta res
do mes mo Esta do; mi nis tros das Re la ções do Rio de Ja ne i ro, e Ba hia; Ou vi -
do res, Pro ve do res, e ou tros mi nis tros; ofi ci a is de Jus ti ça, e Fa zen da, e mais
pes so as do re fe ri do Esta do, cum pram, e guar dem, e fa çam in te i ra men te
cum prir, e guar dar este meu al va rá como nele se con tém, sem em bar go de
qua is quer leis; ou dis po si ções em con trá rio, as qua is hei por der ro ga das
para este efe i to so men te, fi can do aliás sem pre em seu vi gor. Dado no Pa lá cio
de Nos sa Se nho ra da Aju da, em 5 de ja ne i ro de 1785. - Com a as si na tu ra da
Ra i nha, e a do Mi nis tro. 

Re gist, a fol. 59 do Li vro dos Alva rás na Se cre ta ria de Esta do dos
Ne gó ci os da Ma ri nha, e Do mí ni os Ultra ma ri nos, e impr. na Ofi ci na de
Antô nio Ro dri gues Ga lhar do. 

Extra í do de SILVA, A. Del ga do da. Co le ção de Le gis la ção Por tu gue sa. Lis boa. III Vol., 1775-1790.
1828. Págs. 228-230.
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28
INCONFIDÊNCIA MINEIRA

28.1 – CARTA DE THOMAS JEFFERSON 
A JOHN JAY  (4 MAIO 1787)

Ami nha vi a gem por es tes lu ga res mi nis trou-me in for ma ções que
to ma rei a li ber da de de le var ao co nhe ci men to do Con gres so. Em
dias de ou tu bro úl ti mo [de 1786] re ce bi, com data de 2 des se mês, 

uma car ta, cujo sig na tá rio di zia ser es tran ge i ro, acres cen tan do que ti nha
ne gó cio de suma im por tân cia a co mu ni car, e que por isso pe dia que lhe
in di cas se o meio de fazê-lo com se gu ran ça. Sa tis fiz ao pe di do e logo de po is
re ce bi ou tra car ta, con ce bi da nos se guin tes ter mos omi tin do os que são de
pura for ma li da de: 

“Eu nas ci no Bra sil. Vós não ig no ra is a ter rí vel es cra vi dão que
faz ge mer nos sa pá tria. Cada dia se tor na mais in su por tá vel nos so es ta do,
de po is da vos sa glo ri o sa in de pen dên cia, por que os bár ba ros por tu gue ses,
re ce o sos de que o exem plo seja abra ça do, nada omi tem que pos sa fa -
zer-nos mais in fe li zes. A con vic ção de que es tes usur pa do res só me di tam
no vas opres sões con tra as leis da na tu re za e con tra a hu ma ni da de tem-nos 
re sol vi do a se guir o fa rol que nos mos tra is, a que brar os gri lhões, a re nun -
ci ar à nos sa mo ri bun da li ber da de, qua se de todo aca bru nha da pela for ça,
úni co es te io da au to ri da de dos eu ro pe us nas re giões da Amé ri ca. Re le va,
po rém, que al gu ma po tên cia pres te au xí lio aos bra si le i ros, pois que a
Espa nha cer ta men te se há de unir a Por tu gal; e ape sar de nos sas van ta gens 
em uma guer ra de fen si va, não po de ría mos, con tu do, le var so zi nhos a efe i to
essa de fe sa, ou, pelo me nos, se ria im pru dên cia ten tá-la sem al gu ma es pe -
ran ça de bom êxi to. Nes te es ta do de co i sas, Se nhor, olha mos, e com ra zão,
so men te para os Esta dos Uni dos, por que se gui ría mos o seu exem plo e
por que a na tu re za, fa zen do-nos ha bi tan tes do mes mo con ti nen te, como
que nos li gou pe las re la ções de uma pá tria co mum. Da nos sa par te, es ta mos



pre pa ra dos a des pen der os di nhe i ros ne ces sá ri os, e a re co nhe cer em todo o
tem po a obri ga ção em que fi ca re mos para com os nos sos ben fe i to res. 

“Te nho-vos ex pos to, se nhor, em pou cas pa la vras a suma do meu 
pla no. Foi para dar-lhe an da men to que vim à Fran ça, pois que na Amé ri ca
te ria sido im pos sí vel mo ver um passo e não sus ci tar des con fi an ça. A vós
per ten ce ago ra de ci dir-se se pode exe cu tar-se a empre sa. Se que re is con -
sul tar a vos sa na ção, pron to es tou a ofe re cer-vos to dos os es cla re ci men tos
pre ci sos.”

Como por este tem po eu ti nha de li be ra do ex pe ri men tar as águas 
de Aix, par ti ci pei este de síg nio ao au tor da car ta, e dis se-lhe que me des vi a -
ria da es tra da com o pre tex to de exa mi nar as an ti gui da des de Ni mes, se ele
qui ses se en con trar-se co mi go nes te lu gar. Assim o fez: e o que se se gue é re -
su mo das in for ma ções que me deu. O Bra sil abri ga o mes mo nú me ro de ha -
bi tan tes que Por tu gal. São eles por tu gue ses, bran cos na tu ra is do país, ne -
gros e par dos ca ti vos, e ín di os sel va gens ou ci vi li za dos. Os por tu gue ses,
pou cos em nú me ro, qua se to dos ca sa dos na ter ra, per de ram a lem bran ça
do solo pá trio e o de se jo de vol tar a ele: es tão por isso dis pos tos a abra çar a
in de pen dên cia. Os bran cos na tu ra is do país for mam o cor po da na ção. Os
es cra vos são em nú me ro igual aos ho mens li vres. Os ín di os do mes ti ca dos
são des ti tu í dos de ener gia e os sel va gens ne nhum par ti do to ma rão nes te
ne gó cio. Há vin te mil ho mens de tro pas re gu la res. A prin cí pio eram to dos
por tu gue ses, mas, à pro por ção que mor ri am, fo ram subs ti tu í dos por na tu -
ra is do país, de modo que es tes com põem hoje a ma i or for ça das tro pas; e
pode con tar-se com eles. Os ofi ci a is são em par te por tu gue ses e em par te
bra si le i ros. Seu va lor é in du bi tá vel, co nhe cem as ma no bras, mas ig no ram a
ciên cia da guer ra e ne nhu ma pre di le ção têm a fa vor de Por tu gal, nem são
pos su í dos de al gum sen ti men to for te por ou tro qual quer ob je to. Os sa cer -
do tes são em par te por tu gue ses e em par te bra si le i ros e não pa re ce que to -
mem gran de par te na con ten da. A no bre za é ape nas co nhe ci da como tal.
Não que rem, de ma ne i ra al gu ma, dis tin guir-se do povo. Os ho mens de le -
tras são os que mais de se jam uma re vo lu ção; o povo não é mu i to in flu í do
pe los pa dres. Mu i tos in di ví du os sa bem ler e es cre ver, pos su em ar mas e cos -
tu mam ser vir-se de las para ca çar. Os es cra vos têm que se guir a ca u sa dos
se nho res. Nem uma pa la vra, pelo que res pe i ta à re vo lu ção, não há mais
que um pen sa men to, em todo o país; mas não apa re ce uma pes soa ca paz de 
di ri gi-la, ou que se ar ris que pon do-se-lhe à fren te, sem o au xí lio de uma na -
ção po de ro sa; to dos te mem que o povo os de sam pa re. No Bra sil não há im -
pren sa. Os bra si le i ros con si de ram a re vo lu ção da Amé ri ca do Nor te como
pre cur so ra da que eles de se jam: e dos Esta dos Uni dos es pe ram todo o so -
cor ro. As ma i o res sim pa ti as se de sen vol vem en tre eles para co nos co. A
pes soa que me dá es sas in for ma ções é na tu ral e tem re si dên cia no Rio de
Ja ne i ro, atu al men te a ca pi tal, con tan do com 50.000 ha bi tan tes. A pes soa a
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que me re fi ro co nhe ce bem a ci da de de Sal va dor, an ti ga me tró po le, e as mi -
nas de ouro que se acham si tu a das no in te ri or. To dos es tes lu ga res pro pen -
dem para a re vo lu ção e, como cons ti tu em o cor po da na ção, têm que le var os
ou tros con si go. O quin to, que o rei co bra do pro du to das mi nas, anda por
13 mi lhões de cru za dos. Ele só tem o di re i to de ex plo rar as mi nas de di a man -
tes e das ou tras pe dras pre ci o sas que lhe ren dem qua se a me ta de des ta
quan tia. O pro du to des tas duas fon tes de ri que za so men te deve mon tar a
10 mi lhões de dó la res por ano; mas o re ma nes cen te do pro du to das mi nas,
que sobe a 26 mi lhões, pode apli car-se às des pe sas da re vo lu ção. Afo ra as
ar mas que es tão pe las mãos do povo, há ar ma zéns de las. Há mu i tos ca va -
los, mas só uma par te do Bra sil ad mi te o ser vi ço de ca va la ria. Pre ci sa ri am
de ar ti lha ria, mu ni ções, na vi os, ma ri nhe i ros, sol da dos e ofi ci a is, e para tudo
isso es tão de li be ra dos a re cor rer aos Esta dos Uni dos, en ten den do-se sem pre
que os for ne ci men tos e os ser vi ços se rão ne ces sa ri a men te pa gos. A fa ri nha 
de tri go cus ta qua se 20 li bras cada cem ar rá te is. Têm a ma i or abun dân cia
de car ne, e tan ta que em al gu mas par tes ma tam re ses so men te por ca u sa
do cou ro. A pes ca da ba le ia é fe i ta ex clu si va men te por bra si le i ros, e não
por por tu gue ses; mas em bar cos mu i to pe que nos, de ma ne i ra que não sa -
bem ma no brar com bar cos de gran des di men sões. Iri am sem pre com prar ao 
nos so país na vi os, tri go e pe i xe sal ga do. O úl ti mo é um gê ne ro im por tan te
que lhe vai de Por tu gal. Esse re i no, que não tem es qua dra nem exér ci to, não 
pode in va dir o Bra sil em me nos de um ano. Se con si de rar mos a ma ne i ra
por que tem de ser pre pa ra da e exe cu ta da tal in va são, não será ela mu i to
para te mer, e, se fa lhar, não ten ta rão se gun da. Na ver da de, cor ta da que seja
esta prin ci pal fon te de ri que za, os por tu gue ses po de rão ape nas fa zer um
pri me i ro es for ço. A par te ilus tra da da na ção co nhe ce tan to isso que tem
por in fa lí vel a se pa ra ção. Há um ódio im pla cá vel en tre os bra si le i ros e
por tu gue ses. Para re con ci liá-los ado tou um dos mi nis tros pas sa dos a po lí -
ti ca de no me ar bra si le i ros para em pre gos pú bli cos; mas os mi nis tros que se
lhes se gui ram vol ta ram à po lí ti ca an te ri or, no me an do para aque les em pre -
gos so men te pes so as nas ci das em Por tu gal. Ain da há al guns na tu ra is do Bra -
sil (dos an ti ga men te no me a dos) exer cen do car gos pú bli cos. Se a Espa nha
in va dir o país pela par te do sul, fi ca rá sem pre tão dis tan te do cor po dos es -
ta be le ci men tos, que não po de rá che gar até eles; e a ten ta ti va da Espa nha não
é para re ce ar-se. As mi nas de ouro são en tre mon ta nhas ina ces sí ve is a um
exér ci to e o Rio de Ja ne i ro é tido pelo por to mais for te do mun do de po is
de Gi bral tar. No caso de uma re vo lu ção bem su ce di da há de or ga ni zar-se,
um go ver no re pu bli ca no ge ral para todo o país. Em toda a con ver sa ção pro cu rei 
con ven cer o meu in ter lo cu tor de que não te nho au to ri da de nem ins tru ções
para di zer uma só pa la vra a res pe i to, e que ape nas po de ria co mu ni car-lhe
as mi nhas idéi as como in di ví duo; e vem a ser: que não es ta mos em cir cuns -
tân ci as de com pro me ter a na ção em uma guer ra; que de se ja mos es pe ci al men te 
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cul ti var a ami za de de Por tu gal, com o qual fi ze mos um tra to van ta jo so; que,
não obs tan te o que fica pon de ra do, uma re vo lu ção fe liz no Bra sil não pode 
de i xar de ex ci tar in te res se nos Esta dos Uni dos; que a es pe ran ça de con si de -
rá ve is van ta gem cha ma rá para o Bra sil mu i tos in di ví du os em seu au xí lio;
que, por mu i tos mo ti vos mais no bres, se rão atra í dos os nos sos ofi ci a is, em 
cujo nú me ro há mu i tos ex ce len tes; e que nos sos con ci da dãos, po den do sair de
sua pá tria, quan do que rem, sem li cen ça do go ver no, po dem, da mes ma sor te,
di ri gir-se para ou tro país.

Extra í do de BOYD, Ju li an P. The pa pers of Tho mas Jef fer son. Vol. XI. Prin ce ton, 1950. Pág. 187.
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28.2 – DELAÇÃO DE JOAQUIM SILVÉRIO 
DOS REIS  (11 ABRIL 1789) 

I lmo. e Exmo. Sr. Vis con de de Bar ba ce na 
Meu Se nhor: 
“Pela for ço sa obri ga ção que te nho de ser leal vas sa lo a nos sa Au gus ta

So be ra na, ain da ape sar de se me ti rar a vida, como logo se me pro tes tou, na
oca sião em que fui con vi da do para a su ble va ção que se in ten ta e pron ta -
men te pas sei a pôr na pre sen ça de V. Exª o se guin te: Em o mês de fe ve re i ro
des te pre sen te ano, vin do da re vis ta do meu Re gi men to, en con trei no ar ra i al
da Laje o sar gen to-mor Luís Vaz de To le do e fa lan do-me em que se bo ta vam
aba i xo os no vos Re gi men tos, por que V. Exª as sim o ha via dito, é ver da de 
que eu me mos trei sen ti do e que i xei-me de Sua Ma jes ta de que me ti nha
en ga na do, por que em nome da dita Se nho ra, se me ha via dado uma pa ten te
de co ro nel che fe do meu Re gi men to, e com o qual me ti nha des ve la do,
em o re gu lar e far dar, e gran de par te à mi nha cus ta, e que não po dia le var a
pa ciên cia ver re du zi do a uma ina ção todo o fru to do meu des ve lo, sem
que eu ti ves se fal tas do real ser vi ço e jun tan do mais al gu mas pa la vras
em de sa fo go de mi nha pa i xão. 

“Foi Deus ser vi do que isto acon te ces se, para se co nhe cer a fal -
si da de que se ful mi na. No mes mo dia vi e mos a dor mir à casa do ca pi tão
José Re sen de e, cha man do-me a um quar to par ti cu lar, de no i te, o dito
sar gen to-mor Luís Vaz, pen san do que o meu âni mo es ta va dis pos to para 
se guir a nova con ju ra ção, pelo sen ti men to das que i xas que me ti nha ou vi -
do, pas sou o dito sar gen to-mor a par ti ci par-me, de ba i xo de todo o se gre -
do, o se guin te: ‘Que o de sem bar ga dor To más Antô nio Gon za ga, pri me i ro
ca be ça da con ju ra ção, ha via aca ba do o lu gar de ou vi dor des sa co mar ca, e
que nes se pos to se acha va há mu i tos me ses nes sa vila, sem se re co lher a
seu lu gar na Ba hia, com o frí vo lo pre tex to de um ca sa men to, que tudo é
idéia, por que já se acha va fa bri can do leis para o novo re gi me da su ble va -
ção e que se ti nha dis pos to da for ma se guin te: pro cu rou o dito Gon za ga o
par ti do e união do co ro nel Iná cio José de Alva ren ga, e o pa dre José da Sil va
de Oli ve i ra e ou tros mais, to dos fi lhos da Amé ri ca, va len do-se, para re du zir



ou tros, do al fe res pago José da Sil va Xa vi er, e que o dito Gon za ga ha via dis -
pos to da for ma se guin te: e que o dito co ro nel Alva ren ga ha via de man dar
200 ho mens, pés-ra pa dos, da Cam pa nha, pa ra gem onde mora o dito co ro nel,
e ou tros 200 o pa dre José da Sil va, e que ha vi am de acom pa nhar a es tes vá ri os 
su je i tos que já pas sam de 60, dos prin ci pa is des tas Mi nas, e que es tes pés-ra -
pa dos ha vi am de vir ar ma dos de es pin gar das e fo i ces, e que não ha vi am de
vir jun tos por não ca u sar des con fi an ça, e que es ti ves sem dis per sos, po rém
per to da Vila Rica e pron tos à pri me i ra voz, e que a se nha para o as sal to
que ha vi am ter car tas, di zen do – tal dia é o ba ti za do, e que po di am ir se gu ros,
por que o co man dan te da tro pa paga, o te nen te-co ro nel Fran cis co de Pa u la,
es ta va pela par te do le van te e mais al guns ofi ci a is, ain da que o mes mo
sar gen to-mor me dis se que o dito Gon za ga e seus par ci a is es ta vam des gos to sos 
pela frou xi dão que en con tra vam no dito co man dan te que por essa ca u sa se
não ti nha con clu í do o dito le van te e que a pri me i ra ca be ça que se ha via de
cor tar era a de V. Exª e de po is, pe gan do-lhe pe los ca be los, se ha via  fa zer
uma fala ao povo cuja já es ta va es cri ta pelo dito Gon za ga e para sos se gar o
dito povo, se ha vi am le van tar os tri bu tos e que logo se pas sa ria a cor tar a
ca be ça ao ou vi dor des sa vila, Pe dro José de Ara ú jo e ao es cri vão da Jun ta,
Car los José da Sil va e ao ad ju dan te-de-or dens Antô nio Xa vi er, por que es tes
ha vi am se guir o par ti do de V. Exª e como o in ten den te era ami go dele
Gon za ga, ha vi am ver se o re du zi am a se gui-los, quan do du vi das se tam bém se
lhe cor ta ria a ca be ça. Para este in ten to me con vi da ram e se me pe diu man -
das se vir al guns bar ris de pól vo ra, e que ou tros já ti nham man da do vir e
que pro cu ra vam o meu par ti do por sa be rem que eu de via a Sua Ma jes ta de
quan tia avul ta da, e que esta logo me se ria per do a da, e como eu ti nha mu i tas
fa zen das e 200 e tan tos es cra vos, me se gu ra vam fa zer um dos gran des; e
dito sar gen to-mor me de cla rou vá ri as en tra das nes te le van te, e que se
eu des co bris se, me ha vi am de ti rar a vida como já ti nham fe i to a cer tos su je i tos
da Co mar ca de Sa ba rá. Pas sa dos pou cos dias, fui à vila de São José, don de
o vi gá rio da mes ma, Car los Cor re ia me fez cer to quan to o dito sar gen -
to-mor me ha via con ta do e, dis se-me mais, que era tão cer to que, es tan do
ele dito, pron to para se guir para Por tu gal, para o que já ha via fe i to de mis são
de sua igre ja, e seu ir mão, e que o dito Gon za ga em ba ra ça ra a jor na da,
fa zen do-lhe cer to que, com bre vi da de, cá o po de ri am fa zer fe liz, e que por
este mo ti vo sus pen de ra a vi a gem. Dis se-me o dito vi gá rio, que vira já par te
das no vas leis, fa bri ca das pelo dito Gon za ga, e que tudo lhe agra da va, me nos
a de ter mi na ção de ma ta rem V. Exª e que ele dito vi gá rio, dera o pa re cer ao 
dito Gon za ga que man das se an tes botá-lo do Pa ra i bu na aba i xo, e mais a
se nho ra vis con des sa e seus me ni nos, por que V. Exª em nada era cul pa do e
que se com pa de cia do de sam pa ro em que fi ca va a dita se nho ra e seus fi lhos,
com a fal ta de seu pai, ao que lhe res pon deu o dito Gon za ga que era a
pri me i ra ca be ça que se ha via de cor tar, por que o bem co mum pre va le ce ao
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par ti cu lar, e que os po vos que es ti ves sem ne u tra is, logo que vis sem o seu
ge ne ral mor to, se uni ri am ao seu par ti do. Fez-me cer to este vi gá rio que
para esta con ju ra ção tra ba lha va for te men te o dito al fe res pago, Jo a quim
José Xa vi er, e que já na que la Co mar ca ti nham uni do ao seu par ti do um
gran de sé qui to, e que ha via de par tir para a ca pi tal do Rio de Ja ne i ro, a
dis por al guns su je i tos, pois o seu in ten to era tam bém cor tar a ca be ça do se nhor
vice-rei e que já na dita ci da de, ti nham bas tan te par ci a is. Meu se nhor, eu
en con trei o dito al fe res, em dias de mar ço, em mar cha para aque la ci da de, e
pe las pa la vras que me dis se, me fez cer to o seu in ten to que le va va e cons ta-me,
por al guns da par ci a li da de, que o dito al fe res se acha tra ba lhan do isto par ti -
cu lar men te, e que a de mo ra des ta cons pi ra ção era en quan to não se pu bli ca va
a der ra ma; po rém que, quan do tar das se, sem pre se fa ria. Po nho to dos es tes 
im por tan tes par ti cu la res na pre sen ça de V. Exª pela obri ga ção que te nho
da fi de li da de, não por que o meu ins tin to nem von ta de se jam de ver a ru í na
de pes soa al gu ma, o que es pe ro em Deus que com o bom dis cur so de V. Exª
há de aca u te lar tudo e dar as pro vi dên ci as, sem per di ção dos vas sa los. O
prê mio que peço tão-so men te a V. Exª é o ro gar-lhe que, pelo amor de
Deus, se não per ca a nin guém. Meu se nhor, mais al gu mas co i sas te nho
co lhi do e vou con ti nu an do na mes ma di li gên cia, o que tudo fa rei ver a V. Exª,
quan do me de ter mi nar. O céu aju de e am pa re a V. Exª para o bom êxi to de
tudo: be i ja os pés de V. Exª o mais hu mil de sú di to. 

Joa quim Sil vé rio dos Reis, co ro nel da Ca va la ria das Ge ra is, Bor da do 
Cam po, 11 de abril de 1789.

Extra í do de Bi bli o te ca Na ci o nal do Rio de Ja ne i ro, Di vi são de Ma nus cri tos Ind. Cat . 7 , 2 , 6.
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28.3 – SUSPENSÃO DA DERRAMA –
 OFÍCIO DO VISCONDE DE BARBACENA À

RAINHA D. MARIA I (2 MAIO 1789)

Senho ra: de ter mi na a V. Maj., por or dem par ti ci pa da pelo Exmo.
Presiden te des ta jun ta ex pe di da pela Se cre ta ria do Esta do, que
po nha mos na sua real pre sen ça as ra zões por que se tem sus pen di do 

o lança men to da der ra ma para se in te i rar a con ta das 100 ar ro bas de ouro
anu a is a que se obri ga ram os ha bi tan tes des ta ca pi ta nia, em vir tu de do que
se fez o ter mo cons tan te da có pia jun ta com o nú me ro ”I“.

É cer to, se nho ra, que os de pu ta dos des ta jun ta, que nos pre ce de ram, 
não con ti nu a ram a lan çar a res pec ti va der ra ma de po is do ano de 1771, cuja 
sus pen são pa re ce se fir mou em uma re pre sen ta ção fe i ta pelo pro cu ra dor da 
Fa zen da que en tão ser via, em que mos tra va que a con ti nu a ção era su ma men te 
no ci va aos mais ren di men tos des ta ca pi ta nia.

E pon do esta jun ta essa re pre sen ta ção na pre sen ça de V. Maj.
Pelo seu Real Erário, e car ta da ta da em 19 de agos to de 1773, como se vê da 
có pia junta com o nú me ro “II”, não foi V. Maj. ser vi da de ci dir cou sa alguma
so bre este im por tan te ne gó cio, com o que fi cou tal vez en ten den do o mes mo 
jun ta que V. Maj. se ti nha de i xa do per su a dir das ra zões que nela se ex pendiam
para a sus pen são des te tri bu to.

O sus pen de rem os de pu ta dos da que le tem po, jun to com o seu
pre si den te, a der ra ma, pa re ce um ne gó cio útil aos in te res ses de V. Maj. –
como mos tra o pro cu ra dor da Fa zen da que fez a re pre sen ta ção para este
fim. E o não con ti nu ar mos nós o mes mo lan ça men to, não só nos pa re ceu útil
mas ne ces sá rio, pois que sub sis ti am as ra zões que na que le tem po se pon de -
ra ram, e acres cia nova ra zão: das ma i or de ca dên cia do país e a im pos si bi li da de
de co brar por jun to uma dí vi da que tem che ga do à tão exor bi tan te quan tia
de 582 ar ro bas, 40 mar cos e 54 grãos de quin to. E como a de fe sa que ofe re ce -
mos, toda se fir ma na im pos si bi li da de dos po vos e no pró prio in te res se do
Real Erá rio, va mos mos trar es tes dois prin cí pi os.

O mé to do da der ra ma foi apro va do por V. Maj. em tem po que
esta ca pi ta nia se acha va flo res cen te, pela ri que za das mi nas que es ta vam



des co ber tas pela fre qüên cia dos no vos des co ber tos que todos os dias se fa -
zi am. Mas esta ca pi ta nia che gou ao es ta do de sua to tal decadên cia, che gou
ao es ta do de não po de rem as Ca sas de Inten dên ci as ren de rem as 100 arrobas,
nem os po vos res pon de rem pela di mi nu i ção, na for ma do ajus te.

A pri me i ra ca u sa da de ca dên cia do ren di men to do quin to é a fal ta 
da ex tra ção do ouro, que é vi sí vel não só pela di mi nu i ção do mes mo quin to, 
mas pela suma po bre za a que se acham re du zi dos os po vos des ta ca pi ta nia; 
o que não su ce de ria se es ti ves se em toda a sua gran de za a ex tra ção do ouro
– que é o san gue dela.

A fal ta da ex tra ção pro va-se bas tan te men te, pois que os mi ne i ros
se vêem obri ga dos a tor nar a la vrar os mes mos la vra dos que já de i xa ram por 
inú te is os seus an te pos su i do res; o que não fa ri am se ti ves sem des co ber tos
que lhes des sem ou tro tem po, se re pu ta ram inú te is. Eles, sim, têm ain da al -
guns mor ros por tra ba lhar, mas a fal ta de água por cima de les e a di fi cul da de 
e gran de des pe sa de a con du zir de lon ge, o mato, fer ro, aço e pól vo ra que
os mes mos ser vi ços exi gem, são ao me nos su pe ri o res às for ças dos mi ne i ros 
– que não po dem com tão avul ta das des pe sas.

A se gun da ca u sa da di mi nu i ção do quin to con sis te na fal ta de
ter ras mi ne i ras des ta co mar ca, da do Rio das Mor tes e da do Rio das Ve lhas,
pois se acham ex tin tas. E as ter ras mi ne ra is da co mar ca do Ser ro Frio, que
são hoje as mais abun dan tes, se acham pro i bi das por ca u sa da ex tra ção dos
di a man tes.

A ter ce i ra ca u sa con sis te em se par tir o pou co ouro que se ex trai
por ma i or nú me ro de ha bi ta do res, pois ha ven do em ou tro tem po me nos
fa mí li as bran cas, gi ra va en tre elas me nor quan tia de ouro em pó das suas
diá ri as des pe sas; e, por con se qüên cia, en tra va mais ouro nas Casa das
Inten dên ci as, onde só se fun de o que so bra das des pe sas or di ná ri as e en tra
no giro do ne gó cio que não fica no país.

A quar ta ca u sa con sis te no ex tra vio do real quin to, por sair al -
gum ouro em pó para as ou tras ca pi ta ni as; mas este ex tra vio sem pre hou ve, 
e hoje se não pode jul gar mais ex ces si vo; an tes, é mu i to mais mo de ra do e
di mi nu to do que nos tem pos da gran de za, pois que en tão hou ve ram tam -
bém ex tra vi a do res e mais ouro em que pu des sem exer ci tar a sua am bi ção e
ma lí cia.

To das es tas ra zões, se nho ra, mos tram bem que o país se acha em 
uma gran de de ca dên cia. E elas se for ta le cem mu i to mais se se re pa rar na di -
mi nu i ção dos di re i tos das en tra das, que é vi sí vel. Este con tra to já che gou ar -
re ma tar-se por 587 con tos e 40 mil rs., no triê nio que aca bou em 1785. Em
1787, ape nas che gou a ar re ma ta ção à quan tia de 370 con tos de réis, com
di mi nu i ção de 217:040$000 rs., a qual sem dú vi da não su ce de ria se o país
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es ti ves se abun dan te e rico, pois que en tão con su mi ria mais gê ne ros do que
con su mi ra no tem po an ti go – em que era me nor a sua po pu la ção.

Estan do, se nho ra, o país na de ca dên cia pon de ra da, nos pa re ceu 
alhe io das pi e do sas in ten ções de V. Maj. o fa zer mos lan çar so bre o povo
uma der ra ma com que não pode; e mu i to mais de po is de ter su bi do a tão
ex ces si va quan tia. Esta exa ção, não só re dun da va em to tal des tru i ção dos
vas sa los de V. Maj. – cuja fe li ci da de faz o úni co ob je ti vo de seu fe li cís si mo
re i na do -, mas tam bém ca u sa va gran de dano aos de ma is tri bu tos com que
de vem con tri bu ir os mes mos po vos para sua Real Fa zen da, por di fe ren tes
re par ti ções.

Uns, re du zi dos à ma i or po bre za por ca u sa des ta exa ção, não
da ri am con su mo às pou cas fa zen das que ain da hoje gas tam; e aqui se ar ru i -
na ri am os con tra tos dos dí zi mos, que hoje se acham tão di mi nu tos, e o tri bu to 
dos mes mos quin tos to tal men te aca ba ria. E, em con se qüên cia des tes da nos,
vi ri am ou tros igual men te no ci vos.

Estas, sem dú vi da, se ri am as ra zões por que os Exmos. Ge ne ra is
des ta ca pi ta nia, tra zen do nas suas ins tru ções or dens para o lan ça men to da 
der ra ma, as não pu se ram em exe cu ção. E se rão, tal vez, as mes mas por que
o Exmo. Ge ne ral Pre si den te atu al des ta jun ta se ani mou a sus pen der a exe cu ção 
des ta nova or dem, to man do até so bre si o ser res pon sá vel a V. Maj. da fal ta
de seu cum pri men to. E este zelo do ma i or in te res se das ren das de V. Maj.,
que mo veu a tan tos e tão sá bi os e ze lo sos ge ne ra is, foi o mes mo de se jo de
ser vir a V. Maj. com igual fi de li da de e prés ti mo, fer vor e zelo.

É o que po de mos res pon der a V. Maj. – que de ter mi na rá o que
for ser vi da.

Extra í do de Autos de de vas sa da Incon fi dên ca Mi ne i ra. 2. Ed. Bra sí lia, Câ ma ra dos De pu ta dos; 
Impren sa Ofi ci al de Mi nas Ge ra is. Belo Ho ri zon te, 1980.
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28.4 – ABERTURA DE DEVASSA SOBRE A
INCONFIDÊNCIA – PORTARIA DO VICE-REI 

(7 MAIO 1789)

Por quan to têm che ga do a esta ca pi tal do Esta do do Bra sil al gu mas
no tí ci as, que fa zem mu i to sus pe i to so o pro ce di men to, e fi de li da de
de al guns dos vas sa los de Sua Ma jes ta de es ta be le ci dos na Ca pi ta nia 

de Mi nas Ge ra is, ain da mes mo da que les, que pe los em pre gos, que têm no
real ser vi ço, de vi am ser dele mais ze lo sos, sen do de ma i or pon de ra ção en tre
elas, as que me fo ram par ti ci pa das pelo go ver na dor, e ca pi tão-ge ne ral da
mes ma ca pi ta nia, e é bem pe ri go so que pela vi zi nhan ça e re la ção con tí nua 
de co mér cio, se pos sa co mu ni car a esta tão gran de mal, que ape nas pres sen -
ti do deve pro cu rar des tru ir, e é igual men te fá cil, que nela se achem al guns,
dos que na dita Ca pi ta nia de Mi nas têm en tra do em pro je tos tão con trá ri os
às obri ga ções de fiéis vas sa los, e fi nal men te é ne ces sá rio em tais cir cuns tân ci as
ins tru ir-se por to dos os mo dos do que hou ver, ou se pre me di tar a este res -
pe i to, por mais in di fe ren tes, que pa re ça, para de tudo po der in for mar exa ta -
men te a Sua Ma jes ta de so bre um ne gó cio de tan ta pon de ra ção, e im por -
tân cia: de ter mi no que se pro ce da a de vas sa so bre essa ma té ria, para a qual 
no me io para juiz o de sem bar ga dor José Pe dro Ma cha do Co e lho Tor res pela
con fi an ça que faço do seu prés ti mo, se gre do, fi de li da de, e zelo do real ser -
vi ço, e para es cri vão por ter re co nhe ci do nele as mes mas cir cuns tân ci as, o
ou vi dor des ta co mar ca Mar ce li no Pe re i ra Cle to, pro ce den do nela o mes mo de -
sem bar ga dor sem a for ma li da de de cer to e de ter mi na do nú me ro de tes te -
mu nhas como a lei per mi te, para o que: or de ne, jun ta men te ao mes mo
de sem bar ga dor, que logo que esta lhe fora en tre gue, ve nha ime di a ta men te
re ce ber as ins tru ções, e no tí ci as, que te nha de par ti ci par-lhe, e en tre gar-se
dos pa péis, que hão de ser vir de cor po de de li to na mes ma de vas sa, con ce den -
do-lhe para esta im por tan tís si ma di li gên cia no real nome de Sua Ma jes ta de
toda a ju ris di ção ne ces sá ria para o li vre, e pron to exer cí cio da qual po de rá
pas sar a qua is quer for te le zas aon de se acham as or dens com pe ten tes,
para qua is quer exa mes de pre sos ne las in co mu ni cá ve is as sim como na



sala des te pa lá cio está o meu aju dan te das or dens para lhe dar todo o au xí lio
mi li tar sem pre que o pe dir e man dar pro ce der a qual quer di li gên cia em caso
re pen ti no da mi nha au sên cia pe los ofi ci a is da tro pa, que te nho es co lhi do
para este fim; ha ven do os di tos mi nis tros por de so cu pa dos de qual quer ou tra
obri ga ção in com pa tí vel com esta di li gên cia em que lhes re co men do em pre -
guem to dos os seus cu i da dos, e vi gi lân cia, bus can do to dos os me i os de in da -
gar a ver da de com ma i or es crú pu lo, e in di vi du a ção, e dan do-me re pe ti das
par tes de tudo o que fo rem ob ser van do, e des co brin do. Rio, sete de maio de 
mil se te cen tos e oi ten ta e nove. Sem a ru bri ca do ex ce len tís si mo se nhor
vice-rei do es ta do Luís de Vas con ce los e Sou sa.

Extra í do de Au tos da De vas sa da Incon fi dên cia Mi ne i ra. Câ ma ra dos De pu ta dos e Go ver no do
Esta do de Mi nas Ge ra is. Belo Ho ri zon te, Vol. 1, 1976. Págs. 91-95. 
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28.5 – CARTAS DO VICE-REI SOBRE A DEVASSA  E O
COMPORTAMENTO DO GOVERNADOR DE MINAS GERAIS,

VISCONDE DE BARBACENA (1789-1790) 

Ilmº e Exmº Sr. Qu an do eu cu i da va que com o ar bí trio, que to mei de
man dar à Ca pi ta nia de Mi nas o de sem bar ga dor des ta Re la ção José Pe dro 
Ma cha do Co e lho Tor res, e o ou vi dor des ta co mar ca Mar ce li no Pe re i ra

Cle to, juiz e es cri vão da im por tan tís si ma di li gên cia cuja ori gem, e pro gres sos 
co mu ni quei a Vos sa Exce lên cia na mi nha car ta de 16 de ju lho de 1789 se pu -
des se con clu ir com mais acer to, e mu i ta bre vi da de a mes ma di li gên cia, fi a do, 
como o de via es tar, em que o go ver na dor e ca pi tão-ge ne ral da que la ca pi ta -
nia con cor re ria, e co o pe ra ria com to das as suas for ças para, o mes mo fim:
tem su ce di do bem pelo con trá rio; por que, quan to à bre vi da de, bas ta di zer,
a V. Excia. que sa in do da qui os di tos mi nis tros no fim de ju nho che ga ram
a esta ci da de no meio do mês de ou tu bro, e ain da por lá es ta ri am em uma
pura ina ção, se em vir tu de das mi nhas or dens, e das mais di li gên ci as não
fi zes sem todo o es for ço por se re ti rar com a ins tru ção, que pu de ram ad qui rir.
Qu an to à ne ces si da de da que la di gres são já a pon de rei a V. Excia. na re fe ri da
mi nha car ta, e é bem cla ro que, ten do todo o caso tido a sua ori gem na que la
ca pi ta nia, e sen do-me re me ti dos pelo dito go ver na dor três dos prin ci pa is 
de lin qüen tes sem ins tru ção al gu ma par ti cu lar a res pe i to de cada um de les,
se não de via per der tem po em a pro cu rar, para se rem per gun ta dos a pro pó
 si to: é igual men te evi den te quan to era im por tan te, e ne ces sá ria a re ti ra da
bre ve dos mes mos mi nis tros para pro ce der-se às mes mas per gun tas, cuja
fal ta po dia ter pelo mes mo, ou di ver so modo a mes ma tris te con se qüên cia a 
res pe i to de les, que teve em Mi nas a res pe i to do réu Cláu dio Ma nu el da
Cos ta, de modo que nem pude, nem pos so de i xar de per su a dir-me que se me -
lhan tes per gun tas se não de vi am fa zer sem a pos sí vel ins tru ção de Mi nas,
nem com ela se de vi am de mo rar. 



Qu an to ao es ta do des ta di li gên cia es pe ra va eu por este na vio
po der in for mar com ple ta men te a V. Exª., com a có pia da de vas sa até ao pon -
to em que se acha, mas, não de ven do fiá-la de pes so as de fora, tan to o es cri -
vão dela, como o que tem as sis ti do às per gun tas têm sido ata ca dos de mo -
lés ti as, que têm in ter rom pi do este, e ou tros tra ba lhos de uma di li gên cia,
que eu me es for ço a adi an tar, quan to é pos sí vel: con tu do já prin ci pi am a es -
cre ver, e em al gum dos pró xi mos na vi os, que es tão para sair ve rei sa tis fe i to
este meu de se jo, e com ple ta rei com a dita re mes sa a in di vi du al no tí cia de
tudo, o que tem de pen di do só de mim. 

Das có pi as in clu sas nú me ros pri me i ros verá V. Excia. em pri me i ro 
lu gar a car ta, que es cre vi ao go ver na dor de Mi nas pelo de sem bar ga dor José
Pe dro Ma cha do Co e lho Tor res em que lhe de cla ro a ra zão, por que o man -
do à di li gên cia, a que vale, a or dem, que lhe dei para lhe co mu ni car tudo, a
depen dên cia em que po nho o dito mi nis tro das Instru ções do mes mo
gover na dor, e fi nalmen te a bre vi da de, que se faz ne ces sá ria para se con ti nu ar 
a mesma di li gên cia. E sen do na tu ral, e de vi do res pon der-me o dito go ver -
na dor não re cebi dele ofí cio al gum em res pos ta, nem mes mo, quan do se
recolheu o dito mi nis tro cre io que em si nal do seu de sa gra do, ou de monstra ção
do meu erro. Os ofí ci os que re ce bi em todo este tem po do dito go ver na dor,
são os das có pi as nú me ros se gun dos que con têm a re mes sa de mais pre sos
fa zendo-se men ção da apro va ção do dito mi nis tro com um ar de con -
descendência mu i to fria, que me lhor se sen te jun to ao ca lor das pri me i ras
remes sas, que fo ram acom pa nha das das có pi as nú me ros ter ce i ros, e des ti -
tu í das da que la aprova ção. 

Verá V. Excia. em se gun do lu gar a car ta que es cre vi ao dito
minis tro tão co e ren te com a pri me i ra, como pode a sin ce ri da de, com que se
de vem tra tar ne gó ci os do ser vi ço de Sua Ma jes ta de en tre pes so as ocu pa das
no mes mo real ser vi ço, e ne ces sá ri as para o bom êxi to de les; e para me lhor
po der in for mar a V. Excia. do pro gres so da di li gên cia a que a mes ma car ta
deu prin cí pio, e for ma, or de nei ao dito mi nis tro que me des se uma con ta
exa ta da mes ma di li gên cia, que é a da có pia nú me ro quar to, em que se vê
(ain da usan do o mes mo mi nis tro de toda a mode ra ção, e po lí ti ca) que o
go ver na dor de Mi nas, lon ge de con cor rer para o acer to da di li gên cia com
sin ceri da de, usou de toda a in dús tria para de mo rar o mes mo mi nis tro
inutil men te, e não lhe pres tou aque les au xí li os e ins tru ções, que se lhe podiam, 
e que de via pres tar ain da que se lhe não pe dis sem. 

Na pe que na cor res pon dên cia do dito mi nis tro com aque le go ver -
na dor, que mos tram as có pi as dos nú me ros quin tos, se des co bre fa cil men te
o des con ten ta men to, com que o mes mo go ver nador re ce beu aque le mi nis tro
cha man do al ça da à di li gên cia, a que o man dei, e du vi dando da com pe tên cia,
e juris di ção, com que o man da va, de po is dele mes mo (por me ex pli car
assim), mas ter con fe ri do com a re mes sa dos pre sos, para man dar fa zer os
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exa mes, e ave ri gua ções neces sá ri as; a in ven são para a de mo ra de o fa zer
mero as sis ten te às di li gên ci as do mes mo gover na dor, sus pen den do as que 
eram ne ces sá ri as para o adi an ta men to da de vas sa aqui prin ci pi a da; e a pro -
mes sa dos au tos ori gi na is lhe se rem en tre gues até ago ra não ve ri fi ca da; e fi -
nal men te verá V. Exª na con ta do re fe ri do mi nis tro, e cer ti dão a ela jun ta
que ne nhum de po i men to tão ne ces sá rio, como o do mes tre-de-campo Iná cio
Cor re ia Pam plo na se pôde ti rar, usan do-se de to dos os me i os até com in co e -
rên cia ma ni fes ta para es tor var essa di li gên cia. 

Na mes ma con ta verá V. Excia. tam bém o prin cí pio e o es ta do
des te ne gó cio, e quan to é ne ces sá rio que Sua Ma jes ta de tome so bre ele as
re so lu ções, que for ser vi da, prin ci pal men te so bre a re mes sa da De vas sa de
Mi nas, que en ten do deve apen sar-se a esta in dis pen sa vel men te, e nes ta in -
te li gên cia es cre vo de Ofí cio ao go ver na dor e ca pi tão-general de Mi nas
pedin do-lha, ain da mes mo en ten den do que ele ma não quer re me ter, e re -
ce an do-me mu i to de al gu ma res pos ta do mes mo go ver na dor tal como as
que tive do seu an te ces sor na oca sião de exe cu tar as or dens de Sua Ma jes ta de 
a respeito das No vas Mi nas de Ma ca cu, as qua is o mes mo go ver na dor tem
tido tem po de es tu dar na se cre ta ria, e como cre io que não acha rá nos li vros
dela que Sua Ma jes ta de as de sa pro vas se, por que não tive a este res pe i to al -
gu ma par ti ci pa ção, é bem ar ris ca do que siga aque le exem plo, que já prin ci pia
a imi tar em par te. O cer to é que estes ca pri chos dos go ver na do res de Mi nas,
já prin ci pi a dos com meu an te ces sor, são mu i to pre ju di ci a is ao ser vi ço de
Sua Ma jes ta de, e que eu sem pre po nho, e po rei de par te de to dos, como é
da mi nha obri ga ção em de vi do ob sé quio, e res pe i to ao mes mo ser vi ço, assim
como fal ta ria a ela se por ser pa ren te, e ami go dos mes mos go ver na do res, e
da sua fa mí lia, de i xas se de de cla rar a Sua Ma jes ta de com toda a li ber da de
pró pria de um vas sa lo ze lo so aque les ca pri chos, que o go ver na dor e ca pi -
tão-general Luís da Cu nha e Me ne ses pas sa ram mu i tas ve zes a de cla ma ções 
vi vas, e pú bli cas con tra o vi ce-rei do Esta do do Bra sil. 

No fim da mes ma con ta se lem bra o mes mo mi nis tro de que,
ten do aca ba do o seu tem po, está a che gar o seu su ces sor, e ele para sair da
Re la ção; mas eu cre io que Sua Ma jes ta de há de que rer que ele aca be a di li -
gên cia, ain da que já não seja de sem bar ga dor des ta Re la ção, e nes ta in te li -
gên cia as sim o de ter mi no, man dan do que o mes mo mi nis tro ven ça, como se
es ti ves se pre sen te, en quan to Sua Ma jes ta de não re sol ve o que for mais do
seu real agra do. 

E para su prir em tudo do modo pos sí vel a fal ta da re mes sa da
de vas sa até ao pon to, em que se acha o pro ces so, man dei fa zer ao dito de -
sem bar ga dor uma lis ta dos pre sos com de cla ra ção das pre sun ções, ou
pro vas, que já há con tra cada um de les na mes ma in com ple ta de vas sa, a
qual lis ta é a da có pia nú me ro sex to. Ulti ma men te como está apu ra do pela
mes ma de vas sa que o co ro nel de Au xi li a res Jo a quim Sil vé rio dos Reis foi
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o pri me i ro de nun ci an te, que por isso, ain da quan do tar das se em o ser, me -
re ce aten ção, me re sol vo a man dá-lo pôr em li ber da de ti ran do-o da cus tó -
dia em que se acha va por ca u te la pe las ra zões da das no meu ofí cio de 16
de ju lho de 1789; por que tão pre ci sa me pa re ceu en tão aque la pro vi dên cia,
como ago ra ne ces sá ria esta, para evi tar que em ca sos se me lhan tes fu jam de
os de nun ci ar os que os sou be rem, te men do não se rem bem tra ta dos: no
que, e em tudo o mais es ti ma rei ter acer ta do, por que este é, e será sem pre
todo o meu em pe nho no ser vi ço de Sua Ma jes ta de. 

Deus Gu ar de a V. Excia. 
Rio, 8 de ja ne i ro de 1790. Luís de Vas con ce los e Sou sa. Sr. Mar ti nho

de Melo e Cas tro.

 Nº 3 
N. B. – Vão no fim os do cu men tos que acom pa nham este ofí cio

aci ma. A car ta em que o Sr. Vice-Rei ins ta pela re mes sa da De vas sa de Mi nas 
ao ge ne ral da que la ca pi ta nia; de que tra ta o mes mo ofí cio, é a se guin te. 

Ilmo. e Exmº Sr. Na for ma dos avi sos de V. Excia. en tre gou o
tenen te do es qua drão da mi nha guar da, Mi guel Nu nes Vi di gal o cô ne go
Luís Vi e i ra, o sar gen to-mor Luís Vaz de To le do Piza, e o te nen te-coronel
Do min gos de Abreu Vi e i ra; do mes mo modo en tre gou o al fe res do mes mo
esquadrão Jo a quim José Fer re i ra, o pre so Fran cis co Antô nio de Oli ve i ra Lopes, 
co ro nel de Ca va la ria Au xi li ar: as sim como o ca pi tão do re fe ri do es qua drão,
os pre sos Fran cis co de Pa u la Fre i re de Andra de, te nen te-coronel do Re gi -
men to Re gu lar des sa ca pi tania, e José Alves Ma ci el; e fi cam to dos se gu ros:
o que par ti ci po a V. Excia. 

E como para se con clu ir a di li gên cia, que te nho par ti ci pa do a
V. Excia., são in dis pen sá ve is to dos os au tos ori gi na is, que V. Excia. man dou 
pro cessar nes sa ca pi ta nia, cuja en tre ga ao mi nis tro da dita di li gên cia V. Excia.
mes mo já ti nha de ter mi na do no es ta do, em que se achas sem, fe i tas que
fossem as có pi as, que lhe eram pre ci sas, e ti ra das so men te, en tre tan to,
algumas tes te mu nhas, que já es ti ves sem avi sa das e as re fe ri das; como
vejo em res pos ta de V. Excia, para o dito mi nis tro com a data de 23 de ju lho 
deste ano; es pe ro que V. Excia. mos re me ta com a pos sí vel bre vi da de;
assim como qua is quer ou tras no tí ci as, que te nha con se gui do, e pos sam
contribuir para a con clu são de uma di li gên cia, que não deve de mo rar-se
senão o tem po in dis pensá vel e ne ces sá rio. 

Deus guar de a V. Excia. Rio, 30 de de zem bro de 1789, Luís
Vascon ce los e Sou sa, Sr. Vis con de de Bar ba ce na.

N. B. –  Não po den do o Sr. vi ce-rei ain da es cre ver, man dou
reme ter a có pia da de vas sa de que tra ta no ofi cio an te ce den te até ao es ta do
em que se acha va, por não se po der aqui adi an tar mais, sem a De vas sa de
Mi nas, que ain da não ti nha che ga do, em um ca i xo te, que se en tre gou ao
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mes tre do na vio Vi ri a to - Hi gi no José Fer re i ra, a que acom pa nhou um ofi cio
do ajudan te-de-ordens de 24 de fe ve re i ro des te ano de 1790 em que este
dá tam bém par te do progres so da mo lés tia do mes mo Sr., o qual vai na
cor res pon dên cia ge ral para a Cor te des te mes mo ano de ba i xo do nú me ro
se gun do. 

Ilmo. e Exmº Sr. Devo par ti ci par a V. Excia. que con tra a mi -
nha es pe ran ça, e con tra to das as dis po si ções que em con trá rio mos tra va fa -
zer, o Go ver na dor e ca pi tão-ge ne ral da Ca pi ta nia de Mi nas Ge ra is, Vis con -
de de Bar ba ce na, me re me teu fi nal men te a de vas sa que lhe ti nha pe di do
(como par ti ci pei a V. Excia. em car ta de oito de ja ne i ro des te ano) a qual
man dei logo apen sar aos au tos da que aqui se vai con ti nu an do, e re me ti a
V. Excia. co pi a da até ao es ta do, em que se acha va, e não man do tras la dar
igual men te esta, por me cons tar que o mes mo go ver na dor en vi ou a V. Excia.
a có pia pelo seu aju dan te-de-or dens o te nen te-co ro nel Fran cis co Antô nio
Re be lo, que da qui saiu em 18 de mar ço pró xi mo pre ce den te no na vio São
Fran cis co, Rei de Por tu gal, de que é Mes tre Tor ca to da Sil va. Mas para que
V. Excia. co nhe ça que não foi te me rá rio o meu ju í zo, re me to a V. Excia a
có pia de ba i xo do nú me ro pri me i ro de uma das car tas do dito go ver na dor
que acom pa nhou a dita re mes sa da qual, se me não en ga no, se vê que não é 
sem fun da men to tudo o que te nho pon de ra do a V. Excia. a este res pe i to, e
quan to tem que so frer quem ser ve a Sua Ma jes ta de nes te lu gar, dos go ver -
na do res de Mi nas, com quem é obri ga do a co mu ni car-se a bem do ser vi ço
da mes ma se nho ra.

A dita car ta me re ce ria uma ex ten sa aná li se, se fos se re me ti da a
ou tra pes soa; mas para V. Excia. nem pre ci sa era a có pia da mi nha abre vi a da
res pos ta de ba i xo do nú me ro se gun do, que eu re me to cos tu ma do a ma ni -
fes tar to dos con ti nu an do o sis te ma que prin ci pi ei com este Go ver no, de
que rer sem pre an tes per der por mi ú do, e im per ti nen te, do que por pou co
cla ro, e di mi nu to nos ne gó ci os gra ves dele. 

Não é cer ta men te des tes no tar na re fe ri da De vas sa de Mi nas, que 
só ser ve por apen so à que man dei ti rar, as fal tas de for ma li da des, que se
encon tram nos seus ter mos, a fal ta de ob ser vân cia da lei em muitas das suas 
per gun tas, e ou tros es que ci men tos con tra a boa ordem do pro ces so, e nem
ain da as in co e rên ci as, que se des co brem nas car tas, e por ta ri as do mes mo
go ver na dor; por isso o não faço; e só não devo omi tir a có pia de ba i xo do
núme ro ter ce i ro de uma das di tas car tas, na qual de cla ra o dito go ver na dor
ao ouvi dor de Vila Rica – que ti nha notado na De vas sa do Rio de Ja ne i ro
algu mas cir cuns tân ci as que de i xa ram de exa mi nar-se com todo o es crú pu lo,
e miu de za, – ao mes mo tem po, que o não de cla rou as sim ao juiz dela man -
dado de pro pó si to à sua pre sen ça ao úni co fim de re ce ber as suas ins truções.
Admi ra do de tal nota, sem ne nhu ma ad ver tên cia para o re mé dio; procuro
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dar-lho, pe din do para isso a ex pli ca ção da mes ma nota na car ta co pi a da
debaixo do nú me ro quar to. 

Este é o es ta do de uma tão im por tan te di li gên cia, que faço por
adi an tar, quan to é pos sí vel, ape sar de tão es qui si tos em ba ra ços, e ro de i os,
como V. Excla. porá na real pre sen ça de Sua Ma jes ta de; para man dar, o que 
for ser vi da. 

Deus guar de a V. Excia. Rio, 8 de maio de 1790. 
Luís de Vas con ce los e Sou sa. Sr. Mar ti nho de Melo e Cas tro. 

Nº 5 - N. B. - Os do cu men tos apon ta dos nes te ofi cio aci ma
debaixo do nú me ro pri me i ro vão no fim, os dos nú me ros se gundos, ter ceiros,
e quar tos são os se guin tes. 

Nº 2 - Ilmº e Exmº Se nhor. Pelo aju dan te-de-ordens de V. Excia.
Fran cis co Antô nio Re be lo re ce bi os ofí ci os de V. Excia. de 31 de ja ne i ro e 5
de fe ve re i ro, acom pa nhan do ao se gun do a de vas sa, a que V. Excia. man dou 
pro ce der nes sa ca pi ta nia so bre a su ble va ção, e mo tim, que nela se pre ten dia 
sus ci tar, e in clu in do-se no pri me i ro a có pia de duas de nún ci as que de ram a
V. Excia. uma que res pe i ta a fa tos, que se di zem su ce di dos no rio das Mor -
tes e ou tra no Ser ro do Frio. 

Da ne ces si da de, que ha via aqui da ori gi nal de vas sa ti ra da nes sa
ca pi ta nia está V. Excia. per su a di do ven do que os prin ci pa is réus da que le
de li to re me ti dos por V. Excia. se acham pre sos nas for ta le zas, des ta ci da de,
e que é ne ces sá rio per gun tá-los à vis ta de to das as pro vas, que con tra eles
ti ve rem re sul ta do, e fi ca rá V. Excia. mais fir me nes te con ce i to, ven do pelo
recibo in clu so que logo a fiz pas sar para as mãos do juiz e es cri vão da devassa,
a que pela mes ma ra zão man dei pro ce der nes ta ci da de, e, con ti nu ar nes sa
ca pi ta nia mo ven do-me a esta ação não a ex ten são de ma i or, ou me nor ju ris -
di ção, não a lem bran ça de que pres tei ho me na gem por todo o Esta do do
Bra sil, e que dan do-a não de via fi car com as mãos li ga das para obrar tudo,
o que se di ri gis se à sua con ser va ção, não fi nal men te a do Re gi men to dos
Go ver na do res-Gerais do Esta do do Bra sil, a que su ce de ram os vi ce-reis, e
or dens pos te ri o res; mas úni ca, e pre ci sa men te a cer te za de que V. Excia. e
eu fi ca mos de tra tar este tão im por tan te ne gó cio de mão co mum, e que
devendo in dis pen sa vel men te prin ci pi ar-se uma de vas sa nes ta ci da de, porque
nela foi apre en di do um dos prin ci pa is réus, e igual men te re me ti dos por
V. Excia. ou tros sem se rem per gun ta dos, não po dia esta mes ma de vas sa
con clu ir-se bem aqui ten do o de li to a sua ori gem nes sa ca pi ta nia, sem as
ins tru ções de V. Excia., nem Sua Ma jes ta de to mar a úl ti ma re so lu ção, sem
que esta de vas sa, que foi a pri me i ra, es ti ves se con clu í da. 

Esta ma té ria, em que le ve men te toco, V. Exª a mo veu toda
também como de pas sa gem no ofi cio, que es cre veu ao dito de sem bar gador
para con ti nu ar nes sa ca pi ta nia a de vas sa, que aqui se ti nha prin ci pi a do: e
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tendo-se sus ci ta do se me lhan te dú vi da, devo di zer a V. Excia. que, bem lon ge 
de me lembrar de ju ris di ção, ou de al ça da, ter mos pró pri os de V. Exª., no
dito ofí cio, esta mi nha re so lu ção se en ca mi nhou toda ao fim de que Sua Ma -
jes ta de fos se mais bem ser vi da con cor ren do para isso nós am bos de mãos
co muns, como de ve mos. Se este não fos se o meu es pí ri to, não ve ria V.
Excia, como viu, que pelo ofí cio, que es cre vi ao dito de sem bar ga dor (em
tudo co e ren te com o que es cre vi a V. Exª), quan do foi para essa ca pi ta nia,
cujo ori gi nal se acha na de vas sa, que ele ti rou, e por cer ti dão na des sa ca pi -
ta nia, ele foi para es tar às or dens de V. Exª, re ce ber as suas ins tru ções, e
par ti ci par a V. Exª, to dos os co nhe ci men tos, que por meio des tas, ou de
qual quer di li gên cia sua pu des se al can çar; pelo que se a sua par ti da para
esta ci da de foi pre ci pi ta da, ou se ele de i xou de fa zer al gu mas in da ga ções
mais, que V. Exª, con si de rou ne ces sá ri as V. Exª, po dia, e a V. Exª to ca va
dar-lhe as ins tru ções, que fos sem ne ces sá ri as, as qua is ele ti nha or dem de se -
guir, e de ter mi nar-lhe a de mo ra, mu i to prin ci pal men te, quan do vejo na de vas -
sa, que ele ti rou, cer ti dão de um ofí cio, que es cre veu a V. Exª em que lhe par ti -
ci pa va que ele es ta va pron to para sair des sa ca pi ta nia, quan do V. Exª lhe não
de ter mi nas se a de mo ra, or dem do que ele ne ces si ta va, por que me era res pon -
sá vel da bre vi da de mu i to con ve ni en te nes ta di li gên cia, para eu po der in for mar 
a Sua Ma jes ta de do que ha via em ne gó cio de tan ta pon de ra ção.

Se a V. Exª pa re ceu tam bém ir re gu lar, como diz no seu ofí cio es cri -
to ao ouvidor de Vila Rica jun to à de vas sa, que este ti rou, e na ver da de
não de i xa de o ser, que pelo mesmo de li to se es ti ves sem con ti nu an do duas
de vas sas no mes mo lu gar, e tem po, se no mes mo ofí cio deu or dem para
pa rar; a que se ti ra va nes sa ca pi ta nia, mas por modo tal, e com ex ce ções
tão amplas, que fi cou con ti nu an do do mes mo modo, como nela seus termos, e 
da tas se vê: pa re ce não de via ser este o re sul ta do da ob ser va ção de V. Excia. 
mas sim pas sar tudo, o que se acha va pro ces sa do na de vas sa ti ra da nes sa
ca pi ta nia para o po der do dito de sem bar ga dor José Pe dro Ma cha do Co e lho
Tor res - que ou pu des se obrar como juiz só em vir tu de da ju ris di ção, que
em nome de Sua Ma jes ta de lhe dei, ou da que la, de que já es ta va mu ni do
pelo ofí cio de V. Exª jun to à de vas sa, em que lhe per mi tiu con ti nuá-la nes sa
ca pi ta nia, ou de am bas, já des de este tem po de via só ser vis to, como juiz, e
não pra ti car-se o con trá rio: e isto tão cla ra men te, como é ver-se por uma
par te que con ti nu ou a de vas sa ti ra da nes sa ca pi ta nia por vir tu de das
amplas ex ce ções da das, de que já fiz men ção, do mes mo modo, e por ou tra
que não só se ti ra ram tes te mu nhas, mas que se fi ze ram per gun tas, o que
não en tra va na que las mes mas ex ce ções; e ain da mais que man dan do V. Exª
conti nu ar de po is da re ti ra da do dito de sem bar ga dor ao ou vi dor de Vila Rica
na de vas sa, que se ti ra va nes sa ca pi ta nia, nada acres ceu nela, e só nos
apensos hou ve al gum acrés ci mo, a que deu oca sião a pri são mu i to pos te ri or do 
pa dre José da Sil va de Oli ve i ra Rolim, e ou tros in ci den tes, que pa re ce não
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pe di am a de mo ra do dito de sem bar ga dor, e que era ne ces sá rio an tes que
adi an tas se a sua vin da, para que mais pron ta men te se in for mas se a Sua
Ma jes ta de, e fos sem mais cedo le gal men te per gun ta dos os prin ci pa is réus
re me ti dos por V. Exª, e pre sos das for ta le zas des ta ci da de, para que a res pe -
i to de les não su ce des se por qual quer modo o mes mo em ba ra ço, que oca si o -
nou a não es pe ra da mor te do dou tor Cláu dio Ma nuel da Cos ta igual men te
réu, que eles.

O que fica dito ser ve só como de uma bre ve res pos ta às dú vi das, 
ou re fle xões, que V. Exª tem fe i to nos seus ofí ci os ou di ri gi dos a mim, ou ao 
so bre di to de sem bar ga dor José Pe dro Ma cha do Co e lho Tor res, ou ao ou vi -
dor de Vila Rica: dú vi das, por que este vice-re i na do tem pas sa do com mu i ta
fre qüên cia, en tre as qua is eu ain da não pos so de i xar de ad mi rar o ex ces so
de zelo de V. Exª que fez com que ven ci das to das per mi tis se ao dito de sem -
bar ga dor con ti nu ar nes sa ca pi ta nia a sua co mis são; mas con tu do não de -
vem ser vir para que V. Exª de du za que eu me per su a do da inu ti li da de da
de vas sa a que V. Excia. com o seu cos tu ma do acer to man dou pro ce der nes sa
ca pi ta nia e em que se ave ri guou este im por tan tís si mo ne gó cio no pró prio
lu gar em que ti nha a sua ori gem. 

O de sem bar ga dor José Pe dro Ma cha do Co e lho Tor res ain da sem o
ou vir a este res pe i to, es tou cer to de que nun ca teve se me lhan te pen sa men to;
por que, re fe rin do-se ele fre qüen te men te nos ju ra men tos das tes te mu nhas que
ti rou ao, que elas ha vi am de pos to na de vas sa, a que se pro ce deu nes sa ca pi ta -
nia: pa re ce que de ne ces si da de se de duz que ele co nhe ceu ser es sen ci al men te
pre ci sa esta de vas sa para se apen sar à, que ele ti ra va, e to mar-se à vis ta de
tudo a úl ti ma de ter mi na ção so bre este ne gó cio. Tam bém me não per su a do que 
pos sa con tar-se-lhe como de fe i to ti rar ele al gu mas tes te mu nhas das que já es -
ta vam in qui ri das na de vas sa, a que se pro ce deu nes sa ca pi ta nia; por que, mu i -
tas de las es ta vam re fe ri das ou nas de nún ci as, que fi ze ram par te do cor po de
de li to da de vas sa, de que ele é juiz, e ou tras o fo ram por es tas mes mas as qua is 
de ne ces si da de se de vi am per gun tar; e por ou tra par te re co nhe ce V. Excia.
mes mo no dito seu ofí cio de 31 de ja ne i ro des te ano que a ex pe riên cia mos trou 
que tudo o que a res pe i to des ta con ju ra ção se não sou be logo no prin cí pio, de -
po is di fi cul to sa men te se ave ri gua ra, por que pre ve ni dos to dos, e co nhe cen do o
cri me, em que in cor ri am, por te rem sido sa be do res da con ju ra ção, que se pre -
me di ta va, e a não de nun ci a rem, se aca u te la vam, e nada di zi am; pelo que se ele 
ab so lu ta men te fu gia de in qui rir as tes te mu nhas já ti ra das na de vas sa, a que se
pro ce deu nes sa ca pi ta nia, fa ria uma di li gên cia, de que nada cons tas se, quan do 
pelo con trá rio são bem im por tan tes os co nhe ci men tos, que dela se de du zem.

O dito ofi cio de V. Exª de 31 de ja ne i ro me pôs na in dis pen sá vel
ne ces si da de de fa lar a V. Exª com mais lar gue za no de sem bar ga dor José Pe dro 
Ma cha do Co e lho Tor res e pon de rar com mais al gum va gar as suas ações, e
com por ta men to a este res pe i to; e se pelo mes mo ofí cio fico pre ve ni do para 
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aca u te lar tudo, o que são com pe tên ci as de mi nis tros a mi nis tros (má xi ma,
que há mu i to sigo, como cos tu ma do a li dar com tan tos), tam bém me fica lu -
gar de lem brar a V. Exª que este de sem bar ga dor, foi con ti nu ar a essa ca pi ta -
nia uma di li gên cia que ou não foi do agra do de V. Exª ou não me re ceu a
sua apro va ção, o que em cir cuns tân ci as tais era bem di fi cul to so ajus tar-se
ele in te i ra men te ao gos to de V. Exª ao mes mo tem po que mu i to fá cil se V.
Exª lho in di cas se por or dens ex pres sas. O que pos so as se gu rar a V. Exª é
que ser vin do ele há mu i tos anos nes ta re la ção de ba i xo da mi nha pre si dên -
cia, sem pre o en con trei ver da de i ro, de sin te res sa do, e de hon ra; o que me
mo veu a no meá-lo para tão im por tan te di li gên cia, sem me ter em con ta o
seu modo mais, ou me nos ci vil, por que me não toca res pon der, e se nes ta
par te tem de fe i to, me re ce dis far ce, por que no ser vi ço de Sua Ma jes ta de o
que prin ci pal men te se pro cu ra são as an te ce den tes pren das. Não de ven do
V. Exª em tem po al gum lem brar-se de que eu re par ta as mi nhas par ti cu la -
res con tem pla ções en tre V. Exª, a quem te nho tan tas ra zões de es ti mar, e o
dito de sem bar ga dor: de vem pelo con trá rio pa re cer-lhe de sin te res sa das es -
tas mi nhas re fle xões, e que jus ta men te me lem bro de que será pos sí vel que
o de sa gra do da di li gên cia, que se foi con ti nu ar a essa ca pi ta nia para ter re -
ca í do in sen si vel men te so bre o juiz dela. 

As di li gên ci as, a que se tem pro ce di do nes ta ci da de te nho a sa tis -
fa ção de as ter vis to ca mi nhar de ba i xo de todo o ima gi ná vel se gre do; e o
mes mo, que V. Exª me par ti ci pa ter-se aí es pa lha do a res pe i to de las, me
con fir ma mais nes ta cer te za, por que sen do as no tí ci as, que V. Excia. re fe re
tal vez as mais apu ra das, que te nham gi ra do nes sa ca pi ta nia, as sim mes mo
dis tam mu i to da ver da de. 

O tenente-coronel Francisco Antônio Rebelo poucos dias depois de
aqui chegar, teve ocasião de transportar-se para a Corte, como avisaria a V. Exª 

Deus guar de. Rio, 2 de abril de 1790. Luís de Vas con ce los e Sou sa.
Se nhor Vis conde de Bar ba ce na. 

Nú me ro ter ce i ro. Como não pode exe cu tar-se com ple ta men te a mi -
nha or dem de 22 de ju lho des te ano, por se ter re ti ra do des ta vila o de sem bar -
ga dor José Pe dro Ma cha do Co e lho Tor res an tes de es ta rem con clu í das as co pi as 
da de vas sa que lhe ha via en tre gue na con for mi da de da dita or dem, e o ofí cio.
di ri gi do ao mes mo de sem bar ga dor, ten do-se des va ne ci do o prin ci pal fun -
da men to da que la de ter mi na ção não só por esse fato como pe las cir cuns tân -
ci as dele ten den tes to das a per su a dir-me da inu ti li da de, e, in de pen dên cia
do so bre di to pro ces so para a ave ri gua ção dos de li tos so bre que ele veio de -
vas sar nes ta ca pi ta nia, e dos réus que ti nham fi ca do por in qui rir na ci da de
do Rio de Ja ne i ro, e por ou tra par te não sen do pru den te, jul gar-se com ple ta
nem a di li gên cia de V. Excia. por que ces sa ra em par te ou se in ter rom pe ra para 
ser con ti nu a da pelo dito mi nis tro, nem a dele por ter con sis ti do na re pe ti ção
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das mes mas in qui ri ções, e exa mes, que se acha vam fe i tos, e so bre tu do por que
no tei na re fe ri da de vas sa al gu mas cir cuns tân ci as, que de i xa ram de exa mi -
nar-se com todo o es crú pu lo e mi u de za por aque le mo ti vo, e ha ven do tam bém 
de po is ocor ri do ou tras: res pon do a V. Mer cê que não obs tan te os meus
ofí ci os, haja de retê-la, en quan to du ra rem as di tas ave ri gua ções, pros se -
guin do ne las, e nas mais que fo rem pre ci sas à vis ta da mes ma de vas sa para
ser re me ti da com o pos sí vel com ple men to a seu tem po con for me a re so lu ção
de Sua Ma jes ta de, ou ain da an tes, por ne ces sá ria a bem des ta im por tan te
di li gên cia, e como tal me for pe di da pelo Ilm.º Vice-Rei do Esta do. Enquan to
às có pi as, que es tão des ti na das, quan do for tem po avi sa rei a V. Mer cê para
se lhe jun ta rem por apen sos os mais au tos, que ti ve rem acres ci do no es ta do,
em que se acha rem. 

Deus guar de a V. Excia. 
Vila Rica, 20 de se tem bro de 1789. - Vis con de de Bar ba ce na. Sr.

de sem bar ga dor, ou vi dor ge ral e cor re ge dor Pe dro Ara ú jo de Sal da nha. 

Nú me ro quar to. Ilmº e Exmº Se nhor. O sar gen to-mor José de
Sou sa Lobo en tre gou o pa dre José da Sil va de Oli ve i ra Ro lim, e um mu la to
seu es cra vo, e con fi den te, que fi cam se gu ros, e in co mu ni cá ve is: tam bém
re ce bi pelo mes mo sar gen to-mor o auto de per gun tas fe i tas a Alber to da
Sil va de Oli ve i ra Ro lim, que logo man dei ajun tar aos mais pa péis. 

Igual men te se faz ne ces sá ria a re mes sa do Pa dre José Lo pes de 
Oli ve i ra, e de Do min gos de Vi dal Bar bo sa, que es pe ro V. Exª, de ter mi ne
com a bre vi da de pos sí vel. 

Devo pon de rar a V. Exª que en con tran do na de vas sa re me ti da
por V. Exª, e car ta de ofí cio es cri ta ao ou vi dor des sa co mar ca de Vila Rica
com data de 20 de se tem bro de 1789 que se acha a f. 143 da mes ma de vas sa
que V. Exª ti nha no ta do na de vas sa ti ra da pelo de sem bar ga dor José Pe dro
Ma cha do Co e lho Tor res al gu mas cir cuns tân ci as que de i xa ram de exa mi nar
com todo o es crú pu lo, e mi u de za: nem pode de i xar de ad mi rar-me de que
indo o mes mo mi nis tro re ce ber as ins tru ções de V. Exª úni co fim, para que
o man dei a essa ca pi ta nia, V. Exª lhas não des se a este res pe i to, nem devo
sa tis fa zer-me sem dar todo o re mé dio àque la fal ta. Pelo que sou obri ga do a
re co men dar a V. Exª, por ser vi ço de Sua Ma jes ta de que me de cla re com
toda a in di vi du a ção e cla re za qua is são aque las cir cuns tân ci as, que de i xaram 
de exa mi nar-se com todo o es crú pu lo, e mi u de za –, para ou por [sic] to das
as pro vi dên ci as para su prir se me lhan te de fe i to, que me dá o ma i or cuidado,
como pede ma té ria tão im por tan te; no que V. Exª fará gran de ser vi ço à
mes ma se nho ra; e eu te rei mu i to, que lhe agra de cer. 

Deus guar de a V. Excia. Rio, 26 de abril de 1790. – Luís de Vas con ce los 
e Sou sa. Sr. Vis con de de Bar ba ce na. 

Extra í do de Arqui vo Na ci o nal. Códice 891.
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28.6 – APREENSÃO DE PAPÉIS E SEQÜESTRO DE
 BENS DE TOMÁS ANTÔNIO GONZAGA

 (21 MAIO 1789)

Logo que Vos sa Mer cê re ce ber avi so do te nen te-co ro nel Fran cis co
Antô nio Melo irá com os ofi ci a is com pe ten tes fa zer apre en são em
to dos os pa péis do de sem bar ga dor To más Antô nio Gon za ga, e se qües -

tro nos seus bens. Con clu í da esta di li gên cia, pas sa rá à casa do te nen te-co -
ro nel Do min gos de Abreu Vi e i ra, que acha rá tam bém em se gu ran ça, e de po is
de o man dar re co lher no se gre do da ca de ia des sa vila fará vi go ro so exa me
em to dos os seus pa péis se pa ran do e apre en di do so men te os que fo rem
sus pe i to sos, ou con du cen tes à im por tan te ave ri gua ção que é ob je to dos
so bre di tos pro ce di men tos, e de i xa rá tudo o mais em boa ar re ca da ção, de
for ma que não pos sa ha ver, nem de po is ale gar-se pre ju í zo al gum não só a
res pe i to dele mas prin ci pal men te do gran de con tra to que ad mi nis tra; e tan to
para este exa me como para to dos os mais per ten ce tes ao mes mo ne gó cio,
or de no que aju de e con cor ra em Vos sa Mer cê o Dr. José Ca e ta no Cé sar Ma ni ti, 
ou vi dor-ge ral e cor re ge dor da Co mar ca do Sa ba rá, e que lhe sir va de es cri vão
nos au tos ju di ci a is dos que pe di ram se gre do, o qual está pre ve ni do já para
esse fim e nes ta in te li gên cia.

Deus guar de a V. M., Ca cho e i ra do Cam po 21 de maio de 1789

Vis con de de Bar ba ce na

Sr. De sem bar ga dor Ou vi dor-Ge ral e Cor re ge dor 
Pe dro José de Ara ú jo Sal da nha

Extra í do de Au tos da De vas sa da Incon fi dên cia Mi ne i ra. Bra sí lia, Belo Ho ri zon te, Vol. I, Câ ma ra
dos De pu ta dos, Go ver no do Esta do de Mi nas Ge ra is, 1976. Págs. 126-127.
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28.7 – CARTA DO VICE-REI RELATANDO FATOS DA
INCONFIDÊNCIA E DA PRISÃO DE TIRADENTES

 (16 JULHO 1789) 

Ilmº e Exº Sr. - Ten do che ga do à no tí cia do go ver na dor e capitão-general
da capi ta nia de Mi nas Ge ra is Vis con de de Bar ba ce na que se pre me -
ditava na que la ca pi ta nia uma gran de su ble va ção, apro ve i tan do-se os

au tores dela para a pôr em prá ti ca da oca sião de se lan çar a der ra ma, e
desgosto, com que os po vos a es pe ra vam; para a qual se an da va con vo cando
gen te não só pe las suas di fe ren tes co mar cas mas ain da se pre ten dia ex ci tar
nes ta ci da de a que fos se pos sí vel, para o que ti nha vin do a ela o al fe res do
Re gi men to de Ca va la ria de Mi nas Jo a quim José da Sil va Xa vi er, e par ti -
cipando-me logo par ti cu lar men te o mes mo go ver na dor, para fa zer os
exames, e averi gua ções ne ces sá ri as, cu i dei ime di a ta men te em pôr os me i os
mais efi ca zes para des co brir o que hou ves se com o es crú pu lo, e di li gên cia,
que pe dia ne gó cio tão im por tan te. E ten do con clu í do das mes mas di li gên ci -
as o que bas ta va, para co nhe cer sem dú vi da que na re a li da de eram aque las
as inten ções do mes mo al fe res (en co ber tas com a de pen dên cia de uns
requeri men tos seus que me ti nham vin do a in for mar do Con se lho Ultra ma -
rino), o qual de sen ga na do de não achar dis po si ções nos po vos des ta ca pi ta -
nia para se me lhan te mal da de, já in ten ta va re ti rar-se para a sua pra ça a con -
ti nu ar a sua co mis são sem lhe im por tar a mes ma in for ma ção dos seus re que -
ri men tos, que tan to soli ci ta va: pro cu rei en tre tê-lo, para con ti nu ar a se guir
os seus pas sos, e cer ti fi car-me mais, e mais da fal ta de só ci os nes ta ci da de, o 
que mu i to me im por ta va sa ber; até que ele mes mo se deu de todo a conhecer
pre ten den do fu gir, e pas sar-se à sua mes ma ca pi ta nia, sem des pa cho, e por
ca mi nhos ocul tos para o que ti nha tudo dis pos to, e se acha va es con di do em 
uma pe que na casa des ta ci da de com um ba ca mar te car re ga do. Ali o man dei 
pren der, e por in co mu ni cá vel na ilha das Co bras, e pro ce der à de vas sa
debaixo do ma i or se gre do pos sí vel, para a qual no me ei juiz o de sem bar gador
des ta Re la ção José Pe dro Ma cha do Co e lho Tor res, e es cri vão o ou vi dor
desta co mar ca Mar ce li no Pe re i ra Cle to, por co nhe cer ne les ca pa ci da de, segre do, 



zelo, fi de li da de no ser vi ço de Sua Ma jes ta de. E achan do-se aqui tam bém o
co ro nel de Au xi li a res Jo a quim Sil vé rio dos Reis, au tor das pri me i ras no tícias,
que o dito go ver na dor me ti nha man da do, para mais dar com mais in di vi -
du a ção, o man dei na mes ma oca sião pôr em cus tó dia in co mu ni cá vel na dita 
forta le za não só por que me pa re ceu con ve ni en te a bem da mes ma di li gência e
mis té ri os de se gre do, com que deve ser tra ta da, mas porque, sen do ele um
dos mais des con ten tes daquela ca pi ta nia pela gran de soma, que deve à Fa -
zenda Real pro ce di da do tem po, em que foi con tra ta dor do Con tra to das
Entra das, pela qual se via mu i to aper ta do, da qual só por al gu ma in dús tria
pode livrar os seus bens, que mes mo to dos não che ga rão a pa gar a mes ma
soma e tendo um ca rá ter dis pos to para qual quer mal da de que o con du zis se
àque le fim, é bem de pre su mir que fos se tal vez a ori gem da que les mes mos
hor ro ro sos proje tos, de que ago ra se fez de nun ci an te. Igual men te man dei pôr
em cus tó dia al gu mas pes so as ne ces sá ri as para ave ri gua ções so bre a fu gi da do 
alferes, en quan to se não con clu em as mes mas ave ri gua ções, e en tre elas fi -
cam espe ci al men te se gu ros Ma nu el José de Mi ran da, na tu ral de Mi nas que 
dizem ser cu nha do do mes tre-de-campo Iná cio de Andra de So to ma i or
Rondon, e o ca pi tão de Ca va la ria de São Pa u lo Ma nu el Jo a quim de Sá Pin to 
do Rego For tes, que por aqui pas sa va com li cen ça para ir a essa cor te; os
qua is ten do pres ta do todo o au xi lio, que pu de ram para a dita fu gi da com
ex ces so, se fa zem mu i to sus pe i tos de se rem par ti ci pan tes das in ten ções, e
pro je tos do dito al fe res. 

E como com bi na das en tre mim, e o go ver na dor de Mi nas as mais 
no tí ci as, que têm ocor ri do so bre as pri me i ras, do modo, que a gran de dis -
tân cia nos per mi te, se co nhe ce quan to bas ta, que a prin ci pal ca be ça des ta
abo mi ná vel mal da de é To más Antô nio Gon za ga, que aca bou de ou vi dor de 
Vila Rica, e se acha va des pa cha do para a Re la ção da Ba hia uni do a seus
gran des ami gos Iná cio José de Alva ren ga, que ten do sido ou vi dor do rio
das Mor tes é co ro nel de Au xi li a res, e gran de de ve dor à Fa zen da Real, e
Car los Cor re ia de To le do, vi gá rio da Vila de São José Del-Rei, nos re me teu
pre sos o dito go ver na dor, e se acham igual men te se gu ros, e in co mu ni cá veis,
e ten do pros se gui do a de vas sa quan to ao al fe res, me pa re ceu con ve ni en te, e 
ne ces sá rio, para con ti nu ar quan to aos mais, man dar os mi nis tros dela a
Minas, para que re ce ben do do dito go ver na dor as ins tru ções, e no tí ci as
mais par ti cu la res, que ti ver, e se pu de rem ad qui rir, ti rem os de po i men tos, e 
procedam as mais di li gên ci as ne ces sá ri as, e vol tem ime di a ta men te a continu ar 
a di li gên cia, sa ben do me lhor como, e so bre que hão de in qui rir os di tos
réus, e aca reá-los en tre si, quan do for tem po. 

O re fe ri do go ver na dor me pe diu duas com pa nhi as de in fantaria,
que fiz des ta car de ofi ci a is, e gen te es co lhi da, e tam bém me pa re ceu man dar
mais uma das com pa nhi as do es qua drão da mi nha Gu ar da com a mes ma
esco lha, por que ha ven do jus to re ce io de es tar al gum tan to con ta minada das
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mes mas idéi as a tro pa re gu lar de Mi nas, lhe pode ser mu i to útil esta para
qual quer di li gên cia mais pron ta. 

Te nho por cer to que com es tas pro vi dên ci as, e com a gran de
vigi lân cia, com que o vis con de de Bar ba ce na em pre ga os seus co nhe ci dos
ta len tos em aca u te lar tudo, não há que re ce ar quan to ao pre sen te; mas sim
que pre ve nir para o fu tu ro, por que o modo de pen sar na Ca pi ta nia de Mi nas
é qua se o mes mo em to dos os que de al gum modo nela fi gu ram, e de tudo o 
que hou ver a res pe i to des te im por tan tís si mo ob je to da rei con ta a Vos sa
Exce lên cia, para o pôr na real pre sen ça de Sua Ma jes ta de. 

Deus guar de a Vos sa Exce lên cia.
Rio, 16 de julho de 1789. –  Luís de Vasconcelos e Sousa. – Sr. Martinho 

de Melo e Castro. 

Extra í do de Au tos da De vas sa da Incon fi dên cia Mi ne i ra. Câ ma ra dos De pu ta dos e Go ver no do
Esta do de Mi nas Ge ra is. Vol 4, 1981. Págs. 273-276.
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28.8 – AUTOS DO DEPOIMENTO DE TIRADENTES
  (1789 A 1791)

Au tos de per gun tas fe i tas ao al fe res Jo a quim José da Sil va Xa vi er.

Ano do nas ci men to de Nos so Se nhor Je sus Cris to de mil se te cen tos,
e oi ten ta e nove, aos vin te e dois dias do mês de maio, nes ta
for ta le za da ilha das Co bras, cidade do Rio de Ja ne i ro, aon de foi 

vindo o de sem bar ga dor José Pe dro Ma cha do Co e lho Tor res co mi go
Marce li no Pe re i ra Cle to, ou vi dor, e cor re ge dor des ta co mar ca, e es cri vão
nome a do para esta de vas sa, e o ta be lião José dos San tos Ro dri gues de Ara ú jo 
para efe i to de as sis tir a es tas per gun tas, e sen do aí se pro ce deu a elas na
for ma se guin te, de que tudo para cons tar fiz auto: E eu Mar ce li no Pe re i ra
Cle to, ou vi dor, e cor re ge dor des ta co mar ca, e es cri vão no me a do o es cre vi. 

E sen do per gun ta do como se cha ma va, de quem era fi lho, don de 
era na tural, se ti nha al gu mas or dens, se era ca sa do ou sol te i ro, e que ocupa ção 
ti nha. 

Res pon deu que se cha ma va Jo a quim José da Sil va Xa vi er, fi lho
de Do min gos da Sil va dos San tos, e de sua mu lher Antô nia da Encar na ção
Xa vi er, na tu ral do Pom bal, ter mo da vila de S. João Del-Rei, Ca pi ta nia de
Mi nas Ge ra is, que ti nha qua ren ta e um anos de ida de, que era sol te i ro, que
não ti nha or dens al gu mas, e com efe i to, ven do-lhe eu o alto da ca be ça, vi
que não ti nha ton su ra al gu ma, e que era al fe res do Re gi men to de Ca va la ria
paga de Mi nas Ge ra is. 

E sen do-lhe per gun ta do se sa bia a ca u sa da sua pri são, ou a
sus pe i ta va. 

Res pon deu que não. 
E sen do ins ta do, que dis ses se a ver da de, por quan to se ele res -

pon den te se ti nha re fu gi a do, e pos to em cir cuns tân ci as de fu gir, era si nal
evi den te, de que ti nha cri me, pelo qual re ce a va ser pre so, e che gan do a
sê-lo, de via des con fi ar, que era por esse cri me. 



Res pon deu que não ti nha cri me al gum, de que se re ce as se, nem
pelo qual fu gis se, como com efe i to não fu giu, e só o que fez foi es con der-se 
em casa de Do min gos Fer nan des Tor ne i ro as sis ten te na Rua dos La to e i ros,
o que fez no dia seis de maio do pre sen te ano, e a ra zão que para isso teve foi
por lhe fa ze rem re pe ti dos avi sos, de que o ilus trís si mo e ex ce len tís si mo
vice-rei o man da va pren der, e ter vis to, que atrás dele an da vam con ti nu a da -
men te dois in fe ri o res, ob ser van do-lhe os pas sos. 

E sen do ins ta do, que dis ses se a ver da de: por que não era ra zão bas -
tan te o an da rem, como ele pre su miu, es pi as atrás de si, nem os avi sos, que
diz se lhe fi ze ram, de que Sua Exce lên cia o que ria pren der, ao mes mo tem po
que não de cla ra as pes so as que lhos fi ze ram; pois se ele não ti ves se cul pa,
nem de via es pe rar pri são, nem de via temê-la, de sor te que se pre pa rou com
um ba ca mar te car re ga do, que lhe foi acha do no ato da pri são, es tan do car -
re ga do, e de ma is com car tas que lhe fo ram acha das de fa vor para ser au xi -
li a do na sua pre ten di da fu gi da; com cu jos fa tos vi nha a fa zer-se cri mi no so
o que não era na tu ral, se não para se li vrar de al gum pro ce di men to, que
me re ces se por ou tro cri me ma i or. 

Res pon deu que como tem dito, não ti nha cri me al gum, e que se
es con de ra para ver, o que se pas sa va, em ra zão das an te ce dên ci as; e que era 
ver da de, que fora acha do com o ba ca mar te, e tam bém que ti nha as car tas
de fa vor para ser au xi li a do na sua fu gi da, as qua is lhe de ram uma o ca pi tão 
Ma nu el Jo a quim For tes, que é do Re gi men to de Vo lun tá ri os de São Pa u lo, e 
se acha va nes ta ci da de para em bar car para a cor te, e as sis tia nes ta ci da de
nas ca sas do mes tre-de-cam po Iná cio de Andra de, e ou tra de Ma nu el José,
que tam bém as sis tia nas mes mas ca sas, e a quem o dito ca pi tão For tes pe -
diu es cre ves se ao mes tre-de-cam po Iná cio de Andra de, re co men da do des se
pas sa gem a ele res pon den te, por que se via aqui per se gui do por di zer as
ver da des, e com efe i to ele res pon den te re ce beu as di tas duas car tas, que
sen do-lhe mos tra das nes te ato re co nhe ceu se rem as pró pri as, que se acham 
as fo lhas trin ta e sete, e fo lha trin ta e nove da de vas sa, uma de Ma nu el José 
que está as si na da por ele, e ou tra do ca pi tão Ma nu el Jo a quim, que está por
as si nar, do que dou fé; po rém que tan to o ba ca mar te, como as car tas fo ram
di li gen ci a das por ele res pon den te, de po is que viu, que ten do-se ele ocul ta do,
se ti nha ido a sua casa, e se ti nha pren di do um mu la to, que nela de i xou,
ain da que já es ta va ven di do ao sar gen to-mor Ma nu el Ca e ta no, mas sem pre
o con ser va va em casa; por que ti nha jus to não o en tre gar se não qua tro dias
de po is da ven da, e que só de po is que viu o pro ce di men to da pri são do mu la to 
é que se re sol veu à fu gi da para a sua pra ça, e para isso se pre pa rou com o
ba ca mar te, para não ir pe los ma tos sem arma. 

E sen do ins ta do, que por isso mes mo, que ele res pon den te diz,
que ver, dera o mu la to no dia, que se re fu gi a ra, com a con di ção de o con -
ser var por qua tro dias, bem ma ni fes ta va a ten ção que ele ti nha de fu gir nes se 
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tem po; por que de ou tra for ma, ou o não ven de ria, ou a tê-lo ven di do o en -
tre ga ria logo, ou aliás pon do-lhe a cláu su la de o en tre gar daí a tan tos dias
au men ta ria mais tem po para se uti li zar do seu ser vi ço no tem po, que pre -
ten dia es tar nes ta ci da de. 

Res pon deu, que a ra zão por que pe di ra os qua tro dias para con -
ser var o mu la to em sua casa fora para ob ser var, se ha via al gum pro ce di -
men to no tem po, que ele es ta va es con di do; por que se nes te tem po o não
hou ves se, fa zia ele res pon den te ten ção de tor nar a apa re cer; mas como com
efe i to o hou ve, o que ele res pon den te sou be por via do dono da casa onde
ele es ta va es con di do, ao qual man dou ave ri guar, o que se pas sa va. 

E sen do mais ins ta do, que tan to fa zia con ta de fu gir, que logo
que saiu de casa ti rou dela em uma mala os tras tes do seu uso, como ele
res pon den te não ne ga ria. 

Res pon deu, que era ver da de ter ti ra do a mala com os tras tes do seu 
uso na mes ma no i te em que se ti nha re ti ra do de casa, que foi a seis, do pre -
sen te mês, e que a dita mala a pu se ra na casa do mes tre-de-cam po Iná cio de
Andra de, en tre gue ao ca pi tão Ma nu el Jo a quim For tes. 

E sen do mais per gun ta do, a que veio a esta ci da de, qua is são as
pes so as mais da sua ami za de nela. 

Res pon deu que vi e ra a esta ci da de para a in for ma ção de três re -
que ri men tos, um a res pe i to de umas águas, ou tro de um tra pi che, e ou tro
so bre o em bar que, e de sem bar que de ga dos, e que não ti nha nes ta ci da de
pes so as de par ti cu lar ami za de, por que se as ti ves se não es ta ria em ca sas
alu ga das; po rém, que co nhe cia mu i ta gen te em ra zão da pren da de pôr e
ti rar den tes. 

E sen do per gun ta do se co nhe cia o aju dan te do Re gi men to da
Arti lha ria João José e o al fe res do Re gi men to de Ca va la ria Au xi li ar Je rô ni mo
de Cas tro e Sou sa; se os ti nha pro cu ra do nas suas ca sas, quan tas ve zes, e se
ti nha tido com eles con ver sa ções so bre ma té ri as de pon de ra ção; e qua is. 

Res pon deu, que co nhe cia tan to a um, como a ou tro, e que ao aju -
dan te João José o vi si ta ra uma úni ca vez por oca sião de es tar mo les ta do, e
que ou tra vez o pro cu ra ra, mas en tão lhe não fa lou, e que des sa vez, que es -
te ve com ele con ver sa ram a res pe i to de Mi nas, po rém que não lhe lem bra va 
o quê; e a res pe i to do al fe res Je rô ni mo de Cas tro e Sou sa ia vá ri as ve zes a
sua casa, para que ele lhe co bras se do sar gen to-mor José Cor re ia o di nhe i ro
de uma ma de i ra, que lhe ti nha ven di do; e quan to a con ver sa ções com ele só 
lhe lem bra ter fa la do a res pe i to do pou co, que os po vos de Mi nas es ta vam
sa tis fe i tos com a der ra ma, que se di zia, se lan ça va, e que era im pos sí vel eles 
pagá-la, de sor te que ou ha vi am de fu gir, ou fi ca rem sem nada, en tre gan do
tudo o que ti ves sem. 
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E sen do ins ta do, que dis ses se a ver da de, por quan to era afe ta ção
o di zer, que se não lem bra va da con ver sa ção que ti nha tido com o aju dan te
João José ao mes mo tem po, que ela foi de tal qua li da de, que por si se fa zia
mu i to re co men dá vel à me mó ria, as sim como igual mente a que ti ve ra na
presen ça do al fe res Je rô ni mo de Cas tro e Sou sa em casa de Va len tim
Lopes da Cunha, e sua irmã Mô ni ca Antô nia. 

Res pon deu com o mes mo, que já ti nha dito a este res pe i to, que
se não lem bra va de nada a res pe i to da con ver sa ção com o aju dan te João
José, nem a res pe i to das mais, e nis to in sis tiu. 

E sen do-lhe ins ta do, que não fal tas se à ver da de; por que se sa bia
mu i to que ele res pon den te ti nha dito, que os ca ri o cas eram uns pa ti fes, vis,
que era bem fe i to, que le vas sem com um ba ca lhau, vis to que que ri am
suportar o jugo, que ti nham do go ver no da Eu ro pa, do qual se po di am bem 
li vrar, como fi ze ram os ame ri ca nos in gle ses, e que se to dos ti ves sem o seu
âni mo já es ta ria isso exe cu ta do, pois ele se acha va com va lor de ir ata car o
pró prio vi ce-rei no seu pa lá cio, e que nas Mi nas cer ta men te se le van ta vam
com o go ver no, e que se ria bom, que o Rio de Ja ne i ro e S. Pa u lo des sem as
mãos para a mes ma em pre sa. 

Res pon deu, que era in te i ra men te fal tar à ver da de, o di ze rem, que
ele res pon den te ti nha dito se me lhan tes pro po si ções; pois só se ele es ti ves se
bê ba do, ou do i do po de ria tal pro fe rir, e que de ma is as pes so as in di ca das não 
eram ca pa zes para se lhe co mu ni ca rem tais in ten tos, quan do os hou ves se,
qua is não hou ve. 

E sen do-lhe ins ta do, que não fal tas se à ver da de; por que se sa bia
mu i to bem, que ele ti nha tra ba lha do so bre este pon to, de for ma que em
Mi nas já era sa bi do pela ma i or par te das gen tes, ain da mes mo sem se rem
pes so as da es co lha, por ter gras sa do o pro je to em ra zão das per su a sões, e
fa la tó ri os dele res pon den te, e por isso é in du bi ta vel men te cer to, que ele
res pon den te sabe per fe i ta men te des te caso, e das pes so as, que nele fa zem a
prin ci pal fi gu ra, pe las qua is é per gun ta do nes te auto para que haja de as
no me ar, e des co brir. 

Res pon deu, que tal não há, que tudo é uma qui me ra, que ele não 
é pessoa, que te nha fi gu ra, nem va li men to, nem ri que za, para po der
persu a dir um povo tão gran de a se me lhan te as ne i ra. 

E sen do ins ta do, que dis ses se a ver da de, por que sem que ele
tives se as qua li da des, que jul ga ne ces sá ri as para este in ten to po dia en trar
nele se guin do o par ti do de al guns ca be ças, que o ti ves sem in ten ta do. 

Res pon deu, que nem ti nha en tra do, em se me lhan te pro je to,
nem dele ti nha no tí cia al gu ma. 

E in sis tin do nis to, por mais in tân ci as, que se lhe fi ze ram man -
dou ele de sem bar ga dor vir a tes te mu nha do nú me ro 2º o aju dan te João
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José Nu nes Car ne i ro, e len do ao res pon den te o de po i men to des ta tes te mu -
nha, não teve que lhe res pon der, mais que uma sim ples, e fria ne ga ção, e
só con fes sou, que lhe ti nha dito, que se se lan ças se a der ra ma, os po vos
não que re ri am pa gar; po rém re co nhe ci da men te se vê a fal ta de ver da de,
com que ele res pon den te nega os fa tos, que tan to a dita tes te mu nha o aju -
dan te João José Nu nes Car ne i ro, como o co ro nel Jo a quim Sil vé rio dos
Reis, os qua is ani mo sa men te na sua pre sen ça as se ve ra ram, o que ti nham
dito em seus de po i men tos, ao que ele res pon den te só res pon deu, que
eram co i sas que lhe an da vam ar man do; e quan to ao pas so de ter dito ao
co ro nel Jo a quim Sil vé rio dos Reis, quan do se en con trou com ele no ca mi -
nho de Mi nas que fos se, que ele vi nha tra ba lhar para ele, res pon deu, que
se não lem bra va des se dito, e que se o dis se foi sem con se qüên cia, nem
fim al gum o que mais con ven ce a sua fal ta de ver da de; por que as co i sas,
se as co i sas se não di zem sem con se qüên cia nem fim al gum; e por este
modo hou ve o dito de sem bar ga dor es tas per gun tas por fin das, e aca ba -
das, dan do o ju ra men to ao res pon den te de ha ver fa la do a ver da de ne las
pelo que res pe i ta va a di re i to de ter ce i ro, e as si nou com o res pon den te, e
tes te mu nhas de po is de esse lhes ser lido, e o acha rem na ver da de, e as si -
nou tam bém o ta be lião José dos San tos Ro dri gues de Ara ú jo, que a tudo
es te ve pre sen te: e eu Mar ce li no Pe re i ra Cle to, ou vi dor, e cor re ge dor des ta
co mar ca, e es cri vão no me a do para esta de vas sa o es cre vi: diz a emen da no 
prin cí pio des tas per gun tas, ou en tre li nha, fi lho de Do min gos da Sil va dos
San tos. E eu so bre di to o es cre vi e as si nei.

Tor res/ Mar ce li no Pereira Cleto / Joaquim José da Silva Xavier
João José Nunes Carneiro / Joaquim Silvério dos Reis

José dos Santos Roiz e Arº
Auto de con ti nu a ção de per gun tas fe i tas ao al fe res Jo a quim

José da Sil va Xa vi er.
Ano do nas ci men to de Nos so Se nhor Je sus Cris to de mil se te -

cen tos e oi ten ta e nove, aos vin te e sete do mês de maio, nes ta ci da de do
Rio de Ja ne i ro nes ta for ta le za da ilha das Co bras, aon de foi vin do o
desembar ga dor José Pe dro Ma cha do Co e lho Tor res co mi go Mar ce li no
Pereira Cle to, ou vi dor, e cor re ge dor des ta co mar ca, e es cri vão no me a do
para esta de vas sa para o efe i to de con ti nu ar es tas per gun tas, e sen do aí
man dou vir à sua pre sen ça o al fe res Jo a quim José da Sil va Xa vi er, ao qual
sen do pre sen te con ti nu ou as per gun tas na for ma se guin te: E eu Mar ce li no
Pe re i ra Cle to, ou vi dor, e cor re ge dor da co mar ca, es cri vão no me a do para
esta de vas sa o es cre vi. 

E, sen do-lhe li das as per gun tas, que se lhe ha vi am fe i to, e per -
gun tan do-se-lhe se eram às mes mas, e de novo as ra ti fi ca va. 

Res pon deu, que eram as mes mas, e de novo as ra ti fi ca va. 
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E sen do-lhe per gun ta do, se era ver da de ter tido a con ver sa ção
com o aju dan te João José Nu nes Car ne i ro, con for me ele de cla ra no seu ju ra -
men to. 

Res pon deu, que, fa zen do re fle xão so bre a con ver sa ção, que
ti nha tido com ele lhe lem bra va ser ver da de ter con ver sa do com o dito
aju dan te so bre as ma té ri as, que ele diz no seu ju ra men to; po rém que não
fora com o âni mo, nem com o ve ne no que a dita tes te mu nha se per su a de, 
e se quer im pu tar a ele res pon den te; pois o modo por que fa lou nis so foi,
di zen do, que o povo de Mi nas es ta va em de ses pe ra ção, por lhe que re rem 
lan çar a der ra ma, e que era mu i to má po lí ti ca, o ve xar os po vos; por que
po de ri am fa zer, como fi ze ram os in gle ses, mu i to prin ci pal men te se se
che gas sem a unir as Ca pi ta ni as do Rio de Ja ne i ro, e S. Pa u lo, e que se
hou ves sem pes so as ani mo sas po de ri am até ata car o ilus trís si mo e ex ce -
len tís si mo vi ce-rei no seu pa lá cio; mas que nada dis to ele res pon den te
dis se, con vi dan do a nin guém para que o fi zes se, nem di zen do, que o
que ria fa zer; mas tão-somente em ma té ria de con ver sa ção, re fe rin do e
con si de ran do o pe ri go, e as con se qüên ci as, que po di am se guir-se se não
hou ves se cu i da do em con ten tar o povo, e que se ele acres cen tou – se fos sem 
animo sas, como ele res pon den te, – foi por en ca re cer o seu âni mo, e por
ba zó fia, mas não por que in ten tas se tal co i sa. 

E sen do-lhe mais per gun ta do, se ele sa bia qua is eram as pes so as, 
que es ta vam dis pos tas para se le van ta rem no caso, que se lan ças se, a der -
ra ma, ou ao me nos qua is eram as prin ci pa is. 

Res pon deu, que ge ral men te to das as pes so as da ma i or até a mais
pe que na diziam, que se se pu des se a der ra ma, a não pa ga vam, e que sa i am
da ca pi ta nia; po rém que ele res pon den te não sa bia, que se hou ves sem de 
levantar com vi o lên cia, nem que ti ves sem ca be ças, ou ca pa ta zes para isso, a 
quem se acos tas sem. 

E sen do-lhe ins ta do, que dis ses se a ver da de, por quan to se sa bia,
que ha vi am ca be ças no pro je to do le van te, e que tan to in ten ta vam fazê-lo
por for ça, que des ti na vam ti rar a ca be ça ao ilus trís si mo e ex ce len tís si mo
vis con de, go ver na dor, e ca pi tão-ge ne ral, e mais a ou tros, que não se guis sem
o par ti do. 

Res pon deu, que ele não sa bia de ca be ças al gu mas nes te par ti do,
nem de que se in ten tas sem fa zer os de li tos das mor tes que se diz, e só ou viu
di zer ao co ro nel Jo a quim Sil vé rio dos Reis, quan do aqui che gou, fa lan do
am bos a res pe i to de Mi nas, e como es ta vam lá os ne gó ci os a res pe i to da
der ra ma, re fe riu o dito co ro nel, que o povo es ta va im pa ci en te, e que prin ci -
pal men te os que de vi am à Fa zen da Real, e dis se que os que es ta vam mais
le van ta dos eram o de sem bar ga dor To más Antô nio Gon za ga, o co ro nel
Iná cio José de Alva ren ga, o vi gá rio de S. José, o pa dre Car los, e ou tros
mais de que se não lem bra. 
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E sen do ins ta do, que dis ses se a ver da de, que bem mos tra va fal tar
a ela; por que nas per gun tas, que an te ce den te men te se lhe ti nham fe i to, não
de cla rou nada dis to, an tes ab so lu ta men te ne gou, e só dis se a res pe i to de ter
dito ao dito co ro nel – que vi nha tra ba lhar para ele –, que fora ex pres são,
que pro fe ri ra à toa. 

Res pon deu, que en tão não dis se ra o que ago ra diz, por que não
es ta va lem bra do, e o que ago ra lhe su ce de de se lem brar me lhor é em ra zão
de es tar exa mi nan do com mais mi u de za as con ver sa ções, que teve a este
res pe i to. 

E sen do mais per gun ta do, que vis to ele ter exa mi na do me lhor
as con ver sa ções, que ti nha tido a res pe i to des ta ma té ria, lhe ha via de
lem brar mu i to bem, o que dis se a res pe i to de um sol da do, que pre ten dia
ba i xa, e se las ti ma va de a não ter con se gui do, a que ele res pon den te saiu, 
di zen do, que era bem fe i to, vis to que os ca ri o cas eram uns vis, pa ti fes, e
fra cos, que es ta vam so fren do o jugo da Eu ro pa, po den do vi ver dela in -
de pen den tes, cujo dito ou vi ram Va len tim Lo pes da Cu nha, e Je rô ni mo
de Cas tro e Sou sa. 

Res pon deu que tal não dis se ra, e que so men te usa ra da ex pres -
são, de que ti ves se pa ciên cia, por que tam bém eles em Mi nas so fri am o
mes mo. 

E sen do ins ta do, que dis ses se a ver da de, e per sis tin do no mes mo,
man dou o dito de sem bar ga dor vir as tes te mu nhas do nú me ro ter ce i ro a
fo lhas de zes se te, Je rô ni mo de Cas tro e Sou sa, e a tes te mu nha re fe ri da a
fo lhas de zo i to, Va len tim Lo pes da Cu nha, e sen do per gun ta dos na pre -
sen ça dele res pon den te para que re fe ris sem as pa la vras, que ti nham ou -
vi do, eles as re fe ri ram cons tan te men te do mes mo modo, que ti nham ju -
ra do, e sen do en tão per gun ta do ao res pon den te, que di zia aqui lo, não se
atre veu a ne gar, mas dis se que lhe não lem bra va de tal ter dito, que eles
tes te mu nhas po de ri am es tar mais cer tos dis so; po rém que ain da caso o
dis ses se, não era com o mau âni mo que se pre su me: e por este modo
hou ve ele dito de sem bar ga dor por ago ra es tas per gun tas por fin das, e
aca ba das, dan do o ju ra men to ao res pon den te de ha ver fa la do ver da de
ne las pelo que res pe i ta va a di re i to de ter ce i ro, e as si nou com o res pon -
den te, e tes te mu nhas de po is des te lhe ser lido, e o acha rem na ver da de, e 
as si nou tam bém o ta be lião José dos San tos Ro dri gues e Ara ú jo, que a tudo
es te ve pre sen te, de que dou fé. E eu Mar ce li no Pe re i ra Cle to, ou vi dor, e
cor re ge dor des ta co mar ca, e es cri vão no me a do para esta de vas sa o es cre vi,
e as si nei. 

 Tor res / Mar ce li no Pe re i ra Cle to / Jo a quim José da Sil va Xa vi er/ Je rô ni mo de 
Cas tro e Sou sa / Va len tim Lo pes da Cu nha / José dos San tos Roiz e Arº
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Auto de con ti nu a ção de per gun tas fe i tas ao al fe res Jo a quim
José da Sil va Xa vi er.

Ano do nas ci men to de Nos so Se nhor Je sus Cris to de mil se te -
cen tos e oi ten ta e nove, aos trin ta dias do mês de maio nes ta ci da de do Rio
de Ja ne i ro nes ta for ta le za da ilha das Co bras, aon de foi vin do o de sem bar -
ga dor José Pe dro Ma cha do Co e lho Tor res, co mi go Mar ce li no Pe re i ra Cle to,
ou vi dor, e cor re ge dor des ta co mar ca, e es cri vão no me a do para esta de vas sa 
para efe i to de con ti nu ar es tas per gun tas, e jun ta men te o ta be lião José dos
San tos Ro dri gues e Ara ú jo, e sen do aí man dou vir à sua pre sen ça o al fe res
Jo a quim José da Sil va Xa vi er, ao qual sen do pre sen te con ti nu ou as per gun tas 
na for ma se guin te: e eu Mar ce li no Pe re i ra Cle to, ou vi dor, e cor re ge dor des ta
co mar ca, e es cri vão no me a do o es cre vi.

E sen do-lhe li das as per gun tas, que se lhe ha vi am fe i to, e per -
gun tan do-se-lhe se eram as mes mas, e se de novo as ra ti fi ca va.

Res pon deu, que eram as mes mas, e que de novo as ra ti fi ca va. 
E sen do-lhe ins ta do, que ele res pon den te não ti nha fa la do

com sin ce ri da de, nem nas pri me i ras per gun tas, nem nas se gun das; por -
quan to nas pri me i ras ti nha fal ta do a di zer o que nas se gun das de cla rou, 
e nes tas se hou ve ain da com di mi nu i ção, não di zen do tudo o que sa bia;
pois não tem de cla ra do os pro je tos da su ble va ção, em que ele ti nha en -
tra do, como ele ha via de cla ra do a al gu mas tes te mu nhas, nem igual -
men te dis se aos só ci os des te pro je to, sem os qua is ele se não po dia fa -
zer, nem do mes mo modo ma ni fes tou, que Ma nu el Jo a quim For tes, e
Ma nu el José, e Do min gos Fer nan des, em casa de quem ele res pon den te
se ocul tou, sa bi am dos seus pro je tos; pois que um lhe ocul tou a mala,
ou tro lhe cha ma va pa trí cio, e lhe deu a car ta de fa vor, e ou tro lhe con -
sen tiu, que se ocul tas se em sua casa, cou sas es tas que bem mos tram ser
ve ros sí mil, que ele res pon den te lhes ti ves se co mu ni ca do os seus pro je tos, e 
que ne les ti ves sem par te. 

Res pon deu, que nas se gun das per gun tas ti nha dito tudo quan to
era ver da de, e que a elas se re por ta va; pois nem ti nha en tra do em pro je -
tos de su ble va ção, e as suas fa las a este res pe i to eram sem ma lí cia, nem
sa bia de só ci os, que para ela hou ves se, nem tam pou co aos so bre di tos
dis se cou sa al gu ma, por que não sa bia, que a este res pe i to a hou ves se;
por que a mala foi ter a casa do ca pi tão Ma nu el Jo a quim por en ga no; pois 
que ele res pon den te a man da va para casa de Do min gos Fer nan des; e que 
a Ma nu el José nun ca o ti nha vis to, se não na no i te em que lhe deu a car ta,
e que o tra ta va de pa trí cio, por que ele lhe dis se ra ser tam bém fi lho de
Mi nas, e que en quan to a Do min gos Fer nan des a este só pe diu, que o de i -
xas se ocul tar em sua casa, pelo re ce io, em que ele res pon den te es ta va, de 
que o pren des sem. 
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E sen do-lhe ins ta do, que dis ses se a ver da de, do que sou bes se a
res pe i to da su ble va ção de Mi nas, que nes ta ci da de fa lou nela a cer ta pes soa,
de cla ran do-lhe, quem eram os ca be ças dela. 

Res pon deu, in sis tin do que não sa bia nada; pelo que man dou
ele de sem bar ga dor vir o co ro nel Jo a quim Sil vé rio dos Reis, o qual com
efe i to vin do, lhe man dou, que re pe tis se o que ti nha pas sa do com o res -
pon den te na es ca da de Antô nio de Oli ve i ra Pin to, e com efe i to re pe tiu,
di zen do que o res pon den te lhe per gun ta ra logo que ele dito co ro nel che -
ga ra de Mi nas, como es ta vam as co i sas, em que lhe fa la ra o sar gen to-mor 
Luís Vaz de To le do, ir mão do vi gá rio de S. José, que vi nha a ser a su ble -
va ção, que se in ten ta va em Mi nas, o modo de se fa zer, as pes so as que
nela en tra vam, en tre as qua is era uma ele res pon den te, o qual di zia es tar
ar re pen di do de cá vir; por que não acha va as cou sas em fi gu ra; por que
to dos eram uns ba na nas com mu i to medo do ilmo. e exmo. vi ce-rei, e
que vol ta va logo para Mi nas para ver se lá se efe tu a va, an tes que vi es -
sem os quin tos, que sem pre lá ser vi am para mu i to, e que des con fi a va do
aju dan te João José, de quem ele se ti nha fi a do, por ser pa trí cio, mas que
era um ca chor ro, que cer ta men te o ti nha ven di do, e de cla ra do a Sua
Exce lên cia a prá ti ca, que ti nha ha vi do en tre eles; e su pos to o res pon den te
só con fes sou, o que ti nha dito o co ro nel Jo a quim Sil vé rio dos Reis a res -
pe i to do aju dan te João José, ne gan do o mais cla ra men te se co nhe ce a ver -
da de do dito co ro nel, e a ti bi e za da ne ga ti va do res pon den te, do que eu,
e o dito ta be lião dou fé: E por este modo hou ve o dito de sem bar ga dor
estas per gun tas por fin das, e aca ba das, dan do ju ra men to ao res pon den te 
de ha ver fa la do ne las a ver da de pelo que res pe i ta va a di re i to de ter ce i ro,
e as si nou com o res pon den te, e o ta be lião José dos San tos Ro dri gues e
Ara ú jo, e o co ro nel Jo a quim Sil vé rio dos Reis, de po is de tudo lhes ser
lido, e o acha rem na ver da de. E eu Mar ce li no Pe re i ra Cle to, ou vi dor, e
cor re ge dor des ta co mar ca, e es cri vão no me a do para esta de vas sa o es crevi,
e as si nei.

Tor res / Mar ce li no Pe re i ra Cle to / Jo a quim José da Sil va Xa vi er /
Jo a quim Sil vé rio dos Reis / José dos San tos Roiz. / e Ar.º

Auto de con ti nu a ção de per gun tas fe i tas ao al fe res Jo a quim
José da Sil va Xa vi er.

Ano do nas ci men to de Nos so Se nhor Je sus Cris to de mil se te -
cen tos e no ven ta, aos de zo i to do mês de ja ne i ro nes ta for ta le za da ilha das 
Co bras ci da de do Rio de Ja ne i ro, aon de foi vin do o de sem bar ga dor José
Pe dro Ma cha do Co e lho Tor res, juiz des ta de vas sa, co mi go Mar ce li no Pe re i ra
Cle to, ou vi dor, e cor re ge dor da co mar ca do Rio de Ja ne i ro, e es cri vão no -
me a do para esta de vas sa, e o ta be lião José dos San tos Ro dri gues e Ara ú jo
para efe i to de con ti nu ar es tas per gun tas ao al fe res Jo a quim José da Sil va
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Xa vi er, que se acha pre so em cus tó dia na dita for ta le za, e sen do aí man dou
vir à sua pre sen ça ao dito al fe res Jo a quim José da Sil va Xa vi er, ao qual sen do
pre sen te con ti nu ou as per gun tas na for ma se guin te: e eu Mar ce li no Pe re i ra
Cle to, ou vi dor, e cor re ge dor da co mar ca do Rio de Ja ne i ro, es cri vão no me a do
para esta de vas sa o es cre vi. 

E sen do-lhe li das as per gun tas, que se lhe ha vi am fe i to, e per gun -
tan do-se-lhe se eram as mes mas, e de novo as ra ti fi ca va. 

Res pon deu que eram as mes mas, e de novo as ra ti fi ca va. 
E sen do-lhe ins ta do, que dis ses se a ver da de, à qual ti nha fal ta do

em todo o sen ti do; pois ne ga va o le van te, que se pre me di ta va fa zer na Ca pi -
ta nia de Mi nas Ge ra is, quan do ele era o ca be ça do mo tim, que con vi da va a
to dos quan tos po dia tão alu ci na da men te, que nem es co lhia pes so as nem
oca sião, e por isso deve di zer to das as pes so as que en tra vam no dito le van te,
e se di ção, ou pres ta vam para ela o seu con sen ti men to, e que co mu ni ca -
ções ha via para as po tên ci as es tran ge i ras, e por que vias, e tam bém quem
eram as pes so as do Rio de Ja ne i ro, que, fa vo re ci am, ou pre me di ta vam o
mes mo le van te, o que tudo ele res pon den te as se ve ra va às pes so as, que
que ria per su a dir. 

Res pon deu, que ele até ago ra ne gou por que rer en co brir a sua
cul pa, e não que rer per der nin guém; po rém que à vis ta das for tís si mas
ins tân ci as com que se vê ata ca do, e a que vê não pode res pon der di re -
tamente se não fal tan do cla ra, e co nhe ci da men te à ver da de, se re sol ve a
dizê-lo, como ela é: que é ver da de, que se pre me di ta va o le van te, que ele
respon den te con fes sa ter sido, quem ide ou tudo, sem que ne nhu ma
outra pes soa o mo ves se, nem lhe ins pi ras se co i sa al gu ma, e que ten do
pro je ta do o dito le van te, o que fi ze ra de ses pe ra do, por ter sido pre te ri do
qua tro ve zes, pa re cen do a ele res pon den te, que ti nha sido mu i to exa to
no ser vi ço, e que achan do-o para as di li gên ci as mais ar ris ca das, para as
pro mo ções, e au men to de pos tos acha vam a ou tros, que só po di am cam -
par por mais bo ni tos, ou por te rem co ma dres, que ser vis sem de em pe -
nho, por que o seu fur ri el está fe i to te nen te Va le ri a no Man so, que foi sol -
dado da com pa nhia dele res pon den te per to de seis anos está fe i to te nen te
da mes ma com pa nhia, Fer nan do de Vas con ce los, que foi ca de te seis
anos, sen do ele res pon den te já al fe res, está fe i to te nen te, Antô nio José de
Ara ú jo, que era fur ri el, sen do ele res pon den te al fe res está fe i to ca pi tão, e
To más Jo a quim, que foi al fe res ao mes mo tem po, que ele res pon den te,
está fe i to ca pi tão da sua mes ma com pa nhia, que a pri me i ra pes soa a
quem fa lou, pro pon do-lhe o in ten to da su ble va ção, e mo tim foi nes ta
cidade a José Álva res Ma ci el, fi lho do ca pi tão-mor de Vila Rica, o qual
apro vou o pro je to da pre me di ta da su ble va ção, e mo tim, e nes ta ci da de
do Rio de Ja ne i ro, aon de nes ta oca sião se en con trou com o dito José
Álva res Ma ci el não fa lou a pes soa al gu ma mais, e o modo por que fa lou
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ao dito José Álva res Ma ci el foi; por que ten do ele che ga do de Ingla ter ra, e 
indo ele res pon den te vi si tá-lo em ra zão de ser cu nha do do seu te nen -
te-co ro nel fa la ram so bre os co nhe ci men tos, que o dito José Álva res Ma ci el
ti nha ad qui ri do a res pe i to de ma nu fa tu ras, e mi ne ra lo gia, di zen do, que
os na ci o na is des ta Amé ri ca não sa bi am os te sou ros, que ti nham e que
podiam aqui ter tudo se sou bes sem fa bri car, pas sou de po is o res pon den te
a fa lar dos go ver nos, e como ve xa vam os po vos, e que tam bém ele era
um dos que i xo sos, ao que o dito José Álva res Ma ci el dis se, que pe las na -
ções es tran ge i ras por onde ti nha an da do, ou vi ra fa lar com ad mi ra ção de
não te rem se gui do o exem plo da Amé ri ca in gle sa; com este dito en trou o
res pon den te a lem brar-se da in de pen dên cia, que este país po dia ter, en -
trou a de se já-la, e ul ti ma men te a cu i dar no modo, por que po de ria isso
efe tu ar-se, e como es ta va para par tir para Vila Rica, e de fato par tiu; no
ca mi nho per gun tou ao co ro nel José Ai res Go mes em casa de quem pou -
sou, o como se da vam os po vos com o novo ge ne ral o ilus trís si mo, e ex -
ce len tís si mo vis con de de Bar ba ce na, e di zen do-lhe o dito co ro nel, que
mu i to bem, que ele era be lís si mo, dis se o res pon den te, que no prin cí pio
to dos eram bons, que an tes ele fos se um di a bo pior, que o an te ces sor o
ilus trís si mo, e ex ce len tís si mo Luís da Cu nha e Me ne ses; por que po de ria
as sim su ce der, que esta ter ra se fi zes se uma Re pú bli ca, e fi cas se li vre dos 
go ver nos, que só vêm cá en so par-se em ri que zas de três em três anos, e
quan do eles são de sin te res sa dos sem pre têm uns cri a dos, que são uns
ladrões, e que as po tên ci as es tran ge i ras se ad mi ra vam, de que a Amé ri ca 
por tu gue sa se não sub tra ís se da su je i ção de Por tu gal, e que elas ha vi am
de fa vo re cer este in ten to, ao que o dito co ro nel res pon deu, que este pro -
jeto era uma as ne i ra, e que sem pre ha via de ha ver um, que nos go ver -
nasse, lem bran do-se do di ta do, quan do nes te vale es tou, ou tro me lhor
me pare ce, e não se avan çou mais a con ver sa ção com o dito co ro nel José
Aires Go mes, nem ele res pon den te pre ten dia por en tra da mais do que fazer 
lem brar este pro je to, e por isso che gan do mais adi an te à fa zen da do Regis -
tro Ve lho pro cu rou o mes mo mé to do de con ver sa ção com o pa dre Ma nu el 
Rodri gues da Cos ta, o qual de po is de ou vir lhe dis se, que ele res pon den te
não sa bia bem o me lin dre da ma té ria, em que fa la va, que se de i xas se de
fa lar nela, que lhe po dia su ce der mal. 

Che gan do de po is a Vila Rica, pas sa dos três me ses pou co mais,
ou me nos; por que ele res pon den te es ta va do en te de um pé, e ven do que o
te nen te-coronel Fran cis co de Pa u la Fre i re de Andra de se opu nha, a que ele
res pon den te co bras se os seus sol dos, lhe me teu por em pe nho a seu cu nha -
do José Álva res Ma ci el, e jun ta men te para que o dito te nen te-coronel não
fos se seu ini mi go, pos te ri or men te tor nan do a fa lar com o dito José Álva res
Ma ci el tor na ram a renovar o pro je to, de que a Amé ri ca po dia ser uma Re pú -
bli ca, e vi ver in de pen den te de Por tugal, e as sen ta ram de fa zer a di li gên cia, a
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ver se se con se guia, para o que ajus ta ram, que o dito José Álva res Ma ci el seu 
cu nha do lhe fa las se pri me i ro nes ta ma té ria, e o dis pu ses se, e que depois dis so
ele res pon den te lhe fa la ria, como fez pro pon do-lhe este ne gó cio em uma
oca sião, que o dito tenen te-coronel es ta va do en te, ao que o dito te nen te-coro -
nel a prin cí pio res pon deu, es tra nhan do, e di zen do – Vos sa Mer cê fa la-me
nis so? – e pro cu ran do o res pon den te per su a di-lo melhor, lhe dis se, que o
ne gó cio só de pen dia da sua von ta de; por que no Rio de Ja ne i ro es ta vam dis -
pos tos, e só de se ja vam sa ber da de ter mi na ção dele dito te nen te-coronel, e
do par ti do, que ele to ma ria, so bre o que ele mas cou, e dis se a ele res pon -
dente, que já ou tro su je i to lhe ti nha fa la do na mes ma ma té ria, e que não
falasse em tal, e per gun tan do-lhe ele res pon den te quem era o su je i to, que já 
lhe ti nha fa la do na mes ma ma té ria, está em dú vi da se ele lhe dis se, que era
o pa dre Car los Cor re ia de To le do, vi gá rio da vila de São José, ou seu cu nha do
José Álva res Ma ci el.

De po is pas sa dos dias su ce deu pas sar ele res pon den te por casa 
do dito te nen te-coronel Fran cis co de Pa u la Fre i re de Andra de, e nela
achou o seu cu nha do José Álva res Ma ci el, e ao vi gá rio da vila de S. José,
Car los Cor re ia, como tam bém o dito José Álva res Ma ci el, e apro ve i tan -
do-se da oca sião, tor na ram a fa lar no mes mo ne gó cio, e a per su a dir ao
dito te nen te-coronel, que ele po dia efe tu ar-se, e ul ti ma men te to dos con -
vi e ram em que se fi zes se a se di ção, e le van te, fun da men ta dos na der ra -
ma, a qual ca u sa va um des gos to ge ral aos po vos, e os acha va dis pos tos
para en tra rem na dita se di ção; em ou tro dia se tor na ram, ele res pon den te,
e os so bre di tos a ajun tar em casa do dito te nen te-coronel, as sis tin do mais 
o pa dre José da Sil va de Oli ve i ra Ro lim, en tre os qua is to dos se en tra ram
a tra çar e ajus tar o modo por que se ha via de fa zer a dita su ble va ção, e
mo tim; e o te nen te-coronel Fran cis co de Pa u la Fre i re de Andra de dis se,
que vis to ele res pon den te ter as se gu ra do, que no Rio de Ja ne i ro ha via
um gran de par ti do, que fa vo re cia a su ble va ção, e mo tim, e a se guia, vi es se
ele res pon den te ao Rio de Ja ne i ro, e con du zis se para Mi nas aque las pes -
so as que o se gui am, e pro cu ras se per su a dir a ou tras; por que indo esta
gen te para a Ca pi ta nia de Mi nas já como em mo tim, ele dito te nen -
te-coronel, como che fe da tro pa, ha via de vir ao ca mi nho a re ba tê-los, e
opor-se-lhes, e em lu gar de o fa zer se uni ria à dita gen te, e com ela iria a
Vila Rica a dar prin cí pio à su ble va ção, e mo tim, ao que ele res pon den te
dis se que não po dia ser as sim; por quan to se ele sa ís se com gen te do Rio
de Ja ne i ro para fa vo re ce rem, e aju da rem o par ti do da se di ção, e le van te,
an tes des te se efe tu ar na Ca pi ta nia de Mi nas, po de ria vir ma i or par ti do
do povo da dita ca pi ta nia, e opo rem-se à gen te, que ele res pon den te le -
vas se, e fi car sem efe i to este so cor ro, com cujo voto con cor dou o co ro nel
Iná cio José de Alva ren ga, que su pos to não es ti ves se des de o prin cí pio
pre sen te a esta con ver sa, con tu do, foi cha ma do por um es cri to, que lhe
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es cre veu o vi gá rio da vila de S. José, Car los Cor re ia de To le do, e vin do,
foi-lhe re con ta da toda a con ver sa ção, a acres cen tou, que pri me i ro, que
tudo se de via fa zer o le van te em Mi nas Ge ra is, e de po is pro cu ra rem-se
os so cor ros do Rio de Ja ne i ro. 

Na con ver sa ção cada um dos as sis ten tes dis se o que lhe pa re -
ceu, lem bran do o mé to do, e modo, como se de ve ria fa zer o le van te, o que 
era en con tra do pe los ou tros, con for me as ra zões de di fi cul da de que lem -
bra vam o que ele res pon den te não ex põe com toda a in di vi du a ção; por -
que não está to tal men te cer to des sas mi u de zas, e só con ser vou, e con ser va 
na me mó ria as co i sas prin ci pa is, em que se as sen tou, como foi, o ir ele
res pon den te à Ca cho e i ra pren der o ge ne ral, e fa zê-lo con du zir com sua
fa mí lia para fora do dis tri to de Mi nas, di zen do que se fos se em bo ra, e
dis ses se em Por tu gal, que já cá se não ca re cia de go ver na do res; esta foi a
últi ma re so lu ção não obs tan te ha ver quem lem bras se, que não ha via
levante sem ca be ça fora, que se gun do a lem bran ça dele res pon den te, foi
ou José Álva res Ma ci el, ou o pa dre José da Sil va de Oli ve i ra Ro lim; mas
ele res pon den te não as se ve ra com toda a cer te za, que não fos sem al gum
ou tro fora dos que aci ma dis se, e só está cer to que ele res pon den te não
con ve io na pro po si ção, e dis se que a ma tar-se al gum fos se o ca be ça de
escova, de no mi na do as sim ao aju dan te-de-ordens Antô nio Xa vi er de
Resende, por an dar com se te cen tos ne gó ci os logo que che gou. Que ti ra -
do o go ver no ao ge ne ral se de i ta ria um ban do em nome da Re pú bli ca,
para que to dos con cor das sem, e se guis sem o par ti do dela, isto era em
lugar da fala, que se ha via de fa zer ao povo; por que ten do-se fa la do, em
que era ne ces sá rio ha ver um ca be ça, res pon deu o co ro nel Iná cio José de
Alva ren ga, que se não que ria na que la ação ca be ça; mas sim se rem to dos
ca be ças, e um cor po uni do. 

O tenen te-coronel Fran cis co de Pa u la Fre i re de Andra de dis se,
que fa la ria ao te nen te-coronel Do min gos de Abreu Vi e i ra para dar a pól -
vo ra que pu des se; o pa dre José da Sil va Oli ve i ra Ro lim tam bém dis se que
man da ria vir al gu ma pela Ba hia, e as sen tou-se em que se ria necessá ria a
pól vo ra; por que o res pon den te su pos to lhes fa ci li ta va o par ti do do Rio
de Jane i ro, con tu do não os en ga na va, nem lhes as se gu ra va que ele es ta va
cer to; por que não sa bia se na dita ci da de se que re ria, ou não se guir este
par ti do. 

Assen tou-se mais na dita con ver sa ção, que José Álva res Ma ci el
fa ria a pól vo ra, e es ta be le ce ria al gu mas ma nu fa tu ras pelo tem po adi an te,
que o vi gá rio da vila de S. José ca pa ci ta ria gen te para en trar na se di ção, e
mo tim, e o mes mo ha via de fa zer ele res pon den te por onde pu des se, que o
co ro nel Iná cio José de Alva ren ga da ria gen te da com pa nhia, e o pa dre José
da Sil va de Oli ve i ra Ro lim do Ser ro do Frio, no que con vi e ram os so bre di tos:
e fa lan do ele res pon den te, em que a nova Re pú bli ca que se es ta be le ces se
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de via ter ban de i ra dis se que como Por tu gal ti nha nas suas por ar mas as cin co 
cha gas, de vi am as da nova Re pú bli ca ter um triân gu lo, sig ni fi can do as três
pes so as da San tís si ma Trin da de; ao que o co ro nel Iná cio José de Alva ren ga
dis se que não, e que as ar mas para a ban de i ra da nova Re pú bli ca de vi am 
ser um ín dio de sa tan do as cor ren tes com uma le tra la ti na, da qual ele res -
pon den te se não lem bra, e que tudo fi cas se so pi to, e em sus pen so até se
lan çar a der ra ma, se achas sem que com ela fi ca va o povo dis pos to para
se guir à se di ção, e mo tim; es tan do ele res pon den te, e os so bre di tos nes ta
con ver sa ção che gou o de sem bar ga dor To más Antô nio Gon za ga, e com a
sua vin da to dos se ca la ram, e se fo ram em bo ra. 

Em con se qüên cia do ajus te, de que ele res pon den te ca pa ci tas se, e 
se du zis se as pes so as, que pu des se para en tra rem na su ble va ção, e mo tim,
pro cu rou ele res pon den te fa lar a al gu mas pes so as, usan do da arte, que lhe
pa re cia ne ces sá ria con for me os ca rac te res de las, e apro ve i tan do as oca siões
que se lhe ofe re ci am para isso: uma das pes so as a quem fa lou foi ao ca pi tão
Vi cen te Vi e i ra da Mota, não tan to por ele, como para ver se re du zia a João
Ro dri gues de Ma ce do, de quem é ca i xe i ro, por ser este ben quis to, e ser de -
ve dor de uma gran de soma de di nhe i ro à Fa zen da Real, o que o po de ria fa -
zer con vir no in ten to; mas o dito ca pi tão Vi cen te Vi e i ra da Mota, nem con -
ve io, nem con sen tiu que se pro cu ras se os me i os de fa lar a João Ro dri gues
de Ma ce do: tam bém fa lou a José Jo a quim da Ro cha, que igual men te dis se
que nem que ria sa ber de se me lhan te ne gó cio, e a oca sião, que teve de lhe
fa lar, foi ter con ver sa do com ele, por ser mu i to cu ri o so de ma pas, quan tas
al mas te ria a Ca pi ta nia de Mi nas Ge ra is, e de po is se guiu o dis cur so, di zen do
que se po di am go ver nar me lhor, pas san do a Amé ri ca a ser Re pú bli ca: fa -
lou a Sal va dor do Ama ral Gur gel na oca sião, que este lhe con tou ter ido para
cima da co mar ca do Rio de Ja ne i ro, por ser per se gui do pelo ou vi dor da co -
mar ca Fran cis co Luís Álva res da Ro cha, e di zen do-lhe ele res pon den te o
pen sa men to, em que an da va, lhe pe diu al gu mas car tas para su je i tos do Rio
de Ja ne i ro, que vis se eram asa dos para o in ten to, o qual as pro me teu, po rém
não as deu: tam bém fa lou ao te nen te-co ro nel Do min gos de Abreu Vi e i ra,
em oca sião que ele foi vi si tar ao res pon den te; po rém logo que lhe fa lou se
ben zeu, di zen do meu com pa dre vos sa mer cê está do i do, e foi sa in do, con -
tu do, de po is sou be ele res pon den te, que foi ca pa ci ta do para en trar no le van te
pelo te nen te-co ro nel Fran cis co de Pa u la Fre i re de Andra de, e pelo pa dre
José da Sil va de Oli ve i ra Ro lim, meten do-lhe na ca be ça que na der ra ma lhe
ha vi am de to car seis mil cru za dos.

De po is dis se a ele res pon den te o pa dre José da Sil va de Oli ve i ra 
Ro lim, que o co ro nel Iná cio José de Alva ren ga dis se ra que o te nen te-co ro -
nel Fran cis co de Pa u la Fre i re de Andra de man da va di zer a ele res pon den te, 
que não fa las se mais a pes soa al gu ma, e que às que ti nha fa la do, se pu des se 
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as des va ne ces se; por que po di am não ter efe i to a su ble va ção, e mo tim, e que 
só de po is de pos ta a der ra ma se ha via de ver se a dita su ble va ção se fa zia. 

Pas sa dos al guns dias veio o res pon den te para o Rio de Ja ne i ro,
por ca u sa de lhe te rem che ga do uns re que ri men tos de Lis boa a res pe i to de
umas águas, e no ca mi nho não de i xou de fa lar, quan do se lhe ofe re ceu oca -
sião, e se fa la va em der ra ma. Uma das pes so as a quem fa lou, foi ao ca pi -
tão João Dias da Mota, o qual res pon deu que o es ta be le ci men to da Re pú bli ca 
não se ria mau; po rém, que ele nem se me tia nis so, nem de tal que ria sa ber.
Tam bém fa lou na der ra ma, e no modo por que a Amé ri ca se po dia fa zer Re -
pú bli ca no sí tio da Var gi nha em casa do es ta la ja de i ro João da Cos ta, es tan do
pre sen te um vi an dan te fra ca-rou pa cha ma do Antô nio de Oli ve i ra Lo pes, o
qual pa re ceu abra çar o sis te ma que o res pon den te se guia; por que dis se que
em ele res pon den te ten do onze, que abra ças sem o seu par ti do, fi zes se con ta 
com ele, que eram doze, e be be ram à sa ú de dos no vos go ver nos; mas não
sabe ele res pon den te se isto era com âni mo ver da de i ro, ou se se ria por
con vir com ele res pon den te em ra zão des te lhe ir pa gan do os gas tos até
Vila Rica, e é cer to que o dito es ta la ja de i ro ou viu toda a con ver sa ção, mas
não lhe lem bra a ele res pon den te co i sa por onde pos sa di zer se ele abra çou
o par ti do. No sí tio das Ce bo las fa lou o mes mo pe ran te o fur ri el de Arti lha ria
des ta ci da de, Ma nu el Luís Pe re i ra, o qual não deu as sen so ao par ti do que ele 
res pon den te pro pu nha.

Che gou a esta ci da de, e nela fa lou ao aju dan te do Re gi men to de
Arti lha ria João José Nu nes Car ne i ro, o qual o des per su a diu, di zen do-lhe
que não sa bia no que se me tia, que o que lhe pro pu nha eram co i sas em que
se não fa la va. Tam bém fa lou pe ran te Va len tim Lo pes da Cu nha, e sua irmã
Mô ni ca Ma ria do Sa cra men to, e Je rô ni mo de Cas tro e Sou sa, por oca sião de
se que i xar um sol da do, que não po dia con se guir a sua ba i xa; mas tam bém
ne nhum apro vou o dis cur so, e pro po si ção dele res pon den te, e que isto é
tudo quan to se pas sou nes ta ma té ria, e que po de ria al gu ma pes soa ou vir
fa lar a ele res pon den te nes ta ma té ria; po rém, que dela não se re cor da, an tes 
se ad mi ra de ter vis to, que não tem es ca pa do o mí ni mo pas so que o res pon -
den te des se, que não te nha sido sa bi do pelo juiz des ta de vas sa, e por isso se 
per su a diu, que as sim que ria Deus que se sou bes se; pelo que se re sol veu a
di zer toda a ver da de in ge nu a men te. 

E sen do ins ta do, que dis ses se a ver da de; pois ain da que ti nha dito
al gu mas co i sas, não ti nha dito tudo, como de via; por que sa ben do ele res -
pon den te, que ti nha en tra do nes ta con ju ra ção o dou tor Cláu dio Ma nu el da
Cos ta e o de sem bar ga dor To más Antô nio Gon za ga, não o ti nha de cla ra do,
e tam bém ten do dito que o Rio de Ja ne i ro todo, prin ci pal men te os ho mens 
de ne gó cio, eram des te par ti do, e que as na ções es tran ge i ras da vam au xi lio,
não de cla rou nada a este res pe i to, o que ago ra deve fa zer com to das as cir -
cuns tân ci as e in di vi du a ção. 
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Res pon deu que a res pe i to do dou tor Cláu dio Ma nu el da Cos ta é
cer to que ele res pon den te fa la ra; mas ele não ad mi tiu o con vi te, an tes dis se
que ele res pon den te an da va pro cu ran do per der al guém, e que não sa bia no
que se me tia, e não ter de cla ra do isto na sua an te ce den te res pos ta foi por es -
que ci men to; por que ago ra, como já dis se, não ocul ta a mais leve co i sa da
ver da de, que a fal tar a ela se ria para se des cul par, o que não faz. E quan to ao
de sem bar ga dor To más Antô nio Gon za ga, so bre o qual lhe têm sido fe i tas
tan tas ins tân ci as, de cla ra que ab so lu ta men te não sabe que ele fos se en tra do, 
e nun ca ele res pon den te lhe fa lou em tal pelo te mer, e lhe pa re ce que ele
não era en tra do em ra zão de ver, como já dis se, que quan do ele en trou em
casa do te nen te-co ro nel Fran cis co de Pa u la Fre i re de Andra de na oca sião,
que se ti nha es ta do a fa lar nes ta ma té ria, to dos se ca la ram, e a ele se não
con tou co i sa al gu ma, e que ele res pon den te não tem ra zão ne nhu ma de o fa -
vo re cer; por que sabe que o dito de sem bar ga dor era seu ini mi go por uma
que i xa que o res pon den te fez dele ao ilmº. e exmº. ge ne ral Luís da Cu nha, não 
obs tan te o que ele res pon den te con fes sa, que to dos o acla ma vam por bom
mi nis tro, e ele mes mo res pon den te as sim o diz, e as sim o dis se vá ri as ve zes
até ao seu mes mo su ces sor. E que quan to ao Rio de Ja ne i ro, e ao so cor ro das 
na ções es tran ge i ras con fes sa ele res pon den te tê-lo dito a al gu mas pes so as,
mas era idéia para me lhor per su a dir àque las a quem fa la va; por que na re a -
li da de nem ti nha nes ta ci da de par ti do, nem fa lou mais que as pes so as, que
já dis se, e tan to co nhe ceu, que não po dia fa zer nada pelo res pe i to que to dos 
ti nham ao ilus trís si mo e ex ce len tís si mo vice-rei, e que qual quer co i sa que
se fa las se, ele o sa be ria logo, que as sim mes mo o dis se ao co ro nel Jo a -
quim Sil vé rio dos Reis, des va ne cen do-o, quan do o dito co ro nel dis se a ele
res pon den te nes ta ci da de, que lhe vi nha aju dar a fa zer par ti do. 

E sendo ins ta do, que dis ses se as mais pes so as, a quem ti nha co mu -
ni ca do o in tento, como era a Manuel Jo a quim de Sá Pin to do Rego For tes,
Ma nu el José de Mi ran da, que lhe ti nham dado car tas para ser au xi li a do
na fu gi da, que pre ten dia fa zer, pelo mes tre-de-campo Iná cio de Andra de, e
a Do min gos Fer nan des Cruz, que o ocul tou em casa. 

Res pon deu que ne nhum de les sa bia nada; por que nem ele res -
pon den te já tra ta va de se me lhan te ne gó cio, nem cu i da va se não em se re ti rar;
e só pe diu a car ta a Ma nu el Jo a quim de Sá Pin to do Rego For tes com o fun -
da men to de ter tido mal do ilus trís si mo e ex ce len tís si mo vice-rei, e com o
mes mo fun da men to pe diu ou tra a Ma nu el José de Mi ran da o dito Ma nu el
Jo a quim de Sá Pin to do Rego For tes para ele res pon den te ser au xi li a do na
fu gi da; e Do min gos Fer nan des Cruz ocul tou a ele res pon den te em sua casa
por em pe nho, que lhe me teu, e que era toda a ver da de. 

E por esta for ma hou ve o dito de sem bar ga dor por ora es tas
per gun tas por fin das, e aca ba das, e as si nou com o ta be lião José dos San tos
Ro dri gues e Ara ú jo, e o res pon den te de po is des tas lhe se rem li das e as
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achar na ver da de, como ti nha res pon di do, e o dito de sem bar ga dor deu o
ju ra men to ao res pon den te de ha ver nes tas per gun tas fa la do ver da de pelo
que res pe i ta a di re i to de ter ce i ro. E de cla ro que o res pon den te es te ve a es tas
per gun tas li vre de fer ros, e em li ber da de. E eu Mar ce li no Pe re i ra Cle to, ou vi dor
e cor re ge dor da co mar ca do Rio de Ja ne i ro, e es cri vão no me a do para esta
de vas sa o es cre vi e as si nei.

Tor res / Mar ce li no Pe re i ra Cleto /  Joaquim  José da Sil va Xa vi er / 
 José dos San tos Roiz. / e Arº 

Auto de con ti nu a ção de per gun tas fe i tas ao al fe res Jo a quim
José da Sil va Xa vi er. 

Aos qua tro dias do mês de fe ve re i ro de mil se te cen tos e no ven ta, 
nesta for ta le za da ilha das Co bras, ci da de do Rio de Ja ne i ro, onde foi vin do o
desem bar ga dor José Pe dro Ma cha do Co e lho Tor res co mi go es cri vão
nome a do Ma nu el da Cos ta Cou to, nos im pe di men tos do ou vi dor da comarca 
Mar ce li no Pe re i ra Cle to, es cri vão des ta de vas sa, e o ta be lião José dos San tos 
Ro dri gues Ara ú jo para efe i to de as sis tir à con ti nu a ção des tas per gun tas fe i tas 
ao réu o al fe res Jo a quim José da Sil va Xa vi er e sen do se pro ce deu na con ti nu a -
ção das mes mas per guntas de que para cons tar fiz este ter mo eu Ma nu el da
Cos ta Cou to, es cri vão das ape la ções e agra vos no me a do no im pe di men to
do ou vi dor o es cre vi. 

E sen do-lhe li das as per gun tas re tro e per gun ta do se eram as
mes mas e as ra ti fi ca va. Res pon deu que sim, ra ti fi ca va o que ul ti ma men te
ti nha dito no que ti nha fa la do in te i ra men te a ver da de. 

E sen do ins ta do que dis ses se a ver da de mais com ple ta men te
pois ain da ti nha de i xa do de de cla rar quem era um clé ri go a quem cha ma vam 
dou tor e ou tro su je i to do rio das Mor tes que es ta vam em casa do es ta la ja -
de i ro João da Cos ta Ro dri gues, mo ra dor na Var gi nha, com quem o res pon -
den te con ver sou con ver sas se di ci o sas a res pe i to do le van te, di zen do que
ti nha pes soa mu i to gran de e de ca rá ter que ago ra deve de cla rar quem era e
quem eram os mais su je i tos, que se acha vam na dita con ver sa ção tudo com
in di vi du al cla re za. 

Res pon deu que já ti nha dito que a con ver sa ção, que ti ve ra na que le
sí tio da Var gi nha, fora uni ca men te com o pi lo to Antô nio de Oli ve i ra Lo pes,
que era um po bre ho mem a quem ele res pon den te fa vo re cia e lhe fa zia os
gas tos na jor na da e o es ta la ja de i ro dono da casa, o dito João da Cos ta, sem
que ali es ti ves se mais pes soa al gu ma e que ele res pon den te, sim, fa lou nes sa
oca sião em um dou tor e ou tras pes so as do rio das Mor tes con tan do como
um caso, que lhe ti nha su ce di do de se que re rem opor ao que ele res pon -
den te di zia so bre a der ra ma e o le van te e que de po is fi ca ram con ven ci dos
con fes san do que ele res pon den te ti nha ra zão e que eles es ta vam pelo mes mo,
po rém tal não ti nha su ce di do, era só fi gu ra e idéia ar ma da para per su a dir, o 

326 Pa u lo  Bo na vi des e Ro ber to Ama ral



que ele res pon den te fa zia pe los mo dos que lhe pa re ci am mais pró pri os con -
for me as pes so as com quem fa la va e que, se al gu mas ve zes di zia ele res pon -
den te ti nha pes soa gran de de ca rá ter, era na in te li gên cia dele res pon den te
por ser en tra do o seu te nen te-co ro nel Fran cis co de Pa u la Fre i re, que ele re pu -
ta va por pes soa gran de. 

E sen do mais ins ta do para que dis ses se quem era o ca be ça, por -
que a su ble va ção não ha via de ser fe i ta sem isso e quem ha via de fa zer as
leis, que cons ta va ti nham sido en car re gadas ao de sem bar ga dor To más Antô -
nio Gon za ga; e tam bém qua is eram as pes so as que se haviam de ma tar, e de
que modo. 

Res pon deu que já ti nha dito não ha via ca be ça al gum, que o réu
res pon den te fora sim o pri me i ro que fala ra na ma té ria con ver san do a res -
pe i to da der ra ma, os mais fo ram seguin do, e apro van do mas sem ne nhum 
se fa zer ca be ça e na re a li da de sem pre a co i sa fi cou como meia fe i ta no ar
ain da de po is no ad jun to, que ti ve ram os só ci os na casa do te nen te-coronel
Fran cis co de Pa u la, de for ma que nem com ple ta men te se as sen tou que pes -
so as se ha vi am, ou não, de ma tar, inda mes mo a res pe i to do ex ce len tís si mo
ge ne ral go ver na dor, que al guns te mi am que não sen do ele mor to se unis se o
povo ao seu par ti do e ele res pon den te disse que es ta va pron to para a ação
mais ar ris ca da, mas que sem o ma tar se obri ga va a pôr fora da ca pi ta nia e
se qui ses sem, de po is de lhe ti ra rem o go ver no, não ha via que te mer e o po -
di am con ser var indo para uma das ses ma ri as dele res pon den te, que lhe da -
ria por que na tu ral men te ele te me ria ir para Por tu gal ten do cá tido tão mau
su ces so. Que en quan to às leis fa lou-se que se ha via de fa zer de po is mas não 
sabe que se en car re gas se a pes soa al gu ma e me nos ao de sem bargador Gon -
za ga no qual nun ca ou via fa lar e se per su a de, que de tal não sa bia por que
quando en trou em casa de Fran cis co de Pa u la se in ter rom peu a con ver sa
em que se es ta va de le van te e se não fa lou mais nele o que não su ce de ria se
ele fos se sa be dor, é ver da de que Jo a quim Sil vé rio nes ta ci da de dis se a ele
res pon den te que o dito de sem bar ga dor Gon za ga era en tra do do que ele res -
pon den te se ad mi rou e ain da hoje mes mo se não ca pa ci ta e é cer to, que nem 
o en co bre por ami za de por que era seu ini mi go, nem pelo res pe i to por que a
ser por isso en co bri ria ao seu te nen te-coronel a quem tri bu ta ma i or res pe i to, 
e o mes mo Jo a quim Silvé rio dos Reis dirá se o respon den te al gu ma vez lhe 
fa lou no dito de sem bar ga dor Gon za ga, sen do cer to que ele respon den te
lhe fa la va com fran que za e sin ce ri da de. 

E sen do mais ins ta do para que dis ses se a ver da de que ocul ta -
va a res pe i to do par ti do que ti nha nes ta ci da de do Rio de Ja ne i ro, e das
cor res pon dên ci as que ha vi am para as po tên ci as es tran ge i ras e que so -
cor ros se es pe ra vam de lá, o que ele ha via de sa ber mu i to bem, e deve
de cla rar. 
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Res pon deu que como já ti nha dito, se a al gu mas pes so as ele fa -
la va em par ti do que ti nha nes ta ci da de do Rio de Ja ne i ro e em so cor ros es -
tran ge i ros que se es pe ra vam, era idéia para per su a dir a al gu mas pes so as e
tan to é isto as sim, que aos mes mos só ci os ele fa lou mais de sen ga na do di -
zen do que não ti nha par ti do, mas que o ha via de bus car, ao que hou ve
quem res pon des se que ao cer to não sabe quem foi (mas se per su a de foi o
co ro nel Alva ren ga) que era en ga no vir a esta ci da de bus car o par ti do por -
que o ex ce len tis sí mo vice-rei não era para gra ças e as sim que tem dito tudo
quan to sabe como já de cla rou nem ocul ta co i sa al gu ma de po is de se ter re sol -
vi do a di zer a ver da de e por mais ins tân ci as que lhe fo ram fe i tas sem pre per -
sis tiu no mes mo. 

E por esta for ma hou ve ele de sem bar ga dor es tas per gun tas
por fe i tas e sen do-lhe li das as achou es ta rem con for mes de po is de de fe -
ri do o ju ra men to que re ce beu pelo que res pon deu a res pe i to de ter re i ro
e de tudo man dou fa zer este auto que as si nou com ele mi nis tro e o ta be -
lião e eu Ma nu el da Cos ta Cou to, es cri vão no me a do que o es cre vi e as -
si nei. 

Tor res / Ma nu el da Cos ta Cou to /
Jo a quim José da Sil va Xavier  /  José dos San tos Ro dri gues Ara ú jo

Per gun tas que mais se conti nu a ram ao so bre di to alferes Jo a -
quim José da Sil va Xavi er. 

Ano do nas ci men to de Nos so Se nhor Je sus Cris to de mil se te cen -
tos e no ven ta e um, aos qua tor ze dias do mês de abril do dito ano, nes ta ci -
da de do Rio de Ja ne i ro, na for ta le za da ilha das Co bras, onde foi vin do o de -
sem bar ga dor con se lhe i ro Se bas tião Xa vi er de Vas con celos Cou ti nho, chan ce -
ler da Re la ção des ta ci da de, e juiz da co mis são ex pe di da con tra os réus da
con ju ra ção de Mi nas Ge ra is, co mi go Fran cis co Luís Álva res da Ro cha, de -
sem bar ga dor dos Agravos da dita Re la ção e es cri vão da mes ma co mis são, 
e o ou vi dor atu al des ta co mar ca, Marce li no Pe re i ra Cle to, de sem bar ga dor
no me a do da Re la ção da Ba hia, e es cri vão das de pen dên ci as da mes ma co -
mis são, para efe i to de con ti nu ar as per gun tas ao réu da dita con ju ra ção, Jo -
a quim José da Sil va Xa vi er, pre so na mes ma for ta le za; e mandando vir à
sua pre sen ça o dito réu lhe con ti nu ou as per gun tas na for ma seguin te. 

E pergun ta do se era o pró prio Jo a quim José da Sil va Xa vi er, a
quem se ti nham feito as per gun tas, que cons tam des te auto. 

Res pon deu que era o mes mo. 
E sen do-lhe li das as per gun tas aci ma do auto pre ce den te, ou

an te ri or ao ter mo ime di a to, e per gun ta do se eram as mes mas as res pos tas
que a elas ti nha dado, e se as ra ti fi ca va. 

Res pon deu que são as mes mas, e as ra ti fi ca, po rém, que tem
al gumas de cla ra ções que fa zer. 
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E per gun ta do que de cla ra ções ti nha de fa zer. 
Res pon deu que, na par te em que di zia que re co lhen do-se des ta

ci da de para Mi nas, fa la ra pas sa dos três me ses a José Álva res Ma ci el, para
que re du zis se seu cu nha do Fran cis co de Pa u la Fre i re de Andra de para que
abra ças se o pro je to de es ta be le ci men to da Re pú bli ca da dita Ca pi ta nia de
Mi nas, fora equi vo ca ção, e per tur ba ção dele res pon den te: por quan to re fle -
tin do de po is me lhor, no que ti nha pas sa do, se lem bra que não fa la ra ao dito 
José Álva res só, mas que lhe ti nha fa la do na ver da de a pri me i ra vez que se
reco lheu, digo de po is que se re co lheu des ta ci da de a Mi nas em casa do
tenen te-coronel Fran cis co de Pa u la Fre i re de Andra de, es tan do este pre -
sen te, e o vi gá rio de S. José Car los Cor re ia de To le do; e nes ta oca sião, en tre
todos os que es ta vam, foi a pri me i ra vez que em Mi nas se fa lou no pro je to
do es ta bele ci men to da Re pú bli ca, e nos me i os, que para isso po de ria ha ver e
que agora lhe não lem bra va mais de cla ra ção al gu ma que fi zes se so bre as
per gun tas e res pos tas que deu aci ma di tas, e as ra ti fi ca va. 

E sen do per gun ta do pe las pa la vras, e for ma da prá ti ca, que teve
com as pes so as, a quem diz, que fa la ra a res pe i to do es ta be le ci men to da
Re pú bli ca, como foi a José Ai res Gomes, ao pa dre Ma nu el Ro dri gues da
Cos ta, a José Jo a quim da Ro cha e a Sal va dor do Amaral Gur gel. 

Res pon deu que a José Ai res Go mes fa la ra re co lhen do-se des ta ci -
da de para Mi nas, pouco mais ou me nos se gun do sua lem bran ça pelo modo
se guin te: que lhe per gun ta ra como se da vam com o novo go ver na dor de
Mi nas, o vis con de de Bar ba ce na; e que o dito José Ai res lhe dis se ra que se
da vam com ele mu i to bem, e que era mu i to bom; ao que ele res pon den te
repli cou, que an tes ele fos se um de mô nio; por que se dis po ri am as co i sas ao
es ta be le ci men to de uma Re pú bli ca: e que ago ra com a nova der ra ma se de -
ses pe ra ri am os po vos para fa zer al gum le van te, ou o po de ri am fa zer; e que
nas na ções es tran ge i ras se ad mi ra vam do sos se go des ta Amé rica, ven do o
exemplo des ta Amé ri ca, digo exem plo da Amé ri ca in gle sa; re fe rin do o
mes mo, que ti nha ou vi do nes ta ci da de a José Álva res Ma ci el; e que se fa -
zen do a Re pú bli ca, talvez ficaria me lhor o país de Mi nas; ao que o dito José
Ai res Go mes res pon deu, o que fica dito nas per guntas an te ce den tes. E que ao 
pa dre Ma nu el Ro dri gues da Cos ta fa la ra pou co mais ou me nos por esta
mes ma for ma, e com as mes mas pa la vras; ao que o dito pa dre lhe res pon -
deu que não fa las se em tal, que não sa bia em que se me tia, nem eram co i sas
que ti vessem ca mi nho; ao que ele respon den te re pli cou, que bem po dia ser
fa zer-se uma Re pú bli ca; ao que o dito pa dre res pondeu, que pa ne la de mu i tos 
era bem co mi da, e mal me xi da, e com o dito pa dre não teve mais prá ti ca al -
gu ma. E que es tas con ver sas, que teve com es ses dois su je i tos, foi re co -
lhendo-se des ta ci da de por dias do mês de agos to. – Que a José Jo a quim da
Ro cha fa lou em dias do mês de mar ço, estando para vir para esta ci da de, e
sa ben do que ele era mu i to cu ri o so de ma pas, lhe pergun tou quan tas al mas te -
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ria a Ca pi ta nia de Mi nas; e res pon den do-lhe o dito José Jo a quim da Ro cha,
que te ria tre zen tas e tan tas mil al mas; ele res pon den te lhe re pli cou que com 
tan ta gen te bem se po dia fa zer uma Re pú bli ca, ao que o dito José Jo a quim
lhe res pon deu que não fa las se em tal, que não eram co i sas que se dis ses -
sem. Que a João Dias da Mota fa la ra vin do já de ca mi nho para esta ci da de
com a mo ti vo de tra ta rem a res pe i to da der ra ma; e en tão ele res pon den te
lhe dis se que iam aper tan do tan to com o povo, que ain da este de ses pe ra do
ha via de fa zer al gum le van te, e es ta be le cer a Re pú bli ca; ao que o dito João
Dias res pon deu, que isso não se ria mal; e re pli can do ele res pon den te, que
se no caso que se fi zes se, que re ria ele en trar; res pon deu, que se não me tia
em tal, que Deus o li vras se; e com o dito João Dias da Mota não teve mais
con versação al gu ma. E que com Sal va dor do Ama ral Gur gel fa lou pou cos
dias, an tes de partir para esta cidade; por oca sião de lhe ir pe dir um di ci o ná -
rio fran cês; por que an tes dis so o não co nhecia; e di zen do-lhe o dito Sal va dor
do Ama ral que era do Rio, don de ti nha ido per se gui do pelo ou vi dor des ta
comarca; ele res pon den te en tão apro ve i tan do a oca sião, ven do que ele era
dos escan da li za dos, lhe dis se que to dos fa zi am o que que ri am, e que tan to
ha vi am de aper tar com a gen te que, de ses pe ra dos, ha vi am de fa zer al gum
le van te, e es ta be le cer uma Re pú bli ca; e res pon den do-lhe o dito Sal va dor do
Ama ral, que não se ria mal; ele res pon den te, apro ve i tan do-se da ocasião, e
ven do que era do Rio, lhe dis se que po dia dar-lhe car tas para al gu mas
pesso as, da que las que jul gas se mais asa das para en trar nes te ne gó cio; e
suposto que o dito Sal va dor lhe res pon deu, que lhe da ria as di tas car tas,
con tu do nem as deu, nem ele res pon den te lhas pe diu nem tor nou a vê-lo. –
E esta é a for ma das prá ti cas que teve com os so bre di tos.

E cons tan do das per gun tas an te ce den tes, que ele res pon den te
ti nha dito que se ti nha re co lhido uma no i te em casa de Do min gos Fer nan -
des temen do ser pre so, por em pe nho, que lhe me teu, e não cons tan do da
pes soa, que fez esse em pe nho, foi per gun ta do para que decla ras se quem
era a pes soa, que se em pe nhou com o dito Do min gos Fer nan des para que o
ocul tas se, e o mo ti vo, que dis se a mes ma pes soa, e que ti nha para se
ocul tar.

Res pon deu que a pes soa a quem fa lou para que o es con des se
uma no i te, foi uma vi ú va cha ma da Iná cia de Tal, que mo ra va ao pé da igre -
ja da Mãe dos Ho mens, po rém, que esta não o re co lhe ra em sua casa, por
ser vi ú va; po rém, que por sua con ta tor nou a fa lar ao dito Do min gos Fer -
nan des, que o re co lheu; que a ra zão que teve para se va ler da dita Iná cia, foi 
por ter cu ra do uma fi lha de uma mo lés tia, que teve em um pé, por ter al -
gu ma in te li gên cia de cu ra ti vo, e jul gan do que ela lhe es ta ria obri ga da por
este mo ti vo, foi a ra zão por que se va leu dela; e a ca u sa que lhe as si nou
para que rer es con der-se, foi por se ter fe i to uma mor te em Mi nas, na qual
en ten dia que es ta va cul pa do, e que por esse mo ti vo o que ri am pren der; e
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esta fi gu ra, que le van tou, foi o mes mo que tam bém dis se ao mes mo Do -
min gos Fer nan des. 

Foi mais per gun ta do qual fora a ra zão por que se es con de ra; por -
que se re ti ra ra com ar mas, que pe diu em pres ta das, e com âni mo de se me ter
pe los ma tos. 

Res pon deu que es tan do nes ta ter ra tam bém Jo a quim Sil vé rio
dos Reis, que sa bia dos ajus tes fe i tos em Mi nas en tre ele res pon den te e os
mais Con ju ra dos, con ver sa va fran ca men te com o dito Jo a quim Sil vé rio, e
que este lhe dis se ra que o vi ce-rei des te Esta do an da va com gran de cu i da do 
so bre ele res pon den te, que ti ves se con ta em si, que se re ti ras se, por que mais 
dia menos dia, se ele res pon den te se não re ti ras se, se ria pre so; pois se
per su a dia que o vice-rei sa bia da ma té ria dos ajus tes fe i tos em Mi nas; e que 
por esta ra zão ele res pon den te se escon de ra, e tra ta ra de se re ti rar pe los
ma tos, ar ma do com um ba ca mar te, que pe di ra ao por ta-estandarte Fran -
cis co Xa vi er Ma cha do. 

E por ora lhe não fez mais per gun tas, e sen do-lhe li das as
acima di tas as achou es ta rem na ver da de, como res pon di do ti nha, e lhe
de fer iu ju ra men to, pelo que res pe i ta a ter ce i ro, o dito mi nis tro, que as as -
si nou com o réu e o ou vi dor da co mar ca, Mar ce li no Pe re i ra Cle to; e de -
cla ro com este que o dito réu es te ve a es tas per gun tas li vre de fer ros. E
eu Fran cis co Luís Álva res da Ro cha, es cri vão da co mis são, que a es cre vi
e as si nei. 

Vas con ce los / Fran cis co Luís Álva res da Ro cha / 
Mar ce li no Pe re i ra Cleto /  Joaquim José da Sil va Xa vi er 

Auto de con ti nu a ção de per gun tas fe i tas ao al fe res Jo a quim
José da Sil va Xa vi er. 

Ano do nas ci men to de Nos so Se nhor Je sus Cris to de mil se te -
cen tos e no ven ta e um, aos de ze no ve digo aos vinte dias do mês de ju nho
do dito ano, nes ta ci da de do Rio de Jane i ro, e for ta le za da ilha das Co bras,
aon de foi vin do o de sem bar ga dor con se lhe i ro Se bas tião Xa vi er de Vas con -
ce los Cou ti nho do Con se lho de Sua Ma jes ta de, chan ce ler da Re la ção des ta
ci da de, e juiz da co mis são ex pe di da con tra os réus da con ju ra ção for ma da
em Mi nas Ge ra is, jun to co mi go o de sem bar ga dor Fran cis co Luís Álva res da 
Rocha, es cri vão da mes ma co mis são, e o dr. José Ca e ta no Cé sar Ma ni ti,
intenden te no me a do da Co mar ca de Vila Rica, tam bém es cri vão no me a do
para efe i to de se con ti nu a rem per gun tas ao réu Jo a quim José da Sil va Xa vi er, 
pre so na mes ma for ta le za; e logo o man dou vir a sua pre sen ça, e lhe con ti -
nu ou as per gun tas na ma ne i ra se guin te. 

E sen do-lhe li das as per gun tas ime di a tas, e as ou tras an te ce -
den tes, e per gun tan do se as ra ti fi ca va. 
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Res pon deu que eram as mes mas umas, e ou tras e que as ra ti fi ca va 
do mes mo modo que en tão dis se e res pon deu. 

E per gun ta do se no tem po que es te ve ocul to em casa de Do min -
gos Fer nan des nes ta ci da de, aon de foi pre so, ti nha man da do cha mar al gu ma
pes soa para que aí lhe fos se fa lar, e se com efe i to fa lou a al guém, fora do
dito Do min gos Fer nan des, em casa de quem es ta va. 

Res pon deu que não tem lem bran ça de ter man da do cha mar
pes soa al gu ma, nem de ter fa la do com al guém fora do dito Do min gos Fer -
nan des. 

E sen do ins ta do que dis ses se a ver da de a que pa re cia ter fal ta do;
por quan to cons ta va por pes so as ver da de i ras, que ele res pon den te ti nha
man da do cha mar pelo dito Do min gos Fer nan des cer to su je i to, que lhe foi
fa lar à casa em que es ta va ocul to, e com efe i to pelo mes mo su je i to mandara
um re ca do a Jo a quim Sil vé rio?

Res pon deu que, com efe i to, re cor dan do-lhe me lhor, lhe lem bra
que, es tan do es con di do em casa de Do min gos Fer nan des, lhe fora fa lar um
clé ri go, pa ren te da mes ma vi ú va Iná cia, que in ter ce di do com o dito Fer -
nan des, para que re co lhes se a ele res pon den te, digo quer ti nha in ter ce di do
com o dito Fer nan des para que re co lhes se a ele res pon den te; po rém, que
lhe não lem bra se man dou pelo dito pa dre, ou pelo mes mo Do min gos
Fer nan des, in for mar-se de Jo a quim Sil vé rio, e pela vi zi nhan ça, don de ele
res pon den te as sis tia, se a seu res pe i to ha via al gu ma no vi da de; e que ou o
dito Fer nan des, ou o dito pa dre lhe trou xe a res pos ta de que, ten do fa la do a 
Jo a quim Sil vé rio, este lhe man da ra di zer que que ria fa lar-lhe, e que no dia
se guin te, logo de po is que ele res pon den te se ocul ta ra, ti nha ido um sol da do 
de ca va lo a sua casa, e que não o achan do dera par te ao vice-rei, de que re -
sul ta ra man dar pren der um es cra vo que es ta va na casa dele res pon den te;
po rém, que o dito Jo a quim Sil vé rio não lhe fa la ra, por que nem ele res pon -
den te lhe pro cu rou, nem ele man dou di zer a sua casa onde es ta va ocul to. 

E sen do per gun ta do se ti nha ami za de e co nhe ci men to com o dito 
pa dre, que diz lhe fora fa lar na casa do dito Do min gos Fer nan des; don de
lhe vi e ra esse co nhe ci men to, ou ami za de, se an tes que se ocul tas se, ou de po is
que se ocul tou, quan do o dito pa dre lhe foi fa lar, se lhe co mu ni cou al gu ma
co i sa so bre a su ble va ção de Mi nas; ou se lhe as si nou ou tra ca u sa por que
es ta va ocul to? 

Res pon deu que co nhe cia o dito pa dre de casa da dita vi ú va Iná -
cia, por tê-lo aí vis to al gu mas ve zes, quan do ia cu rar sua fi lha, que jul ga va
ser o dito pa ren te da que la vi ú va; po rém, que não ti nha com o mes mo pa dre 
ami za de al gu ma par ti cu lar; e que nem an tes que ele res pon den te se es con -
des se, nem de po is de ocul to, quan do o dito pa dre foi fa lar-lhe, lhe con tou
nada a res pe i to da su ble va ção de Mi nas, e só lhe pa re ce, se gun do sua lem -
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bran ça, no que não está bem cer to, ter dito ao mes mo pa dre, que a ca u sa de
se ocul tar era por te mer es tar cul pa do em uma mor te, que se fi ze ra em Mi nas,
que era aqui lo mes mo, que ti nha dito a dita vi ú va Inácia, e ao dito Do min gos
Fer nan des, em casa de quem es ta va. 

Foi mais per gun ta do, se en tre as pes so as a quem ti nha fa la do so -
bre o es ta be le ci men to da nova Re pú bli ca, que pre ten dia es ta be le cer, fa lou
a al gum sol da do ou ofi ci al, seu ca ma ra da do Re gi men to de Ca va la ria de
Mi nas, em que ser via, en ca re cen do-lhe as ri que zas do país e uti li da de do le -
van te, como cos tu ma va pra ti car com as mais pes so as a quem fa la va? 

Res pon deu que nun ca fa lou a ne nhum sol da do, nem ofi ci al do
seu re gi men to con vi dan do-os para que en tras sem na su ble va ção, nem dan -
do-lhes das prá ti cas, que ha via en tre os con ju ra dos; por que o seu te nen te-co -
ro nel Fran cis co de Pa u la Fre i re de Andra de lhe dis se ra que não fa las se a ne -
nhum dos ofi ci a is; e só tem lem bran ça que, pe ran te al guns, dis se ra que se
lan ça va a der ra ma, e que po de ria o povo, des gos to so, fa zer al gum le van -
te; ao que, ou não da vam as sen so, ou di zi am a ele res pon den te que não fa -
las se em tal. 

Foi mais per gun ta do, se quan do o dito seu te nen te-co ro nel Fran -
cis co de Pa u la di zia a ele res pon den te que não fa las se a ne nhum dos ofi ci a is,
era por re ser var para si essa di li gên cia, como pes soa mais au to ri za da, que
po dia re sol vê-los, ou se lhe dava ou tra ra zão? 

Res pon deu que, quan do o dito te nen te-co ro nel lhe di zia que
não fa las se a ne nhum dos ofi ci a is do re gi men to, a ra zão, que lhe dava, era
por que a su ble va ção po de ria não ter efe i to, e que aque las co i sas eram me -
lin dro sas para se tra ta rem. 

E sen do ins ta do, que dis ses se a ver da de, a que pa re cia ter fal ta do;
por quan to cons ta va por pes so as ve rí di cas que ele res pon den te ti nha fa la do a
mu i tos ofi ci a is do re gi men to, ex pres sa men te, para que en tras sem na su ble va -
ção, e que al guns de les es ta vam fir mes em aju dar a mes ma su ble va ção,
unin do-se aos con ju ra dos, quan do fos se tem po, e que pe ran te um dos
mes mos ofi ci a is se tra ta ra en tre os con ju ra dos al gu ma prá ti ca em casa do
dito te nen te-co ro nel Fran cis co de Pa u la, em cuja prá ti ca es ta vam, quan do
en trou o dito ofi ci al; e que pa ran do a con ver sa ção, de po is con ti nu a ra, por
di zer o dito te nen te-co ro nel Fran cis co de Pa u la – po de mos con ti nu ar, que
este é dos nos sos – nem pa re ce ve ros sí mil, que fa lan do ele res pon den te a
tan tas pes so as so bre a nova Re pú bli ca, com as qua is ti nha pou ca ami za de, e 
eram pou co há be is para aju dar o seu pro je to da su ble va ção, de i xas se de fa lar
aos seus ca ma ra das, com os qua is de via ter ami za de par ti cu lar e eram os
mais ca pa zes e há be is para aju dar a ele res pon den te na em pre sa que ti -
nha to ma do. 
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Res pon deu, in sis tin do no mes mo que já dis se, que a ne nhum dos 
ofi ci a is do seu re gi men to ti nha fa la do na con ju ra ção nem ti nha ami za de
par ti cu lar com ne nhum com quem fa las se nes sas ma té ri as, por que or di na -
ri a men te os mi li ta res são ini mi gos uns dos ou tros; e que ele res pon den te
an tes se fi a ria de um pa i sa no do que de um mi li tar seu ca ma ra da. 

E sen do mais ins ta do, que dis ses se a ver da de, por quan to cons ta va 
que ele res pon den te com al guns ofi ci a is ti nha ami za de par ti cu lar, as sim
como com um, com quem veio de ca ma ra da para esta ci da de, e com quem
as sis tiu o tem po que aqui es te ve, até que se ocul tou em casa de Do min gos
Fer nan des, e de uma ca ma ra da gem de vi ver fa mi li ar men te na mes ma casa se 
pro va in fa li vel men te a boa, e par ti cu lar ami za de, que ele res pon den te nega. 

Res pon deu que era ver da de ter vin do para esta ci da de de ca -
ma ra da com o al feres Ma ti as San ches Bran dão, ao qual en con trou no sí tio
cha ma do Ri be i rão, que com ele vi veu na mes ma casa nes ta ci da de todo o
tem po que aqui es te ve, até que o dito al fe res se foi em bo ra, quatro ou cin co
dias an tes dele res pon den te se ocul tar; po rém, sem em bar go da dita ca ma ra -
da gem e as sistên cia, não ti nha ami za de par ti cu lar com o dito al fe res, nem 
dele se con fi ou em seme lhan te ma té ria. 

E por ora lhe não fez o dito mi nis tro mais per gun tas, as qua is
sen do por mim lidas a ele res pon den te, as achou con for mes, como res -
pondido ti nha; e de fe rin do-lhe o ju ra men to pelo que res pe i ta va a ter ce i -
ro, de ba ixo dele de cla rou ter dito a ver da de; e de cla ro que nes te ato es te ve
o res pon den te li vre de fer ros, de que dou fé com o es cri vão as sis ten te; e de
tudo man dou o mes mo mi nis tro fa zer este auto em que as si nou com o
respon den te, e dito es cri vão as sis ten te; e eu Fran cis co Luís Álva res da
Rocha, es cri vão da co mis são, que o es cre vi e as si nei.

Vas con ce los / Fran cis co Luís Álva res da Ro cha /
José  Caetano Cé sar Maniti / Joaquim José da Sil va Xa vi er 

Auto de con ti nu a ção de per gun tas fe i tas ao al fe res Jo a quim
José da Sil va Xa vi er.

Ano do nas ci men to de Nos so Se nhor Je sus Cris to de mil se te -
cen tos e no ven ta e um, aos vin te e dois dias do mês de ju nho, nes ta ci da de
de São Se bas tião do Rio de Ja ne i ro, na for ta le za da ilha das Co bras, aon de
foi vin do o de sem bar ga dor con se lhe i ro Se bas tião Xa vi er de Vas con ce los
Cou ti nho, do con se lho de Sua Ma jes ta de, e do da sua Real Fa zen da, chan -
ce ler da Re la ção des ta mes ma ci da de, e juiz da co mis são ex pe di da con tra os 
réus da con ju ra ção for ma da em Mi nas Ge ra is, jun to co mi go o de sem bar -
ga dor Fran cis co Luís Álva res da Ro cha, es cri vão da mes ma co mis são, e o
in ten den te no me a do da Co mar ca de Vila Rica, José Ca e ta no Cé sar Ma nit ti,
tam bém es cri vão da mes ma di li gên cia para efe i to de se con ti nu a rem as per -
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gun tas ao al fe res Jo a quim José da Sil va Xa vi er, que se acha pre so na mes ma 
for ta le za, e sen do aí man dou vir o dito réu à sua pre sen ça, e lhe fez as per -
gun tas pela ma ne i ra se guin te. 

E sen do-lhe li das as per gun tas pró xi mo an te ce den tes, e per gun -
ta do se eram as mes mas, que a ele res pon den te Jo a quim José da Sil va Xa vi er
ti nham sido fe i tas, e se, as suas res pos tas eram as mes mas, que en tão ti nha
dado, e se as ra ti fi ca va.

Res pon deu que eram as mes mas res pos tas que ele res pon den te
ti nha dado, e que as ra ti fi ca va. 

E sen do per gun ta do se de po is da prá ti ca, e con ver sa ção, que
ti ve ra em casa do te nen te-coronel Fran cis co de Pa u la, em que se as sen tou
que se fa ria o le van te na oca sião da der rama, de cla ran do-se a di li gên cia, e
par te, que cada um de via ter na que la ação; como era falar o vi gá rio de São
José à gen te; o co ro nel Alva ren ga a ho mens na Cam pa nha do Rio Ver de;
o padre José da Sil va de Oli ve i ra Ro lim à gen te no Ser ro do Frio; as sim como
ele res pon den te havia de fa lar a quem pu des se; se com efe i to cada um dos
so bre di tos fez a di li gên cia que se ti nha assen ta do; e se de ram par te da
gen te, que ti nham pron ta; tan to a ele res pon den te, como aos mais que es ti -
ve ram na dita con ver sa ção. 

Res pon deu que ne nhum da que les, que se ti nham obri ga do a fa lar
a gen te, deu par te a ele res pon den te de ter fe i to di li gên cia al gu ma na que la
ma té ria, nem lhe cons ta que com efe i to o fi zes sem nem des sem par te aos
que es ti ve ram pre sen tes na dita con ver sa ção. 

E sen do ins ta do, que dis ses se a ver da de, pois as sim como ele res -
pon den te sa tis fez da sua par te, fa lan do a to das as pes so as, que lhe pa re ceu
na for ma, que se ti nha as sen ta do na dita con ver sa ção, as sim os mais, é crí vel,
que fa la ri am na for ma, que se ti nha tra ta do. 

Res pon deu, in sis tin do no mes mo, que tem dito, que não sabe,
nem lhe cons ta, que ne nhum dos so bre di tos fa las sem a pes soa al gu ma. 

E sen do ins ta do a que dis ses se a ver da de, a que pa re cia ter
faltado, por quan to cons ta com cer te za que o vi gá rio de São José, Car los Cor -
re ia de To le do, avi san do ao te nen te-coronel Fran cis co de Pa u la de que ti nha
cen to e tan tos cavalos pron tos, e gor dos, no que se en ten dia mu i to bem, que
eram ou tros tan tos ho mens para a oca sião do le van te. 

Res pon deu que do mes mo modo não sa bia, que o dito vi gá rio
ti ves se fe i to esse avi so, nem o te nen te-co ro nel Fran cis co de Pa u la lhe co mu ni cou 
a ele res pon den te co i sa al gu ma, se aca so teve aque le avi so. 

Foi mais per gun ta do que de cla ras se a for ma com que de ter mi -
na va pren der o gene ral da Ca pi ta nia de Mi nas; por que ten do na con ver sa -
ção re ser va do para ele res pon den te esta ação, de via ter ide a do a for ma de
exe cu tá-la. 
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Res pon deu que en tão, quan do se tra tou aque la ma té ria, não dis -
cor reu o modo de pren der o general; e que ten do gen te do seu par ti do, era
fá cil fa zer a dita pri são, es tan do o gene ral na Ca cho e i ra. 

E sen do ins ta do que dis ses se a ver da de, ao que pa re ce ter fal ta do;
por quan to, sen do aque la ação a mais im por tan te, ele res pon den te não de via 
ar ris car-se nela se não ti ves se in du zi do ao seu par ti do al guns ofi ci a is, ou
sol da dos, que de ves sem es tar na Ca cho e i ra para aju dar a ele res pon den te
no seu pro je to? 

Res pon deu que não ti nha in du zi do para o le van te ne nhum sol -
da do, nem ofi ci al do re gi men to. 

E sendo ins ta do, que dis ses se a ver da de, por quan to cons ta va que
ele res pon dente ti nha fa la do a mu i tos ofi ci a is do Re gi men to, que es ta vam
fir mes em se guir o seu par ti do. 

Res pon deu in sis tin do que não ti nha fa la do no le van te a ofi ci al
al gum, nem na pri são do ge ne ral. 

E logo o dito mi nis tro man dou vir à sua pre sen ça o co ro nel
Fran cis co Antô nio de Oli ve i ra Lo pes, o co ro nel Iná cio José de Alva ren ga
e o te nen te-coronel Do min gos de Abreu Vi e i ra para se rem aca re a dos
com o so bre di to res pon den te, e mais ao vi gá rio de São José, Car los Cor -
re ia, es tan do pre sen tes, pri me i ra men te este dito vi gá rio Car los Cor re ia e
Fran cis co Antô nio de Oli ve i ra Lo pes, os qua is mu tu a men te se re co nhe ce -
ram pe los pró pri os, de que dou fé, com o ou tro es cri vão as sis ten te; e lendo 
ao co ro nel Fran cis co Antô nio de Oli ve i ra Lo pes o seu ju ra men to, que
deu na de vas sa ti ra da pelo de sem bar ga dor José Pe dro Ma cha do Co e lho
Tor res, na par te em que re pe tiu que lhe ha via dito o dito vi gá rio Car los
Cor re ia na casa des te, que se en con tran do na rua com o te nen te-coronel
Fran cis co de Pa u la, con vi dan do-o para ir à sua casa, ali acha ra, ten do
ido, ao al fe res Jo a quim José da Sil va Xa vi er, o dou tor José Álva res Ma ci -
el, o ca pi tão Ma xi mi li a no de Oli ve i ra Le i te e um dou tor pe que ni no, cujo
nome não sa bia, das par tes do Sa ba rá, e ou tro dou tor de Mi nas No vas,
cujo nome tam bém ig no ra va; e jun tos to dos en tra ram a tra tar, que se
devia fa zer um le van te, quan do se lan ças se a der ra ma, para fi car este
país fe i to uma Re pú bli ca. 

E de fe rin do-lhe no va men te ju ra men to, para que dis ses se a ver -
da de, per sis ti ram fir mes o al fe res Jo a quim José da Sil va e o vi gá rio de São
José, Car los Cor re ia, em que na que la oca sião não es ti ve ram pre sen tes à
con ver sa ção, que ti ve ram em casa do te nen te-coronel Fran cis co de Pa u la,
nem o ca pi tão Ma xi mi li a no de Oli ve i ra Le i te, nem o dou tor pe que ni no do
Sa ba rá, nem o dou tor das Mi nas No vas; nem sa bem quem se jam es tes dois 
úl ti mos; po rém, o co ro nel Fran cis co Antô nio de Oli ve i ra Lo pes per sis tiu
fir me, e cer to, em que o vi gá rio Car los Cor re ia de To le do lhe dis se ra, o
que de pôs no seu ju ra men to na par te, que ago ra lhe foi lida, e o dito vi gá -
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rio Car los Cor re ia de To le do per sis tiu tam bém fir me em que não ti nha
dito ao tal Fran cis co Antô nio de Oli ve i ra Lo pes, que es ti ves sem pre sen tes
naque la oca sião à prá ti ca, que ti ve ram so bre o le van te em casa de Fran cis co
de Pa u la Fre i re de Andra de; e por mais que fo ram ins ta dos para que dis -
ses sem a ver da de, e ten do con fe ri do, e dis pu ta do en tre si so bre esta ma té -
ria, não de cla ra ram mais co i sa al gu ma; ain da que pa re ceu que o dito Fran -
cis co Antô nio de Oli ve i ra Lo pes afir ma va a ver da de, do que ti nha ju ra do,
va ci lan do al gum tan to. E por esta for ma hou ve ele mi nis tro esta aca re a ção 
por fe i ta, e sen do lida a to dos no mes mo ato, acha ram es cri tas as suas res -
pos tas, como dito ti nham; e de como as sim fo ram per gun ta dos, e res pon -
de ram as si nou o dito mi nis tro com o res pon den te, e aca re a dos, e o es cri -
vão as sis ten te; e eu, Fran cis co Luís Álva res da Ro cha, que o es cre vi e tam -
bém as si nei. 

Vas con ce los / Fran cis co Luís Álva res da Ro cha /
José Ca e ta no Cé sar Maniti / Joaquim José da Sil va Xa vi er /

 Fran cis co Antô nio de Oli ve i ra Lo pes / Carlos Cor re ia de To le do 

E logo ime di a ta men te aca ba do este ato, apa re ceu o co ro nel Iná -
cio José de Alva ren ga pre sen te para ha ver de ser aca re a do so bre o que res -
pon deu nas per gun tas que lhe fo ram fe i tas na par te, que lhe foi lida, e em
que diz não acre di ta ra o res pon den te Jo a quim José da Sil va Xa vi er que di -
zia ha ver pes so as dis pos tas para o le van te no Rio de Ja ne i ro, sem que lhe
no me as se al gu mas de las, ten do-lhe no me a do em Mi nas al guns su je i tos, a
que ti nha fa la do, como eram o ca pi tão Ma nu el da Sil va Bran dão, o te nen te
Antô nio Agos ti nho, o ca pi tão Ma xi mi li a no de Oli ve i ra Le i te, de quem es ta va 
cer to ter-lhe dito o res pon den te Jo a quim José da Sil va, que fa lan do-lhe a pri -
me i ra vez, pres ta ra o seu con sen ti men to; mas que sen do no me a do pos te ri -
or men te co man dan te do des ta ca men to da Ser ra, e tor nan do a fa lar-lhe, lhe
dis se ra que não fos se lou co, que não tor nas se a fa lar-lhe em se me lhan te
ma té ria, ao que o dito al fe res res pon den te dis se res pon de ra ao dito ca pi tão
que como ago ra es ta va fe i to grão-tur co da Ser ra, que por isso não que ria
en trar na su ble va ção; e não fa la ra mais com o dito al fe res, por que se gui ra
vi a gem para o Rio de Ja ne i ro. 

E depois de con fe ri rem um com ou tro, dis se o co ro nel Alva ren ga
que ti nha espéci es, mas não cer te za, de ou vir di zer ao al fe res Jo a quim José
que ti nha fa la do nas ma té ri as do le vante com o ca pi tão Ma nu el da Sil va
Bran dão e o te nen te Antô nio Agos ti nho; e que só ti nha cer te za de que o dito 
al fe res Jo a quim José lhe dis se ra que ti nha fa la do ao ca pi tão Ma xi mi li a no, e
que este res pon deu que não fos se lou co, e que ele al fe res lhe dis se que,
como ago ra es ta va fe i to grão-turco da Ser ra, não que ria; e de ma is, a res pe i to
da res pos ta, que se de cla ra ter dado o dito ca pi tão Ma xi mi li a no ao al fe res
aca re a do, da pri me i ra vez que lhe fa lou, di zen do que lhe pres ta ra o seu
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con sen ti men to, de cla ra ele aca re an te, que sem em bar go de ter dito, que
estava cer to, em que o dito al fe res lhe dis se ra a dita res pos ta, con tu do ago ra 
pen san do no que o dito al fe res lhe dis se en tra na dú vi da, de que com efe i to
se ex pli cas se por es tes ter mos. 

E o dito al fe res Jo a quim José da Sil va, à vis ta da de cla ra ção do
aca re an te Iná cio José de Alva ren ga, per sis tiu fir me em que não ti nha dito 
ao aca re an te Iná cio José de Alva ren ga que ti nha fa la do ao ca pi tão Bran -
dão e ao te nen te Antô nio Agos ti nho; e só con cor dou e con fes sou que
tinha fa la do ao ca pi tão Ma xi mi li a no, po rém dis cor dou do dito aca re an te
Iná cio José de Alva ren ga, en quan to este de cla ra que o dito al fe res lhe
dis se ra ter fa la do ao ca pi tão Ma xi mi li a no duas ve zes; e ele aca re a do al fe -
res per sis tiu em que só fa la ra uma vez ao dito ca pi tão Ma xi mi li a no, em
ma té ria de es ta be le ci men to de Re pú bli ca: e cada um per sis tiu fir me no
que ha via dito. 

E por esta for ma hou ve o dito mi nis tro esta aca re a ção por fe i ta,
re ser vando, à falta de tem po, para ou tra vez ao te nen te-coronel Do min gos de
Abreu Vi e i ra; e sen do a que fica feita lida ao aca re a do e aca re an te, acha ram
estar as suas res pos tas es cri tas bem, e ver da de i ra men te como res pon di do
tinham, e de ba i xo do ju ra men to, que se lhes pres tou, ha via dito a ver da de;
e de como as sim dis se ram e res pon de ram, man dou fa zer este auto, em
que as si nou com o respon den te e aca re an tes, e es cri vão as sis ten te, e com
este dou fé, es ta rem uns e ou tros nes te ato livres de fer ros, e eu o de sembar -
ga dor Fran cis co Luís Álva res da Ro cha, es cri vão da co mis são, que o escrevi 
e as si nei.

Vas con ce los / Fran cis co Luís Álva res da Rocha / José Ca e ta no 
Cé sar Ma ni ti / Iná cio José de Alvarenga  / Joaquim José da Sil va Xa vi er 

E logo que se re co lheu à sua pri são o dito Iná cio José de Alva -
ren ga, con ti nu ou o dito con se lhe i ro as per gun tas ao res pon den te al fe res Jo a -
quim José da Sil va Xa vi er pela ma ne i ra se guin te. 

Foi per gun ta do, vis to ter con fes sa do, que ti nha fa la do ao ca pi tão
Ma xi mi li a no, por ser con ven ci do de Iná cio José de Alva ren ga, com quem
foi aca re a do, de via ago ra de cla rar em que oca sião, de que modo e quan tas
ve zes ti nha fa la do ao dito ca pi tão Ma xi mi li a no. 

Res pon deu que lhe não lem bra com cer te za o tem po em que
fa lou ao ca pi tão Ma xi mi li a no, e só lhe lem bra, e tem cer te za, de que indo
uma vez à sua casa lhe fa la ra no es ta be le ci men to da nova Re pú bli ca,
dizendo-lhe que na oca sião da der ra ma se po dia fa zer; e per gun tan -
do-lhe o dito ca pi tão Ma xi mi li a no como po dia ser isso, lhe dis se ele res -
pon den te que se le van tan do o povo; e fi can do o dito Ma xi mi li a no por
modo de pen sa ti vo, tor nou a di zer-lhe que não se ria mal; e en tão ele res -
pon den te lhe dis se que so bre esta ma té ria ti nha fa la do com o te nen -
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te-coronel Fran cis co de Pa u la, e que ele se não de sa gra da ra da pro pos ta,
e não es ta va fora dis so; e du vi dan do o dito Ma xi mi li a no de que ele res -
pon den te ti ves se fa la do na que la ma té ria ao dito te nen te-coronel, o res -
pon den te lhe as se gu ra ra que era ver da de, e o dito ca pi tão Ma xi mi li a no
então lhe dis se que não fa las se em tal, que não fos se do i do, que se sou be ra 
que ele res pon den te fa la ra ver da de, que o iria acu sar; e en tão lhe pe diu o 
respon den te que não fa las se na que la ma té ria ao te nen te-coronel Fran cisco 
de Pa u la; e que ele dito ca pi tão não que ria en trar na que le pro je to, por -
que es ta va fe i to grão-turco da Ser ra ou go ver na dor de Mar man til, por
es tar en tão o dito ca pi tão no me a do para aque le des ta ca men to; e que
nada mais se pas sa ra na dita con ver sa. 

E sen do ins ta do que dis ses se a ver da de, por quan to an tes des ta 
oca sião já ele res pon den te ti nha fa la do ao dito ca pi tão Ma xi mi li a no mais
alguma vez so bre o es ta be le ci mento da nova Re pú bli ca, e o dito ca pi tão lhe
tinha pres ta do o seu con sen ti men to, o que se con ven ce até da mes ma res posta, 
que acima deu; pois só po dia ser vir de re pa ro a ele res pon den te não que rer
o dito ca pi tão en trar no pro je to do es ta be le ci men to da nova Re pú bli ca; por
es tar fe i to grão-turco da Ser ra, pelo mo ti vo de ter dado an te ce den te o seu
con sen ti men to; pois se isso não fora, não po dia ser vir de re pa ro a ele
respon den te, que o dito ca pi tão não qui ses se en trar no mes mo, nem ti nha
lugar o dar-lhe ele res pon den te aque la res pos ta. 

Res pon deu que nem an tes nem de po is fa lou mais ao dito ca pi tão 
no es ta be le ci men to da nova Re pú bli ca; que deu ao dito ca pi tão a res pos ta, de 
que não que ria en trar no es ta be le ci men to da nova Re pú bli ca por es tar fe i to 
grão-tur co da Ser ra, por que no prin cí pio, em que lhe fa lou na que la ma té -
ria, o viu pen sa ti vo, e du vi do so, e ao de po is o re pre en deu a ele res pon -
den te; que é ver da de que a res pos ta que deu de es tar o dito ca pi tão Fi li pe
grão-tur co, por isso não que ria, pa re ce sig ni fi car que se o dito ca pi tão não
es ti ves se no me a do para o des ta ca men to, que não ha via de ter dú vi da, e que 
ele res pon den te ti nha dis so al gu ma cer te za, mas sem em bar go, de que as -
sim pa re ça, e que ele res pon den te re co nhe ça a for ça da ins tân cia, con tu do é
ver da de que não ti nha fa la do em ou tra oca sião ao dito ca pi tão, nem quan do 
deu aque la res pos ta, foi por fa zer se me lhan te re fle xão, mais só sim pelo
mo ti vo, que tem dito, de o ver no prin cí pio pen sa ti vo, e de po is re so lu to na
re pug nân cia. 

E por esta for ma hou ve o dito mi nis tro con se lhe i ro es tas per gun -
tas por ora por acaba das, as qua is sen do li das ao res pon den te as achou con for -
mes com o que res pon di do ti nha, e de ba i xo do ju ra men to, que re ce bi do
tinha, de cla rou ter dito a ver da de pelo que res pe i ta a terce i ro; e de cla ro
que sem pre es te ve li vre de fer ros; e de tudo man dou o so bre di to mi nis tro
con selhe i ro fa zer este auto, em que as si nou com o res pon den te, e es -

 Tex tos Po lí ti cos  da His tó ria do Bra sil  339



crivão as sis ten te, e eu, o de sem bar ga dor Fran cis co Luís Álva res da Ro cha,
escrivão da co mis são, que o es cre vi e as si nei.

Vas con ce los / Fran cis co Luís Álva res da Ro cha / 
José Ca e ta no Cé sar Maniti  /  Joaquim José da Sil va Xa vi er 

Auto de con ti nu a ção de per gun tas ao dito al fe res.
Ano do nas ci men to de Nos so Se nhor Je sus Cris to de mil se te -

cen tos e no ven ta e um, aos qua tro dias do mês de ju lho, nes ta ci da de do
Rio de Ja ne i ro e ca de i as da re la ção dela; aon de foi vin do o de sem bar ga -
dor con se lhe i ro Se bas tião Xa vi er de Vas con ce los Cou ti nho, do Con se lho
de Sua Ma jes ta de e do da sua Real Fa zen da, chan ce ler da mes ma Re la -
ção, e juiz da co mis são ex pe di da con tra os réus da con ju ra ção for ma da
em Mi nas Ge ra is, jun to co mi go, o de sem bar ga dor Fran cis co Luís Álva res 
da Ro cha, es cri vão da dita co mis são, e o in ten den te no me a do da Co mar ca
de Vila Rica, José Ca e ta no Cé sar Ma ni ti, tam bém es cri vão no me a do; para 
efeito de se con ti nu a rem per gun tas ao al fe res Jo a quim José da Sil va Xa vi er,
e ser aca re a do com o te nen te-coronel Do min gos de Abreu, am bos pre sos
inco mu ni cá ve is nos se gre dos das mes mas ca de i as; e sen do aí man dou
vir à sua pre sen ça os di tos Do min gos de Abreu Vi e i ra e al fe res Jo a quim 
José da Silva Xa vi er, e lhe fez as per gun tas, e aca re a ções pela ma ne i ra se -
guin te. 

E sen do-lhe lido ao dito al fe res Jo a quim José da Sil va Xa vi er e
Do min gos de Abreu Vi e i ra, am bos pre sen tes, e que mu tu a men te se re co -
nhe ce ram, do que dou fé com o mi nis tro es cri vão as sis ten te, o ju ra men to
do dito Do min gos de Abreu, pres ta do na de vas sa, ti ra da pelo de sem bar -
ga dor José Pe dro a fo lhas cen to e duas ver so, na par te em que de cla ra –
que o pa dre José da Sil va de Oli ve i ra Ro lim e al fe res Jo a quim José da Sil va 
Xa vi er dis se ram pe ran te ele que ti nham fa la do para en trar na se di ção, e
mo tim aos ca pi tães da tro pa paga da Ca pi ta nia de Mi nas Ma xi mi li a no e
Ma nu el da Sil va Bran dão; e o dito al fe res Jo a quim José da Sil va Xa vi er
dis se ra que ele da sua par te ti nha fa la do para en tra rem na con ju ra ção, e
mo tim aos ofi ci a is da tro pa paga se guin tes: o ca pi tão Antô nio José de
Ara ú jo, o te nen te Antô nio Agos ti nho Lobo Pe re i ra, o qual fi ca ra de fa lar
a seu so bri nho ou pa ren te José de Vas con ce los Pa ra da e Sou sa, ao al fe res
Ma ti as San ches Bran dão, ao te nen te José Antô nio de Melo e ao al fe res
Antô nio Go mes Me i re les – e ten do am bos ou vi do e en ten di do o dito de -
po i men to na par te que fica es cri ta, dis se o aca re an te Do min gos de Abreu 
com toda a se gu ran ça e cer te za que em ver da de tudo quan to ha via de -
pos to; e o aca re a do Jo a quim José da Sil va Xa vi er só con ve io em que ti nha 
fa la do ao ca pi tão Ma xi mi li a no, e que aos mais ofi ci a is no me a dos po de ria 
ter fa la do, di zen do-lhes su cin ta men te que es ta va para se lan çar a der ra -
ma, e que tan to ha vi am de aper tar com o povo que ha via de ha ver al gum 
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le van te; po rém, que não tem cer te za, dos ofi ci a is, a quem por este modo
fa lou; e dis pu tan do o aca re an te e aca re a do en tre si, per sis tiu fir me sem
he si ta ção o aca re an te Do min gos de Abreu ter dito ver da de, e que o aca -
re a do lhe dis se ra, sem dú vi da al gu ma, o que de cla rou na que la par te em
seu ju ra men to; e este ain da que per sis tiu, em que não ti nha dito ao aca re -
an te o que ele de pôs, con tu do não mos trou igual fir me za nas ins tân ci as e 
ar gu men tos, que lhe fez o so bre di to mi nis tro con se lhe i ro; e não po den do 
con cor dar-se o aca re an te e aca re a do, fi can do cada um no que fica re fe rido; 
hou ve o dito con se lhe i ro esta aca re a ção por fe i ta; e sen do-lhes lida e suas 
res pos tas, as acha ram con for mes com o que res pon di do ti nham; e ten -
do-lhe o dito con se lhe i ro de fe ri do ju ra men to dos San tos Evan ge lhos,
pelo que res pe i ta va a ter ce i ro, de ba i xo dele de cla ra ram ter dito a ver da -
de; es tan do am bos nes te ato li vres de fer ros, do que dou fé com o es cri -
vão as sis ten te; e de tudo man dou fa zer este auto, em que as si nou com o
aca re an te e aca re a do, e mi nis tro es cri vão as sis ten te; e eu, Fran cis co Luís
Álva res da Ro cha, es cri vão da co mis são, que o es cre vi e as si nei.

Vas con ce los / Fran cis co Luís Álva res da Rocha / José Ca e ta no 
Cé sar Maniti  / Domingos de Abreu Vieira / Joaquim José da Sil va Xa vi er

E ten do man da do o dito con se lhe i ro re co lher à sua pri são ao
te nente-coronel Do min gos de Abreu Vi e i ra, logo no mes mo dia, mês e ano
con ti nu ou as per gun tas com o al fe res Jo a quim José da Sil va Xa vi er pela
for ma se guinte. 

E sen do-lhe li das as per gun tas an te ce den tes, e suas res pos tas; e
per gun ta do se es ta vam con for mes, e se as ra ti fi ca va. 

Res pon deu que es ta vam con for mes, e que as ra ti fi ca va. 
Foi mais per gun ta do, quem era o dou tor pe que ni no das par tes

do Sa ba rá; e o dou tor de Mi nas No vas, que se acha ram pre sen tes na prá ti ca,
que em cer ta oca sião hou ve so bre o le van te em casa do te nen te-co ro nel
Fran cis co de Pa u la Fre i re de Andra de; o que de via de de cla rar com toda a
ver da de, por cons tar que ele res pon den te es ti ve ra pre sen te, e jun ta men te
nes sa oca sião? 

Res pon deu que é fal so que es ti ves se pre sen te em al gu ma oca -
sião em casa do te nen te-coronel Fran cis co de Pa u la, nem dou tor al gum
pe que ni no do Sa ba rá, nem dou tor de Mi nas No vas em oca sião que ele
res pon den te aí se achas se; por que nun ca nas di tas con ver sa ções es ti ve -
ram mais que as pes so as que tem de cla ra do; nem ele res pon den te
conhece ne nhum dou tor pe que ni no das par tes do Sa ba rá, nem dou tor de 
Mi nas No vas. 

Foi mais per gun ta do, quem era a pes soa pela qual man dou con -
vi dar para a se di ção a Fran cis co Antô nio de Oli ve i ra Lo pes? 
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Res pon deu que nun ca man dou con vi dar para en trar na se di ção
a Fran cis co Antônio de Oli ve i ra Lo pes; nem ele res pon den te sa bia que o
dito Fran cis co Antô nio fos se convi da do, ou ti ves se pres ta do o seu con sen -
ti men to para a se di ção. 

E sen do ins ta do, que dis ses se a ver da de; por quan to cons ta va,
por ha ver quem dis ses se, que ele res pon den te ti nha man da do con vi dar
por cer ta pes soa a Fran cis co Antô nio de Oli ve i ra Lo pes para en trar na se -
di ção? 

Respon deu, in sis tin do no mes mo que tem de cla ra do; e que não
pode ha ver pessoa que com ver da de diga que ele res pon den te con vi dou
para o le van te ao dito Fran cis co Antô nio de Oli ve i ra; por que está cer to de
que nun ca tal fez. 

E por ago ra hou ve o dito mi nis tro con se lhe i ro es tas per gun tas por 
fin das, as quais sen do li das ao res pon den te achou con for mes com as suas
res pos tas; e de fe rin do-lhe ju ra men to, pelo que res peita va a ter ce i ro, do que
dou fé, de ba i xo dele de cla rou ter dito a ver da de; e de cla ro com o es cri -
vão assisten te que nes te ato es te ve o réu li vre de fer ros; e de tudo man dou
o dito con selheiro fa zer este auto, em que as si nou com o mes mo res pon -
dente, e mi nis tro es cri vão as sis ten te; e eu, Fran cis co Álva res da Ro cha,
es crivão da co mis são que o es cre vi e as si nei.

Vas con ce los / Fran cis co Luís Álva res da Rocha / José 
Ca e ta no Cé sar Maniti  / Joaquim José da Sil va Xa vi er 

Auto de con ti nu a ção de per gun tas fe i tas ao al fe res Jo a quim
José da Sil va Xa vi er.

Ano do nas ci men to de Nos so Se nhor Je sus Cris to de mil setecen -
tos e no ven ta e um, aos sete dias do mês de ju lho, nes ta ci da de do Rio de
Jane i ro e ca de i as da re la ção da mes ma ci da de; aon de foi vin do o desem -
bar gador con se lhe i ro Se bas tião Xa vi er de Vas con ce los Cou ti nho, do Con selho
de Sua Ma jes ta de e do da sua Real Fa zen da, chan ce ler da re la ção da dita
cidade e juiz da co mis são ex pe di da con tra os réus da con ju ra ção for ma da
em Mi nas Ge ra is, jun to co mi go, o de sem bar ga dor Fran cis co Luís Álva res
da Ro cha, es cri vão da mes ma co mis são, e o in ten den te no me a do da Co marca 
de Vila Rica, José Ca e ta no Cé sar Ma ni ti, tam bém es cri vão da mes ma
diligên cia, para efe i to de se con ti nu a rem per gun tas ao al fe res Jo a quim
José da Sil va Xa vi er pre so em se gre do nas mes mas ca de i as; e sen do aí man -
dou vir o dito réu à sua pre sen ça, e lhe con ti nu ou as per gun tas pela ma ne i ra
seguin te. 

E sen do-lhe li das as per gun tas an te ce den tes, e per gun ta do se es ta -
vam con formes, e se as ra ti fi ca va? 
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Res pon deu que eram as mes mas res pos tas que ti nha dado, que
es ta vam con formes e que as ra ti fi ca va. 

Foi per gun ta do se sabe quem fa lou, e in du ziu Do min gos de
Abreu Vi e i ra para en trar na se di ção e mo tim? 

Res pon deu que não sabe com cer te za quem fa lou, e re sol veu a
Domin gos de Abreu Vi e i ra para dar o seu con sen ti men to para en trar na
suble va ção; que é ver da de que ele res pon den te fa lou ao dito Do min gos de
Abreu para que qui ses se en trar no le van te; po rém, nes sa oca sião, o dito
Domin gos de Abreu vi rou as cos tas, ben zen do-se da pro po si ção dele res -
pon den te: e que a pri me i ra pes soa, a quem ou viu di zer que o dito Do min -
gos de Abreu en tra va no le van te, foi ao pa dre José da Sil va de Oli ve i ra
Ro lim; por que es tan do ele res pon den te em uma oca sião com o pa dre José
da Sil va con ver san do no le van te em casa do dito Do min gos de Abreu, de
quem o dito pa dre era hós pe de, su ce deu en trar no quar to em que es ta vam
con ver san do o dito Do min gos de Abreu; e en tão dis se o dito pa dre José da
Sil va a ele res pon den te, aqui está o ve lho que tam bém está ca pa ci ta do para
en trar na se di ção. 

Foi mais per gun ta do, as ve zes, que em casa de Do min gos de
Abreu fa lou com este, e com o pa dre José da Sil va de Oli ve i ra Ro lim; e as
prá ti cas que nes sas oca siões hou ve? 

Res pon deu que al gu mas ve zes fa lou no le van te em casa de
Domin gos de Abreu Vi e i ra, con ver san do com ele e com o pa dre José da Sil va
de Oli ve i ra Ro lim so bre a ma té ria; o que se ria até duas ve zes, se gun do sua
lem bran ça; po rém, que, como tem pas sa do tan to tem po, des de en tão até
ago ra, a ele res pon den te não lem bra as pa la vras que cada um dis se; mas
que na tu ral men te fa lan do-se no le van te, cada um di ria o que sa bia: e que
sem es tar pre sen te o dito Do min gos de Abreu, al gu mas ve zes mais foi ele
res pon den te vi si tar o pa dre José da Sil va de Oli ve i ra Ro lim, e fa la ram na
suble va ção; mas que a ele res pon den te não lem bra com cer te za quan tas
ve zes foi vi si tar o dito pa dre à casa de Do min gos de Abreu, que po de ria ser 
até qua tro ve zes, e que tam bém lhe não lem bra com for ma li da de as prá ti cas,
que en tão ti ve ram, res pec tivas ao le van te. 

Foi mais per gun ta do, se com efe i to o ca pi tão Ma xi mi li a no e mais 
al guns ofi ci a is da tro pa en tra vam no le van te; o que ago ra de via con fes sar
não per sis tin do na ne ga ti va, em que é con ven ci do pe los só ci os, a quem ele
mes mo res pon den te con fes sou que o dito ca pi tão Ma xi mi li a no e os mais
ofi ci a is, que já lhe fo ram no me a dos, es ta vam fir mes para en trar na suble -
va ção?

Res pon deu que nes ta ma té ria não ti nha mais que di zer do que
aqui lo mes mo, que já tem de cla ra do nas res pos tas às per gun tas que so bre
esta ma té ria lhe fo ram fe i tas. 
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Foi ins ta do que dis ses se a ver da de, que ti nha des fi gu ra do em
par te, e em ou tra par te ne ga do; por quan to ten do con fes sa do ha ver fa la do
para en trar no le van te ao ca pi tão Ma xi mi li a no, acres cen tou que ele, de po is
de fi car pen sa ti vo, lhe res pon deu que se sou be ra que ele res pon den te fa la va 
de ver da de, e se ri a men te, iria de nun ciá-lo; quan do, pelo con trá rio, cons ta
que o dito ca pi tão Ma xi mi li a no pres ta ra o seu con sen ti men to para en trar na 
su ble va ção, e mo tim; tan to as sim, que es tan do ele res pon den te com os mais
só ci os con ver san do no le van te em casa do te nen te-co ro nel Fran cis co de
Pa u la, e en tran do o dito ca pi tão Ma xi mi li a no, pa ra ram os só ci os com a con -
ver sa ção em que es ta vam, e en tão dis se ra ele res pon den te que po di am
con ti nu ar; por que o dito ca pi tão era dos nos sos; cuja ex pres são só po dia ter
lu gar por es tar ele res pon den te cer to de que o dito ca pi tão ti nha pres ta do o
seu con sen ti men to para o le van te; pois se ele lhe ti ves se dito que ha via de
de nun ci ar a ele res pon den te, não de via que rer que os só ci os fa las sem na -
que la ma té ria na pre sen ça do dito ca pi tão; nem ha via de afir mar que ele era 
do seu par ti do. 

Res pon deu que tudo o que cons ta da ins tân cia é fal so; por quan to,
nem o ca pi tão Ma xi mi a no, ou Ma xi mi li a no, en trou nun ca em casa do te nen -
te-co ro nel Fran cis co de Pa u la em oca sião que ele res pon den te es ti ves se com 
os mais só ci os, fa lan do no le van te, nem era pos sí vel que ele res pon den te ou 
ou tra al gu ma pes soa dis ses se que po dia con ti nu ar a con ver sa ção, por ser o
dito ca pi tão dos nos sos; por que não ten do ele lá ido nes sa oca sião, não ca bia,
nem ti nha lu gar se me lhan te ex pres são. 

E logo no mes mo ato man dou o dito con se lhe i ro vir à sua pre -
sen ça Fran cis co de Pa u la Fre i re de Andra de e o vi gá rio da vila de São José,
Car los Cor re ia, tam bém pre sos nos se gre dos das mes mas ca de i as; os qua is
am bos, sen do pre sen tes com o aca re a do dito al fe res, se re co nhe ce ram mu -
tu a men te, do que dou fé; e pelo dito con se lhe i ro lhes foi de fe ri do ju ra men to
a uns, e ou tros, pelo que res pe i ta a ter ce i ro de ba i xo do qual pro me te ram
di zer a ver da de, do que tam bém dou fé; e lhes fez aca re a ção pela ma ne i ra
se guin te. 

E sen do-lhes lida a aca re a ção fe i ta en tre o vi gá rio Car los Cor re ia e 
o te nen te-co ro nel Fran cis co de Pa u la Fre i re so bre en trar o ca pi tão Ma xi mi li a -
no, ou Ma xi mi a no, em casa do aca re an te Fran cis co de Pa u la Fre i re de Andra -
de na oca sião em que se fa la va no le van te, e que, pa ran do a con ver sa ção pela 
che ga da do dito ca pi tão, dis se ra en tão o aca re a do Jo a quim José da Sil va
Xa vi er que po di am con ti nu ar, por que o dito ca pi tão era dos nos sos; per sis ti ram
fir mes os aca re an tes Fran cis co de Pa u la Fre i re e Car los Cor re ia de To le do no
que cada um dis se na dita aca re a ção; e o aca re a do al fe res Jo a quim José da
Sil va, de po is de re pe tir o mes mo que ti nha dito na sua res pos ta, que ren do re -
cor rer ao sub ter fú gio, de que ha via equi vo ca ção nos aca re an tes; por quan to,
quem en tra ra em cer ta oca sião em casa do aca re an te Fran cis co de Pa u la, es -
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tan do se fa lan do nas pre ci o si da des da Amé ri ca, fora ele res pon den te; e que
en tão pa ra ra a con ver sa ção, fa zen do o aca re an te Fran cis co de Pa u la si nal
para isso a seu cu nha do José Álva res Ma ci el; de cujo sub ter fú gio sen do con -
ven ci do, por ser im pos sí vel que o co man dan te da tro pa, dito te nen te-co ro nel
aca re an te se equi vo cas se, fa lan do em sua casa com o ca pi tão Ma xi mi li a no
digo por ser im pos sí vel que, en tran do em sua casa, o aca re a do se equi vo cas -
se, jul gan do que era o ca pi tão Ma xi mi li a no, aos qua is de via co nhe cer mu i to
bem, e da mes ma for ma o aca re an te Car los Cor re ia; – nem o si nal que o aca -
re a do diz que o aca re an te Fran cis co de Pa u la Fre i re fi ze ra a seu cu nha do,
para que pa ras se a con ver sa ção pela che ga da dele aca re a do, po dia equi vo -
car-se com a voz – de po der con ti nu ar a con ver sa ção por ser o dito ca pi tão
dos nos sos – à vis ta do que o aca re a do Jo a quim José da Sil va, ou vin do a fir me -
za com que os aca re an tes per sis ti am no que ti nham dito, prin ci pi ou a va ci -
lar, e por fim fi cou em que po dia ser ver da de tudo quan to os aca re an tes di zi -
am nes ta ma té ria; mas que a ele aca re a do lhe não lem bra de modo al gum
nada do que os aca re an tes di zi am nes ta aca re ção. 

E por esta for ma, hou ve o dito mi nis tro con se lhe i ro esta aca re -
a ção por fe i ta, a qual sen do por mim lida ao aca re a do e aca re an tes acha -
ram es tar con for me com o que cada um res pon di do ti nha; e de cla ro que
a este ato es ti ve ram, uns e ou tros, li vres de fer ros, do que dou fé com o
minis tro es cri vão as sis ten te; e de tudo man dou o mes mo con se lhe i ro
fazer este auto, em que as si nou com os aca re an tes e aca re a dos e o es cri -
vão as sis ten te; e eu, Fran cis co Luís Álva res da Ro cha, es cri vão da co mis -
são, o es cre vi e as si nei.

 Vas con ce los / Fran cis co Luís Álva res da Rocha / José Ca e ta no Cé sar 
Maniti / Francisco de Pa u la Fre i re de Andrade / Carlos 

Cor re ia de Toledo /  Joaquim José da Sil va Xa vi er

Ano do nas ci men to de Nos so Se nhor Je sus Cris to de mil se te -
cen tos e no ven ta e um, aos quin ze dias do mês de ju lho, nes ta ci da de do
Rio de Ja ne i ro e ca de i as da re la ção dela, aon de foi vin do o de sem bar ga dor
conse lhe i ro juiz da co mis são ex pe di da con tra os réus da con ju ra ção for ma da
em Mi nas Ge ra is, Se bas tião Xa vi er de Vas con ce los Cou ti nho, co mi go es cri -
vão da mes ma co mis são ao di an te no me a do, e o dou tor José Ca e ta no Cé sar
Mani ti, es cri vão as sis ten te, para o efe i to de se con ti nu a rem per gun tas ao
alferes Jo a quim José da Sil va Xa vi er, pre so in co mu ni cá vel nas mes mas
ca de i as; e sen do aí man dou vir à sua pre sen ça o dito réu, e lhe con ti nu ou
as per gun tas pelo modo se guin te. 

E sen do-lhe li das as per gun tas an te ce den tes, e per gun ta do se es ta -
vam con for mes, e ra ti fi ca va as suas res pos tas, com as de cla ra ções que
cons tam da aca re a ção? 
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Res pon deu que es ta vam con for mes, e que as ra ti fi ca va como
ti nha respon di do com a de cla ra ção fe i ta por ele na aca re a ção. 

De cla ra, po rém, mais que, re fle tin do me lhor, se lem bra va que
era ver da de ter che ga do na que la oca sião o ca pi tão Ma xi mi li a no; e que o
res pon den te dis se ra que po dia en trar, por ser fa mi li ar da casa, e que por
isso po di am con ti nu ar na con ver sa ção; mas o di zer que era dos nos sos,
per severa va em di zer que lhe não lem bra va, na for ma que de cla rou na aca -
re a ção. 

Foi no va men te per gun ta do pe las mais pes so as, que ele res pon -
den te sabe, que entra vam no le van te, e a quem ti nha in du zi do para o dito
fim; por quan to cons ta que, além das pes so as que tem de cla ra do, ha via
outras, a quem ele res pon den te ti nha in du zi do para o par ti do do le van te;
tan to nes ta ci da de como em Mi nas Ge ra is e em d’el-Rei, o que ago ra deve
de cla rar sem re ser va al gu ma, como era obri ga do. 

Res pon deu que nem nes ta ci da de nem em Mi nas Ge ra is, em São 
João d’el-Rei, induziu pes soa al gu ma para en trar no le van te, nem sabe que 
para isso fos sem por ou tros convida dos; nem em São João d’el-Rei tem
ami za de com al guém; e su pos to que nes ta ter ra conhe ça al gu mas pes so as,
por con ta da sua ha bi li da de de pôr e ti rar den tes, com ne nhu ma tem ami -
za de par ti cu lar, e a ne nhu ma fa lou para o le van te, além do aju dan te João José
Nu nes Carne i ro, como já dito tem. 

Foi per gun ta do, quem eram as pes so as de ma i or re pre sen ta ção
que co nhe cia nesta ci da de? 

Res pon deu que eram Pos si dô nio Car ne i ro e Antô nio Ri be i ro de
Ave lar, por ter ido à casa dos mes mos por con ta da dita ha bi li da de de pôr e 
ti rar den tes. 

Foi mais per gun ta do, se al gum de les fa lou em al gu ma oca sião
so bre a ri que za e pre ci o si da de do país de Mi nas –, que era a for ma com
que ele res pon den te prin ci pi a va a sondar os âni mos para fa lar de po is no
le van te? 

Res pon deu que nun ca fa lou aos di tos em nada dis so. 
Foi ins ta do que dis ses se a ver da de, por quan to cons ta va que ele

res pon den te tinha em Mi nas Ge ra is, em São João d’el-Rei, ses sen ta pes so as
pron tas para au xi li a rem o le vante; e que as sim o dis se ra ele res pon den te a
al guns dos seus só ci os? 

Res pon deu que não os ti nha, nem dis se tal a pes soa al gu ma. 
E logo no mes mo ato man dou o dito con se lhe i ro vir à sua pre sen ça

o vi gá rio Carlos Cor re ia de To le do para fa zer aca re a ção ao res pon den te, e
sen do aí se re co nhe ce ram mu tu a men te um e ou tro, e am bos sen do-lhes de -
fe ri do o ju ra men to pelo que res pe i ta a ter ce i ro, do que dou fé, de ba i xo dele
pro me te ram di zer a ver da de; e lhes fez a aca re a ção pelo modo seguin te. 
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E sen do-lhes lida a aca re a ção fe i ta com o aca re an te Car los Cor -
re ia de To le do e Jo a quim Sil vé rio dos Reis, que se acha no apen so das per -
gun tas fe i tas ao aca re an te Car los Cor re ia de To le do, na qual dis se o mes mo
aca re an te que ti nha ou vi do em casa de Fran cis co de Pa u la Fre i re de
Andra de ao aca re a do Jo a quim José da Sil va Xa vi er, que na Co mar ca de São 
João d’el-Rei ha via mais de ses sen ta ho mens que se gui am o par ti do do le -
van te, aos qua is ti nha re du zi do ele aca re a do; e que en tre eles ha via mu i tos
de gran des pos si bi li da des, e que es ta vam pron tos a con cor rer para este ne -
gó cio, e gas ta rem até o úl ti mo real; e sen do ou vi do por am bos, aca re an te o
aca re a do. Dis se o aca re an te que lhe pa re cia ter ou vi do di zer ao aca re a do em 
casa de Fran cis co de Pa u la Fre i re de Andra de, que ti nha na Co mar ca de São 
João d’el-Rei ho mens, digo d’el-Rei mais de ses sen ta ho mens, os qua is es ta -
vam pron tos para o le van te, e que isto é, o de que tem a lem bran ça que po dia 
ter ou vi do ao aca re a do; e o mais que dis se na aca re a ção fe i ta com Jo a quim
Sil vé rio dos Reis não sus ten ta ago ra; pois que po de ria di zer en tão o que não ti -
nha dito, pela gran de per tur ba ção em que fi cou com o dito Jo a quim Sil vé rio 
na que le ato, por acres cen tar con tra ele aca re an te na sua de nún cia, o que ele
aca re an te lhe não ti nha dito; e que pelo con trá rio lhe não su ce de ra aque la
per tur ba ção com Iná cio Cor re ia Pam plo na, e que se con ti nu as se a vi ver fi ca ria 
sem pre seja ami go, por que dito Pam plo na não de nun ci ou se não o que ele
vi gá rio aca re an te com ele ti nha pas sa do; e o aca re a do Jo a quim José da Sil va 
Xa vi er ne gou que se tal pu des se ter dito na pre sen ça do dito aca re an te; e
deu em ra zão, que se tal dis ses se na pre sen ça do aca re an te não de i xa ria
tam bém de os de cla rar pe los seus no mes ao aca re an te, o qual por ser vi gá -
rio na que la co mar ca cer ta men te os ha via de co nhe cer; e no que o aca re an te
e aca re a do dis se ram nes te ato per sis ti ram fir mes. E por esta for ma hou ve o
dito con se lhe i ro esta aca re a ção por fe i ta, a qual sen do-lhe por mim lida
acha ram es tar con for me com o que res pon di do ti nham; e de cla ro com o mi -
nis tro es cri vão as sis ten te que o aca re an te e aca re a do es ti ve ram no mes mo
ato li vres de fer ros, do que da mos fé; e de tudo man dou o dito con se lhe i ro
fa zer este ato, digo este auto, em que as si nou com o aca re an te e aca re a do e
mi nis tro es cri vão as sis ten te; e eu, o de sem bar ga dor Fran cis co Luís Álva res
da Ro cha, es cri vão da co mis são, que o es cre vi e as si nei. 

Vas con ce los / Fran cis co Luís Álva res da Ro cha / José Ca e ta no Cé sar 
Ma ni ti / Car los Cor re ia de To le do / Jo a quim José da Sil va Xa vi er 

E logo no mes mo ato sen do li das as per gun tas ao res pon den te
dito Jo a quim José da Sil va Xa vi er, as achou es ta rem con for mes com o que
res pon di do ti nha; e de cla ro com o es cri vão as sis ten te, que no mes mo ato
es te ve tam bém o res pon den te li vre de fer ros; e mais de cla ro, que nas di tas
per gun tas vão cin co res sal vas, três com emen das e qua tro [sic] com en tre -
li nhas; o que pas sa na ver da de, e de tudo man dou o dito con se lhe i ro fa zer
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este auto e de cla ra ções, e as si nou o mes mo auto com o res pon den te, e mi -
nis tro es cri vão as sis ten te; e eu, Fran cis co Luís Álva res da Ro cha, es cri vão
da co mis são, que o es cre vi e as si nei.

Vas con ce los / Fran cis co Luís Álva res da Ro cha  / José 
Ca e ta no Cé sar Ma ni ti  / Jo a quim José da Sil va Xa vi er

Inqui ri ção da tes te mu nha, que aba i xo se con tém.
Aos trin ta dias do mês de ju lho de mil se te cen tos e no ven ta e

um, nes ta ci da de do Rio de Ja ne i ro e casas da re si dên cia do de sem bar ga -
dor con se lhe i ro Se bas tião Xa vi er de Vascon ce los Cou ti nho, do Con se lho de 
Sua Ma jes ta de e do da sua Real Fa zen da, chan ce ler da Re la ção des ta ci da de
e juiz da co mis são ex pe di da con tra os réus da con ju ra ção for ma da em
Minas Ge ra is, aon de eu, o de sem bar ga dor Fran cis co Luís Álva res da Ro cha,
escri vão da mes ma co mis são, vim para efe i to de ser in qui ri do Antô nio Ri be iro
de Ave lar, na tu ral e mo ra dor, como aba i xo se dirá so bre o re fe ri men to, que
nele fez Jo a quim José da Sil va Xa vi er, de o conhecer e ter ido à sua casa; de
que para cons tar fiz este ter mo; e eu, Fran cis co Luís Álva res da Ro cha,
escrivão da co mis são, que o es cre vi.

Antô nio Ri be i ro de Ave lar, pro fes sor na Ordem de Cris to, de
ida de de cin qüen ta e dois anos, ca sa do, na tu ral de San ta Ana da Ca no ta,
ter mo de Alen quer, mo ra dor nes ta ci da de e ne go ci an te des ta pra ça, tes te -
mu nha ju ra da aos San tos Evan ge lhos, de que dou fé, de ba i xo do qual ju ra -
men to pro me teu di zer a ver da de do que lhe fos se per gun ta do.

E sen do per gun ta do pelo dito re fe ri men to, dis se que ti nha co -
nhe ci men to com o al fe res Jo a quim José da Sil va des de o tem po da Gu er ra
do Sul, em que veio a esta ci da de a tro pa da Ca pi ta nia de Mi nas, na qual já
o dito Jo a quim José era al fe res; e des de en tão, sem pre quan do vi nha a esta
ci da de, ia à casa dele tes te mu nha com fre qüên cia, ex ce to esta úl ti ma vez,
em que foi pre so, que pou cas ve zes foi à sua casa; e nun ca ele tes te mu nha
lhe ou viu pa la vra al gu ma, pela qual mos tras se ter o me nor in ten to, nem
lem bran ça de tra tar de su ble var as Mi nas; nem lhe cons ta que nes ta ci da de,
ia à casa dele tes te mu nha com fre qüên cia, ex ce to esta úl ti ma vez, gên cia de
se me lhan te in ten to. E mais não dis se, nem dos cos tu mes, o as si nou com o
dito con se lhe i ro; e eu, Fran cis co Luís Álva res da Ro cha, es cri vão da co mis são,
que o es cre vi.

Vas con ce los Antô nio Ri be i ro de Ave lar

No mes mo dia, mês e ano, atrás de cla ra do por fé do me i ri nho da
Re la ção Do min gos Ro dri gues me cons tou que Pos si dô nio Car ne i ro se acha va 
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com mo lés tia de São Lá za ro, tão adi an ta da que es ta va in tra tá vel e in ca paz de 
se fa lar com ele; de que para cons tar faço este ter mo; e eu, Fran cis co Luís
Álva res da Ro cha, es cri vão da co mis são, que o es cre vi e as si nei. 

Fran cis co Luís Álva res da Ro cha 

Extra í do de Au tos da De vas sa da Incon fi dên cia Mi ne i ra vol. IV, Rio, 1936, MEC, Bi bli o te ca Nacional.
Págs. 29–101.
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28.9 – CARTA DE JOSÉ  JOAQUIM DA MAIA,  
ESTUDANTE BRASILEIRO EM MONTPELLIER, A

THOMAS JEFFERSON (1789) 

Às pp. 81 e se guin tes des te vo lu me vem o su má rio de tes te mu nhas, 
o que man dou pro ce der o vis con de de Bar ba ce na, para mais par -
ti cu lar ave ri gua ção do fato em que to cou o co ro nel Fran cis co

Antô nio de Oli ve i ra Lo pes em suas úl ti mas res pos tas (p. 55), so bre “ou vir
di zer a um seu pri mo, o dou tor Do min gos Vi dal de Bar bo sa, que es tan do
em Fran ça sou be que um dos es tu dan tes da Uni ver si da de de Mont pel li er
ou sou, sen do fi lho des ta Amé ri ca, es cre ver uma car ta ao mi nis tro da Amé -
ri ca in gle sa re si den te em Pa ris, so bre a li ber da de des ta por tu gue sa”. Me -
lhor es cla re ce esse fato a di vul ga ção das se guin tes car tas de José Jo a quim
da Maia, que era o es tu dan te de Mont pel li er e se ocul ta va sob o pse u dô ni mo
de Ven dek, e de Tho mas Jef fer son, mi nis tro dos Esta dos Uni dos na Fran ça,
as qua is, por có pia au tên ti ca dos ori gi na is em lín gua fran ce sa, se en con tram 
na Se ção de Ma nus cri tos da Bi bli o te ca Na ci o nal.

”De part ment of Sta te, Bu re au of Rolls and Li brary, Was hing ton,
April 11, 1883. – I cer tify that the papers he rets at ta ched, viz: – A let ter to
Th. Jef fer son from one “Wen dek”, dated Octo ber 2, 1786 –  Dít to, da ted, Ja -
nu ary 1787; and A. Let ter from Th. Jef fer son to Mon sieur Ven dek, da ted Pa ris 
Dec. 26, 1786 –  are true co pi es, made from the ir ori gi nals in the fi les of this
De part ment – The o do re F. Dwigth – Chi ef of Bu re au of Rolls and Li brary.“

”Co pie - Mont pel li er 2 d’Octobre de 1786. - Mon seg ne ur. - J’ai
une chou se de tres con se quen ce à Vous com mu ni que; mais com me l’etat de
ma san té ne me per met pas de pou vo ir avo ir 1’honeur d’aller vous trou ver à 
Pa ris, je vous prie de vou lo ir bien avo ir la bon té de me dire, si je puis avec
su re té vous la com mu ni quer par let tre; pu is que je suis etran ger, et par con -
se quent peu ins tru it des usa ges du pays. Je vous de man de bien par don de
la li ber té, que prends et je vous prie aus si d’en adres ser la re pou se à Mr.



Vi ga rons Con se il ler du Roy, et Pro fes se ur en me di ci ne à l’Université de
Mont pel li er. – Je suis avec tout les res pects – Mon seg ne ur – Vo tre tres hum ble, 
et obe is sant ser vi te ur – ‘Ven dek’“

 ”Co pie – Mon seg ne ur – Je vi ens de re ce vo ir 1’honeur de vo tre
let tre de 16 d’Octobre, et je suis ex tre mé ment fa ché de ne l’avoir pas reçu
plu tot; mais il m’a fal lu res ter en cam pa nhe jus qu’a pre sent par ra port à ma
san té; et pu is que je vois, que mes in for ma ti ons vous par vi en dront as su ré -
ment, je vais avo ir 1’honeur de vous les com mu ni quer. – Je suis Bre si li en, et 
vous sa vez, que ma ma lhe re u se pa trie ge nit dans un af fre ux es cla va ge, qui
devi ent cha que [jour?] plus in sup por ta ble de pu is 1’epoque de vo tre glo ri e u -
se in de penden ce, pu is que les bar ba res Por tu ga is né parg nent rien pour nous 
ren dre ma lhe re ux de cra in te que nous su i vi ons vos pas; et com me nous con -
nói çons, que ces usur pa te urs con tre la loi de la na tu re et de l’humanité ne
son gent, que à nous ac ca blér, nous nous som mes de ci dés à su i vre le frap -
pant exam ple, que vous ve nez de nous don ner, et par con se quen ce à briser
nos cha i nes, et à fa i re re vi vre no tre liber té, qui est tou ta fa ir mor te, et ac ca -
blée par la for ce qui est le seul dro it, qu’ont les Eu ro péens sur l’Amerique.
Mais il s’agit d’avoir une pu is san ce, qui don ne la main aux Bre si li ens, at ten -
du que l’Hispagne ne man que ra pas de se jo in dre à Por tu gal; et mal gré les
avan ta ges, que nous avons pour nous de fen dre, nous ne pour rons pas le fa -
i re, ou du mo ins li ne se ro it pas pru dent de nous ha zar der sans etre sure
d’y re us sir. Cela posé, Mon seg ne ur, c’est vo tre na ti on, que nous cro yons
plus pro po re pous don ner du se cours non se u le ment par ce que c’est elle,
qui nous a don né 1’example, mais aus si par ce que la na tu re nous a fait ha bi -
tants du meme con ti nent, et par con se quen ce en quel que fa çon com pa tri o -
tes; de no tre part nous só mes prets à don ne ur tout l’argent, qui sera ne ces -
sa i re, a te mo ig ner en tout temps no tre re con no is sen ce en vers nos bi en fa i -
sants. Mon seg ne ur, vo i la à peu près le pre cis de mes in ten ti ons, et c’est
pour m’acquiter de cet te com mi ti on, que je suis venu en Fran ce; pu is que je
ne pou vo is pas en Amé ri que sans don ner des soup çons à ceus qui en sçus -
sent, c’est a vous ma in te nant à ju ger s’elles pe u vent avo ir lieu, et dans le
cas, que vou lus si en en con sul ter vo tre na ti ons, je suis en etat de vous don -
ner tou tes les in for ma ti ons, que vous trou ve rez ne ces sa i res. – j’ai 1’honeur
d’etre avec la con si de ra ti on la plus par fa i te – Mon seg ne ur – Vo tre tres hum -
bles, et tres obe is sant ser vi te ur – Ven dek – Mont pel li er 21 no vem bre de
1786.”

“Co pie – Mon seg ne ur – La nou vel le, que je vi ens d’avoir
l’honeur de re ce vo ir de vo tre vo ya ge dans cet te par tie de Fran ce, m’a fait
un tres grand pla i sir, et je m’en fe li ci te; pu is que je vo yo is, qu’il m’etoit tres
es sen ti al d’avoir 1’honeur de vous par ler, et 1’etat de ma san té ne me per -
met to it pas de fa i re le vo ya ge de Pa ris. Si je pou vo is sa vo ir le jour de vo tre
ar ri vée à Nis mes, et vo tre lo ge ment, je ne man que ro is pas d’avoir l’honeur
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d’y al ler vous ren con tre, ce que je suis pret à fa i re dans quel quer au tre, ou il 
vous fa i ra pla i sir, et pour cela je n’attends, que vos com man de mens – en
at ten dant je me fla te d’etre – avec le plus grand res pect – Mon seg ne ur –
Vo tre tres hum ble et obe is sant ser vi te ur -Ven dek. – Mont pel li er 5 Jen vi er
1787“.

”Co pie – Pa ris, Dec. 26me 1786 – Mon si e ur. – J’attend à tout mo ment 
de fa i re une vo ya ge dans les pro vin ces me ri di o nel les de Fran ce. J’avois tar dé
de re pron de a vo tre let tre du 21me 9bre en at ten dant que je pour ro is vous
an non cer le mo ment de mon de part, et le jour et le lieu au quel je pour ro is
avo ir l’honneur de vos ren con trer, Mais jus qu’ici ce mo ment n’est pas de ci dé, 
mais j’aurais su re ment 1’honneur de vous en fa i re part, et de de man der un
ren dez-vous ou à Mont pel li er ou en sa vo i si na ge. En at ten dant j’ai l’honneur
d’étre avec bien de res pect Mon si e ur vo tre tres hum ble et tres obe i a sant
ser vi te ur - Th. Jef fer son - Mon si e ur Ven dek“. 

Extra í do de Bi bli o te ca Na ci o nal do Rio de Ja ne i ro, ma nus cri tos 3, 17, 81. Au tos da De vas sa da
Incon fi dên cia Mi ne i ra. vol. II, Rio, MEC, Bi bli o te ca Na ci o nal.
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28.10 – DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS SOBRE A
PARTICIPAÇÃO DO ESTUDANTE BRASILEIRO  QUE
 SE CORRESPONDIA COM THOMAS  JEFFERSON 

(JULHO/SETEMBRO 1789) 

Auto Su má rio de tes te mu nhas, a que man -
dou pro ce der o ilus trís si mo se nhor vis con de 
de Bar ba ce na, go ver na dor e ca pi tão-ge ne ral 
des ta Ca pi ta nia de Mi nas Ge ra is.

Ano do nas ci men to de Nos so Se nhor Je sus Cris to de mil se te cen tos 
e oi ten ta e nove, aos sete dias do mês de ju lho do dito ano nes ta
Vila Rica de Nos sa Se nho ra do Pi lar do Ouro Pre to, e ca sas de

resi dên cia do dou tor de sem bar ga dor Pe dro José Ara ú jo Sal da nha, do Desem -
bar go de Sua Ma jes ta da Fi de lís si ma, que Deus guar de ouvidor-geral e
cor rege dor des ta co mar ca, onde eu, o ba cha rel José Ca e ta no Cé sar Maniti,
ouvi dor e cor re ge dor da do Sa ba rá, es cri vão no me a do para esta di li gên cia
pelo ilus trís si mo e ex ce len tís si mo se nhor vis con de de Bar ba ce na, do Con se -
lho de Sua Ma jes ta de, go ver na dor, e ca pi tão-general des ta ca pi ta nia, fui
vin do, e sen do aí por ele dito mi nis tro, me foi apre sen ta da uma por ta ria do
mes mo ilus trís si mo e ex ce len tís si mo se nhor, e é a pró pria ao di an te jun ta, e
aqui au tuada, pela qual or de na se in for me o dito mi nis tro su ma ri a men te do
fato, que na mesma se relata, in qui rin do as tes te mu nhas nela in di ca das e as
mais re fe ri das, para o fim de se exa minar a re a li da de do men ci o na do fato,
tudo na for ma que a mes ma por ta ria de ter mi na; de que para cons tar man -
dou ele, dito mi nis tro, fa zer este auto, que hou ve por re ce bi do na for ma de
Dire i to, e em que as si nou jun to co mi go es cri vão; e eu, o ba cha rel José Caetano
Cé sar Ma nit ti, es cri vão no me a do, o es cre vi e as si nei.

Saldª  - José Caetano César Ma ni ti



Por ser dig no de ma i or e mais par ti cu lar ave ri gua ção o fato em
que to cou o co ro nel Fran cis co Antô nio de Oli ve i ra Lo pes nas suas úl ti mas
res pos tas, re fe rin do-se ao Dr. Do min gos Vi dal Bar bo sa, acer ca de uma car ta
es cri ta ao mi nis tro dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca se ten tri o nal por um es tu -
dan te do Bra sil, que se acha va em Mont pel li er: Orde no a Vm.cê que se in -
for me su ma ri a men te em auto se pa ra do de to das as cir cuns tân ci as dele, in qui -
rin do no va men te o co ro nel, e ti ran do tam bém por tes te mu nhas os ou tros
réus, o dito Do min gos Vi dal e as mais pes so as que se re fe ri rem nos seus de -
po i men tos, com o mes mo es cri vão que te nho no me a do para as mais di li gên -
ci as des ta na tu re za; e des te su má rio me en tre ga rá Vm.cê uma có pia au tên ti ca
logo que es ti ver con clu í do. 
     Deus guar de a Vm.cê, Vila Rica, 30 de ju nho de 1789.

Vis con de de Bar ba ce na

Sr. De sem bar ga dor ou vi dor-geral e cor re ge dor Pe dro José de
Ara ú jo e Sal da nha.

INQUIRIÇÃO DESTE SUMÁRIO

Aos oito dias do mês de ju lho de mil se te cen tos e oi ten ta e nove,
nes ta vila de Nos sa Se nho ra do Pi lar do Ouro Pre to em a ca de ia pú bli ca
dela, onde foi vin do o dou tor desem bar ga dor Pe dro José Ara ú jo de Sal da -
nha, ou vi dor-geral e cor re ge dor des ta co mar ca, jun to comi go, o ba cha rel
José Ca e ta no Cé sar Ma ni ti, ou vi dor, e cor re ge dor da do Sa ba rá, escrivão no -
me a do para esta di li gên cia pelo ilus trís si mo e ex ce len tís si mo se nhor vis con -
de de Bar ba ce na, go ver na dor e ca pi tão-general des ta ca pi ta nia; e sen do aí,
pelo dito mi nis tro, fo ram in qui ri das e per gun ta das as tes te mu nhas des te
sumá rio, das qua is seus no mes, na tu ra li da des, mo ra das, ofí ci os, ida des, cos tu -
mes, e seus di tos são os que aba i xo se se guem, de que, para cons tar, fiz este
termo; e eu, o ba cha rel José Ca e ta no Cé sar Ma ni ti es cri vão no me a do, o es cre vi. 

Francisco Antô nio de Oli ve i ra Lo pes, co ro nel do Re gi men to de
Ca va la ria, au xi li ar da vila de São João d’el-Rei, na tu ral da fre gue sia de Nossa
Se nho ra da Pi e da de da Igre ja Nova, mo ra dor na pon ta do mor ro Fre gue sia
de São José, co mar ca do rio das Mor tes, que vive de suas la vras e ro ças, idade
de trin ta e oito anos, tes te mu nha, a quem o dito mi nis tro de fe riu o ju ra men to 
dos San tos Evange lhos em um li vro de les, em que pôs sua mão di re ita, sub
car go do qual lhe en car re gou, ju ras se a ver da de do que sou bes se e lhe fos se
per gun ta do, o que prometeu fa zer, como lhe es ta va en car re ga do. 

E per gun ta do ele, tes te mu nha pelo con te ú do no auto des te su -
má rio, e por ta ria jun ta, dis se que se achan do de hós pe de em sua casa um
seu pri mo, o dou tor Do min gos Vi dal Bar bo sa, e sa in do em um dia a ser
pa dri nho de uma cri an ça, fi lho de um par do, José de Ma tos, re si den te no
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Gri ta dor, o vi e ra pro cu rar um moço por nome José de Re sen de, fi lho do ca pi -
tão José de Re sen de Cos ta; e di zen do-se-lhe que não es ta va em casa, mas
que ti nha ido àque le ba ti za do, o mes mo moço par tiu logo a en con trá-lo, e
de po is da que la fun ção con clu í da, vi e ram am bos jan tar para casa; de po is do
que, re ti ran do-se ele tes te mu nha para um quar to mais in te ri or a des can sar em 
cima de um le i to, o se guiu o dito dou tor seu pri mo, e lhe con tou que aque le 
moço José de Re sen de lhe ti nha dito que es ta va para sus ci tar-se um le van te
nes ta ca pi ta nia, e que com esta es pé cie lhe lem brou en tão, o que se pas sa ra
em Fran ça, quan do lá es te ve; e per gun tan do-lhe ele tes te mu nha, o que era,
lhe tor nou o dito seu pri mo, que an dan do nos es tu dos em Mont pel li er, co -
nhe ce ra dois su je i tos, que se di zi am en vi a dos, um de les fi lho do Rio de Ja -
ne i ro ao pé da Lapa, e que es tes fo ram man da dos por cer tos co mis sá ri os da -
que la ci da de a tra tar com o em ba i xa dor da Amé ri ca in gle sa um le van te na
dita ci da de do Rio, e que fa lan do com o re fe ri do em ba i xa dor, este lhe res -
pon de ra que ele es cre via à sua na ção a este res pe i to; e com efe i to tor nan do
os di tos en vi a dos, lhes res pon de ra aque le mi nis tro, que a sua na ção es ta va
pron ta a pro vê-los de naus e gen te, con tan to que se lhes pa gas sem os sol dos,
e re ce bes sem o seu ba ca lhau e tri go; a cuja pro pos ta res pon deu um dos di tos
en vi a dos que ti nham cá uma ter ra, que dava mu i to tri go, e o mi nis tro lhe
tor nou, que de via ser só com aque las con di ções; e di zen do-lhes os di tos,
que es pe ra ri am a con jun tu ra de al gum tri bu to para en tão se le van ta rem,
lhes re pli cou o em ba i xa dor se não iam cá di nhe i ros de umas ter ras para
ou tras, como quin tos? E di zen do-lhe os en vi a dos que sim, con ti nu ou o mi -
nis tro; pois é tomá-los, e eis aí fe i to o le van te; e que logo que isso se fi zes se,
lhe man das sem avi so, que se po ria tudo pron to, como es ta va jus to; e se ne ces -
sá rio fos se, ele em ba i xa dor fa la ria ao rei da Fran ça para aju dar; e que não
te mes sem a lei do Papa, por que ha ven do bem ba las ar den tes nada en tra va no
Rio de Ja ne i ro; e acres cen tan do aque les en vi a dos, que a na ção que te mi am
mais era a es pa nho la, lhes res pon deu o mi nis tro que essa na ção era “lur da” e 
que non te mer – Insi nu an do-lhes ao mes mo tem po a for ma por que se de via fa -
zer o le van te, e que se ha via ma tar o vice-rei, e to dos os co ro néis que não se -
guis sem o par ti do; fa zen do-se en tão um pa tí bu lo bem alto, onde su bi ria um 
ho mem de sem ba ra ça do e de res pe i to, que fi zes se uma elo qüen te fala ao
povo para o per su a dir; e que to can do-se no mes mo le van te para a Ba hia,
dis se ra o dito em ba i xa dor que ali não con vi nha por ser um por to aber to; só
re ti ran do-se toda a gen te para o ser tão, le van do con si go to dos os ca be da is,
e até os mes mos man ti men tos; por que re du zi da a ci da de a es tes ter mos ain -
da no caso de ser en tra da por por tu gue ses ou es tran ge i ros dan do-lhe os
re ti ra dos con ti nu a dos as sal tos, se ve ri am na pre ci são de de i xá-la ou tra vez;
e que de ou tra sor te, pos to se le van tas sem, nun ca po de ri am ter sub sis tên cia; e
de cla ra ele, tes te mu nha, que o dito seu pri mo lhe dis se ra ha ver as sis ti do a
uma das con fe rên ci as, e dado os si na is do mes mo em ba i xa dor; e que o
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mes mo seu pri mo vi e ra de Fran ça ha ve rá ano e meio com pou ca di fe ren ça;
e mais não dis se, e aos cos tu mes de cla rou ser pri mo do re fe ri do dou tor
Do min gos Vi dal Bar bo sa, e sen do-lhe lido o seu ju ra men to o as si nou com o
dito mi nis tro; e eu, o ba cha rel José Ca e ta no Cé sar Ma nit ti, es cri vão no me -
a do, o es cre vi. 

Sald.ª / Fran cis co Antô nio de Oli ve i ra Lo pes

Do min gos Vi dal Bar bo sa, na tu ral da Fre gue sia de Nos sa Se nho -
ra da Con ce i ção do Ca mi nho do Rio de Ja ne i ro, mo ra dor na fa zen da de no -
mi na da do Juiz de Fora, que vive de agri cul tu ra, de ida de de vin te e oito
anos, tes te mu nha, a quem ele dito mi nis tro de fe riu o ju ra men to dos San tos
Evan ge lhos em um li vro de les, em que pôs a sua mão di re i ta, sub car go
do qual lhe en car re gou, que com sã cons ciên cia ju ras se a ver da de do
que sou bes se e lhe fos se per gun ta do, o que as sim pro me teu fa zer como
lhe era en car re ga do. 

E per gun ta do ele, tes te mu nha, pelo auto des te su má rio, e por ta -
ria jun ta, dis se que es tan do ha ve rá três para qua tro me ses, se gun do sua
lem bran ça, as sis tin do em casa de um seu primo, o co ro nel Fran cis co Antô nio 
de Oli ve i ra Lo pes, e indo ver em cer ta oca sião um servi ço mi ne ral na la vra do 
dito seu pri mo por nun ca ter pre sen ci a do a ex tra ção do ouro, ca su al men te
prin ci pi ou o re fe ri do seu pri mo a exa ge rar as co mo di da des e ri que zas des te 
país de Mi nas, acres cen tan do que se ria fe li cís si mo se fos se li vre e in de pen -
den te; e ao mes mo tem po per gun tou a ele, tes te mu nha, quem ti nha sus ci ta do 
ou di ri gido a su ble va ção da Amé ri ca in gle sa; ao que lhe respon deu que um
ho mem bas tan te men te eru di to, mon si e ur Frank lin; e por esta mes mo ocasião,
se lembrou do que ti nha pas sa do em Fran ça, que en tão lhe con tou, e é o se -
guin te – Que es tando ele tes temunha em Mont pel li er, na qual tam bém fre -
qüen ta va os mes mos es tu dos um es tu dante José Jo a quim da Maia, na tu ral da 
ci da de do Rio de Ja ne i ro, fi lho de um mes tre pe dre i ro, que ali mora na Rua
da Aju da, lhe fez o dito es tu dan te em uma oca sião, ha ve rá três anos, o se -
guin te dis cur so – Que ele era fi lho de um pai hu mil de, e que por con se -
qüên cia, nun ca vi ria a ter uma for tu na bri lhan te, se ele se não aba lan ças se a
co i sas gran des, que o fi zes sem no tá vel no mun do; e que por este mo ti vo es -
ta va de li be ra do a cons ti tu ir-se en vi a do da sua na ção, e a afron tar o mi nis tro 
da Amé ri ca in gle sa, que se acha va em Pa ris para com o mes mo ne go ci ar a
li berdade da sua pá tria; po rém, que não ten do di nhe i ro para a vi a gem, es ta va
qua se nos termos de ten tar o mes mo mi nis tro ame ri ca no para o pro ver em
con si de ra ção de um ob je to tão pon de ro so e útil aos seus pró pri os in te res -
ses; de cuja de li be ra ção mo fou ele tes te mu nha, tra tan do de lou cu ra am bos
os pro je tos; de que con tu do era bem ca paz a ex tra va gân cia do su je i to; o
qual se resolveu fi nal men te a se guir o par ti do de di ri gir uma car ta ao re -
fe ri do em ba i xa dor, em que tratava do ne gó cio da li ber da de do Bra sil e que 
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ele era en vi a do dos seus pa tri o tas para este efe i to; a cuja car ta res pon deu
aque le mi nis tro, que logo que os bra si le i ros ga nhas sem a sua inde pen -
dên cia não te ria a sua na ção dú vi da em as sis tir com na vi os mes tres de fá -
bri cas e to das as mais provi sões ne ces sá ri as, com con di ção, po rém, que de ve -
ri am re ce ber o seu ba ca lhau; porém que an tes de se gu ra e es ta be le ci da a sua
li ber da de e in de pen dên cia, nada fa zia; por que a sua na ção não ha via de
rom per com a Cor te de Por tu gal, em cu jos por tos acha va be nig no aco lhi -
men to. Com esta res pos ta, es pe ran do o dito Maia que o mi nis tro ame ri -
ca no vi es se pas sar o inver no, como era es ti lo a Lan gue doc, e a cer to sí tio
dis tan te três lé guas de Mont pel li er logo que as sim su ce deu, o foi pro cu rar
pes so al men te o mes mo Maia; po rém, tor nan do mal sa tis fe i to con tou a ele,
tes te mu nha, que o mi nis tro jul ga va pou co dele pela cas ca; isto é, que apre -
sen tan do-se-lhe em um ar de mi sé ria, mal ves ti do, to ma ra em pou ca con -
ta a sua re pre sen ta ção, e o despre za ra; vin do este a ser o fim da que la em -
ba i xa da, de cuja cena deu ele, tes te mu nha, no tí cia a ou tro es tu dan te por
nome José Ma ri a no Leal, que está a che gar ao Rio de Ja ne i ro, segun do ou -
viu di zer, ao dito, a fa mí lia do ex ce len tís si mo se nhor con de de Re sen de; e
não tem ele tes te mu nha mais cer te za, se con tou tam bém esta pas sa gem ao
mes tre de Re tó ri ca do Rio de Ja ne iro, Ma nu el Iná cio da Sil va Alva ren ga,
ain da que bem re fle tin do lhe pa re ce que não; e declara ele, tes te mu nha,
que de po is da que le des pre zo que fez o dito mi nis tro in glês ao referido Maia, a 
quem ele e o já men ci o na do Ma ri a no me te ram a bu lha, nun ca mais teve
no tí cia que o mes mo tor nas se a fa lar em se me lhan te pro je to; e ou tros sim
de cla ra ter tido ul ti ma men te no tí cia de ha ver fa le ci do em Lis boa o dito
Maia, o qual em Mont pel li er pas sa va par ca men te, sen do os seus cor res pon -
den tes na ci da de do Por to um Fu la no Ca ria Neto, e no Rio de Ja ne i ro, pos to 
que se não lem bra do nome, sabe que mo ra va na Rua Di re i ta, de fron te do
Car mo, os qua is lhe as sis ti am por or dem de seu pai com cen to e vin te
mil-réis por ano; e mais não dis se, e aos cos tu mes de cla rou ser pri mo do
dito co ro nel Fran cis co Antônio de Oli ve i ra Lo pes; e as si nou com o dito
mi nis tro, lido o ju ra men to; e eu, José Ca e ta no Cé sar Ma ni ti, es cri vão no me a do, 
o escrevi.

Sald.ª / Do min gos Vi dal Bar bo sa.

Aos qua tro dias do mês de se tem bro de mil se te cen tos e oi ten ta e 
nove, nes ta Vila Rica, e ca sas de mo ra da do de sem bar ga dor Pe dro José
Ara ú jo de Sal da nha, ou vi dor, e cor re ge dor des ta co mar ca, onde eu, es cri -
vão no me a do, fui vin do, e sen do aí, fo ram per gun ta das pelo dito mi nis tro
às tes temu nhas, cu jos no mes, na tu ra li da des, re si dên ci as, ofí ci os, cos tu mes,
ida des e di tos são os que ao di an te se se guem; de que para cons tar fiz este
ter mo; e eu, o ba cha rel José Ca e ta no Cé sar Ma ni ti, es cri vão no me a do, o
escre vi. 
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am bos pres ta ram no su má rio, a que se procedeu por por ta ria do mes mo ilus -
trís si mo e ex ce len tís si mo se nhor so bre a im por tan te ma té ria, que fez o seu
pon de ro so ob je to; e sen do cha ma das à pre sen ça do dito mi nis tro as re fe ri das
tes te mu nhas, por mim, es cri vão, lhes fo ram li dos os seus ju ra men tos; de po is
do que de cla rou ele, dito coronel Fran cis co Antô nio, que ra ti fi ca va o seu
refe ri do ju ra men to, que foi lido, e na ma ne i ra, que nele se con ti nha, e acha va
es cri to, por ser em tudo con for me à ver da de, que sabia, e ti nha fi el men te de -
cla ra do; e per gun ta da à tes te mu nha, o dou tor Do min gos Vi dal Bar bo sa;
sobre o seu ju ra men to, que era vis to achar-se afe ta do, e di mi nu to, ten do nele
fal ta do à verdade, omi tin do mu i tos fa tos que sa bia na im por tan te ma té ria
so bre que foi in qui ri do; dis se que ele ti nha dito em seu ju ra men to tudo o
que sa bia na ma té ria so bre que foi in qui ri do, sem que jamais con tas se ao
re fe ri do seu pri mo co ro nel os mais fa tos que o mes mo acres cen ta; e sen do
po rém cer to que al gu ma vez em con ver sa lhe dis se que os fran ce ses cha ma -
vam a na ção es pa nho la – Lur da – nunca apro pri ou este dis cur so à re fe ri da 
ma té ria de que faz men ção aque le juramen to. E pelo dito co ro nel foi mais
ins ta do, que tan to era ver da de ha ver-lhe o dito seu primo con ta do tudo o que 
re fe ri do ti nha, que até nes sa mes ma con jun tu ra acres cen tou, que um seu
amigo do Rio de Ja ne i ro por nome José Gon çal ves, se gun do se re cor da,
sabia de tudo isto; e que o dou tor José Pe re i ra de Ma ri a na ti nha a His tó ria
Fi lo só fi ca e Po lí ti ca do Aba de Re i nald, e as Leis dos Ingle ses Ame ri ca nos; ao
que res pon deu o dito dou tor que era to tal men te fal so dizer ele, tes te mu nha,
que aque le José Gon çal ves sa bia do acon te ci men to re fe ri do a res pe i to de
José Joa quim da Maia, por que nun ca em tal lhe fa lou, e quan to ao dou tor
José Pe re i ra, era cer to dizer-lhe este que ti nha o Có di go da Amé ri ca in gle sa 
e a Histó ria Fi lo só fi ca e Po lí ti ca, e que quan to a esta o sabe de cer to pela ter vis to, 
quan do vi nham am bos em bar ca dos de Lis boa; e assim in sis ti ram am bas as
di tas tes te mu nhas as ser ti va men te no que ha vi am dito; e logo o re fe ri do
minis tro deu por fin da a pre sen te di li gên cia de que, para cons tar, fiz este termo,
que as si nou com as re fe ri das tes te mu nhas; e eu, o ba cha rel José Ca e ta no
Cé sar Ma ni ti, escri vão no me a do, o es cre vi e as si nei.

Saldª / José Caetano César Ma ni ti /
Fran cis co Antônio de Oliveira Lo pes / Do min gos Vidal Barbosa. 

Extra í do da Bi bli o te ca Na ci o nal do Rio de Ja ne i ro, Có pia, Ma nus cri to 10 f. Mss. II 31, 32, 2 nº 1.
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28.11 – AUTO DAS PERGUNTAS FEITAS AO PADRE 
INÁCIO NOGUEIRA  SOBRE A CARTA OU DENÚNCIA DE 

JOAQUIM  SILVÉRIO DOS REIS DIANTE DA JUNTA
 (17 JUNHO 1791)

Ano do nas ci men to do Nos so Se nhor Je sus Cris to de mil se te cen tos 
e noven ta e um, aos de zes se te dias do mês de ju nho, nes ta ci da de
do Rio de Ja ne i ro e casas de re si dên cia do de sem bar ga dor con se -

lhe i ro Se bas tião Xa vi er de Vas con ce los Cou ti nho do Con se lho de Sua Ma -
jes ta de e do da sua Real Fa zen da chan ce ler da re la ção des ta ci da de, e juiz
da Co mis são ex pe di da con tra os réus da con ju ra ção for ma da em Mi nas
Ge ra is, aon de eu o de sem bar ga dor Fran cis co Luís Álva res da Ro cha, es cri -
vão da mes ma co mis são vim e o in ten den te no me a do da co mar ca de Vila
Rica José Ca e ta no Cé sar Ma niti, tam bém es cri vão da mes ma di li gên cia para 
efe i to de ser per gun ta do o pa dre Iná cio No gue i ra so bre o pa pel apre -
sentado pelo co ro nel Jo a quim Sil vé rio dos Reis; as qua is per gun tas lhe fo ram
fe i tas da mane i ra se guin te.

Foi per gun ta do, como se cha ma va, don de era na tu ral, aon de re -
si dia, que ida de ti nha, e qual o seu es ta do, e de que vi via?

Res pon deu que se cha ma va Iná cio No gue i ra de Lima, de ida de de 
27 anos, na tu ral de Fre gue sia de Igua çu, ter mo des ta ci da de, e as sis ten te na
mes ma ci da de, pres bí te ro se cu lar, e vive do uso de suas or dens.

Foi mais per gun ta do se ti nha co nhe ci men to, ou ami za de, com
um al fe res de ca va la ria de Mi nas cha ma do Jo a quim José da Sil va, e don de
lhe pro vi e ra este co nhe ci men to? Res pon deu que ele nes ta ci da de as sis tiu
sem pre, e foi cri a do em casa de uma sua tia, e ma dri nha, cha ma da Iná cia Ger -
tru des de Alme i da; e ten do esta uma fi lha com mo lés tia pro lon ga da em um
pé, e ten do no tí cia do prés ti mo da que le al fe res para al guns cu ra ti vos, o
cha mou; e com efe i to vin do o so bre di to al fe res, lhe mi nis trou uma água,
com a qual em pou cos dias, re cu pe rou a sa ú de a fi lha da dita sua tia; e da qui
fi cou ele res pon den te, e exa mi nan do com al gum co nhe ci men to com
aque le al fe res.



E per gun ta do se aque le al fe res fi cou as sis tin do sem pre nes ta
ci da de de po is da que le cu ra ti vo; e em que tem po foi fe i to?Res pon deu, que
logo de po is de fe i ta aque la cura, par tiu o so bre di to al fe res para Mi nas, don de 
vol tou pas sa dos dez me ses pou co mais ou me nos; ten do ido ha ve rá três
anos com a mes ma pou ca di fe ren ça.

E per gun ta do se de po is que o dito al fe res vol tou de Mi nas o
foi vi si tar ele res pon den te, ou teve com ele al gu ma co mu ni ca ção?

Res pon deu, que não ti nha com o dito al fe res co mu ni ca ção al gu ma 
par ti cu lar, e que só lhe fa lou uma vez em sua casa, indo ele pro cu rar sua tia, 
e ou tra vez, quan do foi pe dir à tia dele res pon den te, que o ocul tas se.

Foi mais per gun ta do se quan do o dito al fe res foi pe dir à tia dele
res pon den te, que o ocul tas se, es ta va ele res pon den te pre sen te, e se ou viu o
mo ti vo, e ca u sa, que o dito al fe res deu para que rer ocul tar-se?

Res pon deu, que quan do o dito al fe res en trou em casa da tia dele
res pon den te a pe dir, que o ocul tas se não es ta va ele res pon den te pre sen te
no prin cí pio da prá ti ca, mas que che ga ra a tem po, em que ain da per ce beu,
que o dito al fe res pre ten dia ocul tar-se, por ca u sa de uma fi an ça, que ti nha
pres ta do em Mi nas, de que re sul ta ram umas bu lhas, pelo que te mia fi car
cul pa do, e que qui ses sem pren dê-lo, e que com efe i to a tia dele res pon deu em 
ra zão da obri ga ção, que de via ao dito al fe res, lhe pro me te ra de bus car sí tio,
onde es ti ves se ocul to.

Foi mais per gun ta do, se a tia dele res pon den te com efe i to pro -
cu ra ra a casa de Do min gos Fer nan des, onde o al fe res foi pre so para que
este se ocul tas se, e se an tes que fa las se ao dito Do min gos Fer nan des, des sa
casa, que ia pro cu rar para o dito al fe res se ocul tar; ou se ele res pon den te
sou be da dita casa só de po is do dito Fer nan des ter dado con sen ti men to
para re co lher o mes mo al fe res; e se en quan to a sua tia foi fa lar ao dito Fer -
nan des, es te ve o al fe res Jo a quim José em casa dele res pon den te es pe ran do
pela res pos ta? Res pon deu, que a tia dele res pon den te, an tes que fa las se ao
dito Do min gos Fer nan des, dis se a ele res pon den te a re so lu ção, que ti nha de 
fa lar ao dito Fer nan des para que re co lhes se em sua casa aque le al fe res, e
que este logo de po is de ter pe di do à tia dele res pon den te, que o ocul tas se,
saiu de casa e vol tou se gun da vez, po rém como a tia dele res pon den te não
ti nha fa la do ao dito Do min gos Fe rnan des, saiu de casa en tão para aque le
fim, e não tem lem bran ça, se nes se meio tem po o dito al fe res se au sen tou
se gun da vez, ou se fi cou na com pa nhia dele res pon den te, es pe ran do que
to rnas se a dita sua tia.

Foi mais per gun ta do pela ra zão de ami za de, e par ti cu la ri da de,
que ti nha a tia dele res pon den te para pe dir ao dito Do min gos Fer nan des,
que re co lhes se em sua casa o dito al fe res, e a ra zão que ti nha para es pe rar,
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que o dito Do min gos Fer nan des con sen tis se em re co lher, e ocul tar em sua
casa um ho mem que não co nhe cia?

Res pon deu que a tia dele res pon den te ti nha com o dito Fer nan des 
uma ami za de mu i to an ti ga, e par ti cu lar, de for ma, que se tra ta vam de com -
pa dres; e por essa ra zão jul ga ele res pon den te, que a dita sua tia se ani ma ria
a pe dir ao dito Fer nan des, que re co lhes se e ocul tas se em sua casa o dito al -
fe res; es pe ran do, que o dito Fer nan des a sa tis fa zes se, não só pela gran de
ami za de, que ti nham; mas tam bém por ser um ho mem que vi via em uma
casa sem fa mí lia, mais que um ou dois mo le ques; e ne nhum in cô mo do sen -
tia em re co lher o dito al fe res.

Foi mais per gun ta do, se de po is que o dito al fe res se ocul tou
em casa do dito Do min gos Fer nan des foi al gu mas ve zes fa lar-lhe ele res -
pon den te, ou sua tia; e se foi cha ma do para isso, em nome do dito al fe res, e
por quem; ou se foi vi si tá-lo de pró prio mo vi men to?

Res pon deu, que de po is que o dito al fe res se ocul tou em casa do
dito Fer nan des nun ca a tia dele res pon den te foi fa lar-lhe; po rém que ele res -
pon den te fora uma vez fa lar ao dito al fe res e não lhe lem bra com cer te za, se foi 
avi sa do para isso pelo dito Do min gos Fer nan des, ou se foi, por que o dito
al fe res an te ce den te men te lhe pe dis se, que fos se fa lar-lhe à casa do dito Fer -
nan des.

Foi mais per gunt ado, o que o dito al fe res dis se a ele res pon den -
te, e o ne gó cio, que tra ta ram nes sa oca sião, em que ele res pon den te con fes -
sa, que fora fa lar-lhe; e se à dita prá ti ca, que ti ve ram; es te ve pre sen te o dito 
Do min gos Fer nan des, ou nal gu ma ou tra pes soa?

Res pon deu, que na oca sião, em que fa lou o dito al fe res em casa
de Do min gos Fer nan des não es ta va pre sen te este, nem pes soa al gu ma; e
que o dito al fe res lhe dis se ra, se gun do sua lem bran ça, so men te que fos se
fa lar com Jo a quim Sil vé rio dos Reis, e lhe per gun tas se da par te dele al fe res,
em que ter mos es ta vam as co i sas, e se ha via al gu ma no vi da de, por es tas ou
se me lhan tes pa la vras.

Foi per gun ta do se com efe i to bus ca ra o dito Jo a quim Sil vé rio em
sua casa, uma ou mais ve zes, se lhe, digo, se quan do o achou, lhe deu o re -
ca do do dito al fe res; e o que Jo a quim Sil vé rio lhe res pon de ra, e tudo o mais
que com ele pas sou?

Res pon deu, que duas ou três ve zes pro cu ra ra Jo a quim Sil vé rio
em sua casa, e que só na úl ti ma o acha ra; e que en tão lhe fa la ra da par te do 
dito al fe res, di zen do que lhe man da va per gun tar, em que ter mos es ta vam
as co i sas, e se ha via al gu ma no vi da de, e que o Jo a quim Sil vé rio lhe res pon -
de ra em ar de so bres sal to que as co i sas es ta vam em mu i to má fi gu ra; e per -
gun tou a ele res pon den te se sa bia que co i sas eram aque las so bre que vi nha
in qui ri-lo, se o dito al fe res lhas ti nha de cla ra do e aon de es ta va, e em que
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par te ti nha fa la do com ele res pon den te; ao que ele res pon deu, que o dito al -
fe res lhe ti nha ido fa lar a sua es ca da, que não sa bia, aon de ele es ta va ocul to; 
e que as co i sas so bre que man da va per gun tar, se ha via al gu ma no vi da de,
jul ga va ele res pon den te; ao que ele res pon deu, que o dito al fe res lhe ti nha
ido fa lar a su a nha re sul ta do umas bu lhas, e que isto era, o que o dito al fe res 
lhe ti nha con ta do; e ven do ele res pon den te, que o dito Jo a quim Sil vé rio
dava de mons tra ções, de que o dito al fe res se ocul ta va por ca u sa ma i or, des -
con fi a ram en tão, de que o dito al fe res lhes ti nha ocul ta do a ca u sa ver da de i ra
de se es con der: e per gun ta do en tão ele res pon den te ao dito Jo a quim Sil vé -
rio, se com efe i to ha via ou tro mo ti vo, para que o dito al fe res te mes se ser
pre so, dis si mu lou o dito Jo a quim Sil vé rio, di zen do que não, e só por ler,
digo e só pôde ti rar em res pos ta, que dis ses se ao dito al fe res, que as co i sas
es ta vam em maus ter mos; e não tem lem bran ça se lhe dis se mais al gu ma
co i sa; só sim lhe lem bra lhe per gun ta ra mais se sa bia, aon de es ta va o dito
al fe res; ao que ele res pon den te sa tis fez, di zen do que não sa bia; cuja res pos ta
deu com âni mo de não dar mais pas so na que la ma té ria.

E sen do ins ta do que dis ses se a ver da de, à qual pa re cia fal tar;
por quan to, se ele res pon den te, pelo que de cla ra ter pas sa do com Jo a quim
Sil vé rio, não era a ca u sa de se ocul tar o al fe res Jo a quim José, uni ca men te a
fi an ça, e bu lhas de Mi nas; mas jul gou, que de via ser ou tra ca u sa de mais
pon de ra ção, por isso mes mo de via de cla rar ao dito Jo a quim Sil vé rio, aon de
o dito al fe res es ta va; por que quan to ma i or fos se a ca u sa, mais útil era ao
dito al fe res sa ber as cir cuns tân ci as, e es ta do, em que se acha va; e que ven do,
que o Jo a quim Sil vé rio dis si mu la va com ele res pon den te, e não que ria de -
cla rar-se, se ria útil ao dito al fe res, que Jo a quim Sil vé rio sou bes se, aon de es -
ta va, para que pu des se fa lar, e di zer-lhe tudo, o que ocul ta va a ele res pon -
den te; e que ele res pon den te ne nhum mo ti vo po dia ter para ne gar ao dito
Jo a quim Sil vé rio, aon de es ta va aque le al fe res, ten do este se gu ra do a ele
res pon den te, que fos se fa lar ao dito Jo a quim Sil vé rio sem re ce io, por que era 
seu ami go; e não lhe ten do fe i to re co men da ção al gu ma, para que lhe ne gas se
a casa, em que es ta va ocul to?

Res pon deu que ti nha dito a ver da de, e que sem em bar go do al -
fe res Jo a quim José ter dito a ele res pon den te fos se fa lar a Jo a quim Sil vé rio
sem re ce io, por que era seu ami go, e lhe não ter re co men da do, que ne gas se
ao dito Jo a quim Sil vé rio, aon de ele es ta va, con tu do, tan to que ele res pon -
den te des con fi ou, pelo que pas sou com o dito Jo a quim Sil vé rio, de que a
ca u sa, pela qual o dito al fe res se es con dia, era de ma i or pon de ra ção, logo
as sen tou con si go de não dar mais pas so na que le ne gó cio, e te meu que lhe
vi es se al gum mal, e a sua tia, sa ben do-se, que por sua via se ti nha ocul ta do
o dito al fe res; e por esta ra zão, aten den do já mais ao seu cô mo do, do que ao 
dito al fe res, teve a ca u te la de não con fes sar a Jo a quim Sil vé rio a casa em
que ele es ta va.
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E sen do ins ta do que dis ses se a ver da de, a que pa re cia ter fal ta do; 
por quan to se aten dia ao seu cô mo do, e não ao do dito al fe res, a ele res pon -
den te era mais útil de cla rar logo, aon de o dito al fe res es ta va; por que de o
ter ocul ta do, jul gan do que o cri me era de pou ca im por tân cia lhe não po -
dia ver mal al gum; mas que de po is de des con fi ar de que o dito al fe res se
ocul ta va por cri me de mais pon de ra ção, po dia se guir-se pre ju í zo, tan to a
ele res pon den te, como a sua tia; por que já de al gum modo con cor ria para
que o dito al fe res es ca pas se à Jus ti ça, ten do fe i to de li to, que ele res pon den te 
ti nha obri ga ção de não con cor rer para que fi cas se o de li quen te, o de li to
ocul to?

Res pon deu, en tão que não pen sou nis so, nem dis cor reu por esse
modo, só lhe lem brou, como tem dito, evi tar al gum pre ju í zo, que po dia
vir-lhe, e a sua tia; nem tam bém dis cor reu, nem lhe lem brou que o de li to do 
dito al fe res ain da que fos se de ma i or pon de ra ção, do que a dita fi an ça,
como ago ra tem ou vi do ge ral men te nes ta ter ra, de que o dito al fe res es ta va
pre so, por se in ten tar um le van ta men to em Mi nas, ne gan do a su je i ção ao
ge ne ral.

Foi mais per gun ta do, se de po is da prá ti ca com Jo a quim Sil vé -
rio, de cla rou ele res pon den te a al guém a casa, onde es ta va ocul to o dito al -
fe res Jo a quim José; e se com efe i to a pri são des te se se guia da sua, digo, se
se guiu de po is da sua de cla ra ção?

Res pon deu, que de po is da prá ti ca, que teve com o dito Jo a quim
Sil vé rio, de cla rou ao ilus trís si mo vice-rei do Esta do Luís de Vas con ce los e
Sousa a casa, onde es ta va ocul to o dito al fe res Jo a quim José, ecre ven do em
um pa pel as con fron ta ções, o mes mo vice-rei en tre gou o dito pa pel a uns
mi li ta res, que fo ram em di re i tu ra a casa do dito Do min gos Fer nan des, e
trou xe ram pre so o dito al fe res.

Foi mais per gun ta do, se a de cla ra ção, que ele res pon den te fez
da casa, em que es ta va ocul to o dito al fe res, foi es pon tâ nea e vo lun tá ria,
indo a pa lá cio ofe re cer-se para fa zer aque la de la ta ção, ou se foi cha ma do, e
obri ga do pelo mes mo vice-rei?

Res pon deu que não fora vo lun ta ri a men te a pa lá cio para de cla rar 
a casa, em que o dito al fe res es ta va ocul to; mas que fora cha ma do, e obri ga do 
pelo vice-rei, que era ver da de, que per gun tan do o vice-rei a ele res pon den te,
aon de es ta va ocul to o dito al fe res, no prin cí pio ne ga ra, que ti ves se no tí cia
al gu ma da que le ne gó cio; po rém que sen do ins ta do, e obri ga do pelo
vice-rei, de cla ra ra a casa, em que es ta va o dito al fe res; e que toda a dú vi da,
e re pug nân cia, que ti ve ra nas ce ra do te mor, que ti ve ra, não só de que a de -
cla ra ção lhe re sul tas se al gum mal, mas tam bém de que o seu pre la do es tra -
nhas se, e fi zes se mau con ce i to dele res pon den te, por an dar me ti do em se -
me lhan tes ne gó ci os.
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E por hora lhe não fez o dito mi nis tro mais per gun tas al gu mas,
as qua is to das hei, digo as qua is lhes lhe fo ram li das por mim, e as achou 
con for mes, ao que res pon di do ti nha; e sen do-lhe no mes mo ato de fe ri do
ju ra men to, pelo que res pe i ta va a ter ce i ro de ba i xo dele de cla rou ter dito a
ver da de; e de tudo man dou fa zer este auto em que as si nou ele res pon den te; e o 
dou tor in ten den te José Ca e ta no Cé sar Ma niti es cri vão as sis ten te; e eu o de -
sem bar ga dor Fran cis co Luís Álva res da Ro cha, es cri vão da co mis são, que o
es cre vi e as si nei.

Vas con ce los / Fran cis co Luís Álva res da Ro cha /
José Ca e ta no Cé sar Ma ni ti / Iná cio No gue i ra Lima

E logo no mes mo dia, mês, e ano atrás de cla ra do ajun tei a es tes
au tos o pa pel, ou de nún cia do co ro nel Jo a quim Sil vé rio dos Reis que para
esse fim me foi en tre gue pelo so bre di to con se lhe i ro, juiz da co mis são; de que
para cons tar, e que é o mes mo, que ao di an te se se gue, fiz este ter mo; e eu
Fran cis co Luís Álva res da Ro cha, es cri vão da co mis são, que o es cre vi.

No dia 8 de maio de 1789, re co lhen do-me de no i te para mi nha
casa tive no tí cia que nes sa mes ma no i te me ti nha pro cu ra do um pa dre
duas ve zes. No dia 9 pela ma nhã me en trou o dito pa dre pela por ta den tro 
e me dis se, eu já on tem à no i te o pro cu rei, eu ve nho aqui man da do pelo al -
fe res Jo a quim José da Sil va sa ber o que tem ha vi do de novo, per gun tei-lhe
aon de está ele, res pon deu-me que não é da sua con ta dis se-lhe bran da men te
ora se nhor pa dre vos sa mer cê não é mais ami go do al fe res do que eu,
diga-me aon de está que pre ci so co mu ni car-me com ele para seu be ne fí cio,
nada pude con se guir des te pa dre, e per gun tan do-lhe o seu nome e aon de
mo ra va tudo me ocul tou, só me dis se eu lhe pro me to fazê-lo co mu ni car
com vos sa mer cê; por que ele me fa lou nes tas co i sas de Mi nas. Nes te tem po
es ta va na es ca da ou tro pa dre fi lho de um ou ri ves de Pa u lo Lou ren ço a
quem ele de via cer ta quan tia de res to de um ade re ço de di a man tes que eu
ti nha com pra do a seu pai, e logo per ce bi, na que le pa dre que es ta va co mi go
que não gos tou que o vis se o ou tro, e para que lhe não dis ses se nada me
não se pa rei de les logo. Fui des pe dir o pri me i ro di zen do-lhe pas se bem se -
nhor pa dre fico-lhe mu i to obri ga do pela sua aten ção, logo que se des pe diu
per gun tei ao ou tro pa dre que fi cou co mi go, diga-me quem é esse pa dre
como se cha ma, aon de mora que lhe que ro ir pa gar a vi si ta, dis se-me este é
o pa dre Iná cio No gue i ra mora na rua Se nho ra Mãe dos Ho mens, logo no
mes mo ins tan te fui dar par te no Ilmo. e Exmo. vice-rei do es ta do Luís de
Vas con ce los e Sou sa, fi cou ago ni a do por que eu não ha via pren der o dito
pa dre Iná cio No gue i ra em mi nha casa, res pon di-lhe, que por bem da di li -
gên cia, en ten dia o não de via fa zer. No dia 10 pela ma nhã fui ter com sua
ex ce lên cia e as sen ta mos que se de via man dar bus car pre so aque le pa dre
Iná cio e veio logo de ba i xo de pri são, fa lou sua ex ce lên cia com ele, e por
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mais di li gên ci as não Jo a quim José, e di zia mais que a mim me não co nhe cia
e que nem ti nha ido a mi nha casa; fui cha ma do à sua pre sen ça e fez-se
des co nhe ci do, e com isto fi cou sua ex ce lên cia ace le ra do di zen do-lhe que o
ha via con su mir se lhe não des se con ta do al fe res Jo a quim José da Sil va, e
te men do a fú ria de sua ex ce lên cia logo se re sol veu a de cla rar onde es ta va o
dito al fe res que logo se foi bus car pre so, eu não as sis ti a esta de cla ra ção por que
sua ex ce lên cia me man dou sair para fora.

Todo esse pas so con tei ao sr. ou vi dor e mi nis tro da in con fi dên -
cia, Mar ce li no Pe re i ra Cle to, e ou tros mais que me ia ocor ren do, e de to dos
lhe ia dan do al gu mas lem bran ças por mi nha le tra, em pe que nos pa péis
avul sos, po rém não por mim as si na dos e o mes mo se nhor Mar ce li no Pe re i ra
Cle to mos tor nou a re me ter à for ta le za da Ilha das Co bras aon de eu es ta va
pre so, pelo ta be lião José dos San tos Ro dri gues, or de nan do-me da par te do
mes mo se nhor ou vi dor que lhe pu ses se to dos aque les apon ta men tos em
lim po, e que lhos re me tes se em car ta fe cha da o que fi el men te cum pri. Pas sa 
o re fe ri do na ver da de. Rio de Ja ne i ro, 17 de ju nho de 1791.

Extra í do de Au tos da De vas sa da Incon fi dên cia Mi ne i ra, Câ ma ra dos De pu ta dos e Go ver no do
Esta do de Mi nas Ge ra is. Vol. 5, 1982, se gun da edi ção. Págs. 539-548.
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28.12 – ACÓRDÃO DOS JUÍZES DA DEVASSA
(18 ABRIL 1792) 

Acor dam em re la ção os ju í zes da Alça da etc. Vis tos es tes au tos 
de que, em obser vância das or dens da dita Se nho ra, se fi ze ram
su má ri os aos vin te e nove réus pronun ci a dos con te ú dos na re la -

ção de fo lhas 14 ver so, de vas sas, per gun tas, adensos e de fe sa ale ga da pelo
pro cu ra dor que lhes foi no me a do, etc. Mos tra-se que na Ca pitania de Minas
al guns vas sa los da dita Se nho ra, ani ma dos do es pí ri to de pér fi da am bi ção,
formaram um in fa me pla no para se sub tra í rem da su je i ção e obe diên cia de vi -
da à mesma se nho ra, preten den do des mem brar e se pa rar do Esta do aque la
ca pi ta nia, para for ma rem uma re pú bli ca in de pendente, por meio de uma
for mal re be lião, da qual se eri gi ram em che fes e ca be ças, sedu zin do a uns
para aju da rem e con cor re rem para aque la pér fi da ação, e co mu ni cando a ou -
tros os seus atro zes e abo mi ná ve is in ten tos, em que to dos guar da vam ma li -
ci o sa men te o mais in vi o lá vel si lên cio, para que a con ju ra ção pu des se pro -
du zir o efe i to que to dos mos tra vam de se jar, pelo se gre do e ca u te la com
que se re ser va vam de que che gas se à no tí cia do go ver na dor, e minis tros;
por que este era o meio de le va rem avan te aque le hor ren do aten ta do, ur di -
do pela infi de li da de e perfí dia; pelo que não só os che fes ca be ças da con ju -
ra ção e os aju da do res da rebe lião se cons ti tu í ram réus do cri me de le -
sa-majestade da pri me i ra ca be ça, mas tam bém os sa be do res e con sen ti do res 
dela pelo seu si lên cio; sen do tal a mal da de e pre va ri ca ção des tes réus, que
sem re mor sos fal ta ram à mais re co men dá vel obri ga ção de vas sa los e de
ca tó li cos, e sem hor ror con tra í ram a in fâ mia de tra i do res, sem pre ine ren -
te e ane xa a tão enor me e detes tá vel de li to.

Mos tra-se que en tre os che fes e ca be ças da con ju ra ção, o pri me i ro
que sus ci tou as idéi as de re pú bli ca, foi o réu Jo a quim José da Sil va Xa vi er,
por al cu nha o Ti ra den tes, al fe res que foi da ca va la ria paga da Ca pi ta nia de
Mi nas, o qual há mu i to tem po que ti nha con ce bi do o abo mi ná vel in ten to de 
con du zir os po vos da que la ca pi ta nia a uma re be lião pela qual se sub tra ís sem 



da jus ta obe diên cia de vi da à dita se nho ra for man do para este fim pu bli ca -
men te dis cur sos se di ci o sos que fo ram de nun ci a dos ao go ver na dor de Mi nas 
an te ces sor do atu al e que en tão sem ne nhu ma ra zão fo ram des pre za dos
como cons ta a fo lhas 14, fo lhas 68 ver so, fo lhas 127 ver so e fo lhas 2 do
apen so nú me ro 8 da de vas sa prin ci pi a da nes ta ci da de; e su pos to que aque les 
dis cur sos não pro du zis sem na que le tem po ou tro efe i to mais do que o es -
cân da lo e abo mi na ção que me re ci am, con tu do, como o réu viu que o de i xa -
ram for mar im pu ne men te aque las cri mi no sas prá ti cas jul gou por aca sião
mais opor tu na para con ti nuá-las com mais efi cá cia, no ano de mil se te cen tos 
e oi ten ta e oito, em que o atu al go ver na dor de Mi nas to mou pos se do go -
ver no da ca pi ta nia e tra ta va de fa zer lan çar a der ra ma, para com ple tar o
pa ga men to de cem ar ro bas de ouro que os po vos de Mi nas se obri ga ram a
pa gar anu al men te, pelo ofe re ci men to vo lun tá rio que fi ze ram em vin te e
qua tro de mar ço de mil se te cen tos e trin ta e qua tro, ace i to e con fir ma do
pelo Alva rá de três de de zem bro de mil se te cen tos e cin qüen ta, em lu gar da 
ca pi ta ção des de en tão abo li da. 

Po rém per su a din do-se o réu, de que o lan ça men to da der ra ma
para com ple tar o côm pu to das cem ar ro bas de ouro, não bas ta ria para con -
du zir os po vos à re be lião, es tan do eles cer tos em que ti nham ofe re ci do vo -
lun ta ri a men te aque le côm pu to, como um sub-ro ga do mu i to fa vo rá vel em
lu gar do quin to de ouro que ti ras sem nas Mi nas, que são um di re i to real
em to das as Mo nar qui as, pas sou a pu bli car que na der ra ma com pe tia a
cada pes soa pa gar as quan ti as que ar bi trou, que se rem ca pa zes de ate mo ri -
zar os po vos, e pre ten der fa zer com te me rá rio atre vi men to e hor ren das fal -
si da des, odi o so o su a vís si mo e ilus tra dís si mo go ver no da dita Se nho ra, e as
sá bi as pro vi dên ci as dos seus mi nis tros de Esta do, pu bli can do que o atu al
go ver na dor de Mi nas ti nha tra zi do or dem para opri mir e ar ru i nar os le a is vas -
sa los da mes ma Se nho ra, fa zen do com que ne nhum de les pu des se ter mais
de dez mil cru za dos, o que ju ram Vi cen te Vi e i ra da Mota a fo lhas 60, e Ba -
sí lio de Bri to Ma lhe i ros a fo lhas 52 ver so, ter ou vi do a este réu, e a fo lhas
108 da de vas sa ti ra da por or dem do go ver na dor de Mi nas, e que o mes mo
que ou vi ra a João da Cos ta Ro dri gues a fo lhas 57, e ao cô ne go Luís Vi e i ra a 
fo lhas 60 ver so, da de vas sa ti ra da por or dem do vice-rei do Esta do. Mos -
tra-se que ten do o dito réu Ti ra den tes pu bli ca do aque las hor rí ve is e no tó ri -
as fal si da des, como ali cer ce da in fa me má qui na que pre ten dia es ta be le cer,
co mu ni cou em se tem bro de mil se te cen tos e oi ten ta e oito as suas per ver sas
idéi as ao réu José Álva res Ma ci el, vi si tan do-o nes ta ci da de a tem po que o
dito Ma ci el che ga va de vi a jar por al guns re i nos es tran ge i ros, para se re co -
lher a Vila Rica don de era na tu ral, como cons ta a fo lhas 10 do apen so nº 12
da de vas sa prin ci pi a da nes ta ci da de; e ten do o dito réu Ti ra den tes en con -
tra do no mes mo Ma ci el não só apro va ção, mas tam bém no vos ar gu men tos, 
que o con fir ma ram nos seus exe cran dos pro je tos, como se pro va a fo lhas 10
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do dito apen so nº 1 e a fo lhas 7 do apen so nº 4 da dita de vas sa, sa í ram os re -
fe ri dos dois réus des ta ci da de para Vila Rica, ca pi tal da Ca pi ta nia de Mi nas, 
ajus ta dos em for ma rem o par ti do para a re be lião, e com efe i to o dito Ti ra -
den tes foi logo de ca mi nho exa mi nan do os âni mos das pes so as a quem fa -
la va, como foi com os réus José Ai res Go mes e o pa dre Ma nu el Ro dri gues
da Cos ta; e che gan do a Vila Rica a pri me i ra pes soa a quem os so bre di tos
dois, Ti ra den tes e Ma ci el fa la ram foi ao réu Fran cis co de Pa u la Fre i re de
Andra de, que en tão era te nen te-co ro nel co man dan te da tro pa paga da Ca pi -
ta nia de Mi nas, cu nha do do dito Ma ci el; e su pos to que o dito réu Fran cis co
de Pa u la he si tas se no prin cí pio em con for mar-se com as idéi as da que les
dois pér fi dos réus, o que con fes sa o dito Ti ra den tes a fo lhas 10 ver so do
dito apen so nº 1, con tu do per su a di do pelo mes mo Ti ra den tes com a fal sa as -
ser ção de que nes ta ci da de do Rio de Ja ne i ro ha via um gran de par ti do de ho -
mens de ne gó cio pron tos para aju da rem a su ble va ção, tan to que ela se efe -
tu as se na Ca pi ta nia de Mi nas, e pelo réu Ma ci el, seu cu nha do, com a fan tás -
ti ca pro mes sa de que logo que se exe cu tas se a sua in fa me re so lu ção te ri am
so cor ro de po tên ci as es tran ge i ras, re fe rin do em con fir ma ção dis to al gu mas 
prá ti cas que di zia ter por lá ou vi do, per deu o dito réu Fran cis co de Pa u la
todo o re ce io, como cons ta a fo lhas 10 ver so e fo lhas 11 do apen so nº 1, e a
fo lhas 7 apen so nº 4 da de vas sa des ta ci da de, ado tan do os pér fi dos pro je tos
dos di tos dois réus, para for ma rem a in fa me con ju ra ção de es ta be le ce rem na
Ca pi ta nia de Mi nas uma re pú bli ca in de pen den te. 

Mos tra-se que na mes ma con ju ra ção en tra ra o réu Iná cio José de
Alva ren ga, co ro nel do pri me i ro re gi men to au xi li ar da Cam pa nha do Rio
Ver de, ou fos se con vi da do e in du zi do pelo réu Ti ra den tes, ou pelo réu
Fran cis co de Pa u la, como o mes mo Alva ren ga con fes sa a fo lhas 10 do
apen so nº 4 da de vas sa des ta ci da de; e que tam bém en tra ra na mes ma con -
ju ra ção o réu Do min gos de Abreu Vi e i ra, te nen te-co ro nel de ca va la ria au xi -
li ar de Mi nas No vas, con vi da do e in du zi do pelo réu Fran cis co de Pa u la,
como de cla ra o réu Alva ren ga a fo lhas 9 do dito apen so nº 4, ou pelo dito
réu Pa u la jun ta men te com o réu Ti ra den tes e pa dre José da Sil va e Oli ve i ra
Ro lim, como con fes sa o mes mo réu Do min gos de Abreu a fo lhas 10 ver so
da de vas sa des ta ci da de; e achan do-se es tes réus con for mes no de tes tá vel
pro je to de es ta be le ce rem uma re pú bli ca na que la ca pi ta nia, como cons ta a fo -
lhas 11 do apen so nº 1, pas sa ram a con fe rir so bre o modo da exe cu ção, ajun -
tan do-se em casa do réu Fran cis co de Pa u la, a tra tar da su ble va ção nas in -
fa mes ses sões que ti ve ram, como cons ta uni for me men te de to das as con
 fis sões dos réus che fes da con ju ra ção, nos apen sos das per gun tas que lhes
fo ram fe i tas; em cu jos con ven tí cu los só não cons ta que se achas se o réu Do -
min gos de Abreu, e ain da que se lhe co mu ni ca va tudo quan to ne les se ajus -
ta va, como cons ta a fo lhas 10 do apen so nº 6 da de vas sa des ta ci da de, e al -
gu mas ve zes se con fe ris se em casa do mes mo réu Abreu so bre a mes ma ma -
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té ria, en tre eles e os réus Ti ra den tes, Fran cis co de Pa u la e o pa dre José da
Sil va e Oli ve i ra Ro lim, sem em bar go de ser o lu gar des ti na do para os di tos
con ven tí cu los a casa do dito réu Pa u la, para os qua is eram cha ma dos es tes
ca be ças da con ju ra ção, quan do al gum tar da va, como se vê a fo lhas 11 ver so
do apen so nº 1 da de vas sa des ta ci da de e do es cri to a fo lhas 41 da de vas sa
de Mi nas, do pa dre Car los Cor re ia de To le do para o réu Alva ren ga, di zen -
do-lhe que fos se logo que es ta vam jun tos. Mos tra-se que sen do pelo prin cí -
pio do ano de mil se te cen tos e oi ten ta e nove, se ajun ta ram os réus che fes
da con ju ra ção em casa do réu Fran cis co de Pa u la, lu gar des ti na do para os
tor pes e exe cran dos con ven tí cu los, e aí, de po is de as sen ta rem uni for me -
men te em que se fi zes se a su ble va ção e mo tim na oca sião em que se lan ças se
a der ra ma, pela qual su pu nham que es ta ria o povo des gos to so, o que se
pro va por to das as con fis sões dos réus nas per gun tas cons tan tes dos apen sos, 
pas sou cada um a pro fe rir o seu voto so bre o modo de es ta be le ce rem a sua
ide a da re pú bli ca, e re sol ve ram que, lan ça da a der ra ma, se gri ta ria uma no i te
pe las ruas da dita Vila Rica – Viva a Li ber da de – a cu jas vo zes sem dú vi da
acu di ria o povo, que se acha va cons ter na do, e o réu Fran cis co de Pa u la for ma -
ria a tro pa, fin gin do que rer re ba ter o mo tim, ma ne jan do-a com arte de dis si -
mu la ção en quan to da Ca cho e i ra, onde as sis tia o go ver na dor-ge ral, não che -
ga va a sua ca be ça, que de via ser-lhe cor ta da, ou se gun do o voto de ou -
tros, bas ta ria que o mes mo ge ne ral fos se pre so e con du zi do fora dos li mi tes
da ca pi ta nia, di zen do-se-lhe que se fos se em bo ra, e que dis ses se em Por tu gal
que já nas Mi nas se não ne ces si ta va de go ver na do res; pa re cen do por esta
for ma que o modo de exe cu tar esta atro cís si ma ação fi ca va ao ar bí trio do in -
fa me exe cu tor pro va-se o re fe ri do apen so nº 1, fo lhas 12, apen so nº 5, fo lhas
7 ver so, apen so 4, fo lhas 9 ver so e fo lhas 10, pe las tes te mu nhas a fo lhas
103 e fo lhas 107 da de vas sa des ta ci da de, e fo lhas 84 da de vas sa de Mi nas. 

Mos tra-se que no caso de ser cor ta da a ca be ça ao ge ne ral, se ria
con du zi da à pre sen ça do povo e a tro pa, e se lan ça ria um bra do em nome
da re pú bli ca, para que to dos se guis sem o par ti do do novo go ver no, como
cons ta do apen so nº 1 a fo lhas 12, e que se ri am mor tos to dos aque les que se
lhe opu ses se, que se per do a ria aos de ve do res da Fa zen da Real tudo quan to
lhe de ves sem como cons ta a fo lhas 89 ver so da de vas sa de Mi nas e fo lhas 118 
ver so da de vas sa des ta ci da de; que se apre en de ria todo o di nhe i ro per ten -
cen te à mes ma Real Fa zen da dos co fres re a is para pa ga men to da tro pa
como cons ta do apen so nº 6, a fo lhas 6 ver so, e tes te mu nhas a fo lhas 104 e
fo lhas 109 da de vas sa des ta ci da de, a fo lhas 99 ver so da De vas sa de Mi nas; 
as sen tan do mais os di tos in fa mes réus na for ma da ban de i ra e ar mas que
de via ter a nova Re pú bli ca como cons ta a fo lhas 3 ver so, apen so nº 12, a fo lhas 
12 ver so, apen so nº 1 e fo lhas 7, apen so nº 6 da de vas sa des ta ci da de; que se 
mu da ria a ca pi tal para São João del-Rei, e que em Vila Rica se fun da ria uma 
uni ver si da de; que o ouro e di a man tes se ri am li vres, que se for ma ri am leis
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para o go ver no da re pú bli ca, e que o dia des ti na do para dar prin ci pio a esta 
exe cran da re be lião, se avi sa ria os con ju ra dos com este dis far ce – tal dia é o
ba ti za do  o que tudo se pro va das con fis sões dos réus nos apen sos das per -
gun tas; e ul ti ma men te se ajus tou nos di tos con ven tí cu los o so cor ro e aju da
com que cada um ha via de con cor rer. 

Mos tra-se, quan to ao réu Jo a quim José da Sil va Xa vi er, por al -
cu nha o Ti ra den tes, que esta mons tru o sa per fí dia de po is de re ci tar na que -
las es can da lo sas e hor ro ro sas as sem bléi as as uti li da des que re sul ta ri am do
seu in fa me pro je to, se en car re gou de ir cor tar a ca be ça ao ge ne ral, como
cons ta a fo lhas 103 ver so, e fo lhas 107, e dos apen sos nº 4, a fo lhas 10 e nº
5, a fo lhas 7 ver so da de vas sa des ta ci da de, a fo lhas 99 ver so da de vas sa de
Mi nas, e con du zin do-a a fa ria pa ten te ao povo e tro pa, que es ta ria for ma da
na ma ne i ra so bre di ta, não obs tan te di zer o mes mo réu fo lhas 11 ver so do
apen so nº 1 que só se obri gou a ir pren der o mes mo ge ne ral e con du zi-lo
com a sua fa mí lia fora dos li mi tes da ca pi ta nia, di zen do-lhe que se fos se
em bo ra, pa re cen do-lhe tal vez que com esta con fis são fi ca ria sen do me nor o
seu de li to. 

Mos tra-se mais que este abo mi ná vel réu ide ou a for ma da ban -
de i ra que de via ter a Re pú bli ca, que de via cons tar de três triân gu los com
alu são às três pes so as da San tís si ma Trin da de, o que con fes sa a fo lhas 12
ver so do apen so n.º 1, ain da que con tra este voto pre va le ceu o do réu Alva -
ren ga, que se lem brou de ou tra mais alu si va à li ber da de, que foi ge ral men te 
apro va da pe los con ju ra dos; tam bém se obri gou o dito réu Ti ra den tes a con -
vi dar para a su ble va ção a to das as pes so as que pu des se o que con fes sa a fo -
lhas 12 apen se n.º 1, e sa tis fez ao que pro me teu fa lan do em par ti cu lar a
mu i tos cuja fi de li da de pre ten deu cor rom per, prin ci pi an do por ex por-lhes
as ri que zas da que la ca pi ta nia, que po dia ser um im pé rio flo ren te, como foi
a Antô nio da Fon se ca Pes ta na, a Jo a quim José da Ro cha, e nes ta ci da de a João
José Nu nes Car ne i ro e a Ma nu el Luís Pe re i ra, fur ri el do re gi men to de ar ti -
lha ria, a fo lhas 16 e fo lhas 18 da de vas sa des ta ci da de, os qua is como ata lha -
ram a prá ti ca por onde o réu cos tu ma va or di na ri a men te prin ci pi ar para
son dar os âni mos, não pas sou avan te a co mu ni car-lhes com mais cla re za os
seus mal va dos e per ver sos in ten tos, con fes sa o réu a fo lhas 18 ver so, apen so 
nº 1. 

Mos tra-se mais que o réu se ani mou com a sua cos tu ma da ou sa -
dia a con vi dar ex pres sa men te para o le van te ao réu Vi cen te Vi e i ra da Mota, 
con fes sa este a fo lhas 73 ver so e no apen so nº 20, e o réu a fo lhas 12 ver so do 
apen so nº 1, che gan do a tal ex ces so o des ca ra men to des te réu, que pu bli ca -
men te for ma va dis cur sos se di ci o sos, onde quer que se acha va, ain da mes mo
pe las ta ver nas, com o mais es can da lo so atre vi men to, como se pro va pe las
tes te mu nhas de fo lhas 71 e fo lhas 73, apen so nº 8 e fo lhas 3 da de vas sa des ta
ci da de e a fo lhas 58 da De vas sa de Mi nas; sen do tal vez por esta des co me di da 
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ou sa dia com que mos tra va ter to tal men te per di do o te mor das jus ti ças, o res -
pe i to e fi de li da de de vi da à dita se nho ra, re pu ta do por um he rói en tre os
con ju ra dos como cons ta a fo lhas 102 e apen so 4 a fo lhas 10 da de vas sa des ta 
ci da de. 

Mos tra-se que com o mes mo pér fi do âni mo e es can da lo sa ou sa -
dia par tiu o réu de Vila Rica para esta ci da de, em mar ço de mil se te cen tos
e oi ten ta e nove, com in te nto de pú bli ca e par ti cu lar men te, com as sua cos -
tu ma das prá ti cas, con vi dar gen te para o seu par ti do, di zen do a Jo a quim Sil -
vé rio dos Reis, que re pu ta va ser do nú me ro dos con ju ra dos, en con tran do-o no 
ca mi nho, pe ran te vá ri as pes so as – cá vou tra ba lhar para to dos – o que ju -
ram as tes te mu nhas a fo lhas 15, fo lhas 99 ver so, fo lhas 142 ver so, fo lhas 100
e fo lhas 143 da de vas sa des ta ci da de; e com efe i to, con ti nu ou a de sem pe -
nhar a pér fi da co mis são, de que se ti nha en car re ga do nos abo mi ná ve is con -
ven tí cu los, fa lan do no ca mi nho a João Dias da Mota para en trar na re be lião, 
e des ca ra da men te na es ta la gem da Var gi nha, pe ran te os réus João da Cos ta
Ro dri gues e Antô nio de Oli ve i ra Lo pes, di zen do a res pe i to do le van te, que
não era le van tar, que era res ta u rar a ter ra – ex pres são in fa me de que já ti -
nha usa do em casa de João Ro dri gues de Ma ce do, sen do re pre en di do de fa -
lar em le van te, como cons ta a fo lhas 61 da de vas sa des ta ci da de e a fo lhas
96 da de vas sa de Mi nas. 

Mos tra-se que nes ta ci da de fa lou o réu com o mes mo atre vi men to 
e es cân da lo, em casa de Va len tim Lo pes da Cu nha, pe ran te vá ri as pes so as 
por oca sião de se que i xar o sol da do Ma nu el Cor re ia Vas ques, de não po -
der con se guir a ba i xa que pre ten dia, ao que res pon deu o réu como lou co 
fu ri o so – que era mu i to bem fe i to que so fres se a pra ça, e que o as sen tas sem 
por que os ca ri o cas ame ri ca nos eram fra cos, vis, de es pí ri tos ba i xos, por que po -
di am pas sar sem o jugo que so fri am, e vi ver in de pen den tes do re i no e o
to le ra vam, mas que se hou ves se al guns como ele réu, tal vez que fos se ou -
tra co i sa, e que ele re ce a va que hou ves se le van te na Ca pi ta nia de Mi nas em
ra zão da der ra ma que se es pe ra va, e que em se me lhan tes cir cuns tân ci as se -
ria fá cil – de cu jas ex pres sões, sen do re pre en di do pe los que es ta vam pre -
sen tes, não de cla rou mais os seus per ver sos e hor rí ve is in ten tos como
cons ta a fo lhas 17 e fo lhas 18 da de vas sa des ta ci da de; e sen do o vice-rei do 
Esta do já a este tem po in for ma do dos abo mi ná ve is pro je tos do réu, man -
dou vi gi ar-lhe os pas sos, e ave ri guar as ca sas onde en tra va de que ten do
ele al gu ma no tí cia ou avi so, dis pôs a sua fu gi da pelo ser tão para a Ca pi ta -
nia de Mi nas, sem dú vi da para ain da exe cu tar os seus ma lé vo los in ten tos se 
pu des se, ocul tan do-se para este fim em casa do réu Do min gos Fer nan des,
onde foi pre so, achan do-se-lhe as car tas dos réus Ma nu el José de Mi ran da e
Ma nu el Jo a quim de Sá Pin to For tes, para o mes tre-de-cam po Iná cio de
Andra de o au xi li ar da fu gi da.  Mos tra-se quan to ao réu José Álva res Ma ci el, 
que de ven do re pre en der o réu Ti ra den tes pela pri me i ra prá ti ca se di ci o sa
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que com ele teve nes ta ci da de, e de nun ciá-la ao vice-rei do Esta do, ele pelo
con trá rio foi quem lhe apro vou a su ble va ção, e o ani mou não só para tra ba -
lhar em for mar a con ju ra ção, mas tam bém se uniu com ele para ani mar e in -
du zir os mais réus para a re be lião, com prá ti cas ar ti fi ci o sas, fa zen do-os ca -
pa ci tar de que fe i to o le van te te ri am pron ta men te so cor ros de po tên ci as es -
tran ge i ras don de pro xi ma men te se re co lhia re fe rin do-lhes con ver sa ções re -
la ti vas a este fim, que di zia ter por lá ou vi do como cons ta a fo lhas 7, apen so 
nº 4 e fo lhas 10, apen so nº 1 da de vas sa des ta ci da de; ani man do-se ain da
mais os con ju ra dos com este réu por con fi a rem dele um gran de au xí lio, para 
se man te rem na re be lião in de pen den tes do Re i no, es ta be le cen do-lhes fá bri -
cas de fa zer pól vo ra e das ma nu fa tu ras que lhes eram ne ces sá ri as, sen do
este o con cur so que se lhe in cum biu nos con ven tí cu los a que as sis tiu em
casa do réu Fran cis co de Pa u la, como cons ta a fo lhas 9 ver so e fo lhas 10 do
apen so nº 4, fo lhas 12 e fo lhas 12 ver so do apen so, nº 1, fo lhas 6 ver so do
apen so nº 6 da de vas sa des ta ci da de e do apen so nº 4, fo lhas 4 da de vas sa
de Mi nas, por ser for ma do em fi lo so fia, e ter vi a ja do para se ins tru ir em
se me lhan tes mi nis té ri os; cons ti tu in do-se, por este modo, um dos prin ci pa is
che fes da con ju ra ção nos con ven tí cu los em que as sis tiu e vo tou, como ele
mes mo con fes sa nas per gun tas do apen so nº 12, e cons ta das per gun tas fe i -
tas aos mais réus, e um dos que mais per su a diu e ani mou os con ju ra dos
para a re be lião, e dos pri me i ros que sus ci tou a es pé cie do es ta be le ci men to
da re pú bli ca, como se ve ri fi ca a fo lhas 4 do apen so nº 4 da De vas sa de Mi -
nas, e a fo lhas 11 ver so do apen so nº 1 da de vas sa des ta ci da de. Mos tra-se
quan to ao réu Fran cis co de Pa u la Fre i re de Andra de que co mu ni can do-lhe
os réus Ti ra den tes e José Alva res Ma ci el o pro je to de es ta be le ce rem na que la 
Ca pi ta nia de Mi nas uma re pú bli ca in de pen den te, abra çou ele o par ti do, e a
re so lu ção des te réu foi quem ti rou to das as dú vi das aos mais réus, para for -
ma rem a con ju ra ção como cons ta a fo lhas 3, ver so, apen so nº 12, a fo lhas 10
e fo lhas 10 ver so apen so nº 1, a fo lhas 7 apen so nº 4 e fo lhas 10 apen so nº 8
da de vas sa des ta ci da de; por que sen do ele co man dan te da tro pa, da qual
o re pu ta vam ama do e ben quis to, as sen ta ram que exe cu ta vam a ação do
le van te sem ris co, pois sen do a tro pa de quem o ge ne ral de via va ler-se
para re ba ter a su ble va ção e mo tim, jul ga vam que ela se gui ria a voz do seu
co man dan te, e que aque le cor po, que uni ca men te po dia fa zer-lhes opo si -
ção, se ria o mais pron to e se gu ro so cor ro que os aju das se como cons ta dos
di tos apen sos e do apen so nº 26 a fo lhas 6; e como em ob sé quio de ser este
réu o prin ci pal che fe, em cu jas for ças con fi a vam, em sua casa se ajun ta vam
os mais che fes ca be ças da con ju ra ção, nos in fa mes con ven tí cu los em que
ajus ta ram a for ma do es ta be le ci men to da re pú bli ca; e ne les se en car re gou o
réu de pôr a tro pa pron ta para o le van te como cons ta a fo lhas 6 ver so do
apen so nº 5, o qual de via prin ci pi ar gri tan do o réu Ti ra den tes com os seus
se qua zes uma no i te pe las ruas de Vila Rica – Viva a Li ber da de – como cons -
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ta a fo lhas 9 ver so e fo lhas 10, apen so nº 4 da de vas sa des ta ci da de, que en -
tão o réu for ma ria a tro pa, mos tran do ser com o fim de que rer com ba ter a se -
di ção e mo tim, e a ma ne ja ria com arte e des tre za, en quan to o réu Ti ra den tes
não che ga va com a ca be ça do ge ne ral, e a vis ta dela per gun ta ria o réu o que
que ri am, e res pon den do-lhe os con ju ra dos que que ri am li ber da de, en tão o réu 
lhes di ria que – a de man da era tão jus ta, que não de via opor-se – como
cons ta a fo lhas 40 do apen so nº 4 e con fes sa a réu a fo lhas 6 ver so do apen -
so nº 6, sen do este réu tão em pe nha do no bom su ces so da re be lião, que fa -
lou para en trar nela ao Pa dre José da Sil va e Oli ve i ra Ro lim, pe din do-lhe se -
gre do como cons ta a fo lhas 4, apen so nº 3, e que pe dia ao mes mo pa dre que
apron tas se para a su ble va ção gen te do Ser ro, e ao réu Do min gos de
Abreu, que aju das se com al gu mas car tas, es cre ven do para Mi nas No vas e
al gu mas pes so as como cons ta a fo lhas 3, apen so nº 10 e fo lhas 3, apen so nº
13, da de vas sa des ta ci da de, en car re gan do-se ul ti ma men te de fa zer avi so
aos con ju ra dos do dia em que se ha via de exe cu tar o hor ro ro sís si mo e atro cís -
si mo aten ta do com o si nal – tal dia é o ba ti za do – como cons ta a fo lhas 89
ver so da de vas sa des ta ci da de e a fo lhas 4 ver so, apen so nº 4 da de vas sa de 
Mi nas.

Mos tra-se quan to ao réu Iná cio José de Alva ren ga, co ro nel do pri -
me i ro Re gi men to Au xi li ar da Cam pa nha do Rio Ver de, ser um dos che fes
da con ju ra ção, as sis ten te em to dos os con ven tí cu los que se fi ze ram em casa
do réu Fran cis co de Pa u la, nos qua is in sis tia em que se cor tas se a ca be ça ao
go ver na dor de Mi nas, e se en car re gou de apron tar para o le van te gen te da
Cam pa nha do Rio Ver de como cons ta a fo lhas 49, fo lhas 43 e fo lhas 98 ver so
da De vas sa de Mi nas e fo lhas 5 ver so, apen so nº 12, fo lhas 6 ver so, apen so nº
5 e apen so nº 13 da de vas sa des ta ci da de, e con fes sa o réu a fo lhas 10 ver so,
apen so nº 4, que quan do em um dos con ven tí cu los se lhe en car re ga ra que
apron tas se gen te da Cam pa nha do Rio Ver de, ele re co men da ra aos mais só ci -
os que fos sem bons ca va le i ros. 

Mos tra-se mais que ten do o réu con fe ri do com o réu Cláu dio
Ma nu el da Cos ta so bre a for ma da ban de i ra e ar mas, que de via ter a nova
Re pú bli ca, ex pôs de po is o seu voto em um dos con ven tí cu los, di zen do que
de via ser um gê nio que bran do as ca de i as, e a le tra – Li ber tas quae sera ta -
men – como cons ta a fo lhas 3, apen so nº 12, a fo lhas 12, apen so nº 1 e
fo lhas 7, apen so nº 6 e con fes sa o réu a fo lhas 11, apen so nº 4, di zen do que
ele e to dos os que es ta vam pre sen tes acha ram a le tra – mu i to bo ni ta – sen do 
este réu um dos que mos tra vam mais em pe nho e in te res se em que ti ves se
efe i to a re be lião, dis sol ven do as dú vi das que se pro pu nham como fez a José 
Álva res Ma ci el; di zen do-lhe este que ha via pou ca gen te para a de fe sa da
nova Re pú bli ca, res pon deu que se des se li ber da de aos es cra vos cri ou los e
mu la tos; e o cô ne go Luís Vi e i ra di zen do-lhe que o le van te não po dia sub sis -
tir sem a apre en são dos quin tos, e a união des ta ci da de, res pon deu-lhe que
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não era ne ces sá rio, que bas ta va me ter-se em Mi nas – sal, fer ro e pól vo ra
para dois anos – como cons ta a fo lhas 3, apen so 12 e fo lhas 6 ver so, apen so
nº 8; fo men tan do o réu a su ble va ção e ani man do os con ju ra dos pela uti li da -
de que fi gu ra va lhe re sul ta ria do es ta be le ci men to da Re pú bli ca, como de -
cla ra José Ai res Go mes a fo lhas 67 ver so da de vas sa des ta ci da de, di zen do o 
réu por for ma is pa la vras – até que não se ria mau que fos se Re pú bli ca, e eu
na cam pa nha com du zen tos es cra vos e as la vras que lá te nho – e fi cou sem
com ple tar a ora ção, mas no que dis se bem ex pli cou o seu âni mo.  Mos -
tra-se quan to ao réu Do min gos de Abreu Vi e i ra, te nen te-co ro nel de Ca va la -
ria Au xi li ar de Mi nas No vas, que su pos to não ti ves se nos con ven tí cu los
que se fi ze ram em casa do réu Fran cis co de Pa u la, con tu do pro va-se con -
clu den te men te, pe las con fis sões dos réus nos apen sos das per gun tas que
lhes fo ram fe i tas, e pela con fis são des te mes mo réu no apen so n.º 10 e ju ra -
men to a fo lhas 102 da de vas sa des ta ci da de, que ele como che fe en tra va na
con ju ra ção ou fos se con vi da do só pelo réu Fran cis co de Pa u la, como de cla ra
o réu Alva ren ga a fo lhas 9, apen so n.º 4, ou pelo dito réu Pa u la, jun ta men te
com o réu Ti ra den tes, o Pa dre José da Sil va e Oli ve i ra Ro lim, como o mes mo
réu con fes sa a fo lhas 104 da de vas sa des ta ci da de; sen do cer to que se lhe co -
mu ni ca va de po is como só cio tudo quan to se tra ta va e ajus ta va en tre os
mais ca be ças da con ju ra ção, nos con ven tí cu los que fa zi am em casa do réu
Fran cis co de Pa u la, re pe tin do-se e con ti nu an do-se os mes mos con ven tí cu los
em casa des te réu, en tre ele e os réus Ti ra den tes, Fran cis co de Pa u la e Pa dre 
José da Sil va, como cons ta a fo lhas 102 da de vas sa des ta ci da de e dos
apen sos nº 1, nº 6, nº 10 e nº 13.  Mos tra-se mais que a ava re za foi que fez cair
este réu no ab sur do de en trar na in fa me con ju ra ção, se gu ran do-lhe os con ju -
ra dos com quem tra ta va, que na der ra ma lhe ha via de com pe tir pa gar seis
mil cru za dos; pelo que achou que lhe se ria mais cô mo do e me nos dis pen -
di o so en trar na con ju ra ção, e não po den do aju dar a su ble va ção com as for ças 
de sua pes soa, por ser ve lho, pro me teu con cor rer com al guns bar ris de pól -
vo ra, e até se obri gou a con du zir o ge ne ral pre so pelo ser tão, para que pela
Ba hia se fos se para Por tu gal; pre ten den do evi tar por este modo que ao
mes mo ge ne ral se lhe cor tas se a ca be ça, ação que se pro pu nha exe cu tar o
réu Ti ra den tes como tudo cons ta do ju ra men to do réu a fo lhas 102, ra ti fi -
can do no apen so nº 10 da de vas sa des ta ci da de, di zen do o réu com gran de
sa tis fa ção sua, ven do o le van te em ter mos de se efe tu ar – que com al gu mas
pa ta qui nhas que ti nha li vres da dí vi da da Fa zen da Real, que fi ca va mu i to
bem –  como cons ta a fo lhas 5 ver so, apen so nº 10. 

Mos tra-se quan to ao réu Cláu dio Ma nu el da Cos ta, que su pos to
não as sis tis se, nem fi gu ras se nos con ven tí cu los que se fi ze ram em casa do
réu Do min gos de Abreu, con tu do sou be e teve in di vi du al no tí cia e cer te za
de que es ta va ajus ta do en tre os che fes da con ju ra ção fa zer-se o mo tim e le van te, 
e es ta be le cer-se uma re pú bli ca in de pen den te na que la Ca pi ta nia de Mi nas,
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pro fe rin do o seu voto nes ta ma té ria nas tor pes e exe cran das con fe rên ci as
que se teve com os réus Alva ren ga o pa dre Car los Cor re ia de To le do, tan to
na sua pró pria casa, como na casa do réu To más Antô nio Gon za ga como
cons ta a fo lhas 7 do apen so nº 5, a fo lhas 11 do apen so n.º 4 da de vas sa des ta
ci da de, e con fes sa o réu no apen so nº 4 da De vas sa de Mi nas, em cu jas con -
fe rên ci as se tra ta va do modo de exe cu tar a se di ção e le van te, e dos me i os do
es ta be le ci men to da Re pú bli ca, che gan do ao pon to do réu vo tar so bre a ban -
de i ra e ar mas que ele de via usar como cons ta do apen so nº 4, e a fo lhas 11,
apen so nº 5 e fo lhas 7 da de vas sa des ta ci da de, e apen so nº 4 da de vas sa de
Mi nas; cons ti tu in do-se pe las di tas in fa mes con fe rên ci as tam bém che fe da
con ju ra ção, para quem os mais che fes con ju ra dos des ti na vam a fe i tu ra das
leis para a nova re pú bli ca como cons ta a fo lhas 2 apen so nº 23 e tes te mu nha 
de fo lhas 98 ver so da de vas sa de Mi nas; e tan to se re co nhe ceu este réu cri -
mi no so de lesa-ma jes ta de de pri me i ra ca be ça, que hor ro ri za do com o te mor 
do cas ti go que me re cia pela qua li da de do de li to, logo de po is das pri me i ras
per gun tas que lhe fo ram fe i tas, foi acha do mor to no cár ce re em que es ta va,
en for ca do com uma liga como cons ta do apen so nº 4 da de vas sa de Mi nas.
Mos tra-se que além dos so bre di tos réus che fes da con ju ra ção, que a ide a -
ram e ajus ta ram, nos con ven tí cu los que fi ze ram, ain da há ou tros, que se
cons ti tu í ram cri mi no sos de lesa-ma jes ta de e alta tra i ção, ou pela aju da que
pro me te ram co mu ni can do-se-lhes o que es ta va ajus ta do en tre os che fes e
ca be ças, ou pelo se gre do que guar da ram, sa ben do es pe ci fi ca men te da con -
ju ra ção e de tudo quan to es ta va tra ta do e as sen ta do en tre os con ju ra dos, e
quan to a es tas duas clas ses de réus. 

Mos tra-se que o pa dre Car los Cor re ia de To le do, vi gá rio que foi
na Vila de São José, de po is de aca ba das as in fa mes con fe rên ci as que com os
mais réus teve em Vila Rica, em casa do réu Fran cis co de Pa u la, se re co lheu
à sua casa, para dis por o que lhe fos se pos sí vel, para se efe tu ar a re be lião,
en quan to não che ga va o dia des ti na do para este hor ro ro sís si mo aten ta do
con tra a so be ra nia da dita Se nho ra; e logo con vi dou para en trar no le van te
seu ir mão Luís Vaz de To le do, sar gen to-mor da Ca va la ria Au xi li ar de São
João d’el-Rei, co mu ni can do-lhe tudo quan to se ti nha ajus ta do e as sen ta do
en tre os ca be ças da con ju ra ção, cujo par ti do o réu abra çou, como con fes sou
no ju ra men to a fo lhas 105 e apen so nº 11, e o pa dre Car los Cor re ia no apen -
so nº 5 da de vas sa des ta ci da de; des ti nan do-se ao réu, tan to que fos se exe -
cu ta da a su ble va ção e mo tim, o vir para o ca mi nho que há des ta ci da de
para Vila Rica com gen te em bos ca da, para se opor a qual quer cor po de
tro pas que fos se para su je i tar os re bel des como cons ta a fo lhas 2, apen so
nº 23 da de vas sa des ta ci da de. 

Mos tra-se que este mes mo réu Luís Vaz de To le do, com seu ir mão 
o pa dre Car los Cor re ia con vi da ram e in du zi ram para en trar na con ju ra ção 
o réu Fran cis co Antô nio de Oli ve i ra Lo pes, co ro nel de um Re gi men to de
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Ca va la ria Au xi li ar de São João d’el-Rei, co mu ni can do-lhe tudo quan to es ta va 
ajus ta do en tre os réus con ju ra dos so bre o le van te, como con fes sa o réu no
apen so nº 9 e ju ra men to a fo lhas 88, e cons ta do apen so nº 11 e dos ju ra men -
tos a fo lhas 106 e fo lhas 86 da de vas sa des ta ci da de e apen so nº 2 da de vas -
sa de Mi nas, sen do este réu Fran cis co Antô nio tão in te res sa do na re be lião,
que se obri ga va a en trar nela com cin qüen ta ho mens, que pro me te ra apron -
tar, como jura a tes te mu nha a fo lhas 98 ver so da de vas sa de Mi nas e sa ben -
do que es ta va des co ber ta a exe cran da con ju ra ção, por es tar já pre so nes ta
ci da de o réu Ti ra den tes, e que se tra ta va de fa zer pren der os mais réus, foi
fa lar uma no i te ao dito pa dre Car los Cor re ia a um sí tio ao pé da ser ra, e co -
mu ni can do um ao ou tro as no tí ci as que ti nham de es ta rem des co ber tos
os seus pér fi dos ajus tes, dis se o dito pa dre que de ter mi na va fu gir, e ain da o 
réu ins ta va que se ajun tas se gen te, e se fi zes se o le van te como con fes sa o
dito pa dre a fo lhas 9 ver so, apen so nº 5, e in sis tin do o mes mo pa dre na sua
fu gi da, fi cou o réu tão per sis ten te e te i mo so na sua pér fi da re so lu ção, que fez
ex pe dir um avi so ao réu Fran cis co de Pa u la, pelo réu Vi to ri a no Gon çal ves Ve -
lo so, es cri to pelo réu Fran cis co José de Melo, di zen do-lhe que – o ne gó cio
es ta va em pe ri go ou per di do, que se aca u te las se, e que vis se o que que ria
que ele fi zes se – jura a tes te mu nha a fo lhas 131 ver so e cons ta a fo lhas 8,
apen so nº 6 e fo lhas 6, apen so nº 7 da de vas sa de Mi nas; e ao mes mo Vi to -
ri a no re co men dou o réu que dis ses se de pa la vra ao dito Fran cis co de Pa u la, 
que se pas sas se ao Ser ro, e que fa las se ao pa dre José da Sil va, e ao Bel trão e
quan do este não con vi es se no que ele qui ses se, que se apo de ras se da tro pa
que lá es ta va e fi zes se um viva ao povo, que ele réu fi ca va às suas or dens –
o que de cla rou o réu Vi to ri a no a fo lhas 13, apen so nº 7, e tes te mu nha a fo lhas
87 da de vas sa de Mi nas. 

Mos tra-se mais que este réu é de tão pés si ma con du ta e de cons -
ciên cia tão de pra va da, que jul gan do es tar des co ber ta a con ju ra ção por Jo a quim
Sil vé rio dos Reis, acon se lhou o réu Luís Vaz de To le do, e seu ir mão pa dre
Car los Cor re ia de To le do, para que im pu tas sem a cul pa ao de nun ci an te
Jo a quim Sil vé rio, di zen do-lhes que ob ser vas sem uni for me men te que o
dito Jo a quim Sil vé rio os ti nha con vi da do para o le van te, e que sen do ame a ça do
por eles com a res pos ta de que ha vi am de dar con ta de tudo ao ge ne ral, ele
lhes pe di ra que o não de i tas sem a per der, que pro me tia ris car da sua ima gi -
na ção aque las idéi as, e que por esta ca u sa de i xa ram de de la tar ao ge ne ral;
cujo con se lho os di tos dois réus abra ça ram, e nele per sis ti ram en quan to não 
fo ram con ven ci dos da fal si da de, e obri ga dos a con fes sar a ver da de como
cons ta a fo lhas 2 do apen so nº 5 e do ju ra men to a fo lhas 108 da de vas sa
des ta ci da de; pro va-se ul ti ma men te a pés si ma con du ta des te réu por que rer
ne gar mu i tas das cir cuns tân ci as que ti nha con fes sa do no apen so nº 2 da
de vas sa de Mi nas, e no ju ra men to a fo lhas 88 da de vas sa des ta ci da de, ra ti -
fi ca do no apen so nº 9, ten do a ani mo si da de de di zer que os mi nis tros es cri vães 
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das de vas sas ti nham vi ci a do, e acres cen ta do al gu mas co i sas das suas res pos -
tas, de cuja fal si da de sen do ple na men te con ven ci do a fo lha 15 do apen so nº
5, teve o des ca ra men to de di zer a fo lhas 9 do apen so nº 9 que – quem não
men te não é de boa gen te. 

Mos tra-se que este réu Fran cis co Antô nio de Oli ve i ra Lo pes co -
mu ni cou todo o pro je to da re be lião ajus ta da ao réu Do min gos Vi dal de Bar -
bo sa, com to das as cir cuns tân ci as que es ta vam as sen ta das en tre os réus ca -
be ças da con ju ra ção, nos con ven tí cu los que fi ze ram, de cla ran do-lhe quem
eram os mes mos che fes da con ju ra ção, como este réu Do min gos Vi dal sin -
ce ra men te de pôs nos ju ra men tos que pres tou nas de vas sas a fo lhas 86 e fo -
lhas 99 ver so, e nas res pos tas que deu às per gun tas do apen so nº 17, cons ti -
tu in do-se réu pelo seu si lên cio e se gre do, de i xan do de de la tar em tem po o
que sa bia, su pos to que se não pro ve que des se con se lho, ou pro me tes se ex -
pres sa men te aju da. 

Mos tra-se que des ta mes ma de tes tá vel re be lião ti ve ram in di vi -
du al co nhe ci men to e no tí cia os dois réus José de Re sen de Cos ta pai e José
de Re sen de Cos ta fi lho, como eles mes mos con fes sa ram nos ju ra men tos a
fo lhas 122 e fo lhas 124 da de vas sa de Mi nas, e nos de fo lhas 177 ver so e fo -
lhas 119 e nas per gun tas das apen sos nº 22 e nº 23 da de vas sa des ta ci da de;
co mu ni can do to das as cir cuns tân ci as ajus ta das en tre os réus che fes da con -
ju ra ção e quem eles eram, o Pa dre Car los Cor re ia ao réu Re sen de fi lho, e o
réu Luís Vaz de To le do ao réu Re sen de pai, guar dan do am bos um in vi o lá -
vel se gre do, es pe ran do que se efe tu as se o es ta be le ci men to da nova Re pú -
bli ca, para que o réu Re sen de fi lho pu des se apro ve i tar-se dos es tu dos da
Uni ver si da de de Vila Rica, que os con ju ra dos ti nham as sen ta do fun dar de -
sis tin do por esta ca u sa o réu Re sen de pai de man dar o dito seu fi lho para a
Uni ver si da de de Co im bra, como ti nha dis pos to an tes que sou bes se da con -
ju ra ção como cons ta dos apen sos nº 17, nº 22 e nº 23, a fo lhas 4 ver so.

Mos tra-se quan to ao réu Sal va dor Car va lho do Ama ral Gur gel,
que o réu Ti ra den tes lhe co mu ni cou o pro je to em que an da va, de sus ci tar
uma su ble va ção para es ta be le cer uma re pú bli ca na Ca pi ta nia de Mi nas
como cons ta do apen so nº 1 a fo lhas 19 ver so da de vas sa des ta ci da de, e
apen so n.º 10 da de vas sa de Mi nas, ao que res pon deu que não se ria mau –
e di zen do-lhe o réu Ti ra den tes que vi nha a esta ci da de in du zir e con vi dar
gen te para este par ti do, pe diu ao réu que lhe des se al gu mas car tas para as
pes so as que co nhe ces se mais aza das para en tra rem nes ta con ju ra ção, as
qua is car tas o réu lhe pro me teu, como cons ta a fo lhas 13 e fo lhas 19 ver so
do apen so nº 1, e con fes sa o réu no ju ra men to a fo lhas 85 ver so da de vas sa
des ta ci da de; vin do por este modo a cons ti tu ir-se apro va dor e aju da dor da
re be lião e réu des te abo mi ná vel de li to; e su pos to que cons te pela con fis são
des te réu, e do réu Ti ra den tes, que lhe não dera as di tas car tas que lhe ti nha 
pro me ti do, con tu do tam bém igual men te cons ta que o réu Ti ra den tes nun ca
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mais as pe di ra, por que não tor na ram a avis tar-se, sen do des ta for ma cer to
que o réu pro me teu aju da para o le van te, e que em ne nhum tem po o ne ga ra. 

Mos tra-se quan to ao réu To más Antô nio Gon za ga, que por to dos 
os mais réus con te ú dos nes tas de vas sas era ge ral men te re pu ta do por che fe 
da con ju ra ção, como o mais ca paz de di ri gi-la, e de, se en car re gar do es ta -
be le ci men to da nova Re pú bli ca: e su pos to que esta voz ge ral que cor ria
en tre os con ju ra dos, nas ces se prin ci pal men te das as se ve ra ções dos réus
Car los Cor re ia de To le do e do al fe res Ti ra den tes, e am bos ne gas sem nos
apen sos nº 1 e nº 5 que o réu en tras se na con ju ra ção, ou as sis tis se em al gum 
dos con ven tí cu los que se fi ze ram em casa dos réus Fran cis co de Pa u la e Do -
min gos de Abreu, acres cen tan do o pa dre Car los Cor re ia, que di zia aos só ci os
da con ju ra ção que este réu en tra va nela para os ani mar, sa ben do que en
 tra va na ação um ho mem de lu zes e ta len to ca paz de os di ri gir; e o réu Ti ra -
den tes que não ne ga ra o que sou bes se des te réu para o exi mir da cul pa,
sen do seu ini mi go por ca u sa de uma que i xa que dele fez ao go ver na dor
Luís da Cu nha de Me ne ses; e igual re tra ta ção fi zes se o réu Iná cio José de
Alva ren ga na aca re a ção do apen so n.º 7, a fo lhas 14, pois ten do de cla ra do
no apen so nº 4, que este réu es ti ve ra em um dos con ven tí cu los que se fi ze -
ram em casa do réu Fran cis co de Pa u la, e que nele o en car re ga ram da fe i tu ra
das leis para o go ver no da nova re pú bli ca, na dita aca re a ção não sus ten tou
o que ti nha de cla ra do, di zen do que bem po dia en ga nar-se, e to dos os mais
réus sus ten ta ram com fir me za que nun ca este réu as sis ti ra, nem en tra ra em
al gum dos di tos abo mi ná ve is con ven tí cu los; con tu do não pode o réu con si -
de rar-se li vre da cul pa pe los for tes in dí ci os que con tra ele re sul tam por -
quan to. Mos tra-se que sen do a base do le van te ajus ta do en tre os réus o lan -
ça men to da der ra ma, pelo des con ten ta men to que su pu nham que ca u sa ria
no povo, este réu foi um acér ri mo per se gui dor do in ten den te pro cu ra dor da 
Fa zen da, para que re que res se a dita der ra ma, e pa re cen do-lhe tal vez que
não bas ta ria para in qui e tar o povo o lan ça men to pela dí vi da de um ano,
ins ta va ao mes mo in ten den te para que a re que res se por toda a dí vi da dos
anos atra sa dos; e ain da que des ta mes ma ins tân cia que i ra o réu for mar a
sua prin ci pal de fe sa, di zen do que ins ta va o dito in ten den te, para que re que -
res se a der ra ma por toda a dí vi da, por que en tão se ria evi den te que ela não
po dia pa gar-se, e a jun ta da Fa zen da da ria con ta à dita Se nho ra, como diz no
apen so nº 7 de fo lhas 17 em di an te; con tu do des ta mes ma ra zão se co nhe ce 
a ca vi la ção do âni mo des te réu, pois para se sa ber que a dí vi da toda era tão
avul ta da que o povo não po dia pagá-la, e dar a jun ta da Fa zen da con ta à dita 
Se nho ra, não era ne ces sá rio que o in ten den te re que res se a der ra ma; po rém
do re que ri men to do dito in ten den te é que com toda a cer te za es pe ra vam os
réus que prin ci pi as se logo a in qui e ta ção no povo; pelo me nos os con ju ra dos
re pu ta vam as ins tân ci as que o réu fa zia para que o in ten den te re que res se o lan -
ça men to da der ra ma, por uma di li gên cia pri mor di al que o réu fa zia
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para ter lu gar a re be lião, como jura a tes te mu nha a fo lhas 99 da de vas sa de 
Mi nas. 

Mos tra-se mais dos apen sos nº 4 e nº 8 que jan tan do o réu um
dia em casa do réu Cláu dio Ma nu el da Cos ta com o cô ne go Luís Vi e i ra, o
in ten den te e o réu Alva ren ga, fo ram to dos de po is de jan tar para uma sala
ime di a ta; e prin ci pi an do na dita va ran da en tre os réus a prá ti ca so bre a re -
be lião, ad ver tiu o réu Alva ren ga, que se não con ti nu as se a fa lar na ma té ria,
por que po de ria per ce ber o dito in ten den te como cons ta a fo lhas 12, apen so
nº 4, fo lhas 7 e fo lhas 9 apen so nº 8; mas não hou ve dú vi da em prin ci pi ar a
prá ti ca, nem tam bém a ha via em con ti nuá-la na pre sen ça des te réu, si nal
evi den te de que es ta vam os réus cer tos que a prá ti ca nem era nova para o
réu, nem te mi am que ele os de nun ci as se, as sim como se te me ram e aca u te -
la ram do in ten den te, ten do o mes mo réu já dado a mes ma pro va, de que sa -
bia o que es ta va ajus ta do en tre os con ju ra dos, quan do em sua pró pria casa,
es tan do pre sen te o réu Alva ren ga, per gun tou o cô ne go Luís Vi e i ra pelo le -
van te, e o réu lhe res pon deu que a oca sião se ti nha per di do pela sus pen -
são do lan ça men to da der ra ma, e não lhe fa zen do no vi da de que hou ves se
idéia de se fi zer le van te, deu bem a co nhe cer na dita res pos ta que não só sa -
bia do dito le van te, mas tam bém que ele es ta va ajus ta do para a oca sião em
que se lan ças se a der ra ma. 

Ulti ma men te mos tra-se pelo apen so nº 4 da de vas sa des ta ci da de,
das per gun tas fe i tas ao réu Alva ren ga, e pelo apen so nº 4 da de vas sa de
Mi nas, das per gun tas fe i tas ao réu Cláu dio Ma nu el da Cos ta (ain da que
nes tas hou ves se o de fe i to de se lhe não dar o ju ra men to pelo que res pe i ta va 
a ter ce i ro), que mul tas ve zes fa la ram com o réu so bre o le van te, o que ele se 
não atre veu a ne gar nas per gun tas que se lhe fi ze ram no apen so nº 7, con -
fes san do de fo lhas 16 em di an te e fo lhas 19 ver so, que al gu mas ve zes po de -
ria fa lar, e ter ou vi do fa lar al guns dos réus hi po te ti ca men te so bre o le van te;
sen do in crí vel que um ho mem le tra do e de ins tru ção e ta len to de i xas se de
ad ver tir que o âni mo com que se pro fe rem as pa la vras é ocul to aos ho -
mens, que se me lhan te prá ti ca não po dia de i xar de ser cri mi no sa, es pe ci al -
men te na oca sião em que o réu su pu nha que o povo se des gos ta ria com a
der ra ma, e que ain da quan do o réu fa las se hi po te ti ca men te, o que é ina ve -
ri guá vel, esse se ria um dos mo dos de acon se lhar os con ju ra dos, por que
dos em ba ra ços ou me i os que o réu hi po te ti ca men te pon de ras se para o le -
van te, po di am re sul tar lu zes para que ele se exe cu tas se por quem ti ves se
esse âni mo, que o réu sa bia que não fal ta ria em mu i tos se se lan ças se a der -
ra ma. 

Mos tra-se quan to ao réu Vi to ri a no Gon çal ves Ve lo so, pela sua
pró pria con fis são no apen so nº 6 da de vas sa de Mi nas, que ten do a réu
Fran cis co Antô nio de Oli ve i ra Lo pes no tí cia da pri são fe i ta nes ta ci da de ao 
réu Ti ra den tes, e jul gan do por esta ca u sa que es ta va des co ber ta a con ju ra ção,
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man dou cha mar este réu Vi to ri a no, e lhe en tre gou um bi lhe te aber to para o
te nen te-co ro nel Fran cis co de Pa u la, ain da que sem nome de quem era, nem
a quem se di ri gia, com es tas mis te ri o sas pa la vras – que o ne gó cio es ta va
por ins tan tes a ex pi rar, que vis se o que que ria que se fi zes se – cujo bi lhe te
foi vis to pelo pa dre José Ma ria Fa jar do de Assis na mão do réu, como jura o 
dito pa dre a fo lhas 131 ver so da de vas sa de Mi nas; e além do re fe ri do bi lhe -
te, re co men dou o dito Fran cis co Antô nio ao réu que de pa la vra dis ses se ao
so bre di to Fran cis co de Pa u la – que se aca u te las se, que por aque les qua tro ou
cin co dias era pre so, que fu gis se ou se re ti ras se para o Ser ro, e fa las se ao pa -
dre José da Sil va e Oli ve i ra Ro lim, e ao Bel trão, e que quan do o dito Bel trão
não es ti ves se pelo que ele qui ses se, que nes te caso se apo de ras se da tro pa
que lá es ta va, e que fi zes se um viva o povo, que ele Fran cis co Antô nio cá fi -
ca va às suas or dens – re co men dan do ao mes mo réu que fos se a toda pres sa, 
e que quan do não achas se o dito Fran cis co de Pa u la em Vila Rica, que o
pro cu ras se na sua fa zen da dos Cal de i rões, onde de via es tar, como cons ta
do apen so nº 6, a fo lhas 10 da de vas sa de Mi nas. Mos tra-se pela con fis são 
do réu no dito apen so ter-se en car re ga do não só de en tre gar o bi lhe te, mas
tam bém de dar o dito re ca do de pa la vra, e que par ti ra para Vila Rica com a
pres sa que se lhe ti nha re co men da do, de que se co nhe ce bem que o seu âni -
mo era cum prir com aque la in fa me co mis são; e su pos to que não che gas se a
Vila Rica, nem che gas se a fa lar ao réu Fran cis co de Pa u la, re tro ce den do do
ca mi nho, te me ro so com a no tí cia de que se fa zi am pri sões em Vila Rica, e
na de São José, con tu do é cer to que se in cum biu de pro ver com os avi sos o
le van te, aju dan do com eles a que se aca u te las se o réu Fran cis co de Pa u la,
e se exe cu tas se a se di ção e mo tim; ain da que não cons ta que sou bes se dos
ajus tes dos con ju ra dos, nem que an te ce den te men te ti ves se no tí cia de que se
pre ten dia fa zer a su ble va ção. 

Mos tra-se quan to ao réu Fran cis co José de Melo, fa le ci do no
cár ce re em que es ta va pre so, como cons ta do exa me a fo lhas 10 do apen so
nº 7 da de vas sa de Mi nas, que ele foi quem es cre veu o so bre di to bi lhe te que 
con du zia o réu Vi to ri a no para o réu Fran cis co de Pa u la, sen do di ta do pelo
dito réu Fran cis co Antô nio de Oli ve i ra Lo pes, o que con fes sa o mes mo réu
Fran cis co José de Melo no apen so nº 7, e de cla ra o réu Vi to ri a no no dito
apen so nº 6; não ha ven do con tra este réu ou tra pro va de que pu des se sa ber
da con ju ra ção.  

Mos tra-se quan to ao réu João da Cos ta Ro dri gues, que ele sou be
do in ten to que ti nha o réu Ti ra den tes de sus ci tar o le van te, e de es ta be le cer
re pú bli ca na Ca pi ta nia de Mi nas, pela con ver sa ção e prá ti ca que teve o dito
réu Ti ra den tes, em casa do réu e na sua pre sen ça com o ou tro réu Antô nio
de Oli ve i ra Lo pes como cons ta a fo lhas 109 da de vas sa de Mi nas, a fo lhas
84 e apen so nº 21 da de vas sa des ta ci da de, de cla ran do o dito réu Ti ra den tes 
que na dita con ver sa ção dis se ra o modo com que a Amé ri ca se po dia fa zer
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Re pú bli ca como cons ta a fo lhas 13 v.º do apen so nº 1, e su pos to que não se
pro ve que de cla ras se na que la con ver sa ção quem eram os con ju ra dos, con -
tu do jura a tes te mu nha a fo lhas 108, da de vas sa de Mi nas, que o réu lhe dis -
se ra que o dito réu Ti ra den tes re fe ri ra que já ti nha de zes se is ou de zo i to pes -
so as gran des para o le van te, e um ho mem de ca rá ter e mu i to sa ber que os di -
ri gis se, e que o povo es ta va re so lu to; e sen do es tas no tí ci as bas tan tes para
que o réu ti ves se obri ga ção de de la tá-las, ele des cul pa o seu re fle xi o na do si lên -
cio com a sua es tu da da rus ti ci da de, quan do cons ta da sua ma li ci o sa ca u te la
con fes san do no apen so 21, a fo lhas 3, que se re ser va ra de di zer a João Dias
da Mota o que sa bia so bre o le van te, por que sen do ca pi tão des con fi ou de
que ha via de ti rar dele o que ha via na que la ma té ria, e com esta mes ma ca u -
te la se hou ve com Ba sí lio de Bri to Ma lhe i ro, por que sou be, e teve toda a
cer te za, de que o réu Ti ra den tes an da va fa lan do com pu bli ci da de, sem re -
ser va, no pro je to que ti nha que es ta be le cer na Ca pi ta nia de Mi nas uma re -
pú bli ca in de pen den te, sus ci tan do um mo tim e le van te, na oca sião em que
se lan ças se a der ra ma; e que ele mes mo réu con vi da ra ex pres sa men te para
en trar na dita se di ção e mo tim, exa ge ran do-lhe a ri que za do país, e quan to
se ria útil con se gui rem a in de pen dên cia, o que con fes sam am bos os réus, o
Ti ra den tes a fo lhas 12 ver so do apen so nº 1, e este Vi cen te Vi e i ra, a fo lhas 1 
ver so do apen so nº 20, e ju ra men to a fo lhas 73 ver so da de vas sa des ta ci da -
de, e fo lhas 58 ver so da de vas sa de Mi nas; e co nhe cen do o réu as ex ces si vas 
di li gên ci as que fa zia o dito Ti ra den tes, e as de sor dens e in qui e ta ções que
con fes sou via no povo, jun to tudo com o con ce i to que for ma va de que to -
dos os na ci o na is des te Esta do de se ja vam a li ber da de, como a Amé ri ca in -
gle sa, e que ten do oca sião fa ri am o mes mo, o que jura a tes te mu nha a fo -
lhas 54 ver so da de vas sa de Mi nas, e con fes sa o réu no dito apen so nº 20;
ven do o réu a oca sião pró xi ma pelo lan ça men to da der ra ma que se es pe ra -
va, não é crí vel que fi zes se tão pou co caso de tudo, pa re cen do-lhe que o ne -
gó cio não pe dia al gu ma pro vi dên cia do go ver no; re sul tan do do si lên cio do
réu uma jus ta pre sun ção con tra ele, de que com dolo e ma lí cia guar dou se -
gre do, de i xan do de de la tar logo o con vi te que o réu Ti ra den tes lhe fez, e as
mais di li gên ci as que fa zia, ten do essa obri ga ção, como o mes mo réu Vi cen te 
re co nhe ceu na con ver sa ção que teve com o réu Alva ren ga, que este de cla -
rou a fo lhas 12 do apen so nº 4 e aca re a ção a fo lhas 11 do apen so nº 20, di -
zen do o réu ao dito Alva ren ga que se ti nha tido al gu ma pra ti ca com o réu
Ti ra den tes so bre a li ber da de da Amé ri ca, que a de la tas se ao ge ne ral, as sim
com ele ti nha fe i to, sen do cer to que tal de la ta ção não fez, nem dos au tos cons ta.

Mos tra-se quan to ao réu Ai res Go mes, que o réu Ti ra den tes,
para de sem pe nhar a pér fi da co mis são de que se ti nha en car re ga do nos con -
ven tí cu los, de con vi dar para a re be lião to das aque las pes so as que pu des se,
além dos so bre di tos réus a quem fa lou, pro cu rou tam bém in du zir para o
mes mo fim ao réu José Ai res, di zen do-lhe que na oca sião da der ra ma po dia
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fa zer-se um le van te, que o país de Mi nas fi ca ria me lhor es ta be le cen do-se
nele uma Re pú bli ca, e que nas na ções es tran ge i ras se ad mi ra vam da qui e ta -
ção des ta Amé ri ca, ven do o exem plo da Amé ri ca Ingle sa, o que cons ta a fo -
lhas 13 ver so, apen so nº 1 e o réu se per su a diu tan to de que se fa zia o le van -
te, e que vi nham so cor ros de po tên ci as es tran ge i ras, que as ser ti va men te as -
sim o de cla rou ao réu Iná cio José de Alva ren ga, es tan do com ele só em casa
de João Ro dri gues de Ma ce do, ten do pri me i ro a ca u te la de cer rar a por ta
do quar to em que es ta vam, ob ser van do pri me i ro se es ta va al guém que ou -
vis se, e acres cen tan do que tam bém esta ci da de se re be la va, o que de cla rou
o réu Alva ren ga a fo lhas 5 do apen so n.º 4 e sus ten tou na aca re a ção do
apen so nº 24, a fo lhas 9 ver so, mas sem em bar go do réu es tar per su a di do de
que ha via le van te, e de ven do ain da per su a dir-se mais, de lhe di zer o pa dre
Ma nu el Ro dri gues da Cos ta, con tan do-lhe o réu a prá ti ca que ti nha tido
com o réu Ti ra den tes que – as co i sas es ta vam mais adi an ta das – o que o
mes mo réu con fes sa a fo lhas 3 ver so do apen so nº 24; con tu do sen tin do por
cer to o pe ri go do Esta do, se re sol veu a de la tar ao ge ne ral o que sa bia, para
que des se as pro vi dên ci as ne ces sá ri as, co nhe cen do bem que ti nha essa
obri ga ção, tan to que dis se ao dito pa dre Ma nu el Ro dri gues que já ti nha
dado essa de nún cia ao ge ne ral, como de cla rou o dito pa dre a fo lhas 6 ver so
do apen so n.º 25, e con fes sa o réu a fo lhas 3 ver so do apen so nº 24, de cuja
de nún cia não cons ta nos au tos, nem da que o réu diz que dera o de sem bar -
ga dor in ten den te do Ser ro; de que re sul ta que su pos to o réu não sou bes se
es pe ci fi ca men te dos ajus tes da con ju ra ção, e de quem eram os con ju ra dos,
con tu do ma li ci o sa men te ocul ta va o que sa bia, para que se não em ba ra ças -
se a su ble va ção, que sa tis fe i to es pe ra va. 

Mos tra-se quan to ao réu Fa us ti no So a res de Ara ú jo pelo apen so
nº 5, a fo lhas 20, que o pa dre Car los Cor re ia de To le do lhe co mu ni ca ra o
pro je to que ti nha de so pi tar um mo tim e le van te, na oca sião em que se lan -
ças se a der ra ma, para se for mar na que la Ca pi ta nia de Mi nas uma Re pú bli ca 
in de pen den te, no que po de ri am en trar o réu Alva ren ga e o cô ne go Luís Vi
 e i ra da Sil va; su pos to que de cla re o mes mo pa dre Car los que a esse tem po
ain da se não ti nha ajus ta do co i sa al gu ma en tre os con ju ra dos, nem tra ta do
com for ma li da de de re be lião, e que só di zi am por su po si ção que os di tos
Alva ren ga e cô ne go po de ri am en trar na con ju ra ção; con tu do pa re ce que o
réu não de i xou de acre di tar na no tí cia que lhe deu o dito pa dre Car los Cor -
re ia; por que ain da não de la tou como de via, sem pre pas sa dos al guns dias
per gun tou ao dito cô ne go Luís Vi e i ra o que ha via a res pe i to do le van te, e,
res pon den do-lhe este que nada sa bia da que la ma té ria, lhe re pe tiu o réu o
mes mo que lhe ti nha co mu ni ca do o dito pa dre Car los, como cons ta a fo lhas 6 
ver so do apen so nº 8; e sem em bar go de se não pro var que o réu sou bes se in -
di vi du al men te da con ju ra ção, nem dela ti ves se mais no tí cia, ou que ti ves se
mais al gu ma con ver sa ção com al gum dos con ju ra dos, sem pre se faz sus pe i to sa
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a sua fi de li da de, pelo si lên cio que guar dou e pela per ti naz ne ga ti va em que
per sis tiu dos fa tos re con ta dos, não obs tan te ser con ven ci do nas aca re a ções 
do apen so nº 26, a fo lhas 4 ver so, e fo lhas 5 ver so, nas qua is os di tos cô -
ne go e pa dre Car los sus ten ta ram o mes mo que ti nham de cla ra do; não sen -
do pos sí vel que, es tan do am bos pre sos e in co mu ni cá ve is, adi vi nhas se o
dito cô ne go o que o pa dre Car los de cla rou que dis se ra ao réu para o re pe tir, 
se o réu o não ti ves se dito ao mes mo cô ne go. 

Mos tra-se quan to ao réu Ma nu el da Cos ta Ca pa ne ma, sa pa te i ro,
que ele se fez sus pe i to so de ser do par ti do dos con ju ra dos, por que, já depois
de fe i tas al gu mas prisões de al guns dos réus, pro fe riu as se guin tes pa la vras 
– es tes bran qui nhos do re i no, que nos que rem to mar a nos sa ter ra, cedo os
ha ve mos de bo tar fora – se gun do jura a tes te mu nha a fo lhas 78, ain da que
as tes te mu nhas a fo lhas 121, fo lhas 122, fo lhas 123 e fo lhas 124 da de vassa
des ta cidade de cla rem que não ou vi ram as úl ti mas pa la vras– cedo os ha ve -
mos de de i tar fora – con tu do como sem pre re fe rem ou tras que po di am ser in -
di ca ti vas do mes mo sen ti do e ti nham bastan te re la ção ao pro je to do le van te,
re sul tou uma tal ou qual pre sun ção de ser o réu dele sabe dor; ain da que
con tra o réu nada mais se pro ve que cor ro bo re e dê mais for ça a esta pre sun -
ção; an tes se pode en ten der que sen do as di tas pa la vras pro fe ri das pelo réu
de po is das pri sões de al guns dos réus con ju ra dos, que elas não di zi am res -
pe i to à con ju ra ção, por que o réu não di ria as di tas pa la vras a tem po que via 
os con ju ra dos pre sos e a con ju ra ção des va ne ci da. 

Mos tra-se quan to aos réus Ale xan dre, es cra vo do pa dre José da
Sil va e Oli ve i ra Ro lim, e João Fran cis co das Cha gas, que ten do sido pre sos
al guns dos réus ca be ças da re be lião, te meu ter igual sor te o dito pa dre, por
es tar com pre en di do na que le abo mi ná vel de li to; por cuja ca u sa se re fu gi ou
nos ma tos, onde es te ve mu i tos dias ocul to, até que foi pre so, sen do nes te
tem po o dito es cra vo Ale xan dre quem lhe as sis tia, e o réu João Fran cis co das
Cha gas quem al gu mas ve zes o vi si ta va, como cons ta dos apen sos nº 16, nº
17, nº 20 da de vas sa de Mi nas e como um réu do cri me de lesa-ma jes ta de da 
pri me i ra ca be ça, nin guém o deve ocul tar, en co brir ou con cor rer para que
es ca pe ao cas ti go que jus ta men te me re ce tão enor me e exe cran do de li to, fo -
ram es tes dois réus pre sos, ain da que se não pro vou de po is que com efe i to
sou bes sem que o dito pa dre era um dos che fes da con ju ra ção, e que por
este mo ti vo se re fu gi a va nos ma tos, ten do o mes mo pa dre de li tos de ou tra
na tu re za, pe los qua is jus ta men te an tes da con ju ra ção vi via como ocul to e
ho mi zi a do, fi can do por esta ra zão des va ne ci do o in dí cio que po dia re sul tar 
con tra as réus de po de rem pre su mir o ver da de i ro de li to pelo qual o dito
pa dre se es con dia nos ma tos; e do mes mo modo se des va ne ce o in dí cio que 
po dia re sul tar con tra o dito es cra vo Ale xan dre por ter es cri to a car ta a fo -
lhas 36 da de vas sa de Mi nas, do pa dre José da Sil va e Oli ve i ra Ro lim, para
o réu Do min gos de Abreu, na qual se vê a se guin te ora ção – man de-me no tí -
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ci as de seu com pa dre Jo a quim José, a quem não es cre vo por pen sar que es -
ta rá ain da no Rio, so bre a re co men da ção do dito não há dú vi da, ha ve rá
um gran de con ten ta men to e von ta de – de cu jas pa la vras se po dia in fe rir
que se re fe ri am ao le van te ajus ta do en tre o dito pa dre, e o réu Ti ra den tes, e
que o es cra vo Ale xan dre era dele sa be dor, por se ter con fi a do dele que as
es cre ves se, mas sen do as di tas pa la vras mis te ri o sas, sem que no sen ti do in -
di cas sem pre ci sa men te a re be lião, bem po dia o réu Ale xan dre es cre vê-las
sem que aju i zas se que se re fe ri am à con ju ra ção, não ha ven do para o con -
trá rio pro va, ou mais in dí ci os con tra o dito réu. 

Mos tra-se quan to aos réus Ma nu el José de Mi ran da, Do min gos
Fer nan des e Ma nu el Jo a quim de Sá Pin to do Rego For tes, fa le ci do no cár ce re, 
que es tan do nes ta ci da de o réu Ti ra den tes e te men do ser pre so pela cul pa
que se acha ple na men te pro va da nes tas de vas sas, pre ten deu fu gir pelo ser tão
para a Ca pi ta nia de Mi nas, au xi li an do-o para isto es tes três réus, dan -
do-lhes os di tos Ma nu el José e Ma nu el Jo a quim car tas para o mes -
tre-de-cam po Iná cio de Andra de, pe din do-lhe que o ti ves se em sua casa, e o 
aju das se para que pu des se es ca par, cu jas car tas fo ram acha das ao réu Ti ra -
den tes, quan do foi pre so em casa do réu Do min gos Fer nan des, que teve o
dito Ti ra den tes três dias ocul to, para que não fos se pre so, e pu des se fu gir
com mais se gu ran ça; cons ti tu in do-se es tes três réus cri mi no sos por da rem
aju da a fa vor para que es ca pas se à jus ti ça o réu Ti ra den tes, sen do cri mi no so
de lesa-ma jes ta de de pri me i ra ca be ça, e che fe da re be lião; po rém esta pro va
per de mu i to da sua for ça, não se mos tran do de modo al gum, que os di tos
três réus fos sem sa be do res da na tu re za e qua li da de do de li to do dito réu
Ti ra den tes, nem ha ver até aque le tem po no tí cia pú bli ca da con ju ra ção, an tes
mos tran do-se pelo con trá rio pe los apen sos nº 2 e nº 3 que o réu Ti ra den tes
pe di ra aque las car tas aos di tos dois réus Ma nu el José e Ma nu el Jo a quim, di -
zen do-lhes que que ria re ti rar-se por te mer que o vice-rei do Esta do o man -
das se pren der, por ter fa la do mal dele; e que ao réu Do min gos Fer nan des
dis se ra que o ocul tas se em sua casa, por que te mia ser pre so por ca u sa de
umas bu lhas que ti nha ha vi do na Ca pi ta nia de Mi nas, nas qua is jul ga va
que o en vol vi am, o que cons ta dos apen sos nº 28, nº 29 e nº 1, a fo lhas 20
da de vas sa des ta ci da de. 

Mos tra-se quan to aos réus Fer nan do José Ri be i ro e José Mar tins
Bor ges, que su pos to a sua cul pa seja de di fe ren te qua li da de da dos mais
réus, por não cons tar que en tras sem na con ju ra ção, nem dela ti ves sem a
me nor no tí cia, con tu do o seu de li to é pró prio des te pro ces so, e dig no de
exem plar cas ti go; por quan to o dito Fer nan do José Ri be i ro se apro ve i tou da
oca sião em que se de vas sa va a con ju ra ção, para dar uma de nún cia con tra
João de Alme i da e Sou sa, na qual há to dos os in dí ci os de fal si da de, e nela
dava a en ten der que ele era um dos con ju ra dos, ou que ao me nos era sa be -
dor da con ju ra ção, in du zin do o réu José Mar tins Bor ges para que ju ras se o
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que lhe in si nu ou que de pu ses se; por quan to pro va-se pelo apen so nº 32 da
de vas sa de Mi nas que o réu Fer nan do José, por uma car ta es cri ta em seu
nome pelo Pa dre João Ba tis ta de Ara ú jo, e por am bos as si na da, avi sar ao
go ver na dor da Ca pi ta nia de Mi nas que o dito João de Alme i da e Sou sa
mos tra ra gran de des gos to da pri são do Pa dre José da Sil va e Oli ve i ra Ro lim,
e que es tan do as sis tin do à aber tu ra de um ca mi nho para uma roça sua, dis -
se ra – pren de ram o Alva ren ga, mas não hão de che gar ao fun do, por que a
trem pe é de qua ren ta – cu jas pa la vras lhe re pe tiu o réu José Mar tins Bor ges,
por es tar pre sen te e as ter ou vi do, acres cen tan do que o dito João de Alme i da
afe ta va uma tal au to ri da de, que até afi xa va edi ta is em que de cla ra va os
dias em que se ha via de dig nar dar au diên cia; e como nas de li ca das cir -
cuns tân ci as de se ter for ma do a men ci o na da con ju ra ção, se de via ave ri -
guar tudo quan to pu des se con tri bu ir para se des co bri rem to dos os réus
con ju ra dos, man dou o go ver na dor de Mi nas pro ce der à ave ri gua ção des te
ne gó cio, ju ran do o réu Bor ges que ti nha ou vi do as di tas pa la vras ao so bre -
di to João de Alme i da, e com efe i to as re fe ri ra ao réu Fer nan do José Ri be i ro,
po rém tan to a de nún cia como o ju ra men to têm to dos os si na is de fal si da de. 

Pri me i ro por que, es tan do na que le dia e na que la oca sião, em que
se diz que o dito João de Alme i da pro fe ri ra aque las pa la vras, mais pes so as
pre sen tes, e ju ran do to das, uni for me men te de pu se ram que nem o dito João
de Alme i da pro fe ri ra tais pa la vras, nem se fa lou em co i sa que res pe i tas se às 
pri sões dos réus con ju ra dos, como cons ta do apen so nº 32, fo lhas 8 ver so
em di an te. 

Se gun do por que, sen do o réu Bor ges o úni co que ju rou ter ou vi do
aque las pa la vras, ele se re tra tou do dito ju ra men to, di zen do que nem ou vi ra
tais pa la vras ao dito João de Alme i da, nem as re fe ri ra ao réu Fer nan do José:
an tes este o in du zi ra e lhe en si na ra que ju ras se o que de pôs, dan do-lhe um dia 
de al mo çar ovos fri tos e ca cha ça, e nes ta re tra ta ção tem per sis ti do sem pre, até 
nas re pe ti das aca re a ções que se fi ze ram a es tes dois réus e cons tam do
apen so nº 32, a fo lhas 25, a fo lhas 26 e fo lhas 47. 

Ter ce i ro por que o mes mo réu Bor ges logo de po is que foi pre so
dis se pe ran te as mes mas tes te mu nhas, a um sol da do que o con du zia, o
mes mo que de po is de cla rou na re tra ta ção, a qual por esta ra zão se deve re -
pu tar sin ce ra e ver da de i ra, as sim a de cla ra ram es tas tes te mu nhas a fo lhas 8
ver so e fo lhas 9 ver so do dito apen so nº 32. 

Qu ar to por que se pro va que já o mes mo Fer nan do José Ri be i ro
pre ten deu in du zir o mes mo réu Bor ges para ou tro ju ra men to fal so, em que
de pu ses se que uma ra pa ri ga a quem se ti nha de i xa do um le ga do, era fi lha
do dito Fer nan do José, o que este não ne gou na aca re a ção a fo lhas 29 do
so bre di to apen so. 

Qu in to por que se pro va que o dito Fer nan do José era ini mi go do
dito João de Alme i da. 
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Sex to pela va ri e da de e in cer te zas com que o dito réu Fer nan do José 
res pon deu às per gun tas que lhe fo ram fe i tas no dito apen so, che gan do a di zer
a fo lhas 40 ver so, ven do-se con ven ci do de con tra di ção nas suas res pos tas que
de via es tar alu ci na do quan do dis se o que na dita res pos ta con tra di zia. 

Sé ti mo por que sen do per gun ta do pe las de mons tra ções de des gos -
to que ti nha fe i to o dito João de Alme i da, por ca u sa da pri são do pa dre José
da Sil va e Oli ve i ra, e pela for ma li da de dos edi ta is, e lu gar em que o dito João 
de Alme i da os afi xa va, na for ma que ti nha de cla ra do na sua car ta de de -
nún cia, res pon deu que de tal não sa bia como cons ta do mes mo apen so a
fo lhas 45 ver so, e sen do as de nún ci as ver da de i ras, em se me lhan te qua li da -
de de de li to dig nas de lou vor e de prê mio, as sim tam bém as fal sas e ca lu ni o -
sas são dig nas de exem plar cas ti go, pe las suas per ni ci o sas con se qüên ci as,
po den do não só se guir-se cas ti gar os ino cen tes, mas tam bém per der os
vas sa los fiéis, em que con sis te a de fe sa e se gu ran ça do Esta do, para po -
de rem de po is mais li vre men te e com me nos opo si ção obra rem os pér fi -
dos as suas per ver si da des. 

Mos tra-se que os in fa mes réus ca be ças da con ju ra ção te ri am
suscita do o le van te na oca sião da der ra ma, ao me nos quan to es ta va de sua 
par te, se Joaquim Sil vé rio dos Reis se es que ces se das obri ga ções de ca tó li co
e de vas sa lo, e de de sem pe nhar a fi de li da de e hon ra dos por tu gue ses, de i -
xan do de de la tar a prá ti ca e con vi te que lhe fi ze ram Luís Vaz de To le do e
seu ir mão Car los Cor re ia de To le do, vi gá rio que foi na Vila de São José,
para en trar na con ju ra ção de claran do-lhe tudo quan to es ta va ajus ta do en -
tre os con ju ra dos, per su a di dos de que o dito Joa quim Sil vé rio que re ria aju -
dar a re be lião, para se ver li vre da gran de dí vi da que ti nha com a Fa zen da
Real, sen do este um dos ar ti gos da ne gra con ju ra ção, per do a rem-se às dí vi -
das a to dos os de ve do res da Real Fa zen da; mas pre va le cen do no dito Jo a -
quim Sil vé rio a fi de li da de e le al da de que de via ter como vas sa lo da dita Se -
nho ra, de la tou tudo ao go ver na dor da Ca pi ta nia de Mi nas em quin ze de
mar ço de mil se te cen tos e oi ten ta e nove, como cons ta da ates ta ção do mes -
mo go vernador, a fo lhas 177 da con ti nu a ção da de vas sa de Mi nas, e de po is
por es cri to, como se vê a fo lhas 5 da dita de vas sa, com a data de de ze no ve
de abril do mes mo ano; e ain da que hou ve a lou vá vel de nún cia de Ba sí lio
de Bri to Ma lhe i ro, e de Iná cio Cor re ia Pam plo na, ambos pe las suas da tas se
vê se rem pos te ri o res àque la que o dito Jo a quim Sil vé rio deu de palavra ao go -
ver na dor, e lhe fez to mar as ca u te las e dar as pro vi dên ci as que jul gou
neces sá ri as, sen do tal vez uma de las fa zer sus pen der o lan ça men to da der ra ma.

Mos tra-se que, com a sus pen são da der ra ma, se re tar da ram os
pér fi dos ajus tes dos con ju ra dos, ain da que se não ex tin guiu nos seus âni mos a
tra i ção e per fí dia que ti nham con ce bi do exe cu tar, como se pro va das re pe ti das 
di li gên ci as que con ti nu ou a fa zer o réu Ti ra den tes, como con fes sa a fo lhas
13 e fo lhas 13 ver so, apen so nº 1, e da prá ti ca que teve o réu Alva ren ga
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com o pa dre Car los Cor re ia de To le do, di zen do-lhe que – ele ti nha che ga -
do ha via pou co de Vila Rica, e que lá fi ca va este ne gó cio em gran de fri e za
(tra ta vam da con ju ra ção), por que já se não lan ça va a der ra ma, e que ti ra do
este tri bu to, que fa zia o des gos to do povo, se ria este me nos pro pen so a se -
guir o par ti do, mas que já ago ra sem pre se de via fa zer, por que como se ti -
nha tra ta do de se me lhan te ma té ria, po de ria vir a sa ber-se, a se rem pu ni dos, 
como se ele ti ves se sor ti do o seu efe i to no que con cor da ram – o que de cla rou 
o dito pa dre Car los Cor re ia a fo lhas 9 do apen so nº 5, a cuja prá ti ca as sis tiu
tam bém o réu Fran cis co Antô nio de Oli ve i ra Lo pes e a re fe re a fo lhas 90 ver so, 
no ju ra men to que pres tou na de vas sa des ta ci da de. 

Ulti ma men te pro va-se a per sis tên cia que os réus ti nham nos
seus pér fi dos in ten tos, ain da de po is da sus pen são do lan ça men to da der ra -
ma, pela prá ti ca que teve o réu Fran cis co Antô nio de Oli ve i ra Lo pes com o
pa dre Car los Cor re ia de To le do, di zen do-lhe que – já ago ra sem pre se ha -
via de fa zer o le van te – cuja prá ti ca foi ten do o dito já to ma do a re so lu ção
de fu gir, por es tar des co ber ta a con ju ra ção, com ele de cla ra a fo lhas 9 ver so
do dito apen so nº 5; e pelo re ca do já re fe ri do que o mes mo réu Fran cis co
Antô nio man dou o réu Fran cis co de Pa u la, pelo réu Vi to ri a no Gon çal ves,
o qual cons ta a fo lhas 13 do apen so nº 6 da de vas sa de Mi nas. 

Estando ple na men te pro va do o cri me de le sa-majestade da pri -
me i ra ca be ça, pelas uni for mes con fis sões dos réus, no qual os che fes da
con ju ra ção in cor re ram, ajus tan do entre si nos con ven tí cu los a que pre me -
di ta da men te con cor ri am, de se sub tra í rem da su je i ção em que nas ce ram, e
que como vas sa los de vi am ter a dita se nho ra, para cons ti tu í rem em re pú bli ca 
in de penden te, por meio de uma for mal re be lião, pela qual as sen ta ram de
as sas si nar ou de por o ge ne ral e mi nis tros, a quem a mes ma se nho ra ti nha
dado a ju ris di ção e po der de re ger e gover nar os po vos da ca pi ta nia; não
pode um de li to tão hor ren do, re ves ti do de cir cuns tân cias tão atro zes, e tão
con clu den te men te pro va do, ad mi tir de fe sa que me re ça a me nor aten ção;
porquan to di ze rem al guns dos réus que se não mos tra que fi zes sem pre pa ro 
al gum para exe cu ta rem a re be lião, e que tra ta vam a ma té ria da su ble va ção
hipo te ti ca men te, e como uma for ma que não ha via de ve ri fi car-se, são razões
que se con ven cem de fú te is; a pri me i ra com as mais só li das ra zões de di reito, 
se gun do as qua is, nes ta qua li da de de de li to, tan to que ele sai da simples e
pura co gi ta ção, e che ga a ex pri mir-se a pér fi da in ten ção, por qual quer
modo que seja, que pos sa per ce ber-se, ou seja pa la vra, ou obra, têm os
réus logo in cor ri do no cri me de lesa-majestade da pri me i ra ca be ça, ficando
su je i tos a pena; e os réus não só ex pri mi ram os seus in ten tos pér fi dos, mas
pas sa ram a uma for mal as so ci a ção e con ju ra ção, for man do o pla no, e ajus -
tan do o modo de exe cu ta rem uma in fa me re be lião, nos seus pre me dita dos
e exe crandos con ven tí cu los, e te ria sido pos ta em prá ti ca a se di ção e motim
se se lan ças se a der ra ma, que era o que uni ca men te os réus con ju rados
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espe ra vam; a se gun da ra zão con ven ce-se Vos sa Mer cê às mes mas
confissões dos réus, que se ex pli cam di zen do que – tra ta ram com for ma -
li da de do levante, e ajus ta ram e as sen ta ram no modo de o exe cu tar – e as -
sen tar e ajus tar o modo de execu tar uma se me lhan te ação, ex clui toda a
idéia de hi pó te se ou far sa; e tan to in ten ta vam os réus re a li zar os seus pér -
fi dos ajus tes, que cada um dos réus che fes se en car re gou do so cor ro e aju da 
com que ha via de con cor rer, e o pa dre Car los Cor re ia de To le do, de sis tin do de 
uma viagem que de ter mi na va fa zer a Por tu gal, para a qual já ti nha lar ga do
a igre ja em que era pá ro co na Vila de São José, e obtido li cen ça do seu pre -
la do, não de i xa ria de ir ao re i no tra tar dos seus negó ci os e in te res ses, por
se lhe pro por uma prá ti ca hi po té ti ca, ou far sa que não ha via de re a li zar-se,
mas sim por que co nhe cia dos âni mos dos con ju ra dos, uma fir me re so lu ção
de es ta be le ce rem uma re pú bli ca, na qual o dito pa dre es pe ra va ti rar ma i o res
avanços e in te res ses, do que da vi a gem ao re i no; ul ti ma men te, não cu i da -
ram efi caz men te os pri me i ros che fes que de ram nos seus âni mos aces so à
in fi de li da de, in du zi rem para o mes mo par ti do os réus Do min gos de Abreu, 
Fran cis co Antô nio de Oli ve i ra Lo pes, Luís Vaz de To le do e os mais com -
pre en di dos nas de vas sas, a quem fa lou o réu Ti ra den tes, nem te ri am as
prá ti cas que ti ve ram para exe cu ta rem o levante, não obs tan te ter-se sus pen -
di do o lan ça men to da der ra ma; sen do ain da mais agra van te o delito dos réus
pela sua abo mi ná vel in gra ti dão, ten do a ma i or par te de les, prin ci palmente
os chefes, con se gui do o be ne fí cio e hon ra de em pre gos no real ser vi ço da
mes ma Se nho ra; e tanto re conhe cem es tes réus a cer te za e enor mi da de do 
seu de li to, que a ma i or de fe sa a que recor rem é im plo rar a real pi e da de da
mes ma Se nho ra. 

Qu an to aos réus que não as sis tiram aos con ven tí cu los,  mas que
se lhe co mu ni cou tudo quan to ne les se ti nha ajus ta do, e apro va ram a re be -
lião, pro me ten do en trar nela com aju da e so cor ro, es tão igual men te in cur -
sos no mes mo de li to e pena dos réus che fes e ca be ças da con ju ra ção; sen do
igual men te con clu den te a pro va que con tra eles re sul ta, tan to pe las suas
pró pri as con fis sões, como pe las con fis sões dos mais con jura dos, não sen do
me lhor nem di fe ren te a sua de fe sa. 

Qu an to aos mais réus, que nem assistiram aos con ven tí cu los,
nem apro va ram ex pres sa men te a re be lião, nem pro me te ram ajuda, mas
que so men te sou be ram es pe cí fi ca e in di vi du al men te dos pér fi dos ajus tes
dos che fes e de tudo quan to eles in ten ta vam obrar e ma li ci o sa men te o ocul -
ta ram e ca la ram, é cer to que desse modo pres ta ram um con sen ti men to e
apro va ção tá ci ta, e um con cur so in di re to, es pe rando com sa tis fa ção o le van -
te e re be lião, que po di am evi tar se qui ses sem, de nun ci an do tudo ao gover -
na dor-geral, sem que pos sa ser vir-lhes de de fe sa a des cul pa a que re cor rem
de que não denunci a ram por ve rem que os réus con ju ra dos não ti nham for -
ças, nem me i os para exe cu tarem o que inven ta vam, e que por con se qüên cia 
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não te mi am que o Esta do cor res se al gum ris co; porquan to, ain da quan do
esta ra zão fos se ver da de i ra e sin ce ra, é sem dú vi da que o va lor de não te -
mer um pe ri go, se ria des cul pá vel quan do o pe ri go fos se pró prio de cada
um, que cu i da, e tem obri ga ção de cu i dar da sua con ser va ção e se gu ran ça;
mas não quan do o pe ri go é do Esta do, cuja con ser va ção e se gu ran ça es tão
in cum bi das as pes so as en car re ga das do go ver no dele, a quem com pe te pe -
sar o ris co e pro vi den ci ar so bre ele, e aos réus só com pe tia de la tá-lo. 

Ulti ma men te tam bém, lhes não pode ser vir de de fe sa que como o
mo tim e le van te es ta vam ajus ta dos para a oca sião do lan ça men to da der -
ra ma, ven do que ele es ta va sus pen so, jul ga vam des va ne ci dos os ajus tes da
con ju ra ção; por quan to nem es tes réus ti nham a cer te za de que es ti ves sem
des va ne ci dos es ses ajus tes, como com efe i to não es ta vam, o que se mos tra
pe las di li gên ci as que os con ju ra dos con ti nu a ram a fa zer; nem ain da quan do
es ti ves sem des va ne ci dos, li vra vam-se os réus da cul pa, por que de vi am de -
la tar logo sem de mo ra o que sa bi am, e en tre os ajus tes para a re be lião e a
sus pen são da der ra ma me di a ram mu i tos dias; além de que, a mes ma sus -
pen são foi já por efe i to da de nún cia que deu Jo a quim Sil vé rio dos Reis, que
se guar das se o mes mo se gre do como es tes réus, exe cu ta ri am os con ju ra dos o
mo tim e le van te en tre eles con ser ta do; de for ma que es tes réus, guar dan do o 
se gre do que guar da ram, fi ze ram o que es ta va da sua par te, para que o le -
van te ti ves se a exe cu ção que es pe ra vam. 

Os mais réus con tra os qua is se não pro va que es pe ci fi ca men te
sou bes sem da con ju ra ção e dos ajus tes dos con ju ra dos, mas que so men te
soube ram das di li gên ci as pú bli cas, ou par ti cu la res, que fa zia o réu Ti ra -
den tes, para indu zir gen te para o le van te, e es ta be le ci mento da Repú bli ca,
pe las prá ti cas ge ra is que com ele teve, ou pe los con vi tes que lhes fez para en -
trarem na su ble va ção, su pos to que não es te jam em igual grau de ma lí cia e
cul pa com os so bre di tos réus, con tu do as re ser vas de se gre do de que usa ram, 
sem em bar go de re co nhe ce rem, e deverem re co nhe cer a obri ga ção que ti -
nham de de la ta rem isso mes mo que sa bi am, pela qua li da de e impor tân cia
do ne gó cio, sem pre fez um for te in dí cio da sua pou ca fi de li da de, o que
sempre é bas tan te para es tes réus ao me nos se rem apar ta dos da que les lu -
ga res onde se fi ze ram uma vez sus pe i to sos, por que o sos se go dos po vos e
con ser va ção do Esta do pe dem to das as se gu ran ças para que a sus pe i ta do con -
tá gio da in fi de li da de de uns, não ve nha a co mu ni car-se e con ta mi nar os mais.  

Por tan to con de nam ao réu Jo a quim José da Sil va Xa vi er, por al -
cu nha o Ti ra den tes, al fe res que foi da tro pa paga da Ca pi ta nia de Mi nas, a
que, com ba ra ço e pre gão, seja con du zi do pe las ruas pú bli cas ao lu gar da
for ca, e nela mor ra mor te na tu ral para sem pre, e que de po is de mor to lhe
seja cor ta da a ca be ça e le va da a Vila Rica, onde no lu gar mais pú bli co será
pre ga da em um pos te alto, até que o tem po a con su ma, e o seu cor po será
di vi di do em qua tro quar tos, e pre ga do em pos tes, pelo ca mi nho de Mi nas,
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no sí tio da Var gi nha e das Ce bo las, onde o réu teve as suas in fa mes prá ti cas,
e os mais nos sí ti os de ma i o res po vo a ções, até que o tem po tam bém os con su -
ma, de cla ram o réu in fa me, e seus fi lhos e ne tos ten do-os, e os seus bens
apli cam para o Fis co e Câ ma ra Real, e a casa em que vi via em Vila Rica será 
ar ra sa da e sal ga da, para que nun ca mais no chão se edi fi que, e não sen do
pró pria será ava li a da e paga a seu dono pe los bens con fis ca dos, e no mes mo
chão se le van ta rá um pa drão pelo qual se con ser ve em me mó ria a in fâ mia
des te abo mi ná vel réu; igual men te con de nam os réus Fran cis co de Pa u la
Fre i re de Andra da, te nen te-co ro nel que foi da tro pa paga da Ca pi ta nia de
Mi nas, José Álva res Ma ci el, Iná cio José de Alva ren ga, Do min gos de Abreu
Vi e i ra, Fran cis co Antô nio de Oli ve i ra Lo pes, Luís Vaz de To le do Piza, a
que, com ba ra ço e pre gão, se jam con du zi dos pe las ruas pú bli cas ao lu gar da
for ca, e nela mor ram mor te na tu ral para sem pre, e de po is de mor tos lhes se -
rão cor ta das as suas ca be ças, e pre ga das em pos tes al tos, até que o tem po
con su ma as dos réus Fran cis co de Pa u la Fre i re de Andra da, José Alva res Ma -
ci el e Do min gos de Abreu Vi e i ra, nos lu ga res de fron tes das suas ha bi ta ções
que ti nham em Vila Rica, a do réu Iná cio José de Alva ren ga, no lu gar mais
pú bli co na Vila de São João d’el-Rei, a do réu Luís Vaz de To le do Piza, na
Vila de São José, e a do réu Fran cis co Antô nio de Oli ve i ra Lo pes, de fron te
do lu gar da sua ha bi ta ção na Pon ta do Mor ro; e de cla ram es tes réus por in -
fa mes e seus fi lhos e ne tos, ten do-os, e os seus bens por con fis ca dos para o
Fis co e Câ ma ra Real, e que as ca sas em que vi via o réu Fran cis co de Pa u la
em Vila Rica, onde se ajun ta vam os réus che fes da con ju ra ção para te rem
os seus in fa mes con ven tí cu los, se rão tam bém ar ra sa das e sal ga das, sen do
pró pri as do réu, para que nun ca mais no chão se edi fi que. Igual men te con -
de nam os réus Sal va dor Car va lho do Ama ral Gur gel, José de Re sen de Cos -
ta pai, José de Re sen de Cos ta fi lho e Do min gos Vi dal Bar bo sa, a que com
ba ra ço e pre gão se jam con du zi dos pe las ruas pú bli cas ao lu gar da for ca e
nela mor ram mor te na tu ral para sem pre, de cla ram es tes réus in fa mes e seus
fi lhos e ne tos, ten do-os, e os seus bens con fis ca dos para o Fis co e Câ ma ra
Real, e para que es tas exe cu ções pos sam fa zer-se mais co mo da men te,
man dam que no cam po de São Do min gos se le van te uma for ca mais alta
do or  di ná rio. Ao réu Cláu dio Ma nu el da Cos ta, que se ma tou no cár ce re,
de cla ram in fa me a sua me mó ria e in fa mes seus fi lhos e ne tos, ten do-os, e os 
seus bens por con fis ca dos para o Fis co e Câ ma ra Real. Aos réus To más
Antô nio Gon za ga, Vi cen te Vi e i ra da Mota, José Ai res Go mes, João da Cos ta
Ro dri gues, Antô nio de Oli ve i ra Lo pes, con de nam em de gre do por toda a
vida para os pre sí di os de Ango la, o réu Gon za ga para as Pe dras, o réu Vi -
cen te Vi e i ra para Ango cha, o réu José Ai res para Emba qua, o réu João da
Cos ta Ro dri gues para o Novo Re don do, o réu Antô nio de Oli ve i ra Lo pes
para Ca con da, e se vol ta rem ao Bra sil se exe cu ta rá ne les a pena de mor te
na tu ral na for ca e apli cam a me ta de dos bens de to dos es tes réus para o Fis co 
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e Câ ma ra Real. Ao réu João Dias da Mota con de nam em dez anos de de gre -
do para Ben gue la, e se vol tar a este Esta do do Bra sil e nele for acha do, mor -
re rá mor te na tu ral na for ca e apli cam a ter ça par te dos seus bens para o
Fis co e Câ ma ra Real. Ao réu Vi to ri a no Gon çal ves Ve lo so con de nam em
aco i tes pe las ruas pú bli cas, três vol tas ao re dor da for ca, e de gre do por
toda a vida para a Ci da de de Ango la, e tor nan do a este Esta do do Bra sil e
sen do nele acha do, mor re rá mor te na tu ral na for ca para sem pre, e apli cam a
me ta de de seus bens para o Fis co e Câ ma ra Real. Ao réu Fran cis co José de
Melo, que fa le ceu no cár ce re, de cla ram sem cul pa, e que se con ser ve a sua
me mó ria, se gun do o es ta do que ti nha. Aos réus Ma nu el da Cos ta Ca pa ne ma
e Fa us ti no So a res de Ara ú jo ab sol vem, jul gan do pelo tem po que têm tido
de pri são pur ga dos de qual quer pre sun ção que con tra eles po di am re sul -
tar nas de vas sas. Igual men te ab sol vem aos réus João Fran cis co das Cha gas
e Ale xan dre, es cra vo do Pa dre José da Sil va e Oli ve i ra Ro lim, a Ma nu el José 
de Mi ran da e Do min gos Fer nan des, por se não pro var con tra eles o que
bas te para se lhes im por pena, e ao réu Ma nu el Jo a quim de Sá Pin to do Rego
For tes, fa le ci do no cár ce re, de cla ram sem cul pa e que con ser ve a sua me mó ria 
se gun do o es ta do que ti nha; aos réus Fer nan do José Ri be i ro e José Mar tins
Bor ges con de nam ao pri me i ro em de gre do por toda a vida para Ben gue la e em 
du zen tos mil-réis para as des pe sas da re la ção, e ao réu José Mar tins Bor ges em 
aço i tes pe las ruas pú bli cas e dez anos de ga lés, e pa guem os réus as cus tas. 

Rio de Ja ne i ro, 18 de abril de 1792.

Vas.los / Go mes Ribrº/ Cruz e Sil va / Ve i ga Figdº / Gu er re i ro / Montrº Ga i o so 

Extra í do de Au tos da De vas sa da Incon fi dên cia Mi ne i ra. Câ ma ra dos De pu ta dos e Go ver no do
Esta do de Mi nas Ge ra is. Vol 7, 1982, se gun da edi ção. Págs. 198-238.

392 Pa u lo Bo na vi des e Ro ber to Ama ral



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28.13 – INSTRUÇÕES À TROPA NO ATO DA 
EXECUÇÃO DE TIRADENTES (1792)

Ain da de ven do a ma i or par te dos réus da con ju ra ção pre me di ta da
de Mi nas Ge ra is à real cle mên cia de Sua Ma jes ta de o per dão da
úl ti ma pena a que es ta vam sen ten ciados pe los seus atro cís si mos

de li tos; como não muda de qua li da de pelo que res pe i ta ao réu cha ma do Ti -
ra den tes, ve ri fi can do-se o cas ti go de sua cul pa, não deve mu dar em nada a
forma li da de pro je ta da a res pe i to da tro pa que V. Sª deve co man dar, fi can do
V. Sª na in te li gência que ex pres so já or dens, tan to para as jus ti ças, como
para os dois re gi men tos que hão de for mar as alas des de o lar go da Rua da
Ca de ia, até o fim da Rua do Pi o lho, se achem to dos pron tos e nos seus
respec ti vos lu ga res às seis ho ras da ma nhã, o que igual men te V. Sª de ter mi -
na rá aos regimen tos de seu co man do.

Devo lem brar a V. Sª e com mu i ta es pe ci a li da de a tudo quan to
de i xo re fe ri do, que dan do-se fim ao ato que deve ser exe cu ta do no cam po,
V. Sª in flua nos âni mos da tro pa, como tam bém nos do povo, os re pe ti dos 
vi vas que de vem dar à nos sa pi e do sa e sem pre au gus tís si ma so be ra na,
para que, fi can do gra va dos nos co ra ções de to dos os seus vas sa los o re co -
nhe ci men to da imen sa bon da de da mes ma Se nho ra, a amem, e pro fun da -
men te a res pe i tem, e lhe guar dem sem pre a ma i or fi de li da de.

Extra í do de Au tos da De vas sa da Incon fi dên cia Mi ne i ra, Câ ma ra dos De pu ta dos e Go ver no do
Esta do de Mi nas Ge ra is. Vol. 7, 1982, se gun da edi ção. Págs. 277-278.
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28.14 – CERTIDÃO DA EXECUÇÃO DE 
TIRADENTES (21 ABRIL 1792) 

Fran cis co Luís Álva res da Ro cha, de sem bar ga dor dos agra vos da
Re la ção des ta ci da de e es cri vão da co mis são ex pe di da con tra os
réus da con ju ra ção for ma da em Mi nas Ge ra is; cer ti fi co que o réu 

Jo a quim José da Sil va Xa vi er foi le va do ao lu gar da for ca le van ta da no cam po
de S. Do min gos e nela pa de ceu mor te na tu ral, e lhe foi cor ta da a ca be ça e o
cor po di vi di do em qua tro par tes; e, do como as sim pas sou na ver da de,
la vrei a pre sen te cer ti dão, e dou a mi nha fé. Rio de Ja ne i ro, 21 de abril de
1792. (Assi na do) Fran cis co Luís Álva res da Ro cha.

Extra í do de Au tos da De vas sa da Incon fi dên cia Mi ne i ra. Câ ma ra dos De pu ta dos e Go ver no do
Esta do de Mi nas Ge ra is. Vol 7, 1982, se gun da edi ção. Pág. 283.



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28.15 – PARTICIPAÇÃO, PELO VISCONDE DE
 BARBACENA, DO RECEBIMENTO DA SENTENÇA

 CONTRA OS RÉUS DA INCONFIDÊNCIA –
OFÍCIO AO VICE-REI (31 MAIO 1792)

Ilmo. e Exmo. Sr., re ce bi a car ta de V. Exª, acom pa nha do a sen ten ça pro -
fe ri da con tra as réus da in fa me con ju ra ção e re be lião que foi ob je to da
alçada que Sua Ma jes ta de en vi ou a essa ci da de; e logo man dei exe -

cu tá-la nes ta vila con for me a re co men da ção de V. Exª. Ago ra vol tam os ofi -
ci a is da re la ção com a mes ma es col ta, para se exe cu tar tam bém na par te que 
deve ter efe i to no ca mi nho que vai para essa ca pi tal, mo vi dos com as or -
dens ne ces sá ri as da forma que V. Exª me in si nu ou ti nha pro vi den ci a do, já 
no ter ri tó rio des sa ca pi ta nia em se me lhan te caso: eles hão de apre sen tar
cer ti dão des ta di li gên cia, fi can do ao meu cu i da do reme ter com toda a
bre vi da de a da pri me i ra, logo que se con clu ir a obra do pa drão que se man -
dou le van tar no chão das ca sas onde o réu Jo a quim José da Sil va Xa vi er
mo rou ul ti ma men te. Por esta ra zão, ti nha re sol vi do que os di tos ofi ci a is
par tis sem da qui sem tan ta de mo ra, mas não foi pos sí vel pela mo lés tia de
um de les, e pelo es ta do em que che ga ram os ca va los da es col ta; de po is dis to,
por que me re pre sen ta ram os sol da dos que não ti nham di nhe i ro para a sua
re ti ra da, ao que se man dou dar pro vi dên cia pela jun ta da Real Fa zen da,
con for me se par ti ci pa no avi so ou ofí cio que le vam do es cri vão da Te sou ra -
ria-Geral; e ul ti ma men te por que os mes mos ofi ci a is, es tan do a sair, se acha -
rão con tra a mi nha pre sun ção des mon ta dos; es pe ran do que lhes man das se
dar ca val ga du ras do povo, quan do vi nham ga nhar sa lá ri os, e a prá ti ca
a esse res pe i to nes sa ca pi ta nia com pre en de so men te a mon ta da dos sol -
da dos, vin do a ser necessá rio alu ga rem-se três bes tas, de cuja im por tân cia se
lhes deu cla re za, para en trar na conta dos di tos sa lá ri os, ou na das cus tas da
di li gên cia.



Tam bém te nho a hon ra de pre ve nir a V. Exª que, ha ven do no tí -
cia de te rem os mes mos sol da dos exi gi do gra tu i ta men te dos mo ra do res da
es tra da man ti men tos para eles, e mi lho e for ra gem para seus ca va los, man -
dei ad ver tir o cabo da es col ta so bre es tes ex ces sos, para os re me di ar no seu
re gres so, e abs ter-se de les, por me pa re cer con tra a von ta de de V. Exª e boa
in te li gên cia das por ta ri as, que lhes deu essa ino va ção de con tri bu i ções, a
que não jul go obri ga dos os re fe ri dos mo ra do res, os qua is não obs tan te isso
ain da não se que i xa ram. Deus guar da a V. Exª, 31 de maio de 1792.

Vis con de de Bar ba ce na / Sr. Con de de Re sen de

Extra í do de Au tos da De vas sa da Incon fi dên cia Mi ne i ra , Câ ma ra dos De pu ta dos. Go ver no do
Esta do de Mi nas Ge ra is. Vol. 7, 1982, se gun da edi ção. Págs. 243-244.
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CONVENÇÃO ENTRE PORTUGAL E A  GRÃ-BRETANHA
SOBRE A TRANSFERÊNCIA PARA O BRASIL DA SEDE DA

MONARQUIA PORTUGUESA (22 OUTUBRO 1807)

Con ven ção se cre ta en tre o prín ci pe re gen te, o se nhor
Dom João Jor ge III, rei da Grã-Bre ta nha, so bre a trans fe -
rên cia para o Bra sil da sede da Mo nar quia Por tu gue sa,
e ocu pa ção tem po rá ria da Ilha da Ma de i ra pe las tro pas
bri tâ ni cas, as si na da em Lon dres, a 22 de ou tu bro de
1807, e ra ti fi ca da por par te de Por tu gal em 8 de no vem -
bro (1) e pela da Grã-Bre ta nha em 19 de de zem bro do
dito ano. (2).

Au Nom de la Très-Sainte et Indi vi si ble Tri ni té
Son Altes se Ro ya le le Prin ce Ré gent de Por tu gal ayant fait
commu ni quer à Se Ma jes té Bri tan ni que les dif fi cul tés dans les quel les

Il se trouve en con sé quen ce des de man des in jus tes du Gou ver ne ment Fran -
ça is, et Se dé ter mi na ti on de trans fé rer au Bré sil le siè ge et Ia for tu ne de la
Mo nar chie Por tu ga i se, plu tôt que d’accéder à Ia to ta li té de ces de man des, et 
no tam ment à cel les par les quel les le Gou ver ne ment Fran ça is in sis te sur Ia
sa i sie des per son nes de tout sujet de Se Ma jes té Bri tan ni que ré si dant en
Por tu gal, et sur la con fis ca ti on de tou tes les pro prié tés Angla i ses qui s’y
trou vent, ain si que sur la dé cla ra ti on de guer re de la part de Son Altes se
Royale Le Prin ce Ré gent con tre Ia Gran de Bre tag ne; mais Son Altes se Ro ya le
S’étant proposée en même temps, afin d’éviter (s’il est pos si ble) la guer re
avec la Pran ce, de con sen tir à fer mer les ports de Por tu gal eu pa vil lon
Angla is; et con si dé rant qu’un tel acte d’hostilité de Sa part pour ra it jus ti fi er



Sa Ma jes té Bri tan nique, et pe ut-être La por ter à user de rep pé sa il les, soit
par 1’occupation mi li ta i re de l’Ile de Madè re ou de tou te au tre Co lo nie de
la Cou ron ne de Por tu gal, ou bien en for çant 1’entrée du port de Lis bon ne,
et en em plo yant les mo yens d’hostilité les plus ef fi ca ces con tre la ma ri ne
mi li ta re et com mer çan te de Por tu gal; con si dé rant éga le ment que même la
se u le ap pré hen si on bien fon dée de la ciô tu re des Ports de Por tu gal pour -
ra it ame ner 1’occupation pro vi so i re des Co lo ni es Por tu ga i ses par les ar -
mes de Sa Ma jes té Bri tan ni que, et qu’une dé mar che ou dé cla ra ti on hos ti le
de la part de la Fran ce con tre le Por tu gal ne pou va it man quer de pro du i re
ce même ef fet; et Se Ma jes té Bri tan ni que de Son côté ren dant jus ti ce aux
sen ti mens d’amitié et de bon ne foi qui ont ca rac té ri sé les der niè res com -
mu ni ca ti ons de Son Altes se Ro ya le le Prin ce Ré gent, et s’étant dé ter mi née
à ai der par tous les mo yens qui sont a Sa dis po sí ti on la no ble ré so lu tíon
que Son Altes se Ro ya le le Prin ce Ré gent vi ent d’annoncer, de trans fé rer le
siè ge de la Mo nar chie Por tu ga i se au Bré sil plu tôt que de sous cri re aux de -
man des de la Fran ce dans tou te leur éten due; et dé si rant en même temps
et dans le cas même oú Son Altes se Ro ya le con sen tit à fer mer ses ports
con tre la Gran de Bre tag ne (dé mar che que Sa Ma i es té Bri tan ni que ver ra it
avec pe i ne, et à la quel le Elle ne pour rait ja ma is être cen sée avo ir don né
Son con sen te ment) de mé na ger au tant que pos si ble les sen ti mens et les in -
ten ti ons d’un an ci en et fidè le all ié, et d’agir avec le Por tu gal avee tou te la
mo dé ra ti on com pa ti ble avec ce qui est dú à son hon ne ur et aux in té rêts de 
Ses su jets, et avec 1’objet es sen ti el qu’Elle ne peut pas per dre de vue, sa vo ir, 
d’empê cher que ni les Co lo ni es ni la ma ri ne mi li ta i re ou com mer çan te de
Por tu gal, en tout ou en par tie, ne tom bent en tre les ma ins de la Fran ce; les
deux Ha u tes Par ti es Con trac tan tes ont en con sé quen ce dé ter mi né de pren -
dre d’un com mun ac cord les me su res et les en ga ge mens re ci pro ques qui
se ra i ent ju gés les plus con ve na bles à con ci li er Le urs in té rêts res pec tifs, et à 
pour vo ir en tout cas au ma in ti en de l’amitié et de la bon ne in tel li gen ce qui 
ont sub sis te pen dant tant de siè cles en tre les deux Cou ron nes. Et afin de
dis cu ter ces mes u res et de rem plir ce but sa lu ta i re, Son Altes se Ro ya le le
Prin ce Ré gent de Por tu gal a nom mé pour Son Ple ni po ten ti a i re, le Che va li -
er de Sou sa Cou ti nho, de Son Con se il, et Son Envoyé Extra or di na i re et Mi -
nis tre Plé ni po ten ti a i re ré si dant à Lon dres: et Sa Ma jes té le Roi du Ro ya u -
me Uni de de la Gran de Bre tag ne, et de l’Irlande a nom mé pour son Plé ni -
po ten ti a i re, le très-honorable Ge or ge Can ning, con se íl ler. Pri vé de Sa dite
Ma jes té, et Son Prin ci pal Se cre ta i re d’État ayant le dé par te ment des Affa i -
res Êtrang ères: les quels après s’être com mu ni qués le urs ple ins pou vo irs
res pec tifs, et les avo ir trou vés en bon ne et due for me, sont for me, con ve -
nus des Arti cles su i vans. 
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ART. I

Jus qu’à ce qu’il y aura la cer ti tu de de quel que dé mar che ou
dé cla ra ti on hos tile de la Fran ce con tre le Por tu gal, ou que le Por tu gal, afin
dé vi ter la guer re avec la Fran ce aura con sen ti à com met tre en quel que sor te
un acte d’hostilité con tre la Gran de Bre tag ne, en fer mant ses ports au pa vil -
lon Angla is, au cu ne ex pé di ti on ne sera faite par le Gou ver ne ment Bri tan ni -
que con trle l’Ille de Madè re, ni con tre au cu ne pos ses si on Por tu ga i se quel -
con que; et lors qu’une par cil le ex pé di ti on sera ju gée né ces sa i re, elle será
no ti fiée au Mi nis tre de Son Altes se Ro ya le le Prin ce Ré gent ré si dant à Lon -
dres, et con cer tée avec lui. 

De Son cóté Son Altes se Ro ya le le Prin ce Ré gent S’engage do ré -
na vant à ne po int per met tre 1’envoi d’aucum ren fort de trou pes (ex cep té
d’intelligence et d’accor avec Sa Ma jes té Bri tan ni que) ni au Bré sil ni à l’Ille de 
Madè re, ni d’y per met tre le sé jour d’aucun Offi ci er Fran ça is, soit au ser vi ce
de la Fran ce, soit à ce lui de Por tu gal. 

Il S’engage en ou tre de trans met tre sans dé lai ou Gou ver ne ment
de l’Ille de Madè re des or dres se crets even tu els pour qu’il ne fas se au cu -
ne resistan ce à une ex pé di ti on Angla i se, dont le Com man dant lui an non ce -
ra, sur sa pa ro le d’honneur, que la dite ex pé di ti on ait été pré pa rée d’intel li -
gen ce et d’accord avec Son Altes se Ro ya le le Prin ce Ré gent.

ART. II

Dans le cas oú Son Altes se Ro ya le le Prin ce Ré gent se ver ra it
obli gé de don ner un ple in et en ti er ef fet à sa mag na ni me ré so lu ti on de Se
por ter au Bré sil; ou si même sans même, y être for cé par les dé mar ches des
Fran ça is di ri gées con tre le Por tu gal, Son Altes se Ro ya le Se dé ci dât à en tre -
pren dre le vo ya ge du Bré sil, ou à y fa i re pas ser un Prin ce de Sa Fa mil le, Sa
Ma Jes té Bri tan ni que sera prê te à L’aider dans cet te en tre pri se, à pro te ger
1’embarquement de La Fa mil le Ro ya le et à les es cor ter à l’Amérique. A cet
ef fet Sa Ma jes té Bri tan ni que S’engage de fái re équi per im mé día te ment dans 
les ports d’Angleterre une flot te de six va is se a ux de lig ne, la quel le se ren -
dra sans dê lai sur les cô tes de Por tu gal, et d’y te nir éga le ment, prê te à
s’embarquer, une ar mée de cinq mi lie hom mes, qui se ren dront en Por tu gal 
à la pre miè re de man de du Gou ve me ment Por tu ga is.

Une par tie de cet te ar mée res te ra en gar ni son dans ‘Ile de Ma dé re, 
mais n’y en tre ra pas qu’apré que Son Altes se Ro ya le le Prin ce Ré gent y aura 
tou ché, ou aura dé pas sé I’Ile en se ren dant au Bré sil.

ART. III

Mais dans le cas ma lhe u re ux oú le Prin ce Ré gent, afin d’éviter le
guer re avec la Fran ce, Se vit obli gé de fer mer les ports de Por tu gal aux bâ ti -
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mens Angla is, le Prin ce Ré gent con sent à ce que les trou pes Angla i ses so ient 
admises dans l’Ille de Madè re, im mé di a te ment après 1’échange des ra ti fi -
ca ti ons de cet te Con ven ti on; le Com man dant de 1’Expédition Angla i se dé -
cla rant au Gou ver ne ment Por tu ga is que 1’Ille sera gar dée en dé pôt pour Son
Altes se Ro ya le le Prin ce Ré gent, jus qu’à la con clu si on de la paix dé fi ni ti ve
en tre la Gran de Bre tag ne et la Fran ce. 

Les ins truc ti ons don nées au dit Com man dant Angla is pour le
gou ver ne ment de l’Ile, pen dan te son oc cu pa ti on par les ar mes de Sa Ma jes té
Bri tan ni que, se ront con cer tées avec le Mi nis tre de Son Altes se Ro ya le le
Prin ce Ré gent ré si dant à Lon dres. 

ART. IV

Son Altes se Ro ya le le Prin ce Ré gent pro met de ne ja ma is cé der en
au cun cas, soit en to ta li té soit en par tie, Sa ma ri ne mi li ta i re ou mar chan de, ou de 
les réu nir à cel les de la Fran ce ou de 1’Espagne, ou de tou te au tre pu is san ce. 

Il s’engage en ou tre, dans le cas qu’Il se ren de au Bré sil,
d’emmener avec Lui Sa ma ri ne mi li ta i re et mar chan de solt par fal te ment
soit in complète ment équip pée, ou bien si cela ne pour ra it pas s’exéeuter, de 
trans fé rer en dé pôt en Gran de Bre tag ne tel le par tie qu’II ne pour rait pas
em me ner im mé di at ment avec Lui; et Son Altes se Ro ya le Se con cer te ra en -
su it avec Sa Majes té Bri tan ni que sur les mo yens de fa i re pas ser ces mê mes
bâ ti mens au Bré sil, en tou te sû re té. 

ART. V

Dans le cas de la clô tu re des ports du Por tu gal, Son Altes se
Ro ya le S’engage à fa i re par tir in ces sam ment pour le Bré sil la moi tié de Sa
ma ri ne de guer re, et à te nir l’autre mo i tié, au nom bre à peu près de cinq ou
six va is se a ux de lig ne et huit ou dix fré ga tes, à demi-ar mées, (au mo ins),
dans le port de Lis bon ne, en sor te qu’à la pre miè re in di ca ti on d’une in ten ti on 
hos ti le des Fran ça is ou des Espag nols, cet te for ce na va le pu is se se réu nir à
1’escadre Bri tan ni que des ti née à ce ser vi ce, et ser vir au trans port de Son
Altes se Ro ya le et de la Fa mil le Ro ya le au Bré sil. A 1’effet de mi e ux as su rer le
succès de cet en ga ge ment, le Prin ce Ré gent S’engage à don ner le com man -
de ment de Son es ca dre dans le port de Lis bon ne, aus si bien que le co mam -
de ment de celle qu’Il en ver ra it au Bré sil, à des Offi ci ers dont les prín ci pes
po li ti ques so i ent ap pré ciés par la Gran de Bre tag ne. 

Le deux Ha u tes Par ti es Con trac tan tes sont con ve nu es d’autoriser 
les Com man dans Por tu ga is et Angla is aux fonc ti ons [?] res pec ti ves de Lis -
bon ne d’un côté, et des cô tes du Por tu gal de l’autre, de cor res pon dre se cré -
te ment sur tout ce qui peut avo ir rap port à la réu ni on even tu el le des es ca -
dres Angla i se et Por tu ga í se. 
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Qu ant à la mo i tié de la ma ri ne mi li ta i re qui peut être en vo yée au 
Bré sil, elle y sera dé sar mée à son ar ri vée, à mo i ns qu’il ne soit ré glé au tre -
ment par les deux Gou ver ne mens.

ART. VI 

Le siè ge de la Mo nar chie Por tu ga i se étant éta bli au Bré sil, Sa Ma -
jesté Bri tan ni que S’engage en Son nom et en ce lui de Ses Su ce es se urs, de
ne ja ma is re con naître pour Roi de Por tu gal au cun Prin ce, qui ne soit
1’héritier et le re pré sen tant lé gi ti me de la Fa mil le, Ro ya le de Bra gan ce; et
même de re nou ve ler et de ma in te nir avec la Ré gen ce que Son Altes se Ro ya le
le Prin ce Ré gent pour ra it la is ser éta blir au Por tu gal avant de par tit pour Se
ren dre au Bré sil, les re la ti ons d’amitié qui ont lié si long-temps les Cou ron -
nes de Por tu gal et de la Gran de Bre tag ne. 

ART. VII 

Lors que le Gou ver ne ment Por tu ga is sera áta bli au Bré sil, on
Pro cé de ra à la né go ci a ti on d’un Tra i té de se cours et de com mer ce en tre le
Gou ver ne ment Por tu ga is et la Gran de Bre tag ne. 

ART. VIII 

Cet te con ven ti on sera te nue secr ète pour le pré sent et elle ne sera 
pu bliée sans le con sen te ment des deux Ha uts Par ti es Con trac tan tes. 

ART. IX 

Elle sera ra ti fiée de part et d’autre, et les ra ti fi ca ti ons en se ront
échan gées à Lon dres dans 1’espace de six se ma i nes, ou plu tôt si fa i re se
pour ra, à comp ter du jour de la sig na tu re. 

En foi de quoi, nous sous sig nés, Plé ni po ten ti a i res de Son Altes se
Ro ya le le Prin ce Rê gent de Por tu gal et de Sa Ma jes té Bri tan ni que, en ver tu de 
nos ple ins pou vo irs res pec tifs, avons sig né la pré sen te Con ven tíon, et y
avons fait ap po ser le ca chet de nos ar mes. Fait à Lon dres, le 22 Octo bre 1807. 

Le Che va li er de Sou sa Cou ti nho. (L.S.) 

Ge or ge Can ning  (L.S.) 

DÉCLARATION 

Le sous sig né Prin ci pal Se cré ta i re dê tat de Sa Ma jes té Bri tan ni que
pour les Affa i res Étrang ères, en con ve nant de sous cri re à l’Article II de cet te
Con ven ti on, a reçu les or dres du Roi de dé cla rer que cet te par tie du dit Arti cle, 
par la quel le il est sti pu lé d’envoyer une flot te et des trou pes de Sa Ma jes té
dans le Tage, afin de pro té ger 1’embarquement de la Fa mil le Ro ya le de Por -
tu gal, dé pend de l’assurance qui lui sera don née, que les forts sur le Tage,
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sa vo ir: les Forts de St Ju li en et de Bu gio se ront re mis préa la bler nent au
Com man dant des trou pes Bri tan ni ques, aus si bien que le Fort de Cas ca es, si 
1’embarquement au ra it lieu de cet en dro it, ou bien ce lui de Pe ni che, au cas
ou la Fa mil le Ro ya le se se ra it ré ti rée à cet te Pé nin su le, et res te ront en pos ses -
si on du dit Com man dant, jus qu’à ce que 1’objet, pour le quel les trou pes sont
en vo yées, sera rem pli, ou que Son Altes se Ro ya le aura dé ter mi né à qui les
trou pes Angla i ses do i vent les re met tre.

Le Che va li er de Sou sa Cou ti nho, Plé ni po ten ti a i re de Son Altes se
Ro ya le leP rin ce Ré gent du Por tu gal, ne se trou vant pas au to ri sé, par les ins -
truc ti ons avec les quel les il est ac tu el le ment muni, de con trac ter au cun
en gan ge ment à cet ef fet, le sous sig né a recú l’ordre d’acconpagner le Tra i té
avec cet te dé cla ra ti on ex pli ca to i re, et de de man der que l’assurance sus men -
ti on née sera en vo yée avec la ra ti fi ca ti on du Prin ce Ré gent. 

Fait à Lon dres, ce 22 Octu bre 1807. 

Ge or ge Can ning 

ARTICLE I ADDITIONNEL 

Dans le cas de la clô tu re des ports de Por tu gal con tre le pa vil lon
Angla is, il sera éta blí un port dans 1’Ile de Ste Cat he ri ne, ou dans quel -
qu’autre lieu sur la cóte du Bré sil, oú tou tes les mar chan dí ses Angla i ses,
qui sont à pré sent ad mi ses en Por tu gal, se ront im por tées li bre ment en
bá ti mens Angla is, en pa yant les mê mes dro its quí sont per çus ac tu el le ment 
sur les mê mes ar ti cles dans les ports de Por tu gal, et cet ar ran ge ment du re ra 
jus qu’à nou vel ac cord. 

Cet Arti cle ad di ti on nel aura la même for ce et va le ur que s’il éta it 
lnsé ré mot à mot dans la Con ven ti on sig née au jourd’hui, et sera ra ti fié en
même temps. 

En foi de quoi, nous sous sig nés, Plé ni po ten ti a i res de Son Altes -
se Ro ya le le Prin ce Ré gent de Por tu gal et de Sa Ma jes té Bri tan ni que, en
ver tu de nos ple ins pou vo irs res pec tifs, avons sig né le pré sent Arti cle ad di -
ti on nel et y avons fait ap po ser le ca chet de nos ar mes. 

Fait à Lon dres, le 22 Octo bre 1807
Le Che va li er de Sou sa Cou ti nho. (L.S) 

Ge or ge Can ning (L.S) 

Je sig ne sub spe ra ti, en dé cla rant que je n’ai point d’instructions
à ce su jet, et pour vu que Son Altes se Ro ya le, en rou vrant les ports de Por tu -
gal, pu is se re ve nir sur, ou chan ger cet Arti cle.

 Le Che va li er de Sou sa Cou ti nho. 
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ARTICLE II ADDITIONNEL 

Il est ple i ne ment en ten du et con ve nu, que dês le mo ment oú les
ports de Por tu gal se ront fer més au pa vil lon Angla is, et pour aus si long -
temps que cela con ti nue, les Tra i tés exis tans en tre la Gran de Bre tag ne et le
Por tu gal do i vent être con si dé rés com me sus pen dus, en au tant qu’ils ac cor -
dent au pa vil lon Por tu ga is des pri vi lé ges et des exemp ti ons dont les au tres
Na ti ons ne u tres ne jou is sent po int, et qui, d’après le Droit des Gens,
n’appartiennent pas à 1’état de sim ple ne utra li té. 

Cet Arti cle ad di ti on nel aura la même for ce et va le ur que s’il éta it 
in sé ré mot à mot dans la Con ven ti on sig née au jourd’hui, et sera ra ti fié en
même temps. En foi de quoi, nous sous sig nés, Plé ni po ten ti a i res de Son
Altes se Ro ya le le Prin ce Ré gent de Por tu gal et de Sa Ma jes té Bri tan ni que,
en ver tu de nos ple ins pou vo irs res pec tifs, avons sig né le pré sent Artí cle
ad di ti on nel, et y avons fait ap po ser le ca chet de nos ar mes. 

Fait à Lon dres, le 22 Octo bre 1807. 
Le Che va li er de Sou sa Cou ti nho (L. S.) 

Ge or ge Can ning (L. S.) 

Je sig ne sub spe ra ti, en dé cla rant que je n’ai po int d’instruction à
ce su jet, et pour vu que 1’effet de sus pen si on ne soit po int ré tro ac til, et
n’entraíne po int la per te des pro príé tés Por tu ga i ses con fiées à la foi des
Tra i tés exís tans. à pág. 255: (in tex to por tu guês.) 

(ayant fa int com mu ni quer à Sa Ma jes té Bri tan ni que sa dé ter mi na -
ti on de trans fé rer au Bré sil le sié ge et la for tu ne de la Mo nar chíe Por tu ga i se,
plu tôt que d’accéder à la to ta li té de ces de man des), à pág. 258: 

et con si dé rant qu’un tel acte d’hostilité - … - ne pou va it man -
quer ce même ef fet- .- de man de à la quel le Sa Ma jes té Bri tan ni que ne pour -
ra it être cen sé avo ir don né son con sen te ment?- à pág. 260: 

–  Il s’engage en ou tre – 
–  Les deux Ha uts Par ti es Con trac tan tes sont con ve nus -  ... - des

Esca dres 
– Angla i se et Por tu ga i se à

pág. 261: 
–  Qu ant à la mo í tié de la Ma ri ne mi li ta i re – par les deux Gou -

ver ne mens 
Com me il est de ve nu né ces sa i re que des ar ran ge ments nou ve a ux 

et dé fi ni tifs so ient pris de con cert avec le Mi nis tre de Son Altes se Ro ya le le
Prin ce Ré gent de Por tu gal, pour le gou ver ne ment de I’lle de Madè re pen -
dant le temps que les trou pes de Sa Ma jes té Bri tan ni que y res te ront; les
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sous sig nés Plé ni po ten ti a i res de Son Altes se Ro ya le le Prin ce Ré gent de
Por tu gal et de Sa Ma je í té Bri tan ni que, sé tant de nou ve au com mu ni qués
les ple ins pou vo irs, en ver tu des quels ils ont con clu et sig né la Con ven ti on
du 22 Octo bre 1807, ont con ve nu des Arti cles su i vans; sa vo ir: 

ART. I 

Les deux Ha u tes Par ti es Con trac tan tes sont con ve nu es de dé -
cla rer d’un com mun accord la Ca pí tu la ti on sig née le 26 Dé cem bre 1807,
par le Gou ver ne ur Por tu ga is Mr. Pe dro Fa gun des Ba ce lar Dan tas e Me ne -
ses d’une part, et l’Amiral Sir Sa mu el Hood, ain si que le Gé né ral Be res -
ford de l’autre, non ave nue, et s’il est né ces sa i re, la ré vo quent et
l’annullent ici en en ti er et dans tou tes ses par ti es. Et Sa Ma jes té Bri tan ni -
que en Son nom, et en ce lui de Ses Suc ces se urs, pro met de ne ja ma is fon -
der au cuns dro its ou for mer au cu no pré ten ti on dé ri vée de la sus di te Ca pi -
tu la ti on, et à la char ge de Son Altes se Ro ya le le Prin ce Ré gen te de Por tu -
gal et de Ses Su cces se urs. 

ART. II 

Des or dres se ront ex pé diés sans dé lai ou Com man dant ac tu el
des tro pes Brí tan ni ques dans I’lle de Madè re, afin qu’il re met te au Gou ver -
ne ur Por tu ga is Mr. Pe dro Fa gun des Bace lar Dan tas e Me ne ses, le gou ver -
ne ment de l’Ille avec les for ma li tés d’usage; de su i te le pavil lon de Son
Altes se Ro ya le, ou le pa vil lon Por tu ga is, sera re pla cé sur tous les forts et
bat ter les de I’lle. 

ART. III 

Le Commandant militare Anglais dans I’lle de Madère sera
reconnu dès-à-présent par le Gouverneur Portugais comme s’il avait reçu
de Son Altesse Royale le Prince Régent le commandement des troupes
Portugaises, et en cette qualité íl réunira le commandement absolu des
troupes des deux Nations, de sorte que tous les Offíciers et soldats, de
quelque grade qu’ils soient, seront soumis entièrement à ses ordres, et qu’il
n’existera ancune force militaire dans 1’lle quí soit independante de sont
autorité, mais il ne s’immiscera en aucune manière dans l’administration
civile, ni des douanes ni des revenus publics, ni de leur perception et
application, et ne publiera en son nom aucune proclamation ou ordre
adressé aux Autorités civiles ni aux habitans de 1’lle; bien entendu toujours
que le Gouverneur Portugais sera tenu d’ordonner sans délai, por une
proclamation ou nom de Son Altesse Royale le Prince Régent, toute
mesure militaire que le Commandant des troupes des deux Nations lui
représentera comme indispensable pour la défense militaire de I’lle, comme 
le sera le rassemblement des milices au besoin, fait d’une manière conforme
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aux rêglemens publiés par ordre de Son Altesse Royale le Prince Régent, et
sans y rien innover; et qu’en cas de doute entre les deux Autorités, le
Gouverneur Portugais se conformera provisoirement à la demande du susdit 
Commandant militare, et fera son rapport au Ministre de Son Altesse Royale
le Prince Régent à Londres, lequel se concertera à cet effet avec les Ministres 
de Sa Majesté Britannique; et des ordres récíproques seront reexpédiés de
Londres pour terminer le différend.

ART. IV 

L’entretien des trou pes Angla i ses sera en en ti er à la char ge du Gou -
ver ne ment de Sa Ma jes té Bri tan ni que, ex cep té le 1on ge ment, qui leur sera as -
sig né com me il 1’est ac tu el le ment, aux fra is du Go ver ne ment Por tu ga is. Le
Gou ver ne ur Por tu ga is sera tenu de fer re avo ir au sus dit Com man dant mil li ta i -
re les pro vi si ons et den rées né ces sa i res, aux prix cou rans dans I’Ile. 

ART. V

Le Com man dant mi li ta i re ne se per met tra po int de fa i re des ré qui -
si ti ons de vi vres; mais le Gou ver ne ur Por tu ga is sera tenu de lui don ner li bre
des dro its d’entrée à la dou a ne, d’après la re la ti on sig née par le Com man dant
mi li ta i re, les quan ti tés et ar ti cles su i vans, qui se ront né ces sa i res pour la nour ri -
tu re des trou pes, sa vo ir: fa ri ne de tou te esp èce, porc, lard, vi an de fri che et sa -
lêe et be u rie, et gé né ra le ment tout ce qui sera trou vé né ces sa i re pour
l’approvisionnement des trou pes; bien en ten du que cet te fran chi se ne seza po -
int éten due aux au tres ha bi tans de I’lle, soit na ti o na ux, soit Angla is, sans un
or dre ex prés et nou ve au de Son Altes se Ro ya le le Prin ce Ré gen te. 

ART. VI

Cet ar ran ge ment sub sis te ra jus qu’à la con clu si on de la paix dé fi -
ni ti ve en tre la Gran de Bre tag ne et la Fran ce. 

ART. VII

Il est con ve nu que ces Arti cles au ront la même va le ur com me
s’ils ava ínt été in sé rés dans la Con ven ti on secrè te con clue et sig née à Lon -
dres le 22 Octu bre 1807, et se ront cen sés en fra i re part. 

ART. VIII

Ces Arti cles se ront ra ti fiés par Son Altes se Ro ya le le Prin ce
Ré gent de Por tu gal et Sa Ma jes té Brí tan ni que, dans l’espace de six mois, ou
plu tót si fa i re se pour ra. 

En foi de quoi, nous si ti mig nés, Plé ní po ten ti a i res de Son Altes se
Ro ya le le Prin ce Ré gent de Por tu gal et de Sa Ma jes té Bri tan ni que, en ver tu
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de nos ple ins pou vo irs res pec tifs, avons sig né les pré sents Arti cles, et y
avons fait ap po ser le ca chet de nos ar mes. 

Fait à Lon dres, ce 16 Mars 1808.
Le Che va li er de Sou sa Cou ti nho (L. S.) 

Ge or ge Canning (L. S.) 

ART. I SECRET

Il será ex pé dié des or dres au Com man dant ac tu el des trou pes
Bri tan ni ques dans l’Ile de Madè re, afin qu’il se con cer te avec le Gou ver ne ur
Por tu ga is Mr. Pe dro Fa gun des Ba cel lar Dan tas e Me ne zes sur les ter mes et la 
te ne ur de la pro cla ma ti on à pu bli er, dans la quel le le Com man dant ac tu el
des trou pes Bri tan ni ques ré vo que la pro cla ma ti on du 31 Dé cem bre, et de -
cla re que Sa Ma jes té Bri tan ni que dé li vre les ha bi tans de l’Ile de Madè re in -
di vi du el le ment et en mas se du ser ment de fi dé li té à la Gran de Bre tagne
(oath of al le gi an ce) qui a été exi gé d’eux, il sera re com man dé ex pres sé ment
au Go ver ne ur Por tu ga is, Mr. Pe dro Fa gun des Ba cel lar Dan tas e Meneses, de
pren dre tou tes les me su res de pré vo yan ce, afin que cet te nou vel le pro cla -
ma ti on n’excite au cu ne fer men ta ti on parmi les ha bi ta ns, ni ani mo si té ré ci -
pro que en tre les su jets des deux Na ti ons. 

ART. II SECRET

Le pa la is du Go ver ne ment sera ren du au Go ver ne ur Por tu ga is,
tel qu’il 1’habitait avant d’en avo ir été dé pos sé dé. Tous les Corps Admi nis -
tra tifs ou in di vi dus (Por tu ga is et Fonc ti on na i res pu blics) se ront re mis en
pos ses si on des ma i sons et ef fets, dont ils au ra i ent pu être dé pos sé dés, sauf
les cou vents des ti nés au lo ge ment des trou pes, dont il a été fait men ti on
ci-dessus, et bien en ten du que le Com man dant mi li ta i re sera lon gé d’une
ma niè re con ven na ble à son rang. 

ART. III SECRET 

Si quel que Offi ci er Bri tan ni que s’est pré senté de vant les Iles des
Aço res ou du Cap Verd, et a som mé une ou plu si e urs de ces Iles de se ren -
dre, et les a for cé de ca pi tu ler, l’Offi ci er Bri tan ni que sera dé sa voué, les trou -
pes Angla i ses se re ti re ront à Madè re, et la Ca pi tu la ti on ne sera re gar dée
com me d’aucune va le ur; mais tout ar ran ge ment pris par le Gou ver ne ur et
le Ca pi ta i ne Gé né ral des Iles des Aço res ou par le Gou ver ne ur des Iles du
Cap Verd, et tout ac cord fait par les mê mes Gou ver ne urs avec des of fi ci ers
Bri tan ni ques, re la ti ve ment au com mer ce des mê mes Iles avant la date de ce
jour, se ront ob ser vés re li gi e u se ment de part et d’autre, jusq’à ce que la
vo lon té de Son Altes se Ro ya le le Prin ce Ré gent de Por tu gal soit con nue;
bien en ten du que cet ac cord ne pré ju di cie à l’avenir en au cu ne ma niè re
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aux dro its res pec tifs des deux Par ti es Con trac tan tes, et qu’il ne con ti en ne 
au cu ne clau se qui dé ro gue à la sou ve ra i ne té de Son Altes se Ro ya le dans les
Iles sus dí tes. 

Ces Arti cles se crets au ront la même for ce et va leur que s’ils éta -
ient in sé rés par mi les au tres Arti cles sig nés au jourd’hui, et se ront ra ti fiés en 
même temps. 

En foi de quoi, nous sous sig nés, Plé ni po ten tía i res de Son Altes se
Ro ya le le Prin ce Ré gent de Por tu gal et de Sa Ma jes té Bri tan ni que, en ver tu
de nos ple ins pou vo irs res pec tifs, avon sig nés les présents Arti cles se crets,
et y avons falt ap po ser le ca chet de nos ar mes. 

Fait à Lon dres, ce 16 Mars 1808.
Le Che va li er de Sou sa Cou ti nho (L. S.)

Ge or ge Canning (L. S. )

Arqui vo da Se cre ta ria de Esta do dos Ne gó ci os Estran ge i ros.
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30
ABERTURA DOS PORTOS (PRIMEIRO ATO) –

CARTA DO PRÍNCIPE REGENTE
D. JOÃO (28 JANEIRO 1808)

Abre os por tos do Bra sil ao co mér cio di re to es tran ge i ro
com ex ce ção dos gê ne ros es tan ca dos.

Con de da Pon te, do meu Con se lho, go ver na dor e ca pi tão-ge ne ral
da Ca pi ta nia da Ba hia. Ami go: eu, o Prín ci pe Re gen te vos en vio
mu i to sa u dar, como aque le que amo. Aten den do à re pre sen ta ção,

que fi zes tes su bir à mi nha real pre sen ça, so bre se achar in ter rom pi do e sus -
pen so o co mér cio des ta ca pi ta nia, com gra ve pre ju í zo dos meus vas sa los e
da mi nha Real Fa zen da, em ra zão das crí ti cas e pú bli cas cir cuns tân ci as da
Eu ro pa; e que ren do dar so bre este im por tan te ob je to al gu ma pro vi dên cia
pron ta e ca paz de me lho rar o pro gres so de tais da nos, sou ser vi do or de nar
in te ri na e pro vi so ri a men te, en quan to não con so li do um sis te ma ge ral que
efe ti va men te re gu le se me lhan te ma té ria, o se guin te. Pri me i ro: que se jam
ad mis sí ve is nas al fân de gas do Bra sil to dos e qua is quer gê ne ros, fa zen das e
mer ca do ri as trans por ta dos em na vi os es tran ge i ros das po tên ci as que se
con ser vam em paz e har mo nia com a mi nha Real Co roa, ou em na vi os dos
meus vas sa los, pa gan do por en tra da vin te e qua tro por cen to; a sa ber: vin te
de di re i tos gros sos e qua tro de do na ti vo já es ta be le ci do, re gu lan do-se a co -
bran ça des tes di re i tos pe las pa u tas, ou afo ra men to, por que até o pre sen te
se re gu lam cada uma das di tas al fân de gas, fi can do os vi nhos, aguar den tes e 
aze i tes do ces, que se de no mi nam mo lha dos, pa gan do o do bro dos di re i tos
que até ago ra ne las sa tis fa zi am. Se gun do: que não só os meus vas sa los, mas 
tam bém os so bre di tos es tran ge i ros pos sam ex por tar para os por tos que bem 
lhes pa re cer a be ne fí cio do co mér cio e agri cul tu ra, que tan to de se jo pro mo -



ver, to dos e qua is quer gê ne ros e pro du ções co lo ni a is, à ex ce ção do pau-bra -
sil ou ou tros no to ri a men te es tan ca dos, pa gan do por sa í da os mes mos
di re i tos já es ta be le ci dos nas res pec ti vas ca pi ta ni as, fi can do, en tre tan to,
como em sus pen so e sem vi gor to das as leis, car tas-ré gi as ou ou tras or dens
que até aqui pro i bi am nes te Esta do do Bra sil o re cí pro co co mér cio e na ve -
ga ção en tre os meus vas sa los e es tran ge i ros. O que tudo as sim fa re is exe -
cu tar com o zelo e ati vi da de que de vós es pe ro. Escri ta na Ba hia, aos 28
de ja ne i ro de 1808. 

Prín ci pe
Para o Con de da Pon te.

Extra í do da Bi bli o te ca Na ci o nal do Rio de Ja ne i ro, Di vi são de Ma nus cri tos Ind. Cat . 46, 20, 4.
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31
ALVARÁ DE LIBERDADE PARA AS 

INDÚSTRIAS (1º ABRIL 1808)

Eu o Prín ci pe Re gen te faço sa ber aos que o pre sen te Alva rá vi rem:
que de se jan do pro mo ver, e adi an tar a ri que za na ci o nal, e sen do um 
dos ma nan ci a is dela as ma nu fa tu ras, e a in dús tria, que mul ti pli -

cam, e me lho ram, e dão ar tes, e au men tam a po pu la ção dan do que fa zer a
mu i tos bra ços, e for ne cen do me i os de sub sis tên cia a mu i tos dos meus vas -
sa los, que por fal ta de les se en tre ga ri am aos ví ci os da oci o si da de: e con vin do
re mo ver to dos os obs tá cu los, que po dem inu ti li zar e frus trar tão van ta jo sos
pro ve i tos: sou ser vi do abo lir, re vo gar toda e qual quer pro i bi ção que haja a
este res pe i to no Esta do do Bra sil, e nos meus do mí ni os ul tra ma ri nos, e
or de nar, que da qui em di an te seja lí ci to a qual quer dos meus vas sa los, qual -
quer que seja o país em que ha bi tem, es ta be le cer todo o gê ne ro de ma nu fa -
tu ras, sem ex ce tu ar al gu ma, fa zen do seus tra ba lhos em pe que no, ou em
gran de, como en ten de rem, que mais lhes con vém, para o que hei por bem
der ro gar o Alva rá de cin co de ja ne i ro de mil se te cen tos oi ten ta e cin co, e
qua is quer Lei ou Ordens que o con trá rio de ci dam, como se de las fi zes se
ex pres sa, e in di vi du al men ção, sem em bar go da Lei em con trá rio.

Pelo que: man do ao Pre si den te do meu real erá rio, go ver na do res 
e ca pi tães ge ne ra is, e mais go ver na do res do Esta do do Bra sil, e do mí ni os
ul tra ma ri nos, e a to dos os mi nis tros de jus ti ça, e mais pes so as, a quem o
co nhe ci men to des te per ten cer, cum pram, e guar dem, e fa çam in te i ra men te 



cumprir, e guar dar este meu al va rá como nele se con tém sem em bar go de
quais quer leis, ou dis po si ções em con trá rio, as qua is hei por der ro ga das para 
este efe i to so men te, fi can do aliás sem pre em seu vi gor. Dado o Pa lá cio do
Rio de Ja ne i ro em 1º de abril de 1808.

Prín ci pe Re gen te D. João.

Extra í do de D’EÇA, Vi cen te Alme i da. A Aber tu ra dos Por tos do Bra sil. So ci e da de de Ge o gra fia.
Lis boa.

Tex tos Po lí ti cos  da His tó ria do Bra sil  413



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32
AUTORIZAÇÃO PARA SE ESTABELECER QUALQUER GÊNERO DE

MANUFATURAS E PROIBIÇÃO DE SE TIRAR CARGA DE NAVIOS PRONTOS
PARA VIAGEM – ALVARÁ E DECRETO DO PRÍNCIPE D. JOÃO 

(1º ABRIL 1808)

Eu, prín ci pe re gen te, faço sa ber aos que o pre sen te al va rá vi rem que,
de se jan do pro mo ver e adi an tar a ri que za na ci o nal, e sen do um dos
ma nan ci a is dela as ma nu fa tu ras e a in dús tria, que mul ti pli cam,

me lho ram e dão mais va lor aos gê ne ros e pro du tos da agri cul tu ra e das
ar tes, e au men tam a po pu la ção, dan do que fa zer a mu i tos bra ços, e for ne -
cen do me i os de sub sis tên cia a mu i tos dos meus vas sa los, que por fal ta de les
se en tre ga ram aos ví ci os da oci o si da de; e con vin do re mo ver to dos os obs tá -
cu los, que po dem inu ti li zar e frus trar tão van ta jo sos pro ve i tos, sou ser vi do
abo lir e re vo gar toda e qual quer pro i bi ção que haja a este res pe i to no Esta do
do Bra sil e nos meus do mí ni os ul tra ma ri nos; e or de nar que da qui em di an te 
seja lí ci to a qual quer dos meus vas sa los, qual quer que seja o país em que
ha bi tem, es ta be le cer todo o gê ne ro de ma nu fa tu ras, sem ex ce tu ar al gu ma,
fa zen do os seus tra ba lhos em pe que no ou em gran de, como en ten de rem
que mais lhes con vém; para o que hei por bem der ro gar o Alva rá de 5 de
ja ne i ro de 1785 e qua is quer leis ou or dens que o con trá rio de ci dam, como
se de las fi zes se ex pres sa e in di vi du al men ção, sem em bar go da lei em con -
trá rio. 

Pelo que, man do ao pre si den te do meu Real Erá rio, go ver na do res
e ca pi tães-ge ne ra is, e mais go ver na do res do Esta do do Bra sil e do mí ni os
ul tra ma ri nos; e a to dos os mi nis tros de Jus ti ça, e mais pes so as a quem o
co nhe ci men to des te per ten cer, cum pram e guar dem e fa çam in te i ra men te
cum prir, e guar dar este meu al va rá, como nele se con têm, sem em bar go de
qua is quer leis, ou dis po si ções em con trá rio, as qua is hei por der ro ga das para



este efe i to so men te, fi can do aliás sem pre em seu vi gor. Dado no Pa lá cio do
Rio de Ja ne i ro, em 1º de abril de 1808.

Prín ci pe D. Fer nan do José, de Por tu gal 

DECRETO

Sen do-me pre sen te o re que ri men to de al guns ne go ci an tes des ta
pra ça, em que me ex pu se ram que se achan do os seus na vi os abar ro ta dos
com car ga sua pró pria e de al guns ou tros ne go ci an tes des ta mes ma pra ça e
de ou tros seus cor res pon den tes de Por tu gal, e não po den do os mes mos na -
vi os se guir vi a gem para ali pe los bem co nhe ci dos in con ve ni en tes atu a is, es -
ta vam na re so lu ção de se apro ve i ta rem da pro vi dên cia de com bo io, que eu
fui ser vi do ofe re cer-lhes, mas que ti nham o em ba ra ço da car ga alhe ia, que -
ren do al guns dos pro pri e tá ri os dela ti ra ndo-a de bor do, e não sabendo se os 
do nos, ha bi tan tes em ou tras pra ças, apro va ri am ou não o na ve gar os seus
efe i tos para os por tos onde ora se des ti na o mes mo com bo io, pe din do-me
fi nal men te pro vi dên cia para se de so ne ra rem da res pon sa bi li da de, no caso
da de sa pro va ção dos do nos, e para não ser li vre ti rar de bor do car ga al gu ma. 
E ten do con si de ra ção ao que me ex pu se ram, e aos in con ve ni en tes que do
con trá rio re sul ta rão, es tor van do-se o giro do co mér cio, e vin do a se es tra gar 
toda a car ga que se acha a bor do dos re fe ri dos na vi os, não sen do fá cil ti -
rar-se car ga de um na vio abar ro ta do sem gran de de sor dem de mais car re -
ga men to, de mo ra e em pa te de vi a gem, e por ou tra par te, sen do útil aos
do nos au sen tes o fa zer-se na ve gar os na vi os para que não pe re ça de todo a
car ga que lhes per ten ce, que pode tal vez ter boa ven da no mer ca do a que se 
des ti na o com bo io, nem sen do ra zão, que por ca u sa de les os pro pri e tá ri os
de na vi os e da ma i or par te da car ga ve jam ma lo gra das as suas ten ta ti vas
mer can tis, sou ser vi do de ter mi nar que os pro pri e tá ri os de les fi quem isen tos
de toda a res pon sa bi li da de pelo fa zer se guir a so bre di ta vi a gem, sem apro -
va ção dos do nos de al gu mas mer ca do ri as, que se acham au sen tes; e que ne -
nhum car re ga dor pos sa ti rar car ga al gu ma dos na vi os que se acham car -
re ga dos e pron tos a se guir vi a gem com o com bo io que lhes te nho des ti na do.
A mesa da ins pe ção o te nha as sim en ten di do e o faça exe cu tar, man dan do
afi xar edi ta is para que che gue a no tí cia a to dos. 

Pa lá cio do Rio de Ja ne i ro, 4 de abril de 1808.

Com a ru bri ca do Prín ci pe Re gen te

Extra í do de Le gis la ção Bra si le i ra, ou Co le ção Cro noló gi ca das Leis, De cre tos, Re so lu ções de Con sul ta,
Pro vi sões, etc., etc., do Impé rio do Bra sil, des de o ano de 1808 até 1831. Rio de Ja ne i ro, Tip. Imp. e
Const. de J. Vil le ne u ve e Comp., Tomo 1, 1836. Págs. 2-4.
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33
CRIAÇÃO DA CASA DA SUPLICAÇÃO – 

ALVARÁ DO PRÍNCIPE  D. JOÃO
 (10 MAIO 1808)

Eu, o prín ci pe re gen te, faço sa ber aos que o pre sen te al va rá com for ça
de lei vi rem, que to man do em con si de ra ção o mu i to que in te res sa o 
es ta do e o bem co mum e par ti cu lar dos meus le a is vas sa los em que

a ad mi nis tra ção da Jus ti ça não te nha em ba ra ços, que a re tar dem e es tor -
vem, e se faça com a pron ti dão e exa ti dão que con vém, e que afi an ça a se -
gu ran ça pes so al e dos sa gra dos di re i tos de pro pri e da de, que mu i to de se jo
man ter como a mais se gu ra base da so ci e da de ci vil; e exi gin do as atu a is cir -
cuns tân ci as no vas pro vi dên ci as, não só por es tar in ter rom pi da a co mu ni ca -
ção com Por tu gal, e ser por isto im pra ti cá vel se gui rem-se os agra vos or di -
ná ri os e ape la ções que até aqui se in ter pu nham para a Casa da Su pli ca ção
de Lis boa, vin do a fi car os ple i tos sem de ci são úl ti ma com ma ni fes to de tri -
men to dos li ti gan tes, e do pú bli co, que mu i to in te res sam em que não haja
in cer te za de do mí ni os, e se fin dem os ple i tos quan to an tes; como tam bém
por me achar re si din do nes ta ci da de que deve por isso ser con si de ra da a
mi nha Cor te atu al; que ren do pro vi den ci ar de um modo se gu ro es tes in con -
ve ni en tes e os que po dem re cres cer para o fu tu ro em be ne fí cio do au men to e
pros pe ri da de da ca u sa pú bli ca, sou ser vi do de ter mi nar o se guin te: 

I – A re la ção des ta ci da de se de no mi na rá Casa da Su pli ca ção do
Bra sil, e será con si de ra da como Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça; para se fin da -
rem ali to dos os ple i tos em úl ti ma ins tân cia, por ma i or que seja o seu va lor,
sem que das úl ti mas sen ten ças pro fe ri das em qual quer das Me sas da so bre -
di ta Casa se pos sa in ter por ou tro re cur so que não seja o das re vis tas, nos
ter mos res tri tos do que se acha dis pos to nas mi nhas or de na ções, leis e mais
dis po si ções e te rão os mi nis tros a mes ma al ça da que têm os da Casa da Su -
pli ca ção de Lis boa. 



II – To dos os agra vos or di ná ri os e ape la ções do Pará, Ma ra nhão, 
ilhas dos Aço res e Ma de i ra, e da Re la ção da Ba hia, que se con ser va rá no es -
ta do em que se acha, e se con si de ra rá como ime di a ta à des ta ci da de, os qua is
se in ter pu nham para a Casa da Su pli ca ção de Lis boa se rão da qui em di an te
in ter pos tos para a do Bra sil, e nela se de ci di rão fi nal men te pela mes ma for ma 
que o eram até ago ra, se gun do as de ter mi na ções das mi nhas or de na ções e
mais dis po si ções ré gi as. 

III – Todos aqueles pleitos em que houve interposição de
agravos ou apelações que se não remeteram e todos os que, sendo
remetidos, não tiveram ainda final decisão, serão julgados na Casa da
Suplicação do Brasil, uns pelos próprios autos e outros pelos traslados, que
ficarão, pela maneira com que o seriam, na de Lisboa por juízes da Casa,
que o não foram nas primeiras sentenças. E os embargos, que na execução
se tiverem mandado remeter, se decidiram pelos mesmos juízes, que
ordenaram a remessa, sem atenção ao despacho que a decretara, a fim de
haverem final decisão, como cumpre ao bem público. 

IV – A Casa da Su pli ca ção do Bra sil se com po rá, além do re ge -
dor que eu hou ver por bem no me ar, do chan ce ler da Casa, de oito de sem -
bar ga do res dos agra vos, de um cor re ge dor do cri me da cor te e Casa, de um
juiz dos Fe i tos da Co roa e Fa zen da, de um pro cu ra dor dos Fe i tos da Co roa 
e Fa zen da, de um cor re ge dor do Cí vel da Cor te, de um juiz da Chan ce la ria,
de um ou vi dor do Cri me, de um pro mo tor da Jus ti ça e de mais seis ex tra va -
gan tes. 

V – Go ver nar-se-ão to dos pelo re gi men to da Casa da Su pli ca -
ção, se gun do é con te ú do nos tí tu los res pec ti vos das or de na ções do re i no,
leis, de cre tos e as sen tos, guar dan do-se na or dem e for ma do des pa cho o
mes mo que ali se pra ti ca va. E guar dar-se-á tam bém quan to está de ter mi na do 
no Re gi men to de 13 de ou tu bro de 1751 dado para a Re la ção des ta ci da de,
em tudo que não for re vo ga do por este al va rá, e não for in com pa tí vel com
a nova or dem de co i sas. 

VI – Os lu ga res dos mi nis tros da Casa não se rão mais, como até
ago ra eram os da Re la ção des ta ci da de, con tem pla dos de igual gra du a ção,
an tes ha ve rá a mes ma dis tin ção que há na de Lis boa, para se rem pro mo vi dos 
aos mais dis tin tos, e gra du a dos, os mi nis tros que fo rem de ma i or gra du a ção
os des pa chos que a ti nham e ti ve rem ma i or an ti güi da de, prés ti mo e ser vi ços. 

VII – Aten den do a que nem a mul ti pli ci da de dos ne gó ci os o
exi ge, nem cum pre au men tar o nú me ro dos ma gis tra dos, ten do além dis so
mos tra do a ex pe riên cia fa zer-se sem di fi cul da de e in con ve ni en tes; ser vi rão
to dos os mi nis tros de Adjun tos uns dos ou tros, como for ne ces sá rio no des -
pa cho do ex pe di en te: e en tra rão tam bém nas ser ven ti as dos lu ga res va gos,
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ou im pe di dos, quan do não ha jam para isso ex tra va gan tes por ocu pa dos em
ou tras ser ven ti as. 

VIII – O chan ce ler des ta Casa sê-lo-á so men te; sem que sir va
como até ago ra fa zia o da Re la ção des ta ci da de em al guns ca sos de chan ce -
ler-mor do re i no, que fui ser vi do cri ar. Na sua fal ta e im pe di men to ser vi rá o 
de sem bar ga dor mais an ti go da Casa, a quem se re me te rão os se los. 

IX – Ten do mos tra do a ex pe riên cia que da de ci são de ser cu mu -
la ti va a ju ris di ção dos ma gis tra dos cri mi na is no co nhe ci men to por de vas sa
dos de li tos co me ti dos nes ta ci da de, e 15 lé guas ao re dor, se tem se gui do a
pron ta in da ga ção dos au to res de les sem dis pu tas de ju ris di ção sem pre
odi o sas; hei por bem que o mes mo se con ti nue a pra ti car, re gu lan do-se pela 
pre ven ção, ex ce tu a dos os ca sos do § VI do Re gi men to de 13 de ou tu bro de
1751, que de vem ser pri va ti vos da ju ris di ção do Cor re ge dor do Cri me da
Cor te da Casa. 

X – O distrito da Casa da Suplicação do Brasil, bem como o termo 
da Jurisdição dos ministros dela, será o mesmo que era até agora o da
Relação desta cidade na forma dos §§ X e XI do Regimento dela. 

XI – Te rão de or de na do, o chan ce ler um con to e tre zen tos mil
réis; e to dos os mais mi nis tros, que ti ve rem ofí cio na Casa, um con to e cem
mil reis; e pro cu ra dor da Co roa e Fazen da, além do or de na do, que lhe com -
pe tir se gun do a gra du a ção em que es ti ver, qui nhen tos mil reis; os ex tra va -
gan tes no ve cen tos mil reis, que é o mes mo que até ago ra per ce bem a títu lo
de or de na do e pro pi nas os de sem bar ga do res da Re la ção des ta ci da de. E te -
rão ou tros sim as mes mas as si na tu ras nos fe i tos, que até ago ra le va vam, por
se rem as mes mas, que com pe tem aos mi nis tros da Casa da Su pli ca ção. 

XII – Os Ofi ci a is des ta Casa se rão os mes mos que até ago ra ser -
vi am na Re la ção des ta ci da de; e ob ser va rão no cum pri men to dos seus ofí ci os
o que lhes é de ter mi na do no Re gi men to de 13 de ou tu bro de 1751, nos tí tu los 
XI e XII. 

XIII – Não po den do bas tar para o ex pe di en te das va ras do Cri me
e do Cí vel um só es cri vão, que para adi an te será ain da de ma i or con cor -
rên cia, hei por bem cri ar mais um es cri vão para cada uma de las, en tre os
qua is ha ve rá a com pe ten te dis tri bu i ção. 

E este se cum pri rá como nele se con tém. Pelo que man do à Mesa
do De sem bar go do Paço e da Cons ciên cia e Ordens, ao go ver na dor da Re la -
ção da Ba hia, aos go ver na do res e ca pi tães-ge ne ra is, e to dos os mi nis tros de
Jus ti ça e mais pes so as a quem per ten cer o co nhe ci men to e exe cu ção des te
al va rá, que o cum pram e guar dem, e fa çam cum prir e guar dar tão in te i ra -
men te como nele se con tém, não obs tan te qua is quer leis, al va rás, de cre tos,
re gi men tos ou or dens em con trá rio, por que to das e to dos hei por bem
der ro gar para este efe i to so men te como se de les fi zes se ex pres sa e in di vi -
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du al men ção, fi can do aliás sem pre em seu vi gor. E este va le rá como car ta
pas sa da pela Chan ce la ria, ain da que por ela não há de pas sar, e que o seu efe i to
haja de du rar mais de um ano sem em bar go das or de na ções em con trá rio,
re gis tran do-se em to dos os lu ga res onde se cos tu mam re gis trar se me lhan tes 
al va rás. Dado no Pa lá cio do Rio de Ja ne i ro, 10 de maio de 1808. 

Prín ci pe D. Fer nan do José, de Por tu gal 

Alva rá com for ça de lei, pelo qual Vos sa Alte za Real é ser vi do
re gu lar a Casa da Su pli ca ção do Bra sil e dar ou tras pro vi dên ci as a bem da
ad mi nis tra ção da Jus ti ça, na for ma que aci ma se de cla ra. 

Para Vos sa Alte za Real ver. 

João Álva res de Mi ran da Va re jão o fez. 

Re gis tra do nes ta se cre ta ria de Esta do dos Ne gó ci os do Bra sil no
Li vro pri me i ro de leis, al va rás e car tas ré gi as a fo lhas 12 ver so. 

Rio de Ja ne i ro, 14 de maio de 1808.

José Ma nu el de Aze ve do 

Eu, o príncipe regente, faço saber aos que o presente alvará virem
que, tendo em consideração a necessidade, que há, de se criar o lugar de
Intendente-Geral da Polícia da Corte e do Estado do Brasil, da mesma forma
e com a mesma jurisdição que tinha o de Portugal, segundo o alvará da sua
criação, de 25 de junho de 1761, e do outro de declaração de 15 de janeiro de
1780, sou servido criá-lo na sobredita maneira, com o mesmo ordenado de
um conto e seiscentos mil réis, estabelecido no referido alvará de declaração. 

Pelo que man do à mesa do De sem bar go do Paço e da Cons ciên -
cia e Ordens; aos go ver na do res das Re la ções do Rio de Ja ne i ro e Ba hia, aos
go ver na do res e ca pi tães-ge ne ra is, a to dos os mi nis tros de Jus ti ça e mais pes -
so as a quem per ten cer o co nhe ci men to e exe cu ção des te al va rá, que o cum -
pram, e guar dem, e fa çam cum prir e guar dar tão in te i ra men te como nele se
con tém, não obs tan te qua is quer leis, al va rás, de cre tos, re gi men tos ou or -
dens em con trá rio, por que to das e to dos hei por bem der ro gar, para este
efe i to so men te, como se de les fi zes se ex pres sa e in di vi du al men ção, fi can do
aliás sem pre em seu vi gor. E este va le rá como car ta pas sa da na Chan ce la ria, 
ain da que por ela não há de pas sar, e que o seu efe i to haja de du rar mais de
um ano sem em bar go das or de na ções em con trá rio. Re gis tran do-se em to dos
os lu ga res onde se cos tu mam re gis trar se me lhan tes al va rás. 

Dado no Pa lá cio do Rio de Ja ne i ro, em 10 de maio de 1808. 

Prín ci pe D. Fer nan do José, de Por tu gal 

 Extra í do de Bi bli o te ca Na ci o nal do Rio de Ja ne i ro, Di vi são de Ma nus cri tos Ind. Cat. II – 30, 
35, 3.
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34
CRIAÇÃO DA IMPRESSÃO RÉGIA – 
DECRETO DO PRÍNCIPE D. JOÃO

 (13 MAIO 1808)

Ten do-me cons ta do, que os pré los que se acham nes ta ca pi tal, eram
os des ti na dos para a Se cre ta ria de Esta do dos ne gó ci os es tran ge i ros 
e da guer ra; e aten den do à ne ces si da de que há da ofi ci na de im -

pres são nes tes meus Esta dos: sou ser vi do, que casa, onde eles se es ta be le ce -
ram, sir va in te ri na men te de Impres são Ré gia, onde se im pri mam ex clu si va -
men te toda a le gis la ção e pa péis di plo má ti cos, que ema na rem de qual quer
re par ti ção do meu real ser vi ço; e se pos sam im pri mir to das, e qua is quer
ou tras obras; fi can do in te ri na men te per ten cen do o seu go ver no e ad mi nis -
tra ção à mes ma se cre ta ria. D. Ro dri go de Sou za Cou ti nho, do meu Con se lho 
de Esta do, mi nis tro e se cre tá rio de es ta do dos ne gó ci os es tran ge i ros e da
guer ra, o te nha as sim en ten di do, e pro cu ra rá dar ao em pre go da ofi ci na a
ma i or ex ten são, e lhe dará to das as Instru ções e or dens ne ces sá ri as, e par ti -
ci pa rá a este res pe i to a to das as es ta ções o que mais con vi er ao meu real ser vi ço. 
Pa lá cio do Rio de Ja ne i ro em 13 de maio de 1808.

Com a ru bri ca do Prín ci pe re gen te nos so se nhor.

Extra í do de Car tas de Lei, Alva rás, De cre tos e Car tas Ré gi as. Rio de Ja ne i ro, 1808.
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35
FUNDAÇÃO DO CORREIO BRASILIENSE – 

EDITORIAL DE HIPÓLITO JOSÉ 
DA COSTA (1º JUNHO 1808)

O pri me i ro de ver do ho mem em so ci e da de é ser útil aos mem bros
dela; e cada um deve, se gun do as suas for ças fí si cas ou mo ra is,
ad mi nis trar em be ne fí cio da mes ma, os co nhe ci men tos, ou ta len tos, 

que a na tu re za, a arte, ou a edu ca ção lhe pres tou. O in di ví duo que abran ge
o bem ge ral duma so ci e da de, vem a ser o mem bro mais dis tin to dela: as
lu zes, que ele es pa lha, ti ram das tre vas, ou da ilu são, aque les, que a ig no -
rân cia pre ci pi tou no la bi rin to da apa tia, da inép cia, e do en ga no. Nin guém
mais útil pois do que aque le que se des ti na a mos trar, com evi dên cia, os
acon te ci men tos do pre sen te e de sen vol ver as som bras do fu tu ro. Tal tem
sido o tra ba lho dos re da to res das fo lhas pú bli cas quan do es tes, mu ni dos de
uma crí ti ca, e de uma cen su ra ade qua dam, re pre sen tam os fa tos do mo -
men to, as re fle xões so bre o pas sa do, e as só li das con jec tu ras so bre o fu tu ro.
De vem–se a na ção por tu gue sa as pri me i ras lu zes des tas obras que ex ci tam
a cu ri o si da de pú bli ca. Foi em Lis boa, na im pren sa de Cra es beck, em 1649,
que este re da tor tra çou, com evi dên cia, de ba i xo do nome de bo le tim os
acon te ci men tos da guer ra da acla ma ção de D. João IV. Nes te fo lhe to se
viam os fa tos, tais qua is a ver da de os de via pin tar, e des ta obra in te res san te 
se va leu, ao de po is, o Con de da Eri ce i ra, para es cre ver a his tó ria da acla ma ção
com tan ta cen su ra, e acer ta da crí ti ca, como fez.

É de ad mi rar que sen do nós os pri me i ros pro mo to res dos jor na is 
pú bli cos, na Eu ro pa, e sen do cer to, que es tas pu bli ca ções ex ci ta ram tan to o
en tu si as mo pú bli co da na ção por tu gue sa nas guer ras de acla ma ção que vá ri os 
ofi ci a is de ofí ci os me câ ni cos se pres ta ram vo lun ta ri a men te a aju dar a tro pa
nas di fe ren tes ba ta lhas de li nhas de Elvas, Ame i xi al, e Mon tes Cla ros, re co -
lhen do–se de po is da vi tó ria ao seio da suas fa mí li as e seu la vor or di ná rio,



até que uma nova oca sião de de fe sa na ci o nal pe dis se ou tra vez so cor ro das
suas ar mas, para a ex ter mi na ção do ini mi go co mum. Sen do Tam bém nós
aque la na ção, que com prou a sua li ber da de, e in de pen dên cia com es tes jor -
na is po lí ti cos, se re mos ago ra a úni ca, que se há de achar sem es tes so cor ros,
ne ces sá ri os a um es ta do in de pen den te o qual po de rá al gum dia ri va li zar
pela sua si tu a ção lo cal, em que a na tu re za pôs o vas to Impé rio do Bra sil, às
pri me i ras po tên ci as do mun do.

Le va do des tes sen ti men tos de pa tri o tis mo, e de se jan do acla rar
os meus com pa tri o tas, so bre os fa tos po lí ti cos ci vis e li te rá ri os da Eu ro pa,
em pre en di este pro je to, o qual es pe ro me re ça a ge ral ace i ta ção da que les a
quem o de di co.

Lon ge de imi tar só, o pri me i ro des per ta dor da opi nião pú bli ca
nos fa tos, que ex ci tam a cu ri o si da de dos po vos, que ro, além dis so, tra çar as
me lho ri as das ciên ci as, das ar tes, e numa pa la vra de tudo aqui lo, que pode
ser útil à so ci e da de em ge ral. Fe liz eu pos so trans mi tir a uma na ção lon gín -
qua e sos se ga da, na lín gua, que lhe é mais na tu ral, e co nhe ci da, os acon te ci -
men tos des ta par te do mun do, que a con fu sa am bi ção dos ho mens vai
le van do ao es ta do da mais per fe i ta bar ba ri da de. O meu úni co de se jo será
de acer tar na ge ral opi nião de to dos e para to dos e para o que de di co a esta
em pre sa to das as mi nhas for ças, na per su a são de que o fru to do meu tra ba -
lho to ca rá a meta da es pe ran ça, a que eu me pro pus, Lon dres, 1º de ju nho
de 1808.

Extra í do de Cor re io Bra si li en se ou Arma zém Li te rá rio. Vol 1. Bi bli o te ca Na ci o nal. Pág. 3.
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36
REDUÇÃO DAS TAXAS ALFANDEGÁRIAS
VISANDO A FACILITAR O  LIVRE FLUXO 

COMERCIAL  (11 JUNHO 1808)

Sendo con ve ni en te ao bem pú bli co re mo ver to dos os em ba ra ços que
pos sam to lher o ti ver giro, e a cir cu la ção do co mér cio, e que pos sam
to lher o li vre giro, e a cir cu la ção do co mér cio, e ten do con si de ra ção

ao es ta do de aba ti men to em que de pre sen te se acha o na ci o nal, in ter rom pi -
do pe los co nhe ci dos es tor vos, e atu a is cir cuns tân ci as da Eu ro pa, de se jan do
ani má-lo e pro mo vê-lo em be ne fí cio da ca u sa pú bli ca pe los pro ve i tos, que
lhe re sul tam de se au men ta rem os ca be da is da na ção, por meio de ma i or
nú me ro de tro cas e tran sa ções mer can tis, e de se en ri que ce rem os meus
fiéis vas sa los, que se dão a este ramo de pros pe ri da de pú bli ca e que mu i to
pre ten do fa vo re cer, como uma das clas ses úte is do Esta do. E que rendo
outros sim au men tar a na ve ga ção, para que pros pe re a ma ri nha mer can til e
com ela a de guer ra ne ces sá ria para a de fe sa de meus es ta dos e do mí ni os.
Sou ser vi do or de nar, que to das as fa zen das e mer ca do ri as, que forem
própri as de meus vas sa los e por sua conta car re ga das, em embar ca ções
naci o na is, e en tra rem nas al fân de gas do Bra sil pa guem de di re i to, por
entra da, 16 por cen to so men te, e os gê ne ros, que se de no mi nam mo lha dos,
der ro ga da, nesta par te, a dis po si ção da Car ta Ré gia de 28 de ja ne i ro pas sa -
do, fi can do em seu vi gor em tudo o mais. E que to das as mer ca do ri as, que os 
meus vas sa los as sim im por ta rem, para as re ex por tar para re i nos es tran ge i -
ros, de cla ran do-o por esta ma ne i ra nas al fân de gas, pa guem 4 por cen to so -
men te de bal de a ção, pas san do-as de po is para em bar ca ções na ci o na is ou es -
tran ge i ras, que se des ti na rem a Por tos Estran ge i ros, o que tudo só terá lu -
gar nas al fân de gas des ta Cor te, Ba hia, Per nam bu co, Ma ra nhão e Pará, e ne -
las ha ve rá a ma i or fis ca li za ção. E acon te cen do fa zer-se al gu ma to madia de 



fa zen das des vi a das da que le des ti no se rão apre en di das e jul ga das com ou tro
tan to do seu va lor a bem do de nun ci an te e dos que as apre en de rem na for -
ma do Alva rá de 5 de ja ne i ro de 1785. O pre si den te do meu Real Erá rio o
te nha as sim en ten di do, e man de ex pe dir as or dens ne ces sá ri as. Pa lá cio do
Rio de Ja ne i ro, em 11 de ju nho de 1808.

Com a ru bri ca do P. R. N. S.

Anto lo gia do Cor re io Bra si li en se. Or ga ni za ção de Bar bo sa Lima So bri nho. Rio de Ja ne i ro. Cá te -
dra; Bra sí lia, INL/MEC, 1977. Págs. 24–25. 
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37
CRIAÇÃO DO BANCO DO BRASIL –
ALVARÁ DO PRÍNCIPE D. JOÃO 

(12 OUTUBRO 1808)

Eu, o Prín ci pe Re gen te, faço sa ber aos que este meu al va rá com for ça 
de lei vi rem que, aten den do a não per mi ti rem as atu a is cir cuns tân -
ci as do Esta do, que o meu Real Erá rio pos sa re a li zar os fun dos de

que de pen de a ma nu ten ção da Mo nar quia, e o bem co mum dos meus fiéis
vas sa los, sem as de lon gas que as di fe ren tes par tes, em que se acham, fa zem
ne ces sá ri as para a sua efe ti va en tra da: a que os bi lhe tes dos di re i tos das
al fân de gas ten do cer tos pra zos nos seus pa ga men tos, ain da que se jam de
um cré di to es ta be le ci do, não são pró pri os para o pa ga men to de sol dos,
or de na dos, ju ros e pen sões, que cons ti tu em os ali men tos do cor po po lí ti co
do Esta do, os qua is de vem ser pa gos nos seus ven ci men tos em mo e da
cor ren te; e a que os obs tá cu los, que a fal ta de giro dos sig nos re pre sen ta ti -
vos dos va lo res põem ao co mér cio, de vem quan to an tes ser re mo vi dos, ani -
man do e pro mo ven do as tran sa ções mer can tis dos ne go ci an tes des ta e das
mais pra ças dos meus do mí ni os, e se nho rio, com as es tran ge i ras: sou ser vi do 
or de nar que nes ta ca pi tal se es ta be le ça um ban co pú bli co que, na for ma dos
es ta tu tos que com este ba i xam, as si na dos por Dom Fer nan do José, de Por tu -
gal, do meu Con se lho de Esta do, mi nis tro as sis ten te ao des pa cho do Ga bi -
ne te, pre si den te do Real Erá rio e se cre tá rio de Esta do dos Ne gó ci os do Bra -
sil, po nham em ação os côm pu tos es tag na dos as sim em gê ne ros co mer ci a is, 
como em es pé ci es cu nha das; pro mo va a in dús tria na ci o nal pelo giro e com -
bi na ção dos ca pi ta is iso la dos, e fa ci li te jun ta men te os me i os e os re cur sos de
que as mi nhas ren das re a is e as pú bli cas ne ces si ta rem para ocor rer as des pe -
sas do Esta do. 

E que ren do au xi li ar um es ta be le ci men to tão útil e ne ces sá rio ao
bem co mum e par ti cu lar dos po vos, que o Oni po ten te con fi ou ao meu zelo
e pater nal cu i da do: de ter mi no que os sa ques dos fun dos do meu Real Erá rio,



e as ven das dos gê ne ros pri va ti vos dos con tra tos, e ad mi nis tra ções da
minha real fa zen da, como são os di a man tes, pau-brasil, o mar fim e ur ze la,
se fa çam pela in ter ven ção do re fe ri do ban co na ci o nal, ven cen do so bre o seu 
lí qui do pro du to a comis são de dois por cen to, além do prê mio do re ba te dos
es cri tos da al fân de ga que em vir tu de do meu real De cre to de 5 de se tem bro
do cor ren te ano fui ser vi do man dar pra ti car pelo Erá rio Ré gio, para ocor rer
ao efe ti vo pa ga men to das des pe sas de tra to su ces si vo da mi nha Co roa, que
de vem ser fe i tas com es pé ci es me tá li cas. 

E aten den do à uti li da de, que pro vém ao Esta do, e ao co mér cio
do ma ne jo se gu ro dos ca be da is e fun dos do re fe ri do ban co; or de no que, logo 
que ele prin ci pi ar as suas ope ra ções, se haja por ex tin to o co fre de de pó si to
que ha via nes ta ci da de a car go da Câ ma ra dela, e de ter mi no que no so bre -
di to ban co se faça todo e qual quer de pó si to ju di ci al ou ex tra ju di ci al de pra ta, 
ouro, jói as e di nhe i ro; e que o com pe ten te co nhe ci men to de re ce i ta pas sa do
pelo se cre tá rio da jun ta do ban co, e as si na do pelo ad mi nis tra dor da com pe -
ten te Ca i xa, te nha em ju í zo e fora dele todo o va lor e cré di to de efe ti vo e
real de pó si to, para se se gui rem os ter mos que por mi nhas leis se não de vem 
pra ti car sem aque la cláu su la, so le ni da de ou cer te za; re ce ben do o so bre di to
ban co o mes mo prê mio que no re fe ri do de pó si to da ci da de se des con ta va às
par tes. E ou tros sim sou ser vi do man dar que os em prés ti mos a ju ros da lei,
que pelo co fre dos ór fãos e ad mi nis tra ções de or dens ter ce i ras, e ir man da des
se fa zi am até ago ra a pes so as par ti cu la res da pu bli ca ção des te al va rá, ago ra
em di an te se fa çam uni ca men te ao re fe ri do ban co, que de ve rá pa gar à vis ta
nos pra zos con ven ci o na dos os ca pi ta is, e nas épo cas cos tu ma das os ju ros
com pe ten tes, de ba i xo da hi po te ca dos fun dos da sua ca i xa de re ser va; dis -
tra tan do des de logo aque les co fres as so mas que ti ve rem em mãos par ti -
cu la res ao re fe ri do juro para en tra rem ime di a ta men te com elas no so bre di to 
ban co pú bli co de ba i xo das mes mas con di ções. 

Em to dos os pa ga men tos, que se fi ze rem à mi nha Real Fa zen da, 
ser o con tem pla do, e re ce bi dos como di nhe i ro os bi lhe tes do dito ban co pú -
bli co pa gá ve is ao por ta dor ou mos tra dor à vis ta; e da mes ma for ma se dis -
tri bu i rão pelo erá rio ré gio nos pa ga men tos das des pe sas do Esta do. E or -
de no que os mem bros da jun ta do ban co e os di re to res dele se jam con tem -
pla dos pe los seus ser vi ços com as re mu ne ra ções es ta be le ci das para os mi nis -
tros e ofi ci a is da minha Real Fa zen da e ad mi nis tra ção da Jus ti ça, e go zem de 
to dos os pri vi lé gi os con ce di dos aos de pu ta dos da Real Jun ta do Co mér cio. 

E este se cum pri rá como nele se con tém. Pelo que man do à mesa
do De sem bar go do Paço, e da Cons ciên cia e Ordens, o pre si den te do meu
Real Erá rio e Con se lho de Fa zen da; rege dor da Casa da Su pli ca ção do Bra -
sil, go ver na dor da Re la ção da Ba hia, go ver na do res e ca pi tães-gene ra is e
mais go ver na do res do Bra sil e dos meus do mí ni os ul tra ma ri nos, e a to dos
os mi nis tros de Jus ti ça e mais pes so as a quem per ten cer o co nhe ci men to e
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exe cu ção des te al va rá, que o cum pram e guar dem, e fa çam in te i ra men te
cum prir e guar dar como nele se con tém, não obs tan te qua is quer leis, al va -
rás, re gi men tos, de cre tos ou or dens em con trá rio, por que to dos e to das hei
por der ro ga dos para este efe i to so men te, como se de les fi zes se ex pres so e
in di vi du al men ção; fi can do aliás sem pre em seu vi gor. E este va le rá como
car ta pas sa da pela Chan ce la ria, ain da que por ela não há de pas sar, e que o
seu efe i to haja de du rar mais de um ano, sem embargo da or de na ção em
con trá rio; re gis tran do-se em to dos os lu ga res, onde se cos tu mam re gis trar
seme lhan tes al va rás. 

Dado no Pa lá cio do Rio de Ja ne i ro, 12 de ou tu bro de 1808. 

Prín ci pe D. Fer nan do José, de Por tu gal 

Alva rá com for ça de lei, pelo qual Vos sa Alte za Real há por bem
cri ar um ban co na ci o nal nes ta ca pi tal, para ani mar o co mér cio; pro mo ven -
do os in te res ses re a is e pú bli cos, na for ma que nele se de cla ra. 

Para Vos sa Alte za Real ver. 

João Álva res de Mi ran da Va re jão o fez. 

Registrado nesta Secretaria de Estado dos Negócios do Brasil no
Livro 1, de decretos, leis, alvarás e Cartas Régias sobre Fazenda a fol. 28. Rio
de Janeiro, 14 de outubro de 1808.

Jo a quim Antô nio Lo pes da Cos ta 

ESTATUTOS

Para o ban co pú bli co, es ta be le ci do em vir tu de do Alva rá de 12 de
ou tu bro de 1808. 

ARTIGO I

Esta be le cer-se-á um ban co nes ta ci da de do Rio de Ja ne i ro, de ba i xo 
da de no mi na ção Ban co do Bra sil, cu jos fun dos se rão for ma dos por ações; e
o ban co po de rá prin ci pi ar o seu giro logo que haja em ca i xa cem ações. 

ARTIGO II

A du ra ção dos pri vi lé gi os do re fe ri do ban co será por tem po de
vin te anos; fin dos es tes, se po de rá dis sol ver ou cons ti tu ir no va men te aque le 
cor po, ha ven do-o Sua Alte za Real as sim por bem. 

ARTIGO III

Cada um dos aci o nis tas do ban co as sim como não pode ter uti li -
da de al gu ma, que não seja na ra zão da sua en tra da, tam bém não res pon de rá
por mais co i sa al gu ma aci ma do va lor dela. 
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ARTIGO IV

O fun do ca pi tal do ban co será de mil e du zen tos con tos de réis,
di vi di dos em mil e du zen tas ações, de um con to de réis cada uma. Po rém,
este fun do ca pi tal po der-se-á au men tar para o fu tu ro por via de no vas ações. 

ARTIGO V

É in di fe ren te se rem ou não os aci o nis tas na ci o na is ou es tran ge i -
ros; e por tan to, toda e qual quer pes soa que qui ser en trar para a for ma ção
des te cor po mo ral po de rá fa zê-lo sem ex clu são al gu ma, fi can do uni ca men te 
obri ga da a res pon der pela sua en tra da. 

ARTIGO VI

Toda a pe nho ra, ou exe cu ção as sim fis cal como cí vel, so bre ações 
do ban co será nula e pro i bi da. 

ARTIGO VII

As ope ra ções do ban co con sis ti rão, a sa ber: 
1 – No des con to mer can til de le tras de câm bio sa ca das ou ace i tas
por ne go ci an tes de cré di to na ci o na is ou es tran ge i ros. 
2 – Na co mis são dos côm pu tos, que por con ta de par ti cu la res ou 
dos es ta be le ci men tos pú bli cos, ar re ca dar ou adi an tar de ba i xo de
se gu ras hi po te cas. 
3 – No de pó si to ge ral de toda e qual quer co i sa de pra ta, ouro,
di a man tes ou di nhe i ro; re ce ben do, se gun do o va lor do de pó si to,
ao tem po da en tre ga o com pe ten te prê mio. 
4 – Na emis são de le tras ou bi lhe tes pa gá ve is ao por ta dor à vis ta,
ou a um cer to pra zo de tem po, com a ne ces sá ria ca u te la para que 
ja ma is es sas le tras ou bi lhe tes de i xem de ser pa gos no ato da
apre sen ta ção; sen do a me nor quan tia, por que o ban co po de rá
emi tir uma le tra ou bi lhe te, a de trin ta mil réis. 
5 – Na co mis são dos sa ques por con ta dos par ti cu la res ou do
Real Erá rio, a fim de re a li za rem os fun dos, que te nham em país
es tran ge i ro, ou na ci o nal, re mo to. 
6 – Em re ce ber toda a soma, que se lhe ofe re cer a juro da lei, pa -
gá vel a cer to pra zo em bi lhe tes à vis ta, ou à or dem do por ta dor
ou mos tra dor. 
7 – Na co mis são da ven da dos gê ne ros pri va ti vos dos con tra tos, e 
ad mi nis tra ções re a is, qua is são os dia man tes, pau-brasil, mar fim
e ur ze la. 
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8 – No co mér cio das es pé ci es de ouro e pra ta que o ban co pos sa
fa zer, sem que se in tro me ta em ou tro al gum ramo de co mér cio
ou de in dús tria co nhe ci do ou des co nhe ci do, di re to ou in di re to,
es ta be le ci do ou por es ta be le cer, que não es te ja com pre en di do no
de ta lhe das ope ra ções, que fi cam re fe ri das nes te ar ti go. 

ARTIGO VIII

Não po de rá o ban co des con tar ou re ce ber por co mis são ou prê -
mio os efe i tos, que pro vi e rem de ope ra ções que se pos sam jul gar con trá ri as
à se gu ran ça do Esta do; as sim como os de ri go ro so con tra ban do ou su pos tos 
de tran sa ções fan tás ti cas e si mu la das, sem va lor real ou mo ti vo en tre as
par tes tran sa to ras. 

ARTIGO IX

A as sem bléia ge ral do ban co será com pos ta de qua ren ta dos seus 
ma i o res ca pi ta lis tas, a jun ta dele de dez e a di re to ria de qua tro dos mais há -
be is den tre to dos. Em cada ano ele ge rá a mes ma as sem bléia cin co no vos de -
pu ta dos da jun ta e dois di re to res; e os que sa í rem des tes em pre gos po de rão 
ser re e le i tos. 

ARTIGO X

Os qua ren ta dos ma i o res ca pi ta lis tas que hão de for mar a as sem -
bléia ge ral do ban co de vem ser por tu gue ses; mas qual quer por tu guês que
mos trar a ne ces sá ria pro cu ra ção de um es tran ge i ro, que seja do nú me ro dos 
ma i o res ca pi ta lis tas, pode re pre sen tá-lo, e en trar na assem bléia ge ral; e no
caso de ha ve rem ca pi ta lis tas de igual nú me ro de ações, pre fe ri rão aque les, ou 
aque le, que pe los li vros do ban co mos tra rem ma i or an ti gui da de na subs cri ção.

ARTIGO XI

Para que um aci o nis ta te nha voto de li be ra ti vo nas ses sões do
ban co, há pelo me nos de ter nele o fun do ca pi tal de cin co ações; e quan tas
ve zes ti ver o dito côm pu to, tan tos vo tos terá na as sem bléia ge ral; bem en ten -
di do, que nun ca o mes mo su je i to, por qual quer mo ti vo que seja, po de rá ter
mais de qua tro vo tos; com pre en den do-se com um voto na dita as sem bléia
cada cin co aci o nis tas de uma só ação, à vis ta da com pe ten te pro cu ra ção fe i ta
a um den tre eles; de sor te que se dois uni ca men te for ma rem o dito nú me ro
de cin co ações, po de rá um de les ter voto, apre sen tan do a de vi da pro cu ra ção. 

ARTIGO XII

A jun ta do ban co terá a seu car go a ad mi nis tra ção dos fun dos
que o cons ti tu em. Os qua tro di re to res se rão os fis ca is das tran sa ções e ope -
ra ções do ban co em ge ral; vo ta rão em úl ti mo lu gar na jun ta; e to das as de ci -
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sões se fa rão pela plu ra li da de dos vo tos, os qua is no caso de em pa te se rão
de ci di dos pela as sem bléia ge ral. 

ARTIGO XIII

A ex ce ção da pri me i ra no mi na ta dos mem bros da jun ta e da di -
re to ria do ban co, que será fe i ta pelo Prín ci pe Re gen te N. S., to dos os de pu -
ta dos da jun ta do ban co e seus di re to res se rão de po is no me a dos pela as sem -
bléia ge ral, e con fir ma dos por di plo ma ré gio, no me an do-se sem pre para os
di tos lu ga res aque les que fo rem sen do os pro pri e tá ri os de ma i or nú me ro de 
ações, e ex clu in do-se os que ti ve rem me nor en tra da para o fun do que cons -
ti tui o ban co. 

ARTIGO XIV

A as sem bléia ge ral se fará to dos os anos no mês de ja ne i ro, a fim de
se co nhe cer das ope ra ções do ban co no ano an te ce den te, e pro ver so bre a no me -
a ção dos mem bros da jun ta e di re to ria, se gun do ins ti tu í do for e ra zão hou ver. 

ARTIGO XV

A as sem bléia ge ral do ban co po de rá ser con vo ca da ex tra or di na ri -
a men te pela jun ta dele, quan do ela ti ver que pro por so bre qua is quer mo di -
fi ca ções, ou cor re ções, que se de vam fa zer nos seus es ta tu tos para uti li da -
de dos aci o nis tas, ou quan do a dita con vo ca ção lhe for pro pos ta for mal -
men te pe los di re to res. 

ARTIGO XVI

Cada um dos de pu ta dos da jun ta terá a ad mi nis tra ção de um ou
mais ra mos das tran sa ções e ope ra ções do ban co, de que dará con ta na jun ta,
à qual sem pre ser vi rá de pre si den te por tur no um dos di re to res, sen do re -
la tor ge ral das tran sa ções e ne gó ci os do ban co o di re tor que hou ver ser vi do
de pre si den te na an te ce den te ses são, e as sim su ces si va men te. 

ARTIGO XVII

Os di re to res te rão a seu car go pro ver so bre a exa ta ob ser vân cia
dos es ta tu tos do banco; so bre a es cri tu ra ção e con ta bi li da de dos as sun tos das 
suas tran sa ções e ope ra ções e so bre o estado das ca i xas e re gis tros das emis -
sões e ven ci men tos das le tras a pa gar e re ce ber; sem con tu do te rem voto de -
li be ra ti vo nas ad mi nis tra ções os par ti cu la res de cada um dos ra mos das es -
pe cu la ções do ban co, ha ven do-o tão-somente em jun ta, quan do não ser vi -
rem de pre si den tes, pois que en tão nes te lu gar só o te rão para o de sem pa te
dos vo tos, não sen do es tes dos di re to res, por que nes te caso a mes ma de ci são 
per ten ce rá à as sem bléia ge ral. 
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ARTIGO XVIII

O di vi den do das ações se pa ga rá a cada se mes tre à vis ta pela
jun ta do ban co e pelos cor res pon den tes dela aos aci o nis tas das pro vín ci as,
ou aos re si den tes nas pra ças dos re i nos es trange i ros. 

ARTIGO XIX

Do mes mo di vi den do fi ca rá sem pre em um co fre de re ser va a
sex ta par te do que to car a cada ação para o pre ci so acu mu la do de fun dos,
do qual re ce be rão anu al men te os aci o nis tas cin co por cen to con so li da dos. 

ARTIGO XX

Os or de na dos dos em pre ga dos na ad mi nis tra ção e di re to ria do
banco, as sim como os di vi den dos anu a is das ações se gun do o ba lan ço
demonstra ti vo dela, se rão es ta be le ci dos pela as sem bléia ge ral; e as des pe -
sas do ex pe di en te e la bo ra tó rio do ban co se rão fe i tas em con se qüên cia das
de ter mi na ções da jun ta, su je i tas à apro va ção da mes ma as sem bléia, que as
po de rá di mi nu ir ou au men tar, como lhe pa re cer mais con ve ni en te. 

ARTIGO XXI

A jun ta or ga ni za rá o pla no do ex pe di en te e es cri tu ra ção in te ri or
e ex te ri or dos ne gó ci os do ban co, que apre sen ta rá à as sem bléia ge ral para
ser apro va da. 

ARTIGO XXII

Os atos ju di ci a is e ex tra ju di ci a is, ati vos ou pas si vos con cer nen tes 
ao ban co, se rão fe i tos e exer ci ta dos de ba i xo do nome ge né ri co da as sem -
bléia ge ral do ban co pela jun ta dele.

ARTIGO XXIII

Os fal si fi ca do res de le tras, bi lhe tes, cé du las, fir mas ou man da tos
do ban co se rão cas ti ga dos como os de lin qüen tes de mo e da fal sa. 

XXIV

Os pre sen tes es ta tu tos ser vi rão do ato de união e so ci e da de en tre 
os aci o nis tas do ban co e for ma rão a base do seu es ta be le ci men to e res pon -
sa bi li da de para com o pú bli co. 

Pa lá cio do Rio de Ja ne i ro, 8 de ou tu bro de 1808.

Prín ci pe D. Fer nan do José, de Por tu gal

Extra í do da Bi bli o te ca Na ci o nal do Rio de Ja ne i ro. Di vi são de Ma nus cri tos Ind. Cat. II – 30,
20, 3.
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38
TRATADO DE ALIANÇA E AMIZADE,

FIRMADO PELA GRÃ-BRETANHA E O GOVERNO
 PORTUGUÊS (19 FEVEREIRO 1810)

Tra ta do de ali an ça e ami za de en tre o Prín ci pe Re gen te, o
Se nhor D.João, e Jor ge III, Rei da Grã-Bretanha, as si na do
no Rio de Ja ne i ro em 19 – de fe ve re i ro de 1810, e ra ti fi ca do
por par te de Por tu gal, em 26 do di to mês, e da
Grã-Bretanha, em 19 de ju nho do mes mo ano*. 

Em nome da San tís si ma e Indi vi sí vel Trin da de. 
Sua Alte za Real o Prín ci pe Re gen te de Por tu gal e Sua Ma jes ta de
El-Rei do Re i no Uni do da Grã-Bre ta nha e Irlan da, es tan do con ven -

ci dos das van ta gens que as duas Co ro as têm ti ra do da per fe i ta har mo nia e
ami za de, que en tre elas sub sis te há qua tro sé cu los, de uma ma ne i ra igual -
men te hon ro sa à boa-fé, mo de ra ção e Jus ti ça de am bas as par tes; e re co nhe -
cen do os im por tan tes e fe li zes efe i tos que a sua mú tua ali an ça tem pro du zi -
do na pre sen te cri se, du ran te a qual Sua Alte za Real o Prín ci pe Re gen te de
Por tu gal (fir me men te uni do à ca u sa da Grã-Bre ta nha, tan to pe los seus pró -
pri os prin cí pi os, como pelo exem plo de seus au gus tos an te pas sa dos) tem
cons tan te men te re ce bi do de Sua Ma jes ta de bri tâ ni ca o mais ge ne ro so e de -
sin te res sa do so cor ro e aju da, tan to em Por tu gal como nos seus ou tros do mí -
ni os, de ter mi na ram, em be ne fí cio de seus res pec ti vos Esta dos e vas sa los, fa -
zer um so le ne Tra ta do de Ami za de e Ali an ça, para cujo fim, Sua Alte za
Real o Prín ci pe Re gen te de Por tu gal e Sua Ma jes ta de El-Rei do Re i no Uni do 
da Grã-Bre ta nha e Irlan da no me a ram por seus res pec ti vos co mis sá ri os e

* Anu la do pelo Arti go III do Tra ta do as si na do em Vi e na.



ple ni po ten ciá ri os, isto é: Sua Alte za Real o Prín ci pe Re gen te de Por tu gal, ao 
mu i to ilus tre, e mu i to ex ce len te, se nhor Dom Ro dri go de Sou sa Cou ti nho,
Con de de Li nha res, Se nhor de Pa yal vo, Co men da dor da Ordem de Cris to,
Grã-Cruz das Ordens de S. Ben to de Aviz e da Tor re e Espa da, Con se lhe i ro
de Esta do, Mi nis tro e Se cre tá rio de Esta do dos Ne gó ci os Estran ge i ros e da
Gu er ra; e Sua Ma jes ta de bri tâ ni ca ao mu i to ilus tre, e mu i to ex ce len te, se -
nhor Percy Clin ton Sydney, Lord Vis con de e Ba rão de Strang ford, con se lhe -
i ro de sua dita ma jes ta de, do seu Con se lho Pri va do, Ca va le i ro da Ordem
Mi li tar do Ba nho e Grã-Cruz da Ordem Por tu gue sa da Tor re e Espa da, e en -
vi a do ex tra or di ná rio e Mi nis tro Ple ni po ten ciá rio jun to à cor te de Por tu gal;
os qua is, ten do de vi da men te tro ca do os seus res pec ti vos ple nos po de res,
con vi e ram nos se guin tes ar ti gos: 

ARTIGO I

Ha ve rá uma per pé tua, fir me e inal te rá vel ami za de, ali an ça de -
fen si va es tri ta e in vi o lá vel união en tre Sua Alte za Real o Prín ci pe Re gen te
de Por tu gal, seus her de i ros e su ces so res, de uma par te, e Sua Ma jes ta de
EI-Rei do Re i no Uni do da Grã-Bre ta nha e Irlan da, seus her de i ros e su ces -
so res, de ou tra par te, e bem as sim en tre seus res pec ti vos re i nos, do mí ni os,
pro vín ci as, pa í ses e vas sa los; as sim como que as Altas Par tes Con tra tan tes
em pre ga rão cons tan te men te não só a sua mais sé ria aten ção, mas tam bém
to dos aque les me i os que a Oni po ten te Pro vi dên cia tem pos to em seu po der,
para con ser var a tran qüi li da de e se gu ran ça pú bli ca, e para sus ten tar os seus 
in te res ses co muns e sua mú tua de fe sa e ga ran tia con tra qual quer ata que
hos til; tudo em con for mi da de dos tra ta dos já sub sis ten tes en tre as Altas
Par tes Con tra tan tes, as es ti pu la ções dos qua is, na par te que diz res pe i to à
ali an ça e ami za de, fi ca rão em in te i ra for ça e vi gor, e se rão jul ga das re no va -
das pelo pre sen te tra ta do na sua mais am pla in ter pre ta ção e ex ten são. 

ARTIGO II

Em con se qüên cia da obri ga ção con tra ta da pelo pre sen te ar ti go,
as duas Altas Par tes Con tra tan tes obra rão sem pre de co mum acor do para
con ser va ção da paz e tran qüi li da de, e no caso que al gu ma de las seja ame a -
ça da de um ata que hos til por qual quer po tên cia, a ou tra empre ga rá os mais
efi ca zes e efe ti vos bons ofí ci os, tan to para pro cu rar pre ve nir as hos ti li da des,
como para ob ter jus ta e com ple ta sa tis fa ção em fa vor da par te ofen di da. 

ARTIGO III

Em con for mi da de des ta de cla ra ção, Sua Ma jes ta de Bri tâ ni ca con -
vém em re no var e con fir mar, e por este re no va e con fir ma, a Sua Alte za
Real o Prín ci pe Re gen te de Por tu gal, a obri ga ção con ti da no sex to ar ti go da
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con ven ção as si na da em Lon dres pe los seus res pec ti vos ple ni po ten ciá ri os,
aos vin te dois dias do mês de ou tu bro de mil oi to cen tos e sete, o qual ar ti go 
vai aqui trans cri to com a omis são so men te das pa la vras “pre vi a men te à sua 
par ti da para o Bra sil” as qua is pa la vras se gui am ime di a ta men te as pa la vras 
“que Sua Alte za Real pos sa es ta be le cer em Por tu gal”. 

Esta be le cen do-se no Bra sil a sede da Mo nar quia por tu gue sa, Sua 
Ma jes ta de Bri tâ ni ca pro me te, no seu pró prio nome e no de seus her de i ros e
su ces so res, de ja ma is re co nhe cer como rei de Por tu gal ou tro al gum prín ci pe
que não seja o her de i ro e le gí ti mo re pre sen tan te da Real Casa de Bra gan ça;
e Sua Ma jes ta de tam bém se obri ga a re no var e man ter com a Re gên cia (que
Sua Alte za Real pos sa es ta be le cer em Por tu gal) as re la ções de ami za de que
há tan to tem po têm uni do as Co ro as da Grã-Bre ta nha e de Por tu gal." 

E as duas Altas Par tes Con tra tan tes igual men te re no vam e con -
fir mam os ar ti gos adi ci o na is, re la ti vos à Ilha da Ma de i ra, as si na dos em
Lon dres no dia 16 de mar ço de 1808, e se obri gam a exe cu tar fi el men te
aque les den tre eles que fi cam para se rem exe cu ta dos. 

ARTIGO IV

Sua Alte za Real o Prín ci pe Re gen te de Por tu gal re no va e con fir ma
a Sua Ma jes ta de Bri tâ ni ca o ajus te que se fez no seu real nome, de in te i rar to -
das e cada uma das per das e des fal ca ções de pro pri e da de so fri das pe los vas sa -
los de Sua Ma jes ta de Bri tâ ni ca, em con se qüên cia das di fe ren tes me di das que a
Cor te de Por tu gal foi cons tran gi da a to mar no mês de no vem bro de mil oi to -
cen tos e sete. Este ar ti go de ve rá ter o seu com ple to efe i to, o mais bre ve que for
pos sí vel, de po is da tro ca das ra ti fi ca ções do pre sen te tra ta do. 

ARTIGO V

Con ve io-se que, no caso de cons tar que tan to o go ver no por tu -
guês como os vas sa los de Sua Alte za Real o Prín ci pe Re gen te de Por tu gal
so fre ram al gu mas per das ou pre ju í zos em ma té ria de pro pri e da de, em con -
se qüên cia do es ta do dos ne gó ci os pú bli cos no tem po da ami gá vel ocu pa ção 
de Goa pe las tro pas de Sua Ma jes ta de Bri tâ ni ca, as di tas per das e pre ju í zos
se rão de vi da men te exa mi na das, e que, ha ven do a de vi da pro va, elas se rão
in de ni za das pelo go ver no bri tâ ni co. 

ARTIGO VI

Sua Alte za Real o Prín ci pe Re gen te de Por tu gal, con ser van do
gra ta lem bran ça do ser vi ço e as sis tên cia que a sua Co roa e fa mí lia re ce be ram 
da Ma ri nha Real de Ingla ter ra, es tan do con ven ci do de que tem sido pe los
po de ro sos es for ços da que la Ma ri nha, em apo io dos di re i tos e in de pen dên -
cia da Eu ro pa, que até aqui se tem opos to a bar re i ra mais efi caz à am bi ção e 
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in jus ti ça de ou tros Esta dos; e de se jan do dar uma pro va de con fi an ça e de
per fe i ta ami za de ao seu ver da de i ro e an ti go ali a do el-rei do Re i no Uni do da 
Grã-Bre ta nha e Irlan da, há por bem con ce der a Sua Ma jes ta de Bri tâ ni ca o
pri vi lé gio de fa zer com prar e cor tar ma de i ras para cons tru ção de na vi os de
guer ra nos bos ques, flo res tas e ma tas do Bra sil (ex ce tu an do nas flo res tas
re a is, que são de sig na das para uso da Ma ri nha por tu gue sa), jun ta men te
com per mis são de po der fa zer cons tru ir, pro ver ou re pa rar na vi os de guer ra
nos por tos e ba ías da que le Impé rio; fa zen do de cada vez (por for ma li da de) 
uma pré via re pre sen ta ção à Cor te de Por tu gal, que no me a rá ime di a ta men te 
um ofi ci al da Ma ri nha Real para as sis tir e vi gi ar nes tas oca siões. E ex pres -
sa men te se de cla ra e pro me te que es tes pri vi lé gi os não se rão con ce di dos a
ou tra al gu ma na ção ou Esta do, seja qual for. 

ARTIGO VII

Esti pu lou-se e ajus tou-se pelo pre sen te tra ta do, que se uma es -
qua dra ou uma por ção de na vi os de guer ra hou ver em al gum tem po de ser
man da da por uma das Altas Par tes Con tra tan tes em so cor ro e aju da da
ou tra, a par te que re ce ber o so cor ro e aju da for ne ce rá à sua pró pria cus ta a
re fe ri da es qua dra ou na vi os de guer ra (en quan to eles es ti ve rem atu al men te 
em pre ga dos em seu be ne fi cio, pro te ção ou ser vi ço) com car ne fres ca, ve ge ta -
is e le nha, na mes ma pro por ção em que tais ar ti gos cos tu mam ser for ne ci dos
aos seus pró pri os na vi os pela par te que pres ta o so cor ro e aju da. E de cla ra-se
que este ajus te será re ci pro ca men te obri ga tó rio para cada uma das Altas
Par tes Con tra tan tes. 

ARTIGO VIII

Pos to que haja sido es ti pu la do por an ti gos tra ta dos en tre Por tu -
gal e a Grã-Bretanha, que em tem po de paz não ex ce de rão ao nú me ro de
seis os na vi os de guer ra da úl ti ma po tên cia que po de rão ser ad mi ti dos a
um mes mo tem po em qual quer por to per ten cen te à ou tra, Sua Alte za Real o 
Prín ci pe Re gen te de Por tu gal, con fi an do na le al da de e per ma nên cia de sua
ali an ça com Sua Ma jes ta de Bri tâ ni ca, há por bem ab-rogar e anu lar in te i ra -
men te esta res tri ção, e de cla rar que da qui em di an te qual quer nú me ro de
na vi os per ten cen tes a Sua Ma jes ta de Bri tâ ni ca pos sa ser ad mi ti do a um
mes mo tem po em qual quer por to per ten cen te a Sua Alte za Real o Prín ci pe
Re gen te de Por tu gal. E de ma is es ti pu lou-se que este pri vi lé gio não será
con ce di do a ou tra al gu ma na ção ou Esta do qual quer que seja, tan to em
com pen sa ção de qual quer ou tro equi va len te, como em vir tu de de al gum
subse qüen te tra ta do ou con ven ção, sen do so men te fun da do so bre o prin cípio 
da ami za de sem exem plo e con fi dên cia que tem sub sis ti do por tan tos sé cu -
los en tre as Co ro as de Por tu gal e da Grã-Bretanha. E de ma is con ve io-se e
es ti pu lou-se que os trans por tes pro pri a men te tais bona fide, e atu al men te
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em pre ga dos em ser vi ço das Altas Par tes Con tra tan tes, se rão tra ta dos den tro dos 
por tos de qual quer de las do mes mo modo como se fos sem na vi os de guer ra. 

Sua Ma jes ta de Bri tâ ni ca igual men te con vém em per mi tir da Sua
par te, que qual quer nú me ro de na vi os per ten cen tes a sua Alte za Real o
Prin ci pe Re gen te de Por tu gal pos sa ser ad mi ti do a um mes mo tem po em
qual quer par te dos do mí ni os de Sua Ma jes ta de Bri tâ ni ca, e ali re ce ber so -
cor ro e as sis tên cia, se lhe for ne ces sá rio, e que além dis so será tra ta do como
os na vi os da na ção mais fa vo re cida; sen do esta obri ga ção igual men te re cí -
pro ca en tre as duas Altas Par tes Con tra tan tes. 

ARTIGO IX

Não se ten do até aqui es ta be le ci do ou re co nhe ci do no Bra sil a
Inqui si ção, ou Tri bu nal do San to Ofi cio, Sua Alte za Real o Prín ci pe Re gen -
te de Por tu gal, gui a do por uma ilu mi na da e li be ral po lí ti ca, apro ve i ta a
opor tu ni da de que lhe ofe re ce o pre sen te tra ta do para de cla rar es pon ta ne a -
men te no seu pró prio nome, e no de seus her de i ros e su ces so res, que a
Inqui si ção não será para o fu tu ro es ta be le ci do nos me ri di o na is do mí ni os
ame ri ca nos da Co roa de Por tu gal. 

Sua Ma jes ta de Bri tâ ni ca, em con se qüên cia des ta de cla ra ção da
par te de Sua Alte za Real o Príncipe Re gen te de Port gal, se obri ga da sua
par te e de cla ra que o arti go do Tra ta do de 1654, em vir tu de do qual cer tas
in sen ções da au to ri da de da Inqui si ção eram con ce di das ex clusiva men te
aos vas sa los bri tâ ni cos, será con si de ra do como nulo e sem ter efe i to nos me -
ri di o na is do mí ni os ame ri ca nos da Co roa de Por tu gal. E sua Ma jes ta de Bri -
tâ ni ca con sen te que esta ab-rogação do arti go V do Tra ta do de 1654 se es -
ten de rá tam bém a Por tu gal, no caso que tenha lu gar a abo li ção da Inqui si -
ção na que le país por or dem de Sua Alte za Real e Prín ci pe Re gen te, e ge ral -
men te a to das as ou tras par tes dos do mí ni os de Sua Alte za Real, onde ve -
nha a abo lir-se para o fu tu ro aque le tri bu nal. 

ARTIGO  X

Sua Alte za Real o Prín ci pe Re gen te de Por tu gal, es tan do ple na -
men te con ven ci do da in jus ti ça e má po lí ti ca do co mér cio de es cra vo, e da
gran de des van ta gem que nas ce da ne ces si da de de in tro du zir e con ti nu a -
men te re no var uma es tra nha e fac tí cia po pu la ção para en tre ter o tra ba lho e
in dús tria nos seus do mí ni os do sul da Amé ri ca, tem re sol vi do de co o pe rar
com Sua Ma jes ta de Brí tâ ni ca na ca u sa da hu ma ni da de e jus ti ça, ado tan do os
mais efi ca zes me i os para con se guir em toda a ex ten são dos seus do mí ni os
uma gra du al abo li ção do co mér cio de es cra vos. E mo vi do por este prin cí pio, 
Sua Alte za Real o Prín ci pe Re gen te de Por tu gal se obri ga a que aos seus vas -
sa los não será per mi ti do con ti nu ar o co mér cio de es cra vos em ou tra al gu ma 
par te da cos ta da Áfri ca, que não per ten ça atu al men te aos do mí ni os de Sua
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Alte za Real, nos qua is este co mér cio foi já des con ti nu a do e aban do na do pe -
las po tên ci as e Esta dos da Eu ro pa que an ti ga men te ali co mer ci a vam; re ser -
va do con tu do para os seus pró pri os vas sa los o di re i to de com prar e ne go ci -
ar em es cra vos nos do mí ni os afri ca nos da Co roa de Por tu gal. Deve po rém
fi car dis tin ta men te en ten di do que as es ti pu la ções do pre sen te ar ti go não se -
rão con si de ra das como in va li dan do ou afe tan do de modo al gum os di re i tos 
da Co roa de Por tu gal aos ter ri tó ri os de Ca bin da e Mo lem bo, os qua is di re i -
tos fo ram em ou tro tem po dis pu ta dos pelo Go ver no de Fran ça, nem como
li mi tan do ou res trin gin do o co mér cio de aju da e ou tros por tos da Áfri ca (si -
tu a dos so bre a cos ta co mu men te cha ma da na lín gua por tu gue sa a Cos ta da
Mina), e que per ten cem, ou a que tem pre ten sões a Co roa de Por tu gal es -
tan do Sua Alte za Real o Prín ci pe Re gen te de Por tu gal re sol vi do a não re sig -
nar, nem de i xar per der as suas jus tas e le gí ti mas pre ten sões aos mes mos,
nem os di re i tos de seus vas sa los de ne go ci ar com es tes lu ga res, exa ta men te
pela mes ma ma ne i ra que eles até aqui o pra ti ca vam. 

ARTIGO XI

A mú tua tro ca das ra ti fi ca ções do pre sen te tra ta do se fará na Ci -
da de de Lon dres, den tro do es pa ço de qua tro me ses, ou mais bre ve se for
pos sí vel, con ta dos do dia da as si na tu ra do mes mo. 

Em tes te mu nho do que, nós aba i xo as si na dos, Ple ni po ten ciá ri os
de Sua Alte za Real o Prín ci pe Re gen te de Por tu gal e de Sua Ma jes ta de Bri tâ -
ni ca, em vir tu de dos nos sos res pec ti vos ple nos po de res, as si na mos o pre sen -
te tra ta do com os nos sos pu nhos, e lhe fi ze mos por o selo das nos sas ar mas. 

Fe i to na ci da de do Rio de Ja ne i ro, aos 19 de fe ve re i ro do ano de
Nos so Se nhor Je sus Cris to de 1810.

Con de de Linhares (L. S.) 

ARTIGOS SECRETOS

ARTIGO I

Sua Ma jes ta de Bri tâ ni ca se obri ga a em pre gar os seus bons ofí ci -
os e in ter po si ção para com a Por ta Oto ma na e as Re gên ci as de Argel, Tri po -
li e Tú nis, e em ge ral para com to dos os Esta dos da Cos ta da Bar ba ria, a fim
de que Sua Alte za Real o Prín ci pe Re gen te de Por tu gal pos sa con clu ir uma
paz jus ta e du rá vel com aque las po tên ci as, e que o co mér cio e na ve ga ção de 
seus vas sa los não seja por mais tem po in ter rom pi do ou ar ris ca do por atos
de hos ti li da de pra ti ca dos por qual quer da que les prín ci pes e po tên ci as, ou
por seus vas sa los. 
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ARTIGO II

Sua Ma jes ta de Bri tâ ni ca, de se jan do dar uma pro va da que la ami -
za de e con si de ra ção que ja ma is Sua Ma jes ta de de i xou de en tre ter para
com seu an ti go ali a do o Prín ci pe Re gen te de Por tu gal, se obri ga e pro me te
de em pre gar os seus bons ofí ci os e in ter po si ção para ob ter a res ti tu i ção à Co -
roa de Por tu gal dos ter ri tó ri os de Oli ven ça e Ju ru me nha, e igual men te,
quan do se ne go ci ar uma paz ge ral, de aju dar e apo i ar com toda a sua in -
fluên cia as ten ta ti vas que a Cor te de Por tu gal pos sa en tão fa zer, para pro cu -
rar o res ta be le ci men to dos an ti gos li mi tes da Amé ri ca Por tu gue sa, do lado
de Ca yen na, con for me a in ter pre ta ção que Por tu gal tem cons tan te men te
dado às es ti pu la ções do Tra ta do de Utrecht. 

Em re tri bu i ção des te si nal de ami za de da par te de Sua Ma jes ta de
Bri tâ ni ca, Sua Alte za Real o Prín ci pe Re gen te de Por tu gal se obri ga a co o -
pe rar efi caz men te na ca u sa da hu ma ni da de, tão glo ri o sa men te sus ten ta da
por Sua Ma jes ta de Bri tâ ni ca, pro i bin do es tri ta men te e abo lin do todo o co -
mér cio e trá fi co em es cra vos nos es ta be le ci men tos de Bis sau e Ca cheu; e
Sua Alte za Real pro me te mais ce der em ple na so be ra nia a Sua Ma jes ta de
Bri tâ ni ca os di tos es ta be le ci men tos de Bis sau e Ca cheu, por es pa ço de cin -
co en ta anos, com a con di ção de re ce ber uma ra zoá vel com pen sa ção em di -
nhe i ro, ou de ou tra ma ne i ra que se de ter mi nar para o fu tu ro en tre as duas 
cor tes; re ser van do con tu do para si o di re i to de re as su mir os di tos es ta be le -
ci men tos no fim do re fe ri do ter mo de cin qüen ta anos, e con ser van do para
os seus vas sa los a li ber da de de co mer ci a rem e tra fi ca rem com os di tos
es ta be le ci men tos em to dos qua is quer ar ti gos, à ex ce ção de es cra vos, cujo
co mér cio será para sem pre abo li do e pro i bi do, e não será re no va do de po is 
de fin do o ter mo men ci o na do de cin co en ta anos. Po rém deve fi car en ten -
di do que a exe cu ção da se gun da cláu su la des te ar ti go se cre to, que é a ces -
são de Bis sau e Ca cheu a Sua Ma jes ta de Bri tâ ni ca, deve de pen der in te i ra -
men te da exe cu ção da pri me i ra cláu su la que ele con tém, que é no caso da
ple na e in te i ra res ti tu i ção à Co roa de Por tu gal pela Co roa de Espa nha dos
ter ri tó ri os de Oli ven ça e Ju ru me nha, e no caso do res ta be le ci men to dos
an ti gos li mi tes da Amé ri ca Por tu gue sa do lado de Ca yen na; e con se qüen -
te men te que este ar ti go se cre to ou de ve rá ser exe cu ta do na sua to ta li da de e
em to das as suas par tes, ou fi car nulo e sem efe i to, no caso que as es ti pu la -
ções da pri me i ra cláu su la não se jam de vi da men te cum pri das. 

Con ve io-se e de cla rou-se que os pre sen tes Arti gos se cre tos te rão
a mes ma for ça como se fos sem atu al men te in se ri dos no pre sen te Tra ta do,
pa la vra por pa la vra, e que as suas ra ti fi ca ções se rão na for ma cos tu ma da
tro ca das no mes mo tem po e do mes mo modo. 

Em tes te mu nho do que, nós aba i xo as si na dos, ple ni po ten ciá ri os de
Alte za Real o Prín ci pe Re gen te de Por tu gal e de Sua Ma jes ta de Bri tâ ni ca em
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vir tu de dos nos sos res pec ti vos ple nos po de res, as si na mos os pre sen tes ar ti gos
se cre tos com os nos sos pu nhos, e lhe fi ze mos pôr o selo das nos sas ar mas. 

Fe i to na ci da de do Rio de Ja ne i ro, aos 19 de fe ve re i ro do ano de
Nos so Se nhor Je sus Cris to de 1810.

Con de de Li nha res (L. S.) 

In the Name of the Most Holy and Undi vi ded Tri nity. 
His Ro yal High ness the Prin ce Re gent of Por tu gal, and His Ma -

jesty ,the King of the Uni ted King dom of Gre at Bri ta in and Ire land, be ing im -
pres sed with a sen se of the ad van ta ge Which the two Crows have der ved
from the per fect lar mony and fri end ship, which have sub sis ted bet we en
Them du ring four cen tu ri es, in a man ner equally ho nou ra ble to the good
fa ith, mo de ra ti on and jus ti ce of both Par ti es; and re cog ni zing the im por tant 
and happy ef fects which The ir mu tu al al li an ce has pro du ced at the pre sent
cri sis, du ring which His Ro yal High ness the Prin ce Re gent of Por tu gal
(firmly at ta ched to the ca u se of Gre at Bri ta in, as well by His own prin ci ples, 
as by the exam ple of His Au gust Ances tors) has con ti nu ally re ce i ved from
His Bri tan nic Ma jesty the most ge ne rous and de sin te res ted sup port and
suc cour, both in Por tu gal, and in His ot her do mi ni ons, have de ter mi ned,
for the be ne fit of The ir res pec ti ve Sta tes and sub jects, to form a so lemn Tre -
aty of Fri end ship and Alli an ce, for which pur po se His Ro yal High ness the
Prin ce Re gent of Por tu gal, and His Ma jesty the King of the Uni ted King dom 
of Gre at Bri ta in and Ire land, have na med for The ir res pec ti ve Com mis si o -
ners and Ple ni po ten ti a ri es, to wit: His Ro yal High ness the Prin ce Re gent,
the rnost Illus tri ous and most Excel lent Lord, Dom Ro dri go de Sou sa Cou ti -
nho, Count of Li nha res, Lord of Pa yal vo. Com man der of the Order of
Christ, Grand Cross of the Order of Sa int Ben to, and of the Order of the To -
wer and Sword, One of His Ro yal High ness’s Coun cil of Sta te, and His
Prin ci pal Se cre tary of Sta te for the De par ta ments of Fo re ign Affa irs and
War; and His Bri tan nic Ma jesty, the most Illus tri ous and most Excel lent
Lord Percy Clin ton Sydney, Lord Vis count and Ba ron of Strang ford, One of
His Ma jesty’s most Ho nou ra ble Privy Coun cil, Knight of the Mi i li tary
Order of the Bath, Grand Cross os the Por tu gue se Order of the To wer and
Sword, and His Ma jesty’s Envoy Extra or di nary and Mi nis ter Ple ni po ten ti -
ary at the Court of Por tu gal, who, af ter ha ving duly ex char ged the ir res pec -
ti ve full po wers, have agre ed upon the fol lo wing Arti cles. 

ART. I

The re shall be a per pe tu al, firm and unal te ra ble fri end ship, de -
fen si ve al li an ce and strit and in vi o la ble uni on bet wen His Ro yal High ness
the Prin ce Re gent of Por tu gal, His heirs and suc ces sors, on the one part, and
His Ma jesty the King of the Uni ted King dom of Gre at Bri ta in and Ire land,
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His he irs and suc ces sors, on the ot her part; as also bet we en and amongst
The ir res pec ti ve King doms, Do mi ni ons, Pro vin ces, Coun tri es and Sub jects;
so that the High Con trac ting Par ti es shall cons tantly em ploy, as well The ir
al most at ten ti on, as all tho se me a ris which Almighty Pro vi den ce has put in
The ir po wer, for pre ser ving the pu blic tran quility and se cu rity, for ma in ta i -
ning The ir com mon in te rests, and for The ir mu tu al de fen ce and gua ran tee
aga inst every hos tí le at tack, the who le in con for mity to the Tre a ti es al re ady
sub sis ting bet we en the High Con trac ting Par ti es, the sti pu la ti ons of which,
so far as the po ints of al li an ce and fri end ship are con cer ned, shall re ma in in
en ti re for ce and vi gour, and shall be de e med to be re ne wed by the pre sent
Tre aty in the ir ful lest in ter pre ta ti on and ex tent. 

ART. II

In con se quen ce of the en ga ge ment con trac ted by the pre ce ding
Arti cle, the two Hig Con trac ting Par tie shall al ways act in con cert for the
ma in te nan ce of pe a ce and tran quil lity, and in case that eit her of Them
should be thre a te ned with a hos ti le at tack by any Po wer wha te ver, the ot -
her ahall employ its most car nest and ef fec tu al,good of fi ces, eit her for pre -
ven ting host iliti es, or for pro cu ring just and com ple te sa tis fac ti on to the in -
ju red party. 

ART. III

In con for mity with this de cla ra ti on, His Bri tan nic Ma jesty agress
to re new and con firm, and does he reby re new and con firm, to His Ro yal
High ness the Prin ce Re gent of Por tu gal, the en ga ge ment con ta i ned in the
sixth Arti cle of the Con ven ti on sig ned by The ir res pec ti ve Ple ni po ten ti a ri es
in Lon don, on the twenty se cond day of Octo ber, one thou sand eight hun -
dred and se ven, which Arti cle is he re un to sub jo i ned, with the omis si on
only of the words “pre vi ously to His de par tu re for Bra zil” which words im -
me di a tely fol lo wed the words “which His Ro yal High ness may es ta blish in
Por tu gal.” 

“The seat of the Por tu gue se Mo narchy be ing es ta blis hed in Bra -
zil, His Bri tan nic Ma jesty pro mi ses in His own na i ne, and in that of His
he irs and su cces sors, ne ver to ack now led ge as King of Por tu gal, any Prin ce, 
ot her than the heir and le gi ti ma te re pre sen ta ti ve of the Ro yal Hou se of Bra -
gan za; and His Ma jesty also en ga ges to re new and ma in ta in with the Re -
gency (which His Ro yal High ness may es ta blish in Por tu gal) the re la ti ons
of fri end ship which have so long uni ted the Crowns of Gre at Bri ta in and
Por tu gal.” 

And the two High Con trac ting Par ti es do also re new and con -
firm the ad di ti o nal Arti cles re la ting to the Island of Ma de i ra, sig ned in Lon -
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don on the six te enth day of March, one thou sand eight hun dred and eight,
and en ga ge fa ith fully to exe cu te such of them as re ma in to be exe cu ted. 

ART. IV

His Ro yal High ness the Prin ce Re gent of Por tu gal re news and
con firms to His Bri tan nic Ma jesty the en ga ge ment which has been made in
His Ro yal name, to make good all and se ve ral the los ses and de fal ca ti ons of 
pro perty sus ta i ned by the sub jects of His Britan nic Ma jesty, in con se quen ce
of the va ri ous me a su res which the Court of Por tu gal was un wil lingly obli ged 
to take in the month of No vem ber, one thou sand eight hun dred and se ven.
And this Arti cle is to be car ri ed into full ef fect, as soon as pos si ble, af ter the
ex chan ge of the ra tifi ca ti ons of the pre sent Tre aty. 

ART. V

It is agre ed, that in case it should ap pe ar that any los ses or Inju ri es 
in po int of pro perty have been sus ta i ned, eit her by the Por tu gue se Go verm -
nent, or by the sub jects of His Ro yal High ness the Prin ce Re gent of Por tu -
gal, in con se quen ce, of the sta te of pu blic af fa irs at the time of the ami ca bre
oc cu pa ti on of Goa by the tro ops of His Bri tan nic Ma jesty, the said los ses in ju -
ri es shall be duly in ves ti ga ted, and that upon due pro ol the re of they shall
be made good by the Bri tish Go vern ment. 

ART. VI

His Ro yal Hígh ness the Prin ce Re gent of Por tu gal pre ser ving a
gra te ful re mem bran ce of the ser vi ce and as sis tan ce, which His Crown and
Fa mily have re ce i ved from the Ro yal Navy of England, be ing con vin ced that
it has been by the po wer ful exer ti ons of that Navy in sup port of the rights
and in de pen den ce of Eu ro pe, that the most ef fec tu al bar ri er has hit her to been 
op po sed to the am bi ti on and in jus ti ce of ot her Sta tes; and de si ring to give a
pro of of con si den ce and per fect fri end ship to His true and an ci ent Ally the
King of the Uni ted King dom of Gre at Bri ta in and Ire land, is ple a sed to grant
to Eis Bri tan nie Ma jesty the pri vi le ge of ca us ting timber for the pur po se of
bu il ding slúps of war, to be pur cha sed and cut down in tha wo ods, fo rests
and cha ses of Bra zil (ex cep ting in the Ro yal fo rests which are ap po in ted for
the use of the Por tu gue se Navy) le get her with per mis si on to ca u se ships of
war to be bu ilt, equip ped or re pa i red wit hin the ports and har bours of that
Empi re, a pre vi ous ap pli ca ti on and no ti ce be ing made in asch ins tan ce (for
form’s sake) to the Court of Por tu gal, which shall imi ne di a tely ap po ínt an
Offi cer of the Ro yal Navy to as sist and at tend upon the se oc ca si ons. And it is 
ex pressly de cla red and pro mi sed that the se pri vi le ges shall sot be gran ted to
any ot her Na ti on or Sta te what so e ver. 
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 ART. VII

It is sti pu la ted and agre ed by the pre sent Tre aty, that if at any
time a squa dron or num ber of ships of war should be sent by eit her of the
High Con trac ting Par ti es for the suc cour and as sis tan ce of the ot her, the
party re ce i ving the suc cour and as sis tan ce shall, at its own pro per char ge
and ex pen se, fur nish the sald squa dron or ships of war (so long as they
may be ac tu ally em plo yed for its be ne fit, pro tec ti on or ser vi ce), with the ar -
ti cles of fresh beef, ve ge ta bles and fuel, in the same pro por ti on in which
tho se ar ti cles are usu ally sup pli ed to its own ships of war by the party so
gran ting the suc cour and as sis tan ce. And this agre e ment is de cla red to be re -
ci pro cally bin ding on each of the High Con trac ting Par ti es. 

ART. VIII

Whe re as it is sti pu la ted by for mer tre a ti es bet we en Por tu gal and
Gre at Bri ta in, that in tí mes of pe a ce the ships of war of the for mer Po wer,
that may be ad mit ted at any one time into any port be lon ging to the ot her,
shall not ex ced the num ber of six, His Ro yal High ness the Prin ce Re gent of
Por tu gal, con fi ding in the fa ith and per ma ne ney of His al li an ce With His
Bri ta nie Ma jesty, is ple a sed to abro ga te and an nul this res tri e ti on al to get -
her, and to de cla re, that hen ce for ward, any num ber of ships wha te ver, be -
lon ging to His Bri tan nic Ma jesty, may be ad mit ted at one time lnto any port 
be lon ging to Hís Ro yal High ness the Prín ce Re gent of Por tu gal. And it is
further sti pu la ted, that this pri vi le ge shall not be gran ted to any ot her Na ti on
or Sta te wha te ver, whet her ln re turn for any ot her equí va lent, or ln vír tue of
any sub se quent Tre aty or Agre e ment, it be ing so lely foun ded upon the prin ci -
pi es of une xam pled amity and con ti den ce, which have du ring so many ages
sub sis ted bet we en the Crowns of Por tu gal and Gre at Bri ta in. And ít is furt her
agre ed and sti pu la ted, that trans ports bona fide such, and ac tu ally em plo yed on 
the ser vi ce of eit her of the Righ Con trac ting Par ti es, shall be tre a ted wit hin the
ports of the ot her on the same fo o ting as if they were ships of war. 

His Bri tan nie Ma jesty does also agree on Ris part to per mit any
num ber of ships be lon ging to His Ro yo al High ness the Prin ce Re gent of Por tu -
gal to be ad mit ted at one time Into any port of His Bri tan nic Ma jesty’s do mi ni -
ons, and the re to re ce i ve suc cour and amis tan ce if ,ne ces sary, and be ot her wi se 
tre a ted as the ships of the most fa vou red Na ti on; this en ga ge ment be ing also
ré ci pro cal bet we en the two High Con trac ting Par ti es. 

ART. IX

The Inqui si ti on or Tri bu nal of the Holy of fi ce, not ha ving been
hit her to es ta blis hed or re cog ni zed in Bra zil, Ris Ro yal High ness the Prin ce
Re gent of Por tu gal, gui ded by an en ligh te ned and li be ral po licy, ta kes the
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op por tu nity af for ded by the pre sent Tre aty, to de cla re spon ta ne ously in His 
own name, and in that of Hist he irs and suc ces sors, that the Inqui si ti on
shall ne ver he re af ter be es ta blis hed in the South Ame rí can do mi ni ons of the 
Crown of Por tu gal. And His Bri tan nie Ma jesty, in con se quen ce of this
decla ra ti on on the part of His Ro yal High ness the Prin ce Re gent of Por tu gal 
does on His part en ga ge and de cla re that the Arti cle V of the Tre aty of 1654, in
vir tue of which cer ta in exemp ti ons from the aut ho rity of the Inqui si ti on are
exclu si vely gran ted to Bri tísh sub jects, shau be con si de rei as null and ha ving
no ef fect in the South Ame ri can do mi ni ons of the Crown of Por tu gal. 

And His Britanníc Majesty consents that this abrogation of the
Article V of the Treaty of 1654 shall also extend to Portugal, upon the
abolition of the Inquisítion in that country, by the command of Ris Royal
Hingliness the Prince Regent, and generally to ali other parts of His Royal
Highness’s dominions, where He may hereafter abolish that Tribunal. 

ART. X

His Ro yal High ness the Prin ce Re gent of Por tu gal, be ing fully
con vin ced of the ín jus ti ce and im po licy of the sla ve tra de, and of the gre at
di sad van ta ges which ari se from the ne ces si te of in tro du cing and con ti nu -
ally re ne wing a fo re ign and fac ti ti ous po pu la ti on for the pur po se of la bour
and in dustry wit hin His South Ame ri can do mi ni ons, has re sol ved to co o pe -
ra te with His Bri tan nie Ma jesty in the ca u se of hu ma nity and jus ti ce, by
adop ting the most ef fi ca ci ons me ans for brin ging about a gra du al abo li ti on
of the sla ve tra de throug hout the who le of His do mi ni ons. And ac tu a ted by
this prin ci ple, His Ro yal High ness the Prin ce Re gent of Por tu gal en ga ges,
that His sub jects shall not be per mit ted to carry on the sla ve tra de on any
part of the Co ast of Afri ca, not ac tu ally be lon ging to Ris Ro yal High ness’s
do mi ni ons, in which that tra de has been dis con ti nu ed and aban do ned by
the Po wers and Sta tes of Eu ro pe which for merly tra ded the re, re ser ving ho -
we ver to ibs own sub jects the right of pur cha sing and tra díng in sla ves wit -
hin the Afri can do mi ni ons of the Crown of Por tu gal. It is ho we ver to be dis -
tinctly an ders to o od, that the sti pu la ti ons of the pre sent Arti cle are not to be
con si de rei as in va li da ting or ot her wi se af fec ting the rights of the Crown of
Por tu gal to the ter ri to ri es of Ca bin da and Mo lem bo (which rights have for -
merly been ques ti o ned by the Go vern ment of Fran ce), nor as li mi ting or
res tra i ning the com mer ce of Aju da and ot her ports In Afri ca (si tu a ted upon
the Co ast com monly cal led in the Por tu gue se lan gua ge, the Cos ta da Mina),
be lon ging to, or ela i med by the Crown of Por tu gal, His Ro yal High ness the
Prin ce Re gent of Por tu gal be ing re sol ved not to re sign nor fo re go His just
and le gi ti ma te pre ten si ons the re to, nor the rights of His sub jects to tra de
with tho se pla ces, exactly in the same man ner as they have hit her to done. 
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ART. XI

The mutual exchange of ratifications of the present Treathy shall
take place ln the City of London wíthin the apace of four months, or sooner
if possibie, to be computed from the day of the signature thereof. 

In witness whereof, we the undersigned, Plenipotentiaries of lus
Royal Highness the Prince Regent of Portugal and of Ris Britannie Maiesty,
in virtue of our respective full powers, have sígned the present Treaty with
our hands, and have caused the seals of our arms to be set thereto. 

Done in the City of Rio de Janeiro, on the l9.th day of February,
in the year of Our Lord, 1810.

Strang ford (L. S.).

SECRET ARTICLES

ART. I

His Bri tan nic Ma jesty en ga ges to em ploy His good of fi ces and in -
ter po si ti on with the Otto man Port and with the Re gen ci es of Algíers, Trí po li
and Tu nis, and ge ne rally with ali Sta tes upon the Co ast of Bar bary, to the
end that His Ro yal High ness the Prin ce Re gent of Por tu gal may be ena bled
to con clu de a just and las tíng pe a ce with tho se Po wers, and that the com mer -
ce and na vi ga ti on of His Ro yal High nes s’s sub je ets be not any lon ger in ter -
rup ted or en dan ge red by acts of hos ti lity on the part eit her of tho se Prin ces
and Po wers, or of the ir sub jects. 

ART. II

His Bri tan nie Ma jesty de si rous to give a pro of of that fri end ship
and regard for His an ci ent Ally the Prin ce Re gent of Por tu gal, which His
Ma jesty has ne ver eca sed to en ter ta ín, en ga ges and pro mi ses to em ploy His
good of fi ces and in ter po si ti on to ob ta ín the res ti tu ti on to the Crown of Por -
tu gal of the Ter rito ri es of Oli ven ça and Ju ru me nha, and also, whe ne ver a
ge ne ral pe a ce shall be ne go tla ted, to aid and sup port wíth ali Ilis in flu en ce
the en de a vours which may then be made by the Court of Por tu gal, to pro -
cu re the re es ta blish ment of the an ci ent li mits of Por tu gue se Ame ri ca on the
side of Ca yer me, ae cor ding to the in ter pre ta ti on which Por tu gal has cons -
tantly gi ven to the stipu la ti ons of the Tre aty of Utrecht.

And in re turn for this mark of fri end ship on the part of His Bri -
tan nic Ma jesty, His Ro yal High ness the Prin ce Re gent of Por tu gal en ga ges
to co o pe ra re efec tu ally in the ca u se of hu ma nity, so glo ri ously sus ta i ned by
Ris Bri tan nic Ma jesty, by strictly prohl bi ting and en ti rely aboll shing all tra de
and traf fie ln sta ves, ín and at the Set tle ments of Bi mau and Ca cheu; and
Ris Ro yal ibg hness does mor co ver pro nil se to cede the said Set tle ments of
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Bis sau and Ca cheu to His Bri tan nic Ma jesty in full so ve re ignty for the apa ce 
of fifty ye ars, in con si de ra ti on of re ceving a re a so na ble com pen sa ti on in
mo ney, or ot her wi se, to be de ter mi ned he re af ter bet we en the two Courts;
re serving ho we ver to Him self the right of re su ming pos ses si on of the sald
set tle ments aí the ex pi ra ti on of the said ter ra of lifty ye ars, and re ta i ning for 
His sub jects the liberty of tra ding and traf fi e king wíth the sald set tle ments
in ali ar ticles what so e ver, ex cep ting sla ves, whích com mi er ce is to be abo lís -
hed and pro hi bi ted for ever, nor is it to be re ne wed af ter the ex pi ra ti on of
the abo ve-men ti o ned term of fifty ye ars. But it la to be un ders to od, that the
exe cu ti on of the sec ond cla u se of this se cret Arti cle, that is, the ces si on of
Bis sau and Ca cheu to His Brí tan nic Ma jesty, is to de pend en ti rely upon the
exe cu ti on of the first cla u se the re of, that is, upon the full and en ti re res ti tu -
ti on to the Crown of Por tu gal, by the Crown of Spa in, of the Ter ri to ri es of
Oli ven ça and Ju ru me nha, and upon the re es ta blish ment of the an ci ent li -
míts of Por tu gue se Ame ri ca on the side of Ca yen ne; and con se quently that
this se cret Arti cle is eit her to be exe cu ted to tally and ln ali it’s parts, or to
re ma in null and void, in case the stip ti la ti ons of the first cla u se of it should
not be duly ful fíl led. 

It is agre ed and de cla red, that the pre sent se cret Arti cles shau
have the same for ce and va lue as il they were ac tu ally inser ted in the pre -
sent Tre aty, word for word, and the ra ti fi ca ti ons the re of shall be duly ex -
chan ged at the same time and in the same form. 

In wit ness whe re of, we the un der sig ned, Ple ni po ten ti a ri es of His 
Ro yal High ness the Prin ce Re gent of Por tu gal and of His Bri tan nic Ma jesty,
in vir tue of our res pec ti ve full po wers, have sig ned the pre sent se cret Arti -
cles with our hands, and have ca u sed the se als of our arms to be set the re to. 

Done in the City of Rio de Ja ne i ro, on the l9.th day of Fe bru ary,
in the year of Our Lord, 1810. 

Strang ford (L. S.) 

Extra í do da Se cre ta ria de Esta do dos Ne gó ci os Estran ge i ros. Não cons ta nº do li vro, fo lha, etc.
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39
CONVENÇÃO DE COMÉRCIO E NAVEGAÇÃO, POR PORTUGAL

 E A GRÃ-BRETANHA – ESTABELECIMENTO 
DE PAQUETES (19 FEVEREIRO 1810)

Con ven ção en tre o Prín ci pe Re gen te, D. João, de Por -
tu gal, e Jor ge III, Rei da Grã-Bretanha, so bre o es ta be -
le ci men to de pa que tes en tre os do mí ni os de Por tu gal e
da Grã-Bretanha, as si na da no Rio de Ja ne i ro em 19 de
fe ve re i ro de 1810, e ra ti fi ca da por par te de Por tu gal,
em 26 do dito mês, e da Grã-Bretanha, em 18 de ju nho 
de 1810.

Sen do ne ces sá rio para o ser vi ço pú bli co das cor tes de Por tu gal e da
Grã-Bre ta nha, e para as re la ções co mer ci a is dos seus res pec ti vos vas -
sa los, que se es ta be le çam pa que tes en tre os do mí ni os de Por tu gal e a 

Grã-Bre ta nha; e sen do, além dis so, con ve ni en te que se con clua para este fim 
um ar ran ja men to de fi ni ti vo so bre os prin cí pi os de exa ta re ci pro ci da de, que
as duas Co ro as têm re sol vi do ado tar por base das suas mú tu as re la ções; os
aba i xo as si na dos, ple ni po ten ciá ri os de Sua Alte za Real o Prín ci pe Re gen te
de Por tu gal e de Sua Ma jes ta de el-rei do Re i no Uni do da Grã-Bre ta nha e
Irlan da, ten do tro ca do os seus res pec ti vos ple nos po de res, e achan do-os em 
boa e de vi da for ma, con vi e ram nos ar ti gos se guin tes: 

ARTIGO I

Sa i rá de Fal mouth para o Rio de Ja ne i ro um pa que te em cada
mês. Sua Alte za Real o Prín ci pe Re gen te de Por tu gal se re ser va o di re i to de
para o fu tu ro es ta be le cer pa que tes en tre os ou tros por tos do Bra sil e a
Grã-Bretanha, se o es ta do do co mér cio o re que rer. 



ARTIGO II

As ma las se fe cha rão em um de ter mi na do dia, as sim em Lon dres 
como no Rio de Ja ne i ro. 

ARTIGO III

Os pa que tes to ca rão na Ma de i ra na sua pas sa gem para o Rio de 
Ja ne i ro. Eles não an co ra rão ali, nem se de mo ra rão mais tem po do que
aque le que for ab so lu ta men te ne ces sá rio para en tre ga rem e re ce be rem as
ma las. 

ARTIGO IV

Os pa que tes se rão por ago ra em bar ca ções bri tâ ni cas, na ve ga das,
con for me as leis da Grã-Bre ta nha. Po rém, Sua Alte za Real o Prín ci pe Re gen te 
de Por tu gal se re ser va o di re i to de es ta be le cer para o fu tu ro pa que tes bra si -
le i ros ou por tu gue ses.

ARTIGO V

Os pa que tes se rão con si de ra dos e tra ta dos como em bar ca ções
mer can tes. Eles se rão por con se qüên cia su je i tos à vi si tas dos ofi ci a is e
guar das da al fân de ga, tan to no Rio de Ja ne i ro como em ou tro qual quer por to 
dos do mí ni os de Por tu gal, en tre o qual e os do mí ni os bri tâ ni cos se ha jam de 
es ta be le cer pa que tes. Po rém eles não se rão obri ga dos a dar en tra da na al -
fân de ga, nem a se guir as ou tras for ma li da des pra ti ca das pe las em bar ca ções 
mer can tes. 

ARTIGO VI

As duas Al tas Par tes Con tra tan tes se obri gam re ci pro ca men te a 
fa zer to dos os es for ços para preve nir que se faça por via dos pa que tes co -
mér cio de con tra ban do, par ti cu lar men te de di a man tes, pau bra sil, ouro em
pó, ur ze la e ta ba co ma nu fa tu ra do. Elas tam bém se obri gam a pre ve nir,
quan to for pos sí vel a ile gal co le ção e con du ção de car tas. 

ARTIGO VII

Per mi tir-se-á que um agen te bri tâ ni co para os pa que tes re si da no 
Rio de Ja ne i ro, ou em qual quer ou tro por to dos do mí ni os de Por tu gal, en tre 
o qual e os do mí ni os bri tâ ni cos se hou ve rem de es ta be le cer pa que tes para o 
fu tu ro. As ma las para os do mí ni os bri tâ ni cos se pron ti fi ca rão ex clu si va -
men te na casa de sua ad mi nis tra ção, e tam bém re ce be rá e ad mi ti rá ne las as
car tas da que les vas sa los por tu gue ses que qui se rem man dá-las à sua ad mi -
nis tra ção. A che ga da dos pa que tes ao Rio de Ja ne i ro, ou ao por to do seu
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des ti no, o agen te bri tâ ni co en tre ga rá as ma las, que ele trou xer, àque la pes soa
que o go ver no por tu guês no me ar para as re ce ber, do mes mo modo que se
pra ti ca va an ti ga men te em Lis boa. 

ARTIGO VIII

O go ver no por tu guês terá o di re i to de im por por te em to das as
car tas vin das dos do mí ni os bri tâ ni cos para os de Por tu gal. 

ARTIGO IX

O por te das car tas en vi a das ou re ce bi das da Grã-Bretanha e do
Bra sil de ve rá ser por ago ra do va lor de três shil lings e oito pen ces es ter li nos
da mo e da bri tâ ni ca por uma sim ples carta, e nes ta pro por ção pelo du plo ou
tri plo das car tas. Obser var-se-ão as mes mas re gras que se pra ti ca vam an ti -
ga men te em Lis boa, re la ti va men te às car tas des ti na das para a Ma ri nha e
Exér ci to de Sua Ma jes ta de Bri tâ ni ca; e em Ingla ter ra se con ce de rão igua is
isen ções em fa vor das car tas per ten cen tes aos ma ri nhe i ros e sol da dos de
Sua Alte za Real o Prín ci pe Re gen te de Por tu gal.

ARTIGO X

As car tas e os des pa chos con du zi dos pe los pa que tes aos en vi a -
dos ou mi nis tros das duas cor tes, e sen do bona fide para o ser vi ço dos seus
res pec ti vos so be ra nos, não pa ga rão por te. Far-se-á no Cor re io Ge ral Bri tâ ni -
co uma re gu la ção para dar efe i to a esta es ti pu la ção, e para fi xar o peso e nú -
me ro das car tas e des pa chos, que de vem ser isen tos de por te em vir tu de do
pre sen te ar ti go. 

ARTIGO XI

De po is da che ga da do pa que te ao Rio de Ja ne i ro, o en vi a do ou
mi nis tro de Sua Ma jes ta de Bri tâ ni ca fi xa rá o dia em que o re fe ri do pa que te
vol ta rá para a Ingla ter ra, re ser van do so men te a si o di re i to de pro lon gar
mais o pe río do as sim fi xa do, no caso de jul gar que o ser vi ço de Sua Ma jes -
ta de o exi ge, e aten den do, quan to for pos sí vel, a qual quer re qui si ção para
este fim, que lhe for fe i ta por par te do go ver no por tu guês. E os pa que tes
du ran te a sua es ta da nos por tos ou ba ías de Sua Alte za Real o Prín ci pe
Re gen te se rão con si de ra dos como de ba i xo da es pe ci al pro te ção do en vi a do
ou mi nis tro de Sua Ma jes ta de bri tâ ni ca, da mes ma for ma como os seus cor re i os
ou ex pres sos. 

ARTIGO XII

Os prin cí pi os ge ra is da pre sen te con ven ção se rão apli cá ve is a
to dos os pa que tes que se hou ve rem para o fu tu ro de es ta be le cer en tre a
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Grã-Bre ta nha e qual quer por to ou por tos nos do mí ni os de Sua Alte za Real
o Prín ci pe Re gen te de Por tu gal, não es pe ci fi ca da men te men ci o na dos na
pre sen te con ven ção. 

ARTIGO XIII

A pre sen te con ven ção será de vi da men te ra ti fi ca da, e a mú tua
tro ca das ra ti fi ca ções se fará na ci da de de Lon dres den tro do es pa ço de
qua tro me ses ou mais bre ve, se for pos sí vel, con ta dos do dia da as si na tu ra
da pre sen te con ven ção. 

Em tes te mu nho do que, nós aba i xo as si na dos, ple ni po ten ciá ri os
de Sua Alte za Real o Prín ci pe Re gen te de Por tu gal e de Sua Ma jes ta de bri tâ -
ni ca, em vir tu de dos nos sos res pec ti vos ple nos po de res, as si na mos a pre -
sen te con ven ção, e lhe fi ze mos pôr os se los das nos sas ar mas. 

Fe i ta na ci da de do Rio de Ja ne i ro, aos 19 de fe ve re i ro do ano de
Nos so Se nhor Je sus Cris to de 1810.

Con de de Li nha res (L. S.) 

It be ing ne ces sary for the pu blic ser vi ce of the Courts of Por tu gal 
and Gre at Bri ta in, and for the com mer ci al in ter cour se of the ir res pec ti ve
sub jects, that Pac kets should be es ta blis hed bet we en the do mi ni ons of Por -
tu gal and Gre at Bri ta in; and it be ing mo re o ver ex pe di ent that a de fi ní ti ve
ar ran ge ment for that pur po se should be con clu ded upon the prin ci ples of
exact re ci pro city, which the two Crowns have re sol ved to adopt as the ba sis 
of the ir mu tu al re la ti ons; the un der sig ned, Ple ni po ten ti a ri es of His Ro yal
High ness the Prin ce Re gent of Por tu gal and of His Brí tan nic Ma jesty the
King of the Uni ted King dom of Gre at Bri ta in and Ire land, ha ving ex chan -
ged the ir res pec ti ve full po wers, and ha ving found them to be in good and
due form, have agre ed upon the fol lo wing Arti cles: 

ART. I

A Pac ket shall sail from Fal mouth to Rio de Ja ne i ro once in
every month. His Ro yal High ness the Prin ce Re gent of Por tu gal re ser ves
to Him self the right of he re af ter es ta blis hing Pac kets bet we en the ot her
Bra zi li an ports and Gre at Bri ta in, should the sta te of com mer ce re qui re
them. 

ART. II

The ma ils shall be made up on a fi xed day both in Lon don and
Rio de Ja ne i ro. 
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ART. III

The Pac kets are to touch at Ma de i ra on the ir pas sa ge to Rio de
Ja ne i ro. They are not to an chor the re, nor re ma in any lon ger time than that
which may be ab so lu tely ne ces sary for de li ve ring and re ce i ving the ma ils. 

ART. IV

The Pac kets are at pre sent to be Bri tish ves sels, na vi ga ted ac cor -
ding to the laws of Gre at Bri ta in. But His Ro yal High ness the Prin ce Re gent
of Por tu gal re ser ves to Him self the right of he re af ter es ta blis hing Bra zi li an
or Por tu gue se Pac kets.

ART. V

The Pac kets are to be con si de red and tre a ted as mer chant ves -
sels. They are con se quently to be sub ject to the vi sits of the Offi cers and
Gu ards of the Cus toms at Rio de Ja ne i ro, or at any ot her port of the do mi -
ni ons of Por tu gal, bet we en which and the Bri tish do mi ni ons Pac kets may
he re af ter be es ta blis hed. But they are not to be obli ged to make entry at the
Cus tom-Hou se, nor fol low the ot her forms prac ti sed by mer chant ves sels. 

ART. VI

The two High Con trac ting Par ti es en ga ge re ci pro cally to en de a -
vour to pre vent con tra band tra de from be ing car ri ed on by me ans of the
Pac kets par ti cu larly that of di a monds, Bra zil wood, gold dust, ur ze la, and
to bac co in the form of snuff. They do also en ga ge to pre vent, as far as pos -
si ble, the il le gal col lec ti on or con ve yan ce of let ters. 

ART. VII

A Bri tish Agent for the Pac kets is to be Pe mit ted to re si de at Rio
de Ja ne i ro, or at any ot her port wit hin the do mi ni ons of Por tu gal, bet we en
which and the Bri tish do mi ni ons Pac kets may he re af ter be es ta blis hed. The
ma ils for the Bri tish do mi ni ons are to be made up ex clu si vely at his Offi ce,
and he is also to re ce i ve and to ad mit into tho se ma ils 1et ters of such Por tu -
gue se sub jects as shall cho o se to send them to his Offi ce. And on the ar ri val
of the Pac ket at Rio de Ja ne i ro, or at the port of its des ti na ti on, the Bri tish
Agent is to de li ver the ma ils brought by it to such per son as shall be ap po in -
ted by the Por tu gue se Go vern ment to re ce i ve them, in the same man ner as
was for merly prac ti sed at Lis bon. 

ART. VIII

The Por tu gue se Go vern ment will have a right to de mand pos ta ge
on all let ters brought from the do mi ni ons of Gre at Bri ta in te tho se of Por tu gal. 
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ART. IX

The pos ta ge of let ters to and from Gre at Bri ta in and Bra zil is to
be for the pre sent at the rate of three shil lings and eight pen ce ster ling in
Bri tish mo ney for a sin gle let ter, and in that pro por ti on for dou ble and tre -
ble let ters. The same ru les shall be ob ser ved res pec ting let ters for His Bri -
tan nic Ma i esty’s Navy and Army as were prac ti sed for merly at Lis bon; and
in England, re ci pro cal exemp ti ons shall also be gran ted in fa vour of the let -
ters be lon ging to the sa i lors and sol di ers of His Ro yal High ness the Prin ce
Re gent of Por tu gal. 

ART. X

The let ters and dis pat ches brought by the Pac kets to the Envoys
or Mi nis ters of the two Courts, and be ing bonâ fide for the ser vi ce of the ir
res pec ti ve So ve re ingns, shall not be char ged with pos ta ge. A re gu la ti on
shall be made at the Bri tish Ge ne ral Post Offi ce for the pur po se of carr ying
this sti pu la ti on into ef fect, and of fi xing the whe ight and num ber of the let -
ters and dis pat ches, which are to be exemp ted from pos ta ge in vir tue of the
pre sent Arti cle. 

ART. XI

After the ar ri val of a Pac ket at Rio de Ja ne i ro, His Bri tan nic Ma -
jesty’s Envoy or Mi nis ter shall fix a day for the re turn to England of the
said Pac ket, re ser ving to him self the sole right of furt her pro lon ging the
pe ri od so fi xed, in case he should Jud ge that His Ma jesty’s ser vi ce should
re qui re it pa ying at ten ti on, as far as may be pos si ble, to any re quest for
furt her de lay on the part of the Por tu gue se Go vern ment. And the Pac kets
du ring the ir stay in the ports or har bours of His Ro yal High ness the Prin ce
Re gent are to be con si de red as un der the spe ci al pro tec ti on of His Bri tan -
nic Ma i esty’s Envoy or Mi nis ter, in the same man ner as His cou ri ers or
mes sen gers.

ART. XII

The ge ne ral prin ci ples of the pre sent Con ven ti on are to be ap pli ed 
to all Pac kets that may he re af ter be es ta blis hed bet we en Gre at Bri ta in and
any port or ports int he do mi ni ons of his Ro yal High ness the Prin ce Re gent
of Por tu gal, not spe ci fi cally men ti o ned in the pre sent Con ven ti on.

ART. XIII

The pre sent Con ven ti on shall be duly ra ti fi ed, and the mu tu al
ex chan ge of ra ti fi ca ti ons shall take pla ce in the City of Lon don, wit hin the
spa ce of four months, or so o ner if lt be pos si ble, to be com pu ted from the
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day of the sig na tu re of the pre sent Con ven ti on. In wit ness whe re of, we the
un der sig ned, Ple ni po ten ti a ri es of His Ro yal High ness the Prin ce Re gent of
Por tu gal an of His Bri tan nic Ma jesty, by vir tue os our re pec ti ve full po wers, 
have sig ned the pre sent Con ven ti on, and have ca u sed the se als of our arms
to be an ne xed the re to. Done in the City of Rio de Ja ne i ro, on the 19th day of 
Fe bru ary, in the year of Our Lord, 1810. 

Strang ford (L. S.) 

Extra í do de Le gis la ção Bra si le i ra, ou Co le ção Cro nol ógi ca da Leis, De cre tos, Re so lu ções de Con sul ta,
Pro vi sões, etc., etc., do Império do Bra sil, des de o ano de 1808 até 1831. Rio de Ja ne i ro, Tip. Imp. e
Const. de J. Vil le ne u ve e Comp., Tomo 1, 1836. Págs. 2-4.
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40
ABERTURA DOS PORTOS (SEGUNDO ATO) –

DECRETO DO PRÍNCIPE D. JOÃO
 (18 JUNHO 1814) 

Haven do os vi go ro sos e unâ ni mes es for ços das po tên ci as ali a das
ob ti do fe liz men te, com o fa vor da di vi na pro vi dên cia, os mais
glo ri o sos e ex tra or di ná ri os su ces sos, que fi ze ram ime di a ta men te 

ces sar as hos ti li da des con tra a Fran ça, e que ren do eu que os meus fiéis vas -
sa los pos sam em con se qüên cia go zar quan to an tes do gran de bem e van ta -
gens de uma fran ca co mu ni ca ção com to das as na ções: sou ser vi do or de nar, 
que nos por tos dos meus Esta dos não se im pe ça mais, des de a data des te
meu real de cre to, a en tra da dos na vi os de quaisquer na ções que a eles vi e -
rem, nem se em ba ra ce a saída das em bar ca ções na ci o na is que se hou ve rem
de des ti nar para os por tos de al gu mas de las; an tes se fa ci li tem, quan to for
pos sí vel, to das as re la ções ami gá ve is e de re cí pro co in te res se que se ha jam
de es ta be le cer en tre os res pec ti vos pa í ses. A mesa do de sem bar go do Paço o 
te nha as sim en ten di do e faça pu bli car, re me ten do este por có pia às es ta ções 
com pe ten tes, e afi xan do-o por edi ta is. 

Pa lá cio do Rio de Ja ne i ro, em 18 de ju nho de 1814. – Com a
ru bri ca do Prín ci pe Re gen te nos so se nhor. 

Extra í do de Le gis la ção Bra si le i ra, ou Co le ção Cro noló gi ca da Leis, De cre tos, Re so lu ções de Con sul ta,
Pro vi sões, etc., etc., do Império do Bra sil, des de o ano de 1808 até 1831. Rio de Ja ne i ro, Tip. Imp. e
Const. de J. Vil le ne u ve e Comp., Tomo II, 1837. Pág. 111.



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41
ELEVAÇÃO DO BRASIL À CATEGORIA 

DE REINO – CARTA DE LEI DO PRÍNCIPE
D. JOÃO (18 DEZEMBRO 1815)

Dom João por gra ça de Deus Prín ci pe Re gen te de Por tu gal e dos
Algar ves da quém e da lém-mar, em Áfri ca, de Gu i né, e da Con -
quis ta, Na ve ga ção e Co mér cio da Etió pia, Ará bia, Pér sia, e da

Índia etc. Faço sa ber aos que a pre sen te car ta de lei vi rem, que ten do cons -
tan te men te em meu real âni mo os mais vi vos de se jos de fa zer pros pe rar os
Estados, que a Pro vi dên cia Di vi na con fi ou ao meu so be ra no re gi me e dan do
ao mes mo tem po a impor tân cia de vi da à vas ti dão e lo ca li da de dos meus
domí ni os da Amé ri ca, à có pia e va ri e da de dos pre ci o sos ele men tos de
riqueza que eles em si con têm e ou tros em re co nhe cen do quan to seja van ta -
jo sa aos meus fiéis vas sa los em ge ral uma per fe i ta união e iden ti da de en tre
os meus re i nos de Por tu gal, e dos Algar ves, e os meus do mí ni os do Bra sil,
eri gin do es tes àque la gra du a ção e ca te go ria po lí ti ca, que pe los so bre di tos
pre di ca dos lhes deve com pe tir, e na qual os di tos meus do mí ni os já fo ram
con si de ra dos pe los ple ni po ten ciá ri os das po tên ci as que for ma ram o Con -
gres so de Vi e na, as sim no Tra ta do de Ali an ça con clu í do aos oito de abril do 
cor rente ano, como no tra ta do fi nal do mes mo con gres so: sou por tan to ser vi -
do, e me praz orde nar o se guin te: 

1 – Que dada a pu bli ca ção des ta car ta de lei o Esta do do Bra sil 
seja ele va do à dig ni da de, pre e mi nên cia, e de no mi na ção de re i no do Bra sil. 

2 – Que os meus re i nos de Por tu gal, Algar ves, e Bra sil for mem
dora em di an te um só e úni co re i no de ba i xo do tí tu lo de re i no uni do de
Por tu gal, e do Bra sil, e Algar ves. 

3 – Que aos tí tu los ine ren tes à Co roa de Por tu gal, e de que até
agora hei fe i to uso, se subs ti tua em to dos os di plo mas, car tas de leis, al va rás,
pro vi sões, e atos pú bli cos, o novo tí tu lo de Prín ci pe Re gen te do Reino Uni do



de Por tu gal, e do Bra sil e Algar ves da quém e da lém-mar, em Áfri ca, de
Gu i né, e da Con quis ta, Na ve ga ção e Co mér cio da Etió pia, Ará bia, Pér sia, e
da Índia. 

E esta se cum pri rá, como nela se con tém pelo que man do a uma
e ou tra mesa do De sem bar go do Paço e da Cons ciên cia e Ordens, pre si den te
do meu Real Erá rio, re ge do res das Ca sas da Su pli ca ção, con se lhos da Mi -
nha Real Fa zen da, e mais tri bu na is do re i no uni do, go ver na do res das Re la -
ções de Por to, Ba hia e Ma ra nhão, go ver na do res e ca pi tães-ge ne ra is, e mais
go ver na do res do Bra sil, dos meus do mí ni os ul tra ma ri nos, e a to dos os mi -
nis tros de Jus ti ça, e mais pes so as, a quem per ten cer o co nhe ci men to e exe -
cu ção des ta car ta de lei, que a cum pram e guar dem, e fa çam in te i ra men te
cum prir e guar dar, como nela se con tém, não obs tan te qua is quer leis, al va -
rás, re gi men tos, de cre tos, ou or dens em con trá ri os, por que to das hei por
der ro ga das para este ofí cio so men te como se de les fi zes se ex pres sa e in di vi -
du al men ção, fi can do aliás sem pre em seu vi gor. E ao Dou tor To más Antô -
nio de Vi la no va Por tu gal, de meu con se lho, de sem bar ga dor do Paço, e chan -
ce ler-mor do Bra sil, man do que a faça pu bli car na chan ce la ria, e que dela se 
re me tam có pi as a to dos os tri bu na is, ca be ças de co mar cas, e vi las des te re i no
do Bra sil: pu bli can do-se igual men te na chan ce la ria-mor do re i no de Por tu -
gal re me ten do-se tam bém as re fe ri das có pi as às es ta ções com pe ten tes: re -
gis tran do-se em to dos os lu ga res, onde se cos tu mam re gis trar se me lhan tes
car tas: e guar dan do-se a ori gi nal no Real Arqui vo, onde se guar dam as mi -
nhas leis, e al va rás, re gi men tos, car tas, e or dens des te re i no do Bra sil. Dada
no Pa lá cio do Rio de Ja ne i ro, aos de zes se is de de zem bro de mil oi to cen tos e
quin ze. 

Uma ru bri ca com guar da do prín ci pe D. João VI – 
Uma ass. Mar quês de Aguiar. 
Car ta de lei, pela qual Vos sa Alte za Real há por bem ele var este

Esta do do Bra sil à gra du a ção e ca te go ria de re i no e uni-lo aos seus re i nos de
Por tu gal e dos Algar ves de ma ne i ra que for mem um só cor po po lí ti co de -
ba i xo do tí tu lo de re i no uni do de Por tu gal e do Bra sil e Algar ves – tudo na
for ma aci ma de cla ra da. 

Para Vos sa Alte za Real ver. 
Re gis tra da nes ta Se cre ta ria de Esta do dos Ne gó ci os do Bra sil no 

L.º 2.º de leis, al va rás, e Car tas Ré gi as à fl. 69. Rio de Ja ne i ro, em 16 de de -
zem bro de 1815. 

Uma ass. Ma nuel Ro dri gues Ga me i ro Pes soa. 
Uma ass. To más Antô nio de Vi la no va Por tu gal.
Foi pu bli ca da esta car ta de lei nes ta chan ce la ria-mor no re i no

do Bra sil, Rio de Ja ne i ro, 16 de de zem bro de 1815.
Uma ass. José Ma ria Ra po so de Sou sa.
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Re gis tra da na chan ce la ria-mor do re i no do Bra sil à fl. 36 L.º 2.º
das leis, al va rás e car tas ré gi as. Rio de Ja ne i ro, 16 de De zem bro de 1815. 

Uma ass. José Le o cá dio do Vale.
Não paga selo por não de ver. Rio de Ja ne i ro, 16 de De zem bro de

1815. 
Uma ass. Drum mond.
Uma ass. Ma nu el Ro dri gues Ga me i ro Pes soa a fez.

Extra í do do Arqui vo Na ci o nal. Có di ce 737.
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42
CRIAÇÃO DA ESCOLA REAL DE CIÊNCIAS 

(12 AGOSTO  1816)

Aten den do ao bem co mum que pro vém aos meus fiéis vas sa los de
se es ta be le cer no Bra sil uma Esco la Real de Ciên ci as, Artes e Ofí -
ci os, em que se pro mo va e di fun da a ins tru ção e co nhe ci men tos

in dis pen sá ve is aos ho mens des ti na dos não só aos em pre gos pú bli cos de ad -
mi nis tra ção do Esta do, mas tam bém ao pro gres so da agri cul tu ra, mi ne ra lo -
gia, in dús tria e co mér cio, de que re sul ta a sub sis tên cia, co mo di da de e ci vi li -
za ção dos po vos, mor men te nes te con ti nen te, cuja a ex ten são não ten do
ain da o de vi do e cor res pon den te nú me ro de bra ços in dis pen sá ve is ao ta -
ma nho e apro ve i ta men to do ter re no, pre ci sa de gran des so cor ros da es ta tís -
ti ca para apro ve i tar os pro du tos, cujo va lor e pre ci o si da de po dem vir a for -
mar do Bra sil o mais rico e opu len to dos re i nos co nhe ci dos; fa zen do-se,
por tan to, ne ces sá ri os aos ha bi tan tes o es tu do de be las-ar tes com apli ca ção
e re fe rên cia aos ofí ci os me câ ni cos, cuja a prá ti ca, per fe i ção e uti li da de de -
pen de dos co nhe ci men tos teó ri cos da que las ar tes e di fu si vas lu zes das ciên -
ci as na tu ra is, fí si cas e exa tas; e que ren do para tão úte is fins apro ve i tar des -
de já a ca pa ci da de, ha bi li da de e ciên cia de al guns dos es tran ge i ros be ne mé -
ri tos que têm bus ca do a mi nha real e gra ci o sa pro te ção para se rem em pre -
ga dos no en si no e ins tru ção pú bli ca da que las ar tes, hei por bem, e mes mo
en quan to as au las da que les co nhe ci men tos ar tes e ofí ci os não for mam a
par te in te gran te da dita Esco la Real de Ciên ci as, Artes e Ofí ci os que eu hou -
ver de man dar es ta be le cer, se pa gue anu al men te por quar téis a cada uma
das pes so as de cla ra das na re la ção in ser ta nes te meu real de cre to, e as si na da 
pelo meu mi nis tro e se cre tá rio da es ta do dos ne gó ci os es tran ge i ros e da
guer ra, a soma de 8:032$ em que im por tam as pen sões de que por um efe i to
da mi nha real mu ni fi cên cia e pa ter nal zelo pelo bom pú bli co des te re i no,
lhes faço mer cê para a sua sub sis tên cia, pa gas pelo Real Erá rio, cum prin do
des de logo cada um dos di tos pen si o ná ri os com as obri ga ções, en car gos e
es ti pu la ção que de vem fa zer base do con tra to que, ao me nos pelo tem po de



seis anos, ao de as si nar, obri gan do-se a cum prir quan do for ten den te ao fim 
da pro pos ta ins tru ção na ci o nal das be las-ar tes apli ca das à in dús tria, me lho -
ra men to e pro gres so das ou tras ar tes e ofí ci os me câ ni cos. O mar quês da
Agui ar, etc., Pa lá cio do Rio de Ja ne i ro em 12 de Agos to de 1816. Com a
ru bri ca de El-rei Nos so Se nhor. Mar quês de Agui ar.

Extra í do de  Ses qui cen te ná rio da Inde pen dên cia do Bra sil. Rio de Ja ne i ro, UEG, 1974. Pág. 131.

458 Pa u lo Bo na vi des e Ro ber to Ama ral



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43
 REVOLUÇÃO PERNAMBUCANA DE 1817

43.1 - ORDEM DO DIA DO CAPITÃO-GENERAL 

Os ilmº e exmº sr. ge ne ral cons tan do-lhe no dia 1º do cor ren te, que
nes ta vila en tre os nas ci dos em Por tu gal, e nas ci dos no Bra sil, há
pre sen te men te al guns par ti dos fo men ta dos tal vez por ho mens

mal va dos com a lou ca es pe ran ça de ti ra rem al gu ma van ta gem das des gra ças
alhe i as sem se lem bra rem que so mos to dos por tu gue ses, to dos vas sa los do
mes mo so be ra no, to dos con ci da dãos do mes mo re i no uni do, e que nes ta fe -
liz união igua lan do e li gan do com os mes mos la ços so ci a is, os de um e ou -
tro con ti nen te, só deve di vi dir, e se pa rar, aos que fo men tam tão per ni ci o sas
ri va li da des. De se jan do S. Exce lên cia que sen ti men tos, e idéi as tão er ra das e
tão fora de tem po, não con ta mi nem a tro pa, man da re co men dar aos se nho res 
ofi ci a is, e a to dos, que têm a hon ra de ser vir de ba i xo das ban de i ras de S. Ma -
jes ta de fi de lís si ma, que guar dan do a su bor di na ção es ta be le ci da pe las leis mi -
li ta res, vi vam en tre si na me lhor har mo nia, e ami za de, não tra tem, nem te -
nham so ci e da de com es tes ho mens em pes ta dos que pre ten dem en ga ná-los
com fal sas su ges tões e que se per su a dam sem à me nor he si ta ção que o lu gar,
em que cada um nas ce, não lhe dá me re ci men to al gum, sen do o amor e fi de -
li da de ao so be ra no, o pa tri o tis mo, e ob ser vân cia das leis, o exa to cum pri men to 
do que deve a Deus, a si mes mos, e aos ou tros, os ta len tos, e co nhe ci men tos,
as no bres qua li da des que dis tin guem os ho mens, em bo ra nas ces sem eles na
Eu ro pa, na Amé ri ca, na Áfri ca, ou Ásia. Orde na ou tros sim que esta se dê por 
có pia e seja lida nas com pa nhi as, até que fi quem to dos in te i ra dos das ver da des
que nela se con têm. 

Extra í do de MU NIZ TA VA RES. His tó ria da Re vo lu ção de Per nam bu co de 1817. Edi to ra Go ver no
do Esta do de Per nam bu co. 1969. Pág. 38.
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43.2 – ULTIMATO DOS PATRIOTAS ASSINADO POR
DOMINGOS TEOTÔNIO JORGE, PADRE JOÃO RIBEIRO
PESSOA E DOMINGOS JOSÉ MARTINS (7 MARÇO 1817)

Os pa tri o tas sa bem apre ci ar as qua li da des pa cí fi cas de S. Exce lên cia,
que mo vi do por maus con se lhe i ros nos que ria sub mer gir em
to das as des gra ças. Nós pelo mes mo res pe i to a S. Exce lên cia da re -

mos se gu ran ça a to dos os in di ví du os, que o acom pa nham, e de ba i xo de
nos sa pa la vra pro me te mos que tan to a sua pes soa como es sas ou tras se rão
sal vas de to dos os ris cos e pe ri gos, com as con di ções se guin tes:

1º Que a tro pa do país, que se acha na for ta le za de Brum, saia
com as suas ar mas para unir-se ao cor po, que se postar em cer ta dis tân cia
da mes ma for ta le za, no ter mo de uma hora de po is da re cep ção des ta.

2º Que um cor po de tro pas pa tri o tas en tra rá su ces si va men te na
dita for ta le za para to mar pos se dela em nome da pá tria, e este cor po irá en -
car re ga do da pro te ção da pes soa de S. Exce lên cia, e da que les que lhe fo rem
ade ren tes, ou o qui se rem acom pa nhar.

3º Que os pa tri o tas lhe apron ta rão o mais bre ve pos sí vel o seu
trans por te para o Rio de Ja ne i ro uma em bar ca ção de su fi ci en te ca pa ci da de,
na qual S. Exce lên cia será obri ga do a em bar car com as pes so as de sua com -
pa nhia.

Não sen do ad mi ti das por S. Exce lên cia es tas três con di ções, os pa -
tri o tas de cla ram que não res pon de rão mais pe las con se quên ci as ain da
mes mo as que to ca rem na se gu ran ça pes so al de S. Exce lên cia, sua fa mí lia, e 
com pa nhia, pro tes tan do não ad mi tir ne go ci a ções em di fe ren tes ter mos.

A res pos ta há de ser dada den tro da que le mes mo pra zo de uma
hora, que se pres cre veu para a sa í da da tro pa do país, que se acha na for ta -
le za. Dado no cam po do pa tri o tis mo aos 7 de mar ço de 1817. Do min gos Te o -
tô nio Jor ge, o pa dre João Ri be i ro Pes soa, Do min gos José Mar tins.

Extra í do de  MU NIZ TA VA RES. His tó ria da Re vo lu ção de Per nam bu co de 1817. Edi to ra Go ver no
do Esta do de Per nam bu co. 1969. Págs. 52-53.
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43.3 – PROCLAMAÇÃO DE VETO À NOMEAÇÃO DE UM
GOVERNO PROVISÓRIO (7 MARÇO 1817) 

Nós, aba i xo-assinados, pre sen tes para vo tar mos na no me a ção de
um go ver no pro vi só rio para cu i dar da ca u sa da pá tria, de cla ra -
mos, à face de Deus, que te mos vo ta do, e no me a do os cin co pa -

tri o tas se guin tes: da par te do ecle siás ti co, o pa tri o ta João Ri be i ro Pes soa de
Melo Mon te ne gro; da par te mi li tar, o pa tri o ta ca pi tão Do min gos Te o tô nio
Jor ge Mar tins Pes soa; da par te da ma gis tra tu ra, o pa tri o ta José Luís de
Men don ça; da par te da agri cul tu ra, o pa tri o ta co ro nel Ma nu el Cor re ia de
Ara ú jo; e da par te do co mér cio, o pa tri o ta Do min gos José Mar tins; e ao
mes mo tem po to dos fir ma mos esta no me a ção, e ju ra mos de obe de cer a este
go ver no em to das as suas de li be ra ções e or dens. Dado na casa do Erá rio às
doze ho ras do dia 7 de mar ço de 1817. E eu Ma xi mi a no Fran cis co Du ar te,
es cre vi. Assi na dos – Luís Fran cis co de Pa u la Ca val can ti – José Iná cio Ri be i ro de
Abreu e Lima – Jo a quim Ra mos de Alme i da – Fran cisco de Bri to Be zer ra Ca val can ti 
d’Albuquerque – Jo a quim José Vaz Sal ga do – Antô nio Jo a quim Fer re i ra de S. Paio –
Fran cis co de Pa u la Ca val can ti – Fi li pe Néri Fer re i ra – Jo a quim d’Anunciação e
Siqueira – To más Fer re i ra Vi la no va – José Ma ria de Vas con ce los Bour bon – Francis co 
de Pa u la Ca val can ti Jú ni or – To más José Alves de Si que i ra – João de Albu quer que
Ma ra nhão – João Ma ri nho Fal cão.

Extra í do de MU NIZ TAVARES. His tó ria da Re vo lu ção de Per nam bu co de 1817. Edi to ra Go ver no
do Esta do de Per nam bu co. 1969. Pág. 57.
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43.4 – PROCLAMAÇÃO DO
 NOVO  GOVERNO DE PERNAMBUCO 

Ha bi tan tes de Per nam bu co! A pro vi dên cia di vi na, que pe los seus
ines cru tá ve is de síg ni os sabe ex tra ir das tre vas a luz, mais viva,
e pela sua in fi ni ta bon da de não per mi te a exis tên cia do mal se -

não por que sabe ti rar dele ma i or bem, e a fe li ci da de, con sen tiu que al guns
es pí ri tos in dis cre tos, e inad ver ti dos, de que gran des in cên di os se po dem
ori gi nar de uma pe que na fa ís ca, prin ci pi as sem a es pa lhar al gu mas se men -
tes de um mal en ten di do ci ú me, e ri va li da de, en tre os fi lhos do Bra sil, e de 
Por tu gal, ha bi tan tes des ta ca pi tal, des de a épo ca em que os en ca de a men tos
dos su ces sos da Eu ro pa en tra ram a dar ao con ti nen te do Bra sil aque la con si -
de ra ção, de que era dig no, e para o que não con cor re ram nem po di am con -
cor rer os bra si le i ros. Por quan to, que cul pa ti ve ram es tes de que o prín ci pe 
de Por tu gal sa cu di do da sua ca pi tal pe los ven tos im pe tu o sos de uma in va -
são ini mi ga, sa in do fa min to den tre os seus lu si ta nos, vi es se achar abri go no
fran co, e ge ne ro so con ti nen te do Bra sil, e ma tar a fome, e a sede na al tu ra de
Per nam bu co pela qua se di vi na pro vi dên cia e li be ra li da de dos seus ha bi tan -
tes! Que cul pa ti ve ram os bra si le i ros de que o mes mo prín ci pe re gen te sen sí -
vel à gra ti dão qui ses se hon rar a ter ra, que o aco lhe ra com a sua re si dên cia,
es ta be le ci men to da sua cor te, e ele vá-la à ca te go ria de re i no? Aque las se -
men tes de dis cór dia des gra ça da men te fru ti fi ca ram em um país, que a na tu -
re za ami ga do tou de uma fer ti li da de ili mi ta da, e ge ral. Lon ge de se rem ex -
tir pa das por urn mão há bil, que ti nha para isso todo o po der, e su fo cá-las
na sua ori gem, fo ram nu tri das por mú tu as in dis cri ções dos bra si le i ros, e eu ro -
pe us; mas nun ca cres ce ram a pon to de se não po de rem ex tin guir, se hou ves -
se um es pí ri to con ci li a dor, que se aba lan ças se a esta em pre sa, que não era
ár dua. Mas o es pí ri to do des po tis mo, e do mau con se lho, re cor reu às me di -
das mais vi o len tas, e pér fi das que po dia ex co gi tar o de mô nio da per se gui -
ção. Re cor reu-se ao meio ti ra no de per der pa tri o tas hon ra dos e be ne mé ri tos
da pá tria, de fazê-la en so par nas lá gri mas de mí se ras fa mí li as, que sub sis ti -
am do tra ba lho, e so cor ros dos seus che fes, e sua per da ar ras ta vam con si go
ir re sis ti vel men te a sua to tal ru í na. A na tu re za, o va lor, a vis ta es pan ta do ra da



des gra ça, a de fe sa na tu ral, re a giu con tra a ti ra nia, e a in jus ti ça. A tro pa in te i ra
se opôs en vol vi da na ru í na de al guns dos seus ofi ci a is; o gri to da de fe sa
foi ge ral; e ele res so ou em to dos os ân gu los da po vo a ção de S. Antô nio, o
povo se tor nou sol da do, e pro te tor dos sol da dos, por que eram bra si le i ros
como eles. Os dés po tas ater ra dos pelo ines pe ra do es pe tá cu lo, e ain da mais
ater ra dos pela pró pria cons ciên cia, que ain da no seio dos ím pi os le van ta o
seu tri bu nal, dita os seus ju í zos, e cra va os seus pu nha is, de sam pa ra ram o
lu gar, don de ha vi am fe i to sair as or dens ho mi ci das. Ha bi tan tes de Per -
nam bu co, cre de, até se ha vi am to ma do con tra os vos sos com pa tri o tas me i os 
de as sas si nar in dig nos da hon ra, e da hu ma ni da de. Os pa tri o tas no fim de
duas ho ras acha ram-se sem che fe, sem go ver na dor; era pre ci so pre ca ver as
de sor dens da anar quia no meio de uma po vo a ção agi ta da e de um povo
re vol ta do. Tudo se fez em um ins tan te; tudo foi obra da pru dên cia e do
pa tri o tis mo. Per nam bu ca nos, es ta is tran qüi los, apa re cei na ca pi tal, o povo
está con ten te, já não há dis tin ção en tre bra si le i ros e eu ro pe us, to dos se
co nhe cem ir mãos, des cen den tes da mes ma ori gem, ha bi tan tes do mes mo
país, pro fes so res da mes ma re li gião. Um Go ver no Pro vi só rio ilu mi na do,
es co lhi do en tre to das as or dens do Esta do, pre si de à vos sa fe li ci da de; con fi ai 
no seu zelo e no seu pa tri o tis mo. A pro vi dên cia, que di ri giu a obra, a le va rá 
ao ter mo. Vós ve re is con so li dar-se a vos sa for tu na, vós se re is li vres do peso
de enor mes tri bu tos, que gra vam so bre vós; o vos so e nos so país, su bi rá ao 
pon to de gran de za, que há mu i to o es pe ra, e vós co lhe re is o fru to dos tra -
ba lhos e do zelo dos vos sos ci da dãos. Aju dai-os com vos so con se lhos, eles
se rão ou vi dos; com os vos sos bra ços, a pá tria es pe ra por eles: a vos sa apli -
ca ção à agri cul tu ra, uma na ção rica é uma na ção po de ro sa. A pá tria é a nos sa 
mãe co mum, vós sois seus fi lhos, sois des cen den tes dos va lo ro sos lu sos, sois
por tu gue ses, sois ame ri ca nos, sois bra si le i ros, sois per nam bu ca nos.

Extra í do de MU NIZ TA VA RES. His tó ria da Re vo lu ção de Per nam bu co de 1817. Edi to ra Go ver no
do Esta do de Per nam bu co. 1969. Págs. 55-60.
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43.5 – ELEVAÇÃO DO SOLDO DA TROPA – 
DECRETO DO GOVERNO PROVISÓRIO DE 

PERNAMBUCO (8 MARÇO 1817)

O  Go ver no Pro vi só rio de Per nam bu co ten do em con si de ra ção o 
pou co sol do com que se gra ti fi cam os no bres tra ba lhos dos que
de fen dem a pá tria, dan do por ela o san gue e a vida, e aten den do

aos re le van tes ser vi ços que fez a tro pa per nam bu ca na no dia crí ti co, em que 
teve de de be lar o des po tis mo e a per se gui ção, que ia la vrar so bre um povo
ge ne ro so e ino cen te, tem de cre ta do e de cre ta o se guin te: 

Art. 1º Ven ce rão de sol do men sal, o co ro nel de in fan ta ria 80 mil
réis; te nen te-co ro nel 65; ma jor 50; ca pi tão 35; te nen te 25; al fe res 18; sar gen to
ven ce rá por dia 180 réis, fur ri el 200 réis, cabo 160 réis, sol da do 100 réis. 

Art. 2º O co ro nel de Ca ça do res terá por mês 90 mil-réis, te nen -
te-co ro nel 70, sar gen to-mor 60, ca pi tão 42, te nen te 30, al fe res 24, sar gen to
terá por dia 320 réis, fur ri el 340 réis, cabo 200 réis, sol da do 120 réis. 

Art. 3º O co ro nel de Arti lha ria terá por mês 100 mil-réis, te nen -
te-co ro nel 80, sar gen to-mor 70, ca pi tão 50, te nen te 30, sar gen to terá por dia
360 réis, fur ri el 320 réis, cabo 240 réis, sol da do 140 réis. Os ci rur giões-mo res 
e ca pe lães se rão con si de ra dos na gra du a ção de ca pi tães li ge i ros. Os aju -
dan tes, se cre tá ri os e quar téis mes tres se rão gra du a dos em te nen tes li ge i ros. 
Tam bo res-mo res em sar gen tos; os tam bo res te rão por dia 160 réis. A mú si ca 
terá uma gra ti fi ca ção men sal de 50 mil réis so bre o sol do de sol da do in fan te.
To dos te rão o pão que atu al men te têm. 

Art. 4º Ha ve rá uni ca men te duas clas ses de ofi ci a is-generais, 1ª de
gene ral em che fe, 2ª de ge ne ral-de-divisão. O ge ne ral-em-chefe terá de
soldo men sal 300  mil-réis, o ge ne ral de di vi são 200 mil-réis. 

Os cor pos de ca va la ria, que se hou ve rem de es ta be le cer, te rão o
mes mo sol do que ven ce rem os cor pos de ca ça do res. 

Os aju dan tes, ma jo res, co ro néis de ar ti lha ria e ca ça do res, ge ne -
rais de divi são, ge ne ral em che fe te rão ca va lo, para cujo sus ten to te rão



400 réis diá ri os. Os ma jo res, aju dan tes, tam bo res-mores e pí fa nos dos
cor pos mi li ci a nos te rão o mes mo sol do que têm os de in fan ta ria. Dado na
casa de Go ver no Pro vi só rio aos 8 de mar ço de 1817.
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43.6 – “PRECISO” – N OTA DE JOSÉ LUÍS DE
MENDONÇA  (10 MARÇO 1817)

De po is de tan to abu sar da nos sa pa ciên cia por um sis te ma de ad -
mi nis tra ção com bi na do acin te para sus ten tar as va i da des de uma 
cor te in so len te so bre toda a sor te de opres são de nos sos le gí ti mos 

di re i tos, res ta va ca lu ni ar ago ra a nos sa hon ra com o ne gro la béu de tra i do -
res aos nos sos mes mos ami gos, pa ren tes e com pa tri o tas na tu ra is de Por tu -
gal; e era esta por ven tu ra a der ra de i ra peça que fal ta va de se pôr à má qui na 
po lí ti ca do in si di o so go ver no ex tin to de Per nam bu co. 

Co me çou o pér fi do par ila que ar a nos sa sin ge le za, pro cla man do
pu bli ca men te a 5 des te mês que era ami go sin ce ro dos per nam bu ca nos, que 
ti nha re par ti do o seu co ra ção com eles, es cre ven do es tes en ga nos com a
mes ma pena, com que aca ba va de en cher no se gre do do seu ga bi ne te lis tas
de pros cri tos, que ti nha de en tre gar nas mãos do al goz. Bra si le i ros de to das
as clas ses, a mo ci da de de mais es pí ri to do país, os ofi ci a is mais bra vos das
tro pas pa gas, em uma pa la vra os fi lhos da pá tria de ma i or es pe ran ça, e
mais dis tin to me re ci men to pes so al. 

Ama nhe ceu en fim o dia 6, em que as en xo vi as ha vi am de ser
atu lha das de tan tos pa tri o tas hon ra dos, e suas fa mí li as ala ga das de dor, e
de lá gri mas: con vo ca o mal di to um con se lho de ofi ci a is de guer ra, to dos
in ve jo sos da nos sa gló ria: e de po is de ter as si na do com eles a atroz con de -
na ção da que las ino cen tes ví ti mas, des pa cha dali mes mo os que lhe pa re ce ram 
mais ca pa zes de lhe dar exe cu ção. Uns cor rem aos quar téis mi li ta res, ou tros às 
ca sas par ti cu la res, fer vem pri sões por toda a par te, e já as ca de i as co me çam
a abrir-se para ir en go lin do um por um dos nos sos com pa tri o tas. 

Aqui po rém mos tra ram os nos sos, como ti nham ca pa ci da de para 
sa ber co nhe cer que a de so be diên cia tem todo o pre ço do he ro ís mo em cer tos
ca sos, e é quan do com ela se sal va a ca u sa da pá tria. Um bra vo ca pi tão
deu o si nal do de ver de to dos fa zen do des cer aos in fer nos o prin ci pal
agen te da in jus tís si ma exe cu ção: cor re-se às ar mas, e pou cas ho ras da que le
mes mo dia fo ram todo o tem po de co me çar, e aca bar tão di to sa re vo lu ção,



que mais pa re ceu fes te jo de paz que tu mul to de guer ra, si nal evi den te de
ter sido tudo obra da Pro vi dên cia, e be ne fí cio da bên ção do Todo-Po de ro so. 

O ex-ge ne ral ti nha-se re co lhi do à for ta le za do Brum, e onde su -
pu nha achar uma pra ça de de fe sa, achou a pri são da sua pes soa, e dos seus. 
Re cor reu a pro po si ções pa ci fi cas, que aca ba ram num con clu sum, com que
foi obri ga do a con for mar-se no dia 7 pe las 6 ho ras da ma nhã. Des de logo foi 
res ta be le ci da a or dem pú bli ca, não se ou vi ram mais ou tras vo zes que de
acla ma ções ge ra is dig nas do dia, em que um imen so povo en tra va na pos se
dos seus le gí ti mos di re i tos so ci a is. Foi con se qüên cia dis to não ter ha vi do
até ago ra se quer um dis túr bio, nem mo ti vo qual quer de que i xa. 

A 8 se ins ta lou o Go ver no Pro vi só rio com pos to de cin co pa tri o tas
ti ra dos das di fe ren tes clas ses, o qual go ver no tem sido per ma nen te sem pre em 
suas ses sões. O seu pri me i ro cu i da do foi de sa bu sar os nossos com pa tri o tas
de Por tu gal dos me dos e des con fi an ça, com que os ti nham in qui e ta do os
par ti dis tas da ti ra nia, re ce ben do a to dos com abra ços, e ós cu los, se guran do
suas fa mí li as, pes so as e pro pri e da des, de toda a sor te de in jú ria, fa zen do-os 
con ti nu ar em seu co mér cio, trá fe gos, e ocu pa ções com ma i or li ber da de que
dan tes, pro cla man do en fim por um ban do os sen ti men tos do go ver no, e
do povo, e não ha ver mais da qui por di an te di fe ren ça en tre nós de bra si -
le i ros a eu ro pe us, mas de ve rem to dos ser ti dos em con ta de uma só, e a
mes ma he ran ça, que é a pros pe ri da de ge ral de toda esta pro vín cia. 

A 9 tudo se acha va no mes mo es pí ri to de con cór dia, e pa ci fi ca -
ção ge ral, sem o povo se res sen tir dou tra no vi da de que das bon da des do
go ver no todo apli ca do a pro mo ver a se gu ran ça in te ri or, e ex te ri or, por me -
di das acer ta das, bus can do es cla re cer a sua mar cha com di vi dir as ma té ri as
de ma i or im por tân cia por co mis sões com pos tas das pes so as de ma i or ca pa -
ci da de, co nhe ci da por cada um de les, com que tem ob ti do ao mes mo tem po 
po pu la ri zar as suas de li be ra ções o mais pos sí vel. 

Na que le mes mo dia o go ver no foi per ma nen te até a meia-no i te
para con ti nu ar di ver sos des pa chos, que hoje apa re ce ram sen do dos mais im -
por tan tes fa zer en trar os fun ci o ná ri os pú bli cos nas suas ocu pa ções como
dan tes, sem ti rar nin guém do seu ofí cio, pres cre ver as fór mu las do tra ta -
men to até ago ra usa das sem ad mi tir ne nhu ma ou tra que a de vós mes mo
com ele go ver no, abo lir cer tos im pos tos mo der nos de ma ni fes ta in jus ti ça, e
opres são para o povo sem van ta gem ne nhu ma da na ção. E tal é o nos so es -
ta do po lí ti co, e ci vil até hoje 10 de mar ço de 1817. Viva a pá tria, vi vam os
pa tri o tas, e aca be para sem pre a ti ra nia real.
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43.7 – INSTRUÇÃO DO GOVERNADOR DE
PERNAMBUCO AO PADRE JOSÉ MARTINIANO DE 

ALENCAR E A MIGUEL JOAQUIM CEZAL

Irão os pa tri o tas fa zen do a sua vi a gem com toda a paz, po lí ti ca e ca u te la,
obran do por este modo quan do tra ta rem com os po vos, por onde pas -
sa rem; e se acha rem dis pos tos para a boa ca u sa, pro cu ra rão acen der

ain da mais o seu pa tri o tis mo, mos tran do-lhes as an ti gas opres sões, e os
bens, que nos vi rão de não ser mos mais go ver na dos por la drões que vêm
de fora chu par a nos sa subs tân cia. E se acha rem os po vos uma to tal ig no -
rân cia e aba ti men to, pro cu ra rão dar-lhes al gu mas idéi as a fa vor da ca u sa, e
in fla má-los; po rém, se acha rem al gum te naz par ti dis ta da ti ra nia, não en tra -
rão com ele em dis cus sões; bas ta que os fi quem co nhe cen do. Assim, em di -
re i to até se avis ta rem com o vi gá rio do Pom bal, do qual ha ve rão no tí ci as da 
Co mar ca do Ce a rá, tan to do seu in te ri or como be i ra-mar. E te rão no tí ci as
do pa dre Luís José. Se este se ti ver de cla ra do pela boa ca u sa, irão ter com
ele, e dali par ti rá o pa tri o ta B pe las ca be ce i ras do rio do Pe i xe ao seu des ti no,
fi can do com o pa dre Luís José o pa tri o ta A*, para daí es cre ver car tas e
man dar pa pel aos seus ami gos de Icó. Estas car tas de vem ser per su a si vas
sem da rem a en ten der que as pes so as, para quem fo rem di ri gi das, que rem a 
li ber da de para as não com pro me ter. Che gan do ao Pom bal, se hou ver cer te za 
de que o pa dre Luís José não é pela pá tria, daí se gui rão o mes mo des ti no; e
se pa re cer me lhor, am bos irão para o Cra to, por cima. Re vo lu ci o nan do o
Cra to, e o Icó, man da rão logo a Per nam bu co avi so para lhe ir so cor ro, e es tas
vi las po dem, com car tas e pro cla ma ções, fa zer que se le van tem Ara ca ti e
So bral, e mes mo sem so cor ro de Per nam bu co po de rão ata car a vila de For -
ta le za e des tru ir o ti ra no. Assi na dos – o pa dre Ri be i ro Pes soa – Do min gos José
Mar tins.

* O pa tri o ta A era Mi guel Jo a quim Ce zal; o pa tri o ta B era José Mar ti ni a no de Alen car.
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43.8 – PROCLAMAÇÃO DO CONDE DOS 
ARCOS (21 MARÇO 1817) 

Per nam bu ca nos hon ra dos, que de tes ta is os cri mes de vos sos in dig nos
pa tri o tas! Por fa mí li as fu gi das ao po der in su por tá vel dos re bel des
cons ta que o te a tro, onde bri lha ra a fi de li da de de Fer nan des Vi e i ra,

Hen ri que Dias e ou tros cu jos no mes a his tó ria tem es cri to na mes ma li nha
dos he róis, está mu da do em co vil de mons tros in fiéis e re vol ta dos!! E por que
vos sos fin gi dos che fes até vos men ti ram, quan do co me te ram a hor ren da
per fí dia de de sa cre di tar os ha bi tan tes des ta ca pi ta nia, de que te nho a hon ra
de ser o go ver na dor e o ami go, é meu pri me i ro de ver as se gu rar-vos que a
di vi sa dos ba i a nos é fi de li da de ao mais que ri do dos reis – e que cada sol da do 
da Ba hia será um Ci pião ao vos so lado, as sim que ti ver or dem para vin gar a 
afron ta per pe tra da con tra o so be ra no, que em seu co ra ção ado ram, cuja
mão sem pre li be ral e ben fa ze ja ti ve ram a hon ra de be i jar em seu país na tal
pri me i ro que os ou tros vas sa los do Bra sil, e de quem to dos te mos re ce bi do
tan tas pro vas de ge ne ro si da de e de amor. Ba hia, 21 de mar ço de 1817.
Con de dos Arcos. 
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43.9 – DISPOSIÇÃO SOBRE A SAÍDA 
DOS HABITANTES DE PERNAMBUCO – DECRETO

 DO GOVERNO PROVISÓRIO

Sen do mu i to con for me as re gras de pru dên cia, prin ci pal men te no
es ta do atu al das co i sas, o não per mi tir-se in dis tin ta men te a sa í da de
bra ços e fun dos, que de bi li tem a ca u sa da pá tria, e con vin do man ter

ga ran tia só li da con tra as in va sões que a Cor te do Rio de Ja ne i ro haja de fa zer 
às pes so as e bens dos pa tri o tas des te Esta do, que se acham nos do mí ni os da
dita cor te, ou ne les ti ve rem fun dos; de cre ta o Go ver no Pro vi só rio, e tem
de cre ta do: 

1º Ne nhum ha bi tan te des te Esta do po de rá dele sair sem per mis -
são do go ver no, a cuja dis cri ção fica ao per mi tir, ou não, a dita sa í da. 

2º A per mis são será su pli ca da pela se cre ta ria do go ver no e uma
vez con ce di da re que rer-se-á pela do ex pe di en te o pre ci so des pa cho, ob ser -
van do as for mas le ga is. 

3º A to dos que sem or dem se au sen ta rem se qües trar-se-ão to -
dos os bens que pos su í rem, os qua is se rão in ven ta ri a dos e en tre gues à co -
mis são que o go ver no no me ar para a sua ad mi nis tra ção. 

4º Os ren di men tos dos di tos bens du ran te o se qües tro, se não
vol ta rem den tro de um ano, se rão apli ca dos para a de fe sa do Esta do, e com
eles en tra rá a co mis são para o Erá rio na for ma das ren das pú bli cas. 

5º Os pa tri o tas a quem o go ver no no me ar para a pre di ta co mis -
são a exer ci ta rão, en quan to se não or de nar o con trá rio. 

6º Toda a pro pri e da de do go ver no por tu guês, que se ave ri guar
exis tir nes te Esta do, é igual men te em bar ga da para a se gu ran ça da pro pri e -
da de dos nos sos pa tri o tas, que haja de ser em bar ga da pelo go ver no por tu -
guês. 

7º Para se vir no co nhe ci men to das di tas pro pri e da des, se re ce be -
rão na con ta do ria do Erá rio as de cla ra ções ju ra das dos pa tri o tas, em cujo
po der se acha rem, com a co mi na ção da pena do tres do bro con tra os que



ocul ta rem a ver da de, me ta de para o de nun ci an te e me ta de para o Fis co do
Esta do. 

8º As de cla ra ções de ve rão ser fe i tas no pra zo de 15 dias de po is
da pu bli ca ção des te, fin dos os qua is não ser vi rão mais para re le var a pena
in cur sa. 

9º As de nún ci as se rão re ce bi das na se cre ta ria do Expe di en te, e
para a sua de vi da ve ri fi ca ção se guir-se-ão os me i os de di re i to. 

10º O em bar go du ra rá so men te en quan to o go ver no por tu guês
não mos trar que ado ta me di das de li ber da de e boa fé, isen tan do de res -
tri ções as pro pri e da des dos nos sos pa tri o tas. 

11º A ad mi nis tra ção das pro pri e da des em bar ga das aos vas sa los
por tu gue ses e a apli ca ção dos seus ren di men tos se rão de ter mi na das na
for ma dos Arts. 3 e 4 do pre sen te de cre to. 

12º Os ren di men tos pro ve ni en tes de in te res ses que os vas sa los
por tu gue ses pos sam ter em na vi os, não são com pre en di dos no Art. 4 por
fi ca rem per ten cen do em be ne fí cio da na ve ga ção a seus pro pri e tá ri os.
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43.10 – FALA DO DEÃO DA CATEDRAL
 (21 MARÇO 1817) 

In hoc sig no vin ces. O nos so Pai, que está nos céus, cri ou li vres to dos os
ho mens; o es pí ri to das tre vas in tro du ziu gás in fer nal na alma dos mal -
va dos; es tes li ga ram os bra ços dos seus ir mãos, amar ram-se de azor ra -

gue, e cha ma ram-se prín ci pes ab so lu tos. Des de en tão a cri a tu ra não pôde
mais er guer as mãos ao fir ma men to para su pli car o Cri a dor, a sua face con -
tris ta da aba i xou-se à ter ra, cho rou. O ce le ra do ma ni fes tou des de o prin cí pio 
a re pro va da sua ori gem, e aber ta men te mos trou que era fi lho de Sa ta nás:
re u nin do a hi po cri sia à ini qüi da de ocul tou de ba i xo de uma co roa a mar ca
de Caim im pres sa so bre a sua fron te, ur giu com o san to Cris ma os seus ca -
be los, e dis se: “Eu ve nho da par te de Deus”. Blas fê mia! O Se nhor fa lou a
Sa mu el: “Esta será a ra zão do rei: se apo de ra rá dos vos sos fi lhos e fi lhas,
dos vos sos cam pos, das vos sas la vou ras”; e acres cen tou: “um dia vós gri ta -
re is por ca u sa do vos so rei, e eu não vos ou vi rei por que o ten des ele i to”. Os
es cra vos vo lun tá ri os pe sam ao mun do e a Deus. Nós não ele ge re mos prín -
ci pe, nós o com ba te re mos, e per se gui re mos até que en tre no in fer no, don de
o an ti go ini mi go do gê ne ro hu ma no o ex tra iu. Se as pro vín ci as des te vas to
con ti nen te vos aban do na rem (o que o Oni po ten te não per mi ta), será in te i ra
a vos sa gló ria; in te i ra a in fâ mia dos co var des, que vos aban do na ram, e
quan do nos ines cru tá ve is ar ca nos da Pro vi dên cia fos se de cre ta do que su -
cum bís se mos, será es plên di do o nos so se pul cro, por que úl ti mos ce de mos,
por que sós ou sa mos re sis tir. 

In hoc sig no vin ces! Do alto gri tou a voz a Cons tan ti no Impe ra -
dor, e lhe foi mos tra da a cruz res plan de cen te nos céus como do cu men to
de vi tó ria. In hoc sig no vin ces! Excla mo eu tam bém, apre sen tan do-vos este
sa cros san to es tan dar te, e con fi an do-o nas vos sas mãos: se guiu-o; ele vos
con du zi rá ao ca mi nho da hon ra, da in de pen dên cia e da li ber da de. Não



vos ex ci tarei a ser va lo ro sos, vós já o sois, o mun do vos co nhe ce; duas co i sas
so men te vos re co mendo, dis ci pli na e união: a dis ci pli na é ori gem dos gran -
des fe i tos; a união é a fon te de to dos os bens, e o ve í cu lo ex clu si vo da for ça
dos Esta dos.
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43.11 – ASSUNÇÃO DOS FUNDOS DA 
COMPANHIA DE PERNAMBUCO – 

DECRETO DO GOVERNO PROVISÓRIO (1817)

Con side ran do os pa tri o tas go ver na do res pro vi só ri os, que en tre as
tris tes con se qüênci as do sis te ma re gu la men tá rio em eco no mia pú -
bli ca da Cor te do Rio de Ja ne i ro é uma de las a opres são da agri -

cul tu ra des te es ta do de Per nam bu co pelo mo no pó lio da de no mi na da Com -
pa nhia de Per nam bu co, e o peso dos ju ros acu mu la dos; e con si de ran do
outros sim que a sua com pli ca da ad mi nis tra ção além de inú til é pe sa da pe las
suas grandes despe sas, e que es tan do a sua co bran ça, pre le va das es tas, já
agre ga das ao Erá rio, con ven ce mais cla ra men te a inu ti li da de de uma ad mi -
nis tra ção se pa ra da, mu i to prin ci pal men te nos termos em que se acha de
uma ab so lu ta li qui da ção, e que ren do ao mes mo tem po dar quan to an tes aos 
la vra do res des te vas to con ti nen te a pro va mais de ci si va das suas me di das li -
be ra is, não perden do de vis ta con tu do os me i os de su prir a ne ces si da de
pú bli ca na pre sen te cri se, de cre ta e de cre ta do tem: 

1º A adminis tra ção dos fun dos da ex tin ta Com pa nhia de Per -
nam bu co será agrega da ao Erá rio des te es ta do. 

2º Todo o la vra dor que no pra zo de dois anos pa gar men sal men te
o ca pi tal das suas dí vi das à mes ma ex tin ta com pa nhia fica ipso fac to de so bri -
ga do do pa ga men to dos ju ros ven ci dos. 

3º Os em pre ga dos na ex tin ta ad mi nis tra ção se rão apro ve i ta dos nos
de par ta mentos que no va men te se de vem cri ar em uti li da de pú bli ca. 

4º O pa tri o ta Ger vá sio Pi res Fer re i ra fica en car re ga do da exe cu ção 
des te nos so de cre to, pro pon do-nos à vis ta do es ta do da mes ma ad mi nis tra ção
os me lho ra men tos eco nô mi cos de que ela é sus ce tí vel.
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43.12 – CRIAÇÃO DA CAVALARIA MONTADA
VOLUNTÁRIA –  DECRETO DO GOVERNO

PROVISÓRIO (1817) 

Con vin do mu i to a de fe sa do Esta do cri ar um cor po de Ca va la ria, e
não per mi tin do as cir cuns tân ci as atu a is que as ren das pú bli cas
bas tem a to das as suas exi gên ci as, e aten den do ao en tu si as mo

que o povo per nam bu ca no tem de sen vol vi do, o Go ver no Pro vi só rio, de po is
de ou vir pes so as dou tas en ten di das na ma té ria e ze lo sas do bem pú bli co,
de cre ta, e de cre ta do tem: 1º É per mi ti do a todo pa tri o ta le van tar com per -
mis são do go ver no com pa nhi as de sol da dos a ca va lo. 2º Aque le que a le -
van tar far da da, mon ta da e ar ma da à sua cus ta terá o pos to de ca pi tão, e as
hon ras res pec ti vas, e o di re i to de no me ar os ofi ci a is su bal ter nos e in fe ri o res
da dita com pa nhia e o di re i to de pre fe rên cia nas pro mo ções em igual da de
de cir cuns tân ci as. 
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 43.13 – DECLARAÇÃO DO GOVERNO PROVISÓRIO AOS
PATRIOTAS PERNAMBUCANOS INTIMANDO  À 

VENDA DE ARMAMENTOS
 E MUNIÇÕES (1817)

Pa tri o tas per nam bu ca nos! O Go ver no Pro vi só rio vos ad ver te que
tudo não está fe i to com a fe liz re vo lu ção efe tu a da por vos sos es -
for ços, e com a aju da da ben fa ze ja provi dên cia; mu i to mais res ta a

fa zer. O gol pe as sus tou os nos sos ini mi gos, mas não os des truiu: qual quer
ven to do de ser to pode tra zer a este país novo ban do de ar ra za do res gafa -
nho tos. Cum pre es tar mos pron tos a ex ter mi ná-los. Fal tam mu ni ções e
armas aos bra ços de mu i tos va len tes pa tri o tas, e elas exis tem em nos so ter ri -
tó rio. O governo jul gou do seu de ver con vi dar os pa tri o tas que a pos su em a 
que ven dam pelo pre ço que a jus ti ça dita. O go ver no está cer to que não
abu sa re is das cir cuns tân ci as atu a is pre ten den do pre ços exor bi tan tes; ele
conhe ce os vos sos sen ti men tos, vos faz jus ti ça e re pou sa na vos sa ge ne ro si -
da de. Con cor rei pois ao quar tel-general a apre sen tar as vos sas mi nu tas, que 
se rão com exa ti dão sa tis fe i tas à boca do co fre.
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43.14 – SEGUNDA PROCLAMAÇÃO DO 
CONDE DOS ARCOS (1817)

Per nam bu ca nos le a is a el-rei nos so se nhor, cujo nú me ro já sei que é, 
como to dos es pe rá va mos, mui con si de rá vel; ou tra vez é meu sa cra -
tís si mo de ver es pa lhar en tre vós ver da des que atra i ço a da men te,

vos es con dem es ses che fes ri dí cu los, que tão ter na men te vos abra çam. Te -
mem-vos e têm ra zão; por que os per nam bu ca nos fiéis fo ram sem pre te mi dos;
e por isso en quan to vos con si de ram jus ta men te es pa ven ta dos com o hor ro ro so 
acon te ci men to, pre ten dem com ale i vo sia a mais exe cran da, apro ve i tar esse
mo men to de ater rar-vos com ame a ças da pro te ção do go ver no dos Esta dos
Uni dos e ou tras na ções. A fa ci li da de com que to dos os ho mens em tais cir -
cuns tân ci as po dem ser fas ci na dos, obri ga-me a gri tar-vos que aque le go -
ver no tem dado mu i tas pro vas de pers pi cá cia ante o mun do todo, para que 
seja lí ci to sus pe i tar que há de pro te ger o mais vil dos cri mes per pe tra do por 
meia dú zia de ban di dos, que nas ce ram na es cu ri da de e in di gên cia, don de não 
vi rão mais a sair se não por for ça dos de li tos que aca bam de co me ter, e
por que nes te es cri to não tem lu gar ou tros ar gu men tos for tís si mos de po lí ti ca, 
eu vos as se gu ro de ba i xo da mi nha pa la vra de hon ra que os Esta dos Uni dos,
e to das as mais na ções do uni ver so, des pre zam o pa tri o ta Mar tins e seus in -
fa mes co le gas quan to eles são des pre zí ve is, e de cer to não em pre ga ram os
seus sol da dos em fa vo re cer hor ro ro sos cri mes; os meus sol da dos, sim, es ses 
é que bre ve men te aí irão, por que as sim é ne ces sá rio, para que os pa tri o tas
go ver na do res pro vi só ri os ex pi em, como to dos os fa mo sos che fes de re vo lu ções, 
seus enor mes de li tos.
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43.15 – PROCLAMAÇÃO DE
RODRIGO  JOSÉ FERREIRA LOBO,

COMANDANTE DO BLOQUEIO (1817)

Aos ha bi tan tes de Per nam bu co.
Não po dia de i xar de pro du zir tan ta es tra nhe za como má goa no

      âni mo de el-rei nos so se nhor o ver que uma pro vín cia do Bra sil,
onde tan tos ho mens va lo ro sos e hon ra dos se ilus tra ram por fe i tos glo ri o sos
para ex pul sar um ini mi go po de ro so, e res ta u rar os di re i tos da co roa por tu -
gue sa, seja ago ra o te a tro onde in di ví du os in dig nos do nome por tu guês
per pe tra ram uma re be lião atroz, ou san do de po is de ex ci ta rem a de sor dem
po pu lar der ru bar o po der re pre sen ta ti vo de S. Ma jes ta de na ex pul são do
go ver na dor, que os re gia, e eri gir um go ver no fac ci o so. Sua Ma jes ta de está,
con tu do, per su a di do de que a ma i or par te dos per nam bu ca nos con ser va a
hon ra, a le al da de, que her da ram dos seus avós, e de que sem pre de ram
pro vas ao mes mo au gus to se nhor; ou tros sim, não du vi da que o ines pe ra do, 
a fa ci no ro so rom pi men to de uma re vol ta pu des se mo men ta ne a men te re pri -
mir o efe i to da que les mes mos sen ti men tos. Pe na li za por tan to o pi e do so co -
ra ção de S. Ma jes ta de o ser obri ga do a ve xar os seus vas sa los pro cu ran do os 
me i os de su je i tar os re bel des, o que não se pode evi tar, man dan do o mes mo 
au gus to se nhor, como na re a li da de me or de nou, que eu blo que as se com as
for ças, que pôs à mi nha dis po si ção, os por tos de Per nam bu co. Além dis so, é 
do de co ro e de ver de S. Ma jes ta de em pre gar to das as for ças que a pro vi -
dên cia de po si tou em sua au to ri da de para des tru ir com a ma i or bre vi da de
pos sí vel o ger me de uma guer ra ci vil cuja idéia por si só cons ter na o es pí ri to
do nos so so be ra no, e há de tal ma ne i ra hor ro ri za do to dos os seus fiéis vas -
sa los, a quem tem che ga do a no tí cia des ta man cha na fi de li da de na ci o nal
ain da não vis ta na mo nar quia por tu gue sa que to dos têm fe i to com pa tri o -
tis mo exem plar ofer tas, e sa cri fí ci os de suas pes so as, e ca be da is para au xi -



li a rem aque las dis po si ções que S. Ma jes ta de ti ver a bem de or de nar com
aque le fim; mas o mes mo se nhor es pe ra que os seus bons vas sa los da Ca pi -
ta nia de Per nam bu co fa rão da par te to dos os es for ços para evi ta rem tão
ex ces si vas ca la mi da des. A bor do da fra ga ta Té tis. Assi na do – Ro dri go José
Fer re i ra Lobo.
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 43.16 – TERCEIRA PROCLAMAÇÃO DO 
CONDE DOS ARCOS (1817)

Ha bi tan tes de Per nam bu co! Mar cham para a co mar ca das Ala go as
ban de i ras por tu gue ses, e sol da dos ba i a nos para as iça rem em toda 
a ex ten são des sa ca pi ta nia. Todo o ha bi tan te de Per nam bu co, que 

as não se guir ra pi da men te, e não mar char jun to a elas, será fu zi la do. As
for ças na va is ora à vis ta em blo que io do por to têm or dem para ar ra sar a ci -
da de, e pas sar tudo a es pa da, se ime di a ta men te não fo rem ins ta u ra das as leis
de sua Ma jes ta de Fi de lís si ma el-rei nos so se nhor. Ne nhu ma ne go ci a ção será 
aten di da, sem que pre ce da como pre li mi nar a en tre ga dos che fes da re vol -
ta a bor do, ou a cer te za da sua mor te, fi can do na in te li gên cia de que a to dos 
é lí ci to ati rar-lhes a es pin gar da como a ban di dos. Con de dos Arcos.
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43.17 – PROCLAMAÇÃO DO GOVERNO
PROVISÓRIO AOS PATRIOTAS 

PERNAMBUCANOS (1817)

Pa tri o tas per nam bu ca nos! A sus pe i ta tem-se in si nu a do nos pro pri e -
tá ri os ru ra is: eles crêem que a be né fi ca ten dên cia da pre sen te li be ral
re vo lu ção tem por fim a eman cipa ção in dis tin ta dos ho mens de cor, e 

es cra vos. O go ver no lhes per doa uma sus pe i ta, que o hon ra. Nu tri dos em
sen ti men tos ge ne ro sos não po dem ja ma is acre di tar que os ho mens por
mais, ou me nos tos ta dos de ge ne ras sem do ori gi nal tipo de igual da de: mas
está igual men te con ven ci do que a base de toda a so ci e da de re gu lar é a in vi o -
la bi li dade de qual quer es pé cie de pro pri e da de. Impe li do des tas duas for ças
opos tas de se ja uma eman ci pa ção, que não per mi ta mais la vrar en tre eles o
can cro da es cra vi dão: mas de se ja-a len ta, re gu lar, e le gal. O go ver no não
en ga na nin guém, o co ra ção se lhe san gra ao ver tão lon gín qua uma épo ca
tão in te res san te: mas não a quer pre pós te ra. Pa tri o tas, vos sas pro pri e da des
ain da as mais opu nan tes ao ide al da jus ti ça se rão sa gra das; o go ver no porá
me i os de di mi nu ir o mal, não o fará ces sar pela for ça. Cre de na pa la vra do
go ver no, ela é in vi o lá vel, ela é san ta.
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43.18 – PROPOSTA DOS PATRIOTAS PERNAMBUCANOS
A RODRIGO LOBO (1817)

Os pa tri o tas à tes ta do par ti do da in de pen dên cia en tre ga rão ao
co man dan te do blo que io por par te de S. Ma jes ta de Fi de lís si ma
os co fres pú bli cos, mu ni ções, e mais efe i tos per ten cen tes ou tro ra à

Co roa, no es ta do, em que atu al men te se acha rem. A vila do Re ci fe, San to
Antô nio e Boa Vis ta, não so fre rão dano al gum pelo par ti do in de pen den te.
Os pri si o ne i ros que se acham por or dem das au to ri da des atu a is em ra zão
das suas opi niões po lí ti cas, se rão re la xa dos da pri são. S. Ma jes ta de Fi de lís -
si ma con ce de rá anis tia ge ral a to dos os im pli ca dos na pre sen te re vo lu ção, e
ha ve rá per fe i to es que ci men to de to dos os atos pra ti ca dos até hoje, como se
nun ca ti ves sem exis ti do, e nin guém po de rá ser por eles per se gui do. Será per mi -
ti do a qual quer que qui ser re ti rar des te por to, o fazê-lo com a sua fa mí lia,
dan do-se-lhe o de vi do pas sa por te, e po den do dis por li vre men te de to dos
os seus bens que pos su em, quer de raiz, quer mó ve is. Para ve ri fi ca ção, e
en tre ga, que deve fa zer o par ti do in de pen den te, man da rá o blo que io um
co mis sá rio seu, que à vis ta dos res pec ti vos li vros dos co fres será en tre gue,
do que exis tir. Fe i ta a en tre ga, le van ta rá o co man dan te o blo que io, a fim de
de i xar pas sar o vaso, ou va sos ne u tros, que le va rem, os que qui se rem re ti rar.
De ve rá o co man dan te do blo que io ex pe dir in con ti nen te or dem ao co man -
dan te do exér ci to de S. Ma jes ta de Fi de lís si ma, para que não avan ce con tra
esta pra ça, en quan to se não ul ti mar a pre sen te ne go ci a ção. Do min gos Te o tô -
nio Jor ge, go ver na dor das Armas – Fran cis co de Pa u la Ca val can ti de Albu quer -
que, ge ne ral-de-di vi são – o pa dre João Ri be i ro Pes soa, go ver na dor pro vi só rio
– Ma nu el Jo a quim Pe re i ra Cal das, con se lhe i ro – Mi guel Jo a quim de Alme i da e Cas -
tro, se cre tá rio do Inte ri or – Pe dro de Sou sa Te nó rio, se cre tá rio aju dan te.
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43.19 – RESPOSTA DE RODRIGO LOBO 
(18 MAIO 1817) 

Eu te nho em meu fa vor a ra zão, a lei, e a for ça ar ma da tan to ter res tre 
como ma rí ti ma, para po der en trar no Re ci fe com a es pa da na mão a 
fim de cas ti gar mu i to, à mi nha von ta de, a todo e qual quer pa tri o ta,

ou in fi el vas sa lo, que são si nô ni mos, por te rem atro pe la do o sa gra do das leis 
de el-rei nos so se nhor: por tan to, eu não pos so ad mi tir con di ções in dig nas, 
como as que se me pro põem, e só se man dan do à ter ra um, ou mais ofi ci a is
e tro pa, para to mar o co man do das for ta le zas, re ti ran do-se as suas guar ni -
ções e en tran do aque les que eu ele ger, e da mes ma for ma as em bar ca ções
ar ma das, ar vo ran do-se logo as re a is ban de i ras em toda a par te, sal van do as
di tas for ta le zas, e gri tan do  sete ve zes – Viva el-rei nos so se nhor, e toda a fa mí -
lia real – e os cor pos mi li ta res em ar mas dan do três des car gas, e no fim de -
las dan do os mes mos vi vas, a que de ve rá res pon der a mi nha es qua dra, e
en tão sal tar eu em ter ra a to mar o go ver no de toda a ca pi ta nia, fi can do em
cus tó dia os mem bros do go ver no pro vi só rio, os che fes dos cor pos e co -
man dan tes das for ta le zas, até que S. Ma jes ta de haja por bem de ter mi nar da
sua con du ta so bre a re vol ta acon te ci da em Per nam bu co (de ven do eu se gu rar 
de ba i xo da mi nha pa la vra a to dos os se nho res re fe ri dos que pe di rei ao
nos so amá vel so be ra no a se gu ran ça nas suas vi das), de ven do eu man dar
por ter ra um ofi ci al par ti ci par ao ge ne ral das tro pas que mar che até en trar 
no Re ci fe, e de ven do re ti rar-se o povo que a mim pa re cer, para as suas ha -
bi ta ções, e quan do eu sal tar em ter ra, es tar no cais a no bre za, o cor po do
co mér cio com as au to ri da des ci vis e mi li ta res, para gri tar-se em voz alta –
Viva el-rei nos so se nhor e toda a Fa mí lia Real – e dali mar char mos para
dar mos as de vi das gra ças ao Deus dos exér ci tos por tão fe liz res ta u ra ção
de tor nar essa ca pi ta nia aos seus li mi tes, e sa gra do das leis com que so mos 
re gi dos pelo me lhor dos so be ra nos, e de po is re co lher-me à casa da ha bi -
ta ção dos go ver na do res, aon de es ta rá a guar da que me per ten ce como



ca pi tão-ge ne ral, e con ti nu a rei dali por di an te a fe li ci da de dos po vos, e fiéis
vas sa los de el-rei nos so se nhor. A bor do da fra ga ta Té tis sur ta em fran quia
de fron te de Per nam bu co aos 18 de maio de 1817. Ro dri go José Fer re i ra Lobo.
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43.20 – NOVA PROPOSTA DOS PATRIOTAS
PERNAMBUCANOS, ASSINADA PELO GOVERNADOR

DOMINGOS TEOTÔNIO JORGE (18 MAIO 1817)

Eu, aba i xo as si na do, go ver na dor ci vil e mi li tar do par ti do da in de -
pen dên cia em Per nam bu co pela dis so lu ção do go ver no pro vi só rio
em res pos ta às con di ções re fe ri das pelo co man dan te das for ças na -

va is de S.Ma jes ta de fi de lís si ma es ta ci o na das de fron te de Per nam bu co, res -
pon do que são ir re cep tí ve is no todo as di tas con di ções, como de cla ra ram o
povo e o Exér ci to jun tos para esse efe i to. Agra de ço ao dito co man dan te a
pa la vra, que dá de se gu ran ça de vida dos mem bros do go ver no pro vi só rio,
que não pe di ram nem ace i tam, e de cla ro que tomo a Deus por tes te mu nha, 
de que ele é o res pon sá vel por to dos os hor ro res, que se vão pra ti car. Ama -
nhã, 19 do cor ren te, as sim que não che gar res pos ta do dito co man dan te até o 
meio-dia, se rão pas sa dos à es pa da to dos os pre sos tan to ofi ci a is-ge ne ra is
no ser vi ço de Sua Ma jes ta de fi de lís si ma, como os mais pri si o ne i ros por opi -
niões re a lis tas. O Re ci fe, San to Antô nio, e Bo a vis ta se rão ar ra sa dos, in cen di -
a dos; to dos os eu ro pe us de nas ci men to se rão mor tos. Estas pro mes sas se rão
exe cu ta das ape sar da re pug nân cia que te nho em usar de me di das de ri gor.
O go ver no de Per nam bu co, que ora eu só re pre sen to, cre io tem dado so be -
jas pro vas de sua ge ne ro si da de sal van do os seus mais en car ni ça dos ini mi -
gos, como me lhor pode di zer o mes mo agen te em pre ga do nes ta mis são.
Este é o meu ul ti ma to, se o co man dan te do blo que io não acor dar as jus tas
con di ções ofe re ci das, e apon ta das on tem. Qu ar tel do go ver no ci vil, e das
ar mas, 18 de maio de 1817. O go ver na dor Do min gos Te o tô nio Jor ge.
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43.21 – ULTIMATO DE RODRIGO LOBO

Ten do-me sido apre sen ta da a de ter mi na ção em que diz es tar o go -
ver na dor ora exis ten te no Re ci fe, te nho a par ti ci par-lhe que em
nada me ate mo ri za vam as suas ame a ças; po rém ro ga do pelo fiel

vas sa lo de Sua Ma jes ta de o de sem bar ga dor José da Cruz Fer re i ra, no me a do 
ou vi dor da Co mar ca do Ser tão, con ve nho em que haja um ar mis tí cio até
que o dito se nhor de sem bar ga dor pos sa che gar ao Rio de Ja ne i ro a ro gar a
Sua Ma jes ta de que per doe os re bel des, que atro pe la ram o sa gra do das suas
sá bi as leis, pois que não é pos sí vel que um vas sa lo es te ja au to ri za do para
per do ar tão atro zes de li tos, e nem é meu modo de pen sar; por tan to pode o
go ver na dor apron tar uma das em bar ca ções que tem o por to para o so bre di to
de sem bar ga dor ir orar a el-rei nos so se nhor por todo o povo do Re ci fe. Esta
em bar ca ção sa i rá em las tro que seja bas tan te para re ger a vela e logo que
sair para a es qua dra, eu lhe po rei um co man dan te e par te da guar ni ção, tra -
zen do aque la com que sair, os man ti men tos para a vi a gem; e pelo que per -
ten ce ao Exér ci to de ter ra, não pos so em ba ra çar que ele se apro xi me do Re -
ci fe, pois que ora de ba i xo de ou tras or dens, e o mais que pos so fa zer é o
par ti ci par-lhe esta mi nha de ter mi na ção, que não du vi do, ace i te. Con tu do
não fico pelo re sul ta do; e caso o go ver na dor com a sua fa mí lia se que i ra re -
ti rar à cor te do Rio de Ja ne i ro, con ve nho que o faça, e lhe as se gu ro des de já
a sua vida, con tan to que não haja a me nor vin gan ça com os des gra ça dos em 
pri são, e eu tome o co man do da ca pi ta nia, como já dis se.
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44
FORMAÇÃO DO NÚCLEO DE 

NOVA FRIBURGO NO RIO DE JANEIRO
44.1 – CORRESPONDÊNCIA DO MINISTRO 
VILANOVA PORTUGAL  AO VISCONDE DE

RIO SECO (21 SETEMBRO 1819)

Como es tão a che gar os su í ços, de se jo sa ber de Vos sa Se nho ria se
pode, sem lhe fa zer de tri men to, adi an tar o pa ga men to dos fre tes
das em bar ca ções, que con du zem co lo nos, pa ga men to, que há de

ser im por tan te, pois será de se ten ta e dois, até oi ten ta e cin co con tos: e no
caso que lhe seja pos sí vel, sem fa zer fal ta às suas tran sa ções co mer ci a is o
pres tam-se Vos sa Se nho ria mu i to fa vor, se qui ser mes mo in cum bir-se por
pes soa de sua con fi an ça de fa zer di re ta men te o pa ga men to dos mes mos
fre tes aos ca pi tães dos na vi os, ao pas so que fo rem che gan do. Sou sem pre
com a ma i or es ti ma ção. Ilus trís si mo se nhor Vis con de do Rio Seco – De Vos sa 
Se nho ria mu i to aten to ve ne ra dor, e obri ga do ser vo – To más Antô nio de Vi la -
no va Por tu gal – Rio Com pri do, vin te e um de se tem bro de mil oi to cen tos e
de ze no ve.

Extra í do de CARVALHO, Au gus to de. Co lo ni za ção e emi gra ção. Por to: Impren sa Por tu gal, 1876.
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44.2 – RESPOSTA DO VISCONDE DE RIO SECO AO
 MINISTRO VILANOVA PORTUGAL (24 SETEMBRO 1819)

Ilus trís si mo e Exce len tís si mo Se nhor. Te nho a pre sen te car ta Vos sa
Exce lên cia, data de 21 do cor ren te, na qual me diz que, es tan do a che -
ga rem os su í ços, se será com pa tí vel com as mi nhas cir cuns tân ci as, sem

o de ter mi na men to das mi nhas tran sa ções co mer ci a is, apron tar oi ten ta e cin co 
con tos de réis para o pa ga men to dos fre tes dos na vi os, em que vi e rem, e
que po den do, é um ser vi ço, que faço a El-rei nos so se nhor, e apon te a
ma ne i ra para o seu pa ga men to, tan to da dita quan tia, quan to ao prê mio da
mes ma. Sa tis fa ço a Vos sa Exce lên cia, prin ci pi an do por agra de cer a gran de
hon ra, que me per mi tiu, de se lem brar da mi nha pes soa para a dita quan tia
de oi ten ta e cin co con tos, que des de já fi cam pron tos, e com mu i ta sa tis fa -
ção mi nha, e mu i to mais para um fim fi cam pron tos, e com mu i ta sa tis fa ção 
mi nha, e mu i to mais para um fim tão útil ao Bra sil, e em que El-rei nos so
se nhor se in te res sa, e Vos sa Exce lên cia pro te ge. Como Vos sa Exce lên cia me
or de na apon te a ma ne i ra do meu pa ga men to; res pon den do que será bas -
tan te uma con sig na ção de qua tro con tos de réis por mês, paga pelo ren di -
men to da al fân de ga des ta cor te para a amor ti za ção do prin ci pal. De prê mio
nem um só real, que é o mes mo, que te nho le va do a Real Fa zen da dos em -
prés ti mos, que lhe te nho fe i to e dos adi a men tos às re par ti ções, em que
te nho a hon ra de ser vir. Pode Vos sa Exce lên cia con tar com a mi nha pes soa,
e von ta de até o úl ti mo real que pos sua, para tudo que for ser vi ço de Sua
Ma jes ta de, e com mil von ta des fa rei o pa ga men to aos ca pi tães dos na vi -
os, e tudo o que Vos sa Exce lên cia qui ser, e El-rei nos so se nhor. Deus guar de 
a Vos sa Exce lên cia. Em vin te e qua tro de se tem bro de mil oi to cen tos e de ze -
no ve. Se nhor To más Antô nio de Vi la no va Por tu gal – Vis con de do Rio Seco.
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45
ANTECEDENTES DO FICO

45.1 – DETERMINAÇÃO DA IDA DO PRÍNCIPE D. PEDRO
A PORTUGAL – DECRETO DO REI D. JOÃO VI

 (18 FEVEREIRO 1821) 

Exi gin do as cir cuns tân ci as em que se acha a Mo nar quia jus tas e
ade qua das pro vi dên ci as para con so li dar o tro no, e as se gu rar a fe li -
ci da de da na ção por tu gue sa, re sol vi dar a ma i or pro va do cons tan te

des ve lo que me ani ma pelo bem dos meus vas sa los, de ter mi nan do que o
meu mu i to ama do e pre za do fi lho, D. Pe dro, prín ci pe real do re i no uni do
de Por tu gal, Bra sil e Algar ves, vá a Por tu gal mu ni do da au to ri da de e ins -
tru ções ne ces sá ri as, para pôr logo em exe cu ção as me di das e pro vi dên ci as
que jul go con ve ni en tes, a fim de res ta be le cer a tran qüi li da de ge ral da que le
re i no; para ou vir as re pre sen ta ções e que i xas dos po vos; e para es ta be le cer
as re for mas e me lho ra men tos e as leis que pos sam con so li dar a Cons ti tu i -
ção por tu gue sa; e ten do sem pre por base a jus ti ça e o bem da Mo nar quia,
pro cu rar a es ta bi li da de e pros pe ri da de do re i no uni do; de ven do ser-me
trans mi ti da pelo prín ci pe real a mes ma Cons ti tu i ção, a fim de re ce ber, sen do
por mim apro va da, a mi nha real san ção. Não po den do po rém a Cons ti tu i -
ção que em con se qüên cia dos men ci o na dos po de res se há de es ta be le cer e
san ci o nar para os re i nos de Por tu gal e Algar ves ser igual men te adap tá vel e
con ve ni en te em to dos os seus ar ti gos e pon tos es sen ci a is à po vo a ção, lo ca li -
da de e mais cir cuns tân ci as tão po de ro sas como aten dí ve is des te re i no do
Bra sil, as sim como às das ilhas e do mí ni os ul tra ma ri nos que não me re cem
me nos a mi nha real con tem pla ção e pa ter nal cu i da do: hei por con ve ni en te
man dar con vo car a esta cor te os pro cu ra do res que as Câ ma ras das ci da des
e vi las prin ci pa is, que têm ju í zes le tra dos, tan to do re i no do Bra sil, como
das ilhas dos Aço res, Ma de i ra e Cabo Ver de ele ge rem: e sou, ou tros sim,
ser vi do que elas ha jam de os es co lher e no me ar sem de mo ra, para que re u -
ni dos aqui o mais pron ta men te que for pos sí vel em Jun ta de Cor tes com a
pre si dên cia da pes soa que eu hou ver por bem es co lher para este lu gar, não



so men te exa mi nem e con sul tem o que dos re fe ri dos ar ti gos for adap tá vel ao
re i no do Bra sil, mas tam bém me pro po nham as mais re for mas, os me lho ra -
men tos, os es ta be le ci men tos, e qua is quer ou tras pro vi dên ci as que se en -
ten de rem es sen ci a is ou úte is, ou seja para a se gu ran ça in di vi du al, e das
pro pri e da des, boa ad mi nis tra ção da Jus ti ça e da Fa zen da, au men to do co -
mér cio, da agri cul tu ra, e na ve ga ção, es tu dos e edu ca ção pú bli ca, ou para
ou tros qua is quer ob je tos con du cen tes à pros pe ri da de e bem ge ral des te
re i no, e dos do mí ni os da Co roa por tu gue sa. 

E para ace le rar es tes tra ba lhos, e pre pa rar as ma té ri as de que
deverão ocu par-se: sou tam bém ser vi do cri ar des de já uma co mis são com -
pos ta de pes soas re si den tes nes ta cor te, e por mim no me a das, que en tra rão
logo em apre sen tan do, a tra tar de to dos os re fe ri dos ob je tos, para com pleno
co nheci men to de ca u sa eu os de ci dir. A mesa do De sem bar go do Paço o
tenha assim en ten di do, faça pu bli car e exe cu tar, pas san do as or dens ne ces -
sá ri as exer cí cio, e con ti nu a rão com os pro cu ra do res das Câ ma ras que se
forem às Câ ma ras, e os mais des pa chos e par ti ci pa ções que pre ci sas fo rem:
as qua is tam bém se fa rão aos go ver nos das pro vín ci as pe las se cre ta ri as de
Esta do. Pa lá cio do Rio de Ja ne i ro, em de zo i to de fe ve re i ro de mil oi to cen tos 
e vin te e um. 

Com a ru bri ca de Sua Majestade
Está con for me. Paço, 22 de fe ve re i ro de 1821. 

To más Antô nio de Vi la no va Por tu gal.

Extra í do de Reg. à fl. 132, li vro 8 na Impren sa Ré gia.
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45.2 – REGRESSO DO REI A LISBOA E ELEVAÇÃO DO
PRÍNCIPE D. PEDRO AO GOVERNO PROVISÓRIO DO

REINO DO BRASIL – DECRETO DE D. JOÃO VI
(7 MARÇO 1821) 

De cre to de 7 de mar ço de 1821, pelo qual
S. M. F. de cla ra a in ten ção de vol tar para 
Lis boa, de i xan do en car re ga do do Go ver no
Pro vi só rio do Re i no do Bra sil o Prín ci pe
Real do Re i no Uni do. 

Tendo-se dig na do a di vi na pro vi dên cia de con ce der, após uma tão
devas ta do ra guerra, o sus pi ra do be ne fí cio da paz ge ral en tre to dos
os Estados da Eu ro pa, e de per mi tir que se co me ças sem a lan çar as 

ba ses da fe li ci da de da Mo nar quia Por tu gue sa, mediante o ajun ta men to das
Cor tes Ge ra is, ex tra or di na ri a men te con gre ga das na mi nha mu i to no bre e
leal ci da de de Lis boa, para da rem a todo o re i no uni do de Por tu gal, Bra sil e
Algar ves, uma cons ti tu i ção po lí ti ca con for me aos prin cí pi os li be ra is que,
pelo incre men to das lu zes, se acham ge ral men te re ce bi dos por to das as
nações; e cons tan do na mi nha real pre sen ça, por pes so as dou tas e ze lo sas
do ser vi ço de Deus e meu, que os âni mos dos meus fiéis vas sa los, prin ci pal -
men te dos que se acha vam nes te re i no do Bra sil, an si o sos de man te rem a
união e inte gri da de da mo nar quia, flu tu a vam em um pe no so es ta do de
incer te za, en quan to eu não hou ves se por bem de cla rar de uma ma ne i ra
so le ne a mi nha ex pres sa, ab so lu ta e de ci si va apro va ção da que la cons ti tu i -
ção, para ser ge ral men te cum pri da e exe cu ta da, sem al te ra ção nem di fe -
rença, em to dos os es ta dos da mi nha real Co roa: fui ser vi do de as sim o
decla rar pelo meu De cre to de 24 de fe ve re i ro pró xi mo pas sa do, pres tan do
jun ta men te com toda a mi nha real fa mí lia, povo e tro pa des ta cor te, so le ne 
ju ra men to de ob ser var, man ter e guar dar a dita cons ti tu i ção, neste e nos
mais re i nos e domí ni os da Mo nar quia, tal como ela for de li be ra da, fe i ta e



acor da da pe las men ci o na das Cor tes Ge ra is do re i no; or de nan do ou tros sim
aos go ver na do res e ca pi tães-generais, e au to ri da des ci vis, mi li ta res e ecle siás -
ti cas, em to das as mais pro vín ci as pres tas sem e de fe ris sem a to dos os meus
súdi tos e su bal ter nos se me lhan te ju ra men to, como um novo pe nhor, vín culo
que deve as se gu rar a união e in te gri da de da Mo nar quia. 

Mas, sendo a primeira e sobre todas essencial condição do
pacto social, desta maneira aceito e jurado por toda a nação, dever o
soberano assentar a sua residência no lugar onde se ajuntarem as cortes, para 
lhe serem prontamente apresentadas as leis que se forem discutindo, e dele
receberem sem delongas a sua indispensável sanção; exige a escrupulosa
religiosidade com que me cumpre preencher ainda os mais árduos deveres
que me impõe o prestado juramento, que eu faça ao bem geral de todos os
meus povos um dos mais custosos sacrifícios, de que é capaz o meu paternal
e régio coração, separando-me pela segunda vez de vassalos, cuja memória
me será sempre saudosa, e cuja prosperidade jamais cessará de ser, em
qualquer arte um dos mais assíduos cuidados do meu paternal governo. 

Cum pria pois que, ce den do ao de ver que me im pôs a pro vi dên -
cia, de tudo sa cri fi car pela fe li ci da de da na ção, eu re sol ves se, como te nho
resol vi do, trans fe rir de novo a mi nha cor te para a ci da de de Lis boa, an ti ga
sede e ber ço ori gi nal da Mo nar quia, a fim de ali co o pe rar com os de pu ta dos
procu ra do res dos po vos na glo ri o sa em pre sa de res ti tu ir à bri o sa na ção
por tu gue sa aque le alto grau de es plen dor com que tan to se as si na lou nos
an tigos tem pos; e de i xan do nes ta cor te ao meu mu i to ama do e pre za do fi lho, 
o prín ci pe real do re i no uni do, en car re ga do do go ver no pro vi só rio des te
reino do Bra sil, en quan to nele se não achar es ta be le ci da a cons ti tu i ção ge ral
da na ção.

E para que os meus po vos des te mes mo re i no do Bra sil pos sam,
quan to an tes, par ti ci par das van ta gens da re pre sen ta ção na ci o nal, en vi an do 
pro por ci o na do nú me ro de de pu ta dos pro cu ra do res às Cor tes Ge ra is do re i no 
uni do: em ou tro de cre to, da data des te, te nho dado as pre ci sas de ter mi na -
ções, para que des de logo se co me ce a pro ce der em to das as pro vín ci as à
ele i ção dos mes mos de pu ta dos na for ma das ins tru ções, que no re i no de
Por tu gal se ado ta ram para esse mes mo efe i to, pas san do sem de mo ra a esta
cor te os que su ces si va men te fo rem no me an do nes ta pro vín cia, a fim de me
po de rem acom pa nhar os que che ga rem an tes da mi nha sa í da des te re i no;
ten do eu, aliás, pro vi den ci a do so bre o trans por te dos que de po is des sa
épo ca, ou das ou tras pro vín ci as do nor te, hou ve rem de fa zer vi a gem para
aque le seu des ti no. Pa lá cio do Rio de Ja ne i ro, aos 7 de mar ço de 1821. Com
a ru bri ca de Sua Ma jes ta de. 

Extra í do de Le gis la ção Bra si le i ra, ou Co le ção Cro no ló gi ca das Leis, De cre tos, Re so lu ções de Con sul ta,
Pro vi sões, etc., etc., do Impé rio do Bra sil, des de o ano de 1808 até 1831. Rio de Ja ne i ro, Tip. Imp. e
Const. de J. Vil le ne u ve e Comp., Tomo III, 1837. Págs. 157-158.
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45.3 – VIGÊNCIA INTERINA DA CONSTITUIÇÃO
ESPANHOLA –  DECRETO DE D. JOÃO VI (21 ABRIL 1821) 

Ha ven do to ma do em con si de ra ção o ter mo do ju ra men to que os
ele i to res pa ro qui a is des ta co mar ca, a ins tân ci as e de cla ra ção
unâ ni me do povo dela, pres ta ram à cons ti tu i ção es pa nho la, e

que fi ze ram su bir à mi nha real pre sen ça, para fi car va len do in te ri na men te
a dita Cons ti tu i ção es pa nho la des de a data do pre sen te de cre to até a ins ta -
la ção da Cons ti tu i ção em que tra ba lha rão as cor tes atu a is de Lis boa, em que 
eu hou ve por bem ju rar com toda a mi nha cor te, povo e tro pa, no dia 26 de
fe ve re i ro do ano cor ren te; sou ser vi do or de nar que de hoje em di an te se fi que 
es tri ta e li te ral men te ob ser va do nes te re i no do Bra sil a men ci o na da cons ti -
tu i ção de li be ra da e de ci di da pe las Cor tes de Lis boa. Pa lá cio da Bo av is ta aos 
21 de abril de 1821. 

Com a ru bri ca de Sua Ma jes ta de

Extra í dos da Co le ção das Leis do Impé rio do Bra sil de 1821. 2º par te. Rio de Ja ne i ro, Impren sa Na -
ci o nal, 1889. Págs. 69-70.
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45.4 – REVOGAÇÃO DO DECRETO QUE DETERMINAVA
FOSSE  O REINO DO BRASIL REGIDO PELA CONSTITUIÇÃO

ESPANHOLA – DECRETO DE D. JOÃO VI (22 ABRIL 1821)

Su bin do on tem à mi nha real pre sen ça uma re pre sen ta ção, e di zen -
do-se ser do povo, por meio de uma de pu ta ção e for ma da dos ele i -
to res das pa ró qui as, a qual me as se gu ra va, que o povo exi gia para a

mi nha fe li ci da de, e dele que eu de ter mi nas se, que de on tem em di an te este
meu re i no do Bra sil fos se re gi do pela Cons ti tu i ção es pa nho la, hou ve então 
por bem de cre tar, que essa cons ti tu i ção re ges se até a che ga da da cons ti tu i -
ção, que sá bia e sos se ga da men te es tão fa zen do as Cor tes con vo ca das na
minha mu i to no bre e leal ci da de de Lis boa: ob ser van do-se po rém hoje, que
essa re pre sen ta ção era man da da fa zer por ho mens mal-intencionados, e
que que ri am a anar quia, e ven do que meu povo se con ser va, como eu lhe
agra de ço, fiel ao ju ra men to que eu com ele de co mum acor do pres ta mos na
Pra ça de Ro cio no dia vin te e seis de fe ve re i ro do pre sen te ano: hei por bem
deter mi nar, de cre tar e de cla rar por nulo todo o ato fe i to on tem; e que o
gover no pro vi só rio que fica até à che ga da da Cons ti tu i ção por tu gue sa, seja
da for ma que de ter mi na o ou tro de cre to, e ins tru ções que man do pu bli car
com a mes ma data des te, que meu fi lho o prín ci pe real há de cum prir, e sus -
ten tar até che gar a menci o na da Cons ti tu i ção por tu gue sa. Pa lá cio da Bo a -
vis ta aos vin te e dois de abril de mil oito cen tos e vin te e um. Rei.

Extra í do de Le gis la ção Bra si le i ra, ou Col e ção Cro no ló gi ca das Leis, De cre tos, Re so lu ções de Con sul ta,
Pro vi sões, etc, etc., do Impé rio do Bra sil, des de o ano de 1808 até 1831. Rio de Ja ne i ro, Tip. Imp. e
Const. de J. Vil le ne u ve e Comp., Tomo III, 1837. Pág. 180.
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45.5 – INSTITUIÇÃO DA REGÊNCIA DO
REINO DO BRASIL  PELO PRÍNCIPE D. PEDRO - 

DECRETO DE D. JOÃO VI (22 ABRIL 1821)

De cre to de 22 de abril de 1821, es ta be -
le cen do a re gên cia do Bra sil na pes soa do
prín ci pe real do Re i no Uni do.

Sen do in dis pen sá vel pro ver acer ca do go ver no e ad mi nis tra ção des te
re i no do Bra sil, don de me apar to com vi vos sen ti men tos de sa u da de, 
vol tando para Por tu gal, por exi gi rem as atu a is cir cuns tân ci as po lí -

ti cas, enun ci a das no De cre to de 7 de mar ço do cor ren te ano; e ten do eu em
vis ta não só as ra zões de pú bli ca uti li da de e in te res se, mas tam bém a par -
ticular con si de ra ção que me re cem meus fiéis vas sa los do Bra sil, os qua is
ins tam para que eu es ta be le ça o go ver no, que deve re gê-los na mi nha
ausên cia, e enquan to não che ga a cons ti tu i ção, de um modo con ve ni en te
ao es ta do pre sen te das co i sas, e à ca te go ria po lí ti ca a que foi ele va do este 
país, e ca paz de con so li dar a pros pe ri da de pú bli ca e par ti cu lar: hei por
bem e me praz en car re gar o go ver no ge ral, e in te i ra ad mi nis tra ção de
todo o re i no do Bra sil, ao meu mu i to ama do e pre za do fi lho, dom Pe dro
de Alcân ta ra, prín ci pe real do Re i no Uni do de Por tu gal, Bra sil e Algar -
ves, cons ti tu in do-o re gen te e meu lu gar-tenente, para que com tão pre e -
mi nen te tí tu lo, e se gun do as ins tru ções, que acom pa nham a este de cre to,
e vão por mim as si na das, go ver ne em mi nha au sên cia, e en quan to pela
cons ti tu i ção se não es ta be le ce ou tro sis te ma de re gi me, todo este re i no
com sa be do ria e amor dos po vos. – Pelo alto con ce i to que for mo da sua
pru dên cia e mais vir tu des, vou cer to, de que nas co i sas do go ver no, fir -
man do a pú bli ca se gu ran ça e tran qüi li da de, pro mo ven do a pros pe ri da de 
ge ral, e cor res pon den do por to dos os mo dos às mi nhas es pe ran ças, se
ha ve rá como bom prín ci pe, ami go e pai des tes po vos, cuja sa u do sa me -
mó ria levo pro fun da men te gra va da no meu co ra ção, e de quem tam bém
es pe ro que, pela sua obe diên cia às leis, su je i ção e res pe i to às au to ri da des,



me re com pen sa rão do gran de sa cri fí cio que faço, se pa ran do-me de meu
filho pri mo gê ni to, meu her de i ro e su ces sor do tro no, para lhes de i xar como
em pe nhor do apre ço que de les faço. O mes mo prín ci pe o te nha as sim
enten di do, e exe cu ta rá, man dan do ex pe dir as ne ces sá ri as par ti ci pa ções. Pa lá -
cio da Boa vis ta, em 22 de abril de 1821.

Com a ru bri ca de Sua Majestade

Instru ções a que se re fe re o real De cre to de 22 de abril de 1821.

O prín ci pe real do Re i no Uni do toma o tí tu lo de Prín ci pe
Re gen te e meu lu gar-te nen te no go ver no pro vi só rio do re i no do Bra sil,
e que fica en car re ga do.

Nes te go ver no será o Con de dos Arcos mi nis tro e se cre tá rio de
Esta do dos Ne gó ci os do re i no do Bra sil e Ne gó ci os Estran ge i ros; o Con de
de Lou zã, dom Di o go de Me ne ses, mi nis tro e se cre tá rio de Esta do dos
Negó ci os da Fa zen da, como atu al é. Se rão se cre tá ri os de Esta do in te ri nos:
o ma re chal-de-campo Car los Fre de ri co de Pa u la, na re par ti ção da Gu er ra;
o major ge ne ral da ar ma da Ma nu el Antô nio Fa ri nha, na re par ti ção da Ma ri -
nha.

O prín ci pe real to ma rá as suas re so lu ções em con se lho, for ma do
dos seus mi nis tros de Esta do, e dos dois se cre tá ri os de Esta do in te ri nos; e as
suas de ter mi na ções se rão re fe ren da das por aque le dos mi nis tros de Esta do,
ou se cre tá ri os da com pe ten te re par ti ção, os qua is se rão res pon sá ve is.

O prín ci pe real terá to dos os po de res para a ad mi nis tra ção da
Jus ti ça, Fa zen da, e go ver no eco nô mi co: po de rá co mu tar, ou per do ar a pena
de mor te aos réus, que es ti ve rem in cur sos nela por sen ten ça: re sol ve rá to das
as con sul tas re la ti vas à ad mi nis tra ção pú bli ca.

Pro ve rá to dos os lu ga res de le tras e ofí ci os de Jus ti ça, ou Fa zen da, 
que es ti ve rem va gos, ou ve nham a va gar, as sim como to dos os em pre gos
ci vis, ou mi li ta res; en tran do logo por seu de cre to os no me a dos no exer cí cio
e fru i ção dos seus lu ga res ofí ci os, ou em pre gos, de po is de pa ga rem os no vos
dire i tos, ain da quan do os res pec ti vos di plo mas de vam ser re me ti dos à
minha real as si na tu ra, por se rem dos que exi gem esta for ma li da de; a qual
nas car tas e pa ten tes será in dis pen sá vel. Para a pron ta ex pe di ção de las
pode rá o prín ci pe não só as si na lar os al va rás, em vir tu de dos qua is se pas -
sam as car tas, mas tam bém con ce der aque las dis pen sas, que por es ti lo se
con ce dem para os en car tes.

Igual men te pro ve rá to dos os be ne fí ci os cu ra dos ou não cu ra dos,
e mais dig ni da des ecle siás ti cas, à ex ce ção dos bis pa dos; mas po de rá pro -
por-me para eles as pes so as que achar dig nas.
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Po de rá fa zer guer ra ofen si va, ou de fen si va, con tra qual quer ini -
mi go que ata car o re i no do Bra sil, se as cir cuns tân ci as fo rem tão ur gen tes,
que se tor ne de sumo pre ju í zo aos meus fiéis vas sa los des te re i no o es pe rar
as mi nhas re a is or dens, e pela mes ma ra zão, e em igua is cir cuns tân ci as,
poderá fa zer tré guas, ou qual quer tra ta do pro vi só rio com os ini mi gos do
Esta do.

Fi nal men te, po de rá o prín ci pe con fe rir, como gra ças ho no rí fi cas,
os há bi tos das três or dens mi li ta res, de Cris to, São Ben to de Aviz, e São Ti a go 
da Espa da, às pes so as que jul gar dig nas des sa dis tin ção; po den do con ce -
der-lhes logo o uso da in síg nia e as dis pen sas de es ti lo para a pro fis são.

No caso im pre vis to e des gra ça do (que Deus não per mi ta que
acon te ça) do fa le ci men to do prín ci pe real, pas sa rá logo a re gên cia do re i no
do Bra sil à prin ce sa sua es po sa mi nha mu i to ama da e pre za da nora; a qual
gover na rá com um con se lho de re gên cia, com pos to dos mi nis tros de Esta do,
do presi den te da mesa do de sem bar go do Paço, do re ge dor das Jus ti ças, e
dos se cre tá ri os do Esta do in te ri nos nas re par ti ções da Gu er ra, e Ma ri nha:
será pre si den te des te con se lho o mi nis tro de Esta do mais an ti go, e esta
regên cia go za rá das mes mas fa cul da des, e au to ri da des de que go za va o
prín ci pe real.

Pa lá cio da Boavis ta, em vin te e dois de abril de mil oi to cen tos e
vin te e um – Rei.

Extra í do de Le gis la ção Bra si le i ra, ou Co le ção Cro noló gi ca das Leis, De cre tos, Re so lu ções de Con sul ta,
Pro vi sões, etc, etc., do Impe rio do Bra sil, des de o ano de 1808 até 1831. Rio de Ja ne i ro, Tip. Imp. e
Const. de J. Vil le ne u ve e Comp., Tomo III, 1837. Págs. 179-180.
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45.6 – PROCESSO DA REVOLTA, PELA OUTORGA DA
CONSTITUIÇÃO ESPANHOLA, NA PRAÇA DO COMÉRCIO

DO RIO DE JANEIRO (23 ABRIL 1821) 

Sen do o rei nos so se nhor ser vi do de ter mi nar pelo de cre to in clu so que 
V. S. pro ce da já, e sem de mo ra, à de vas sa so bre o hor ro ro so aten ta do 
con tem pla do no mes mo de cre to, sem li mi ta ção de tem po, e nú me ro

de ter mi na do de tes te mu nhas, para se rem sen ten ci a dos os réus de tão exa -
ge ra do cri me ver bal e su ma ri a men te em qual quer dia, pos to que fe ri a do
seja, como for de di re i to, e jus ti ça pe los ju í zes da co mis são cri a da no re fe ri do
de cre to. Re me to a V. S. o mes mo de cre to para pro ce der como nele se de ter -
mi na, sem de mo ra al gu ma: par ti ci pan do-me o re sul ta do logo que se achar
con clu í da a de vas sa com as com pe ten tes per gun tas fe i tas aos réus nela
com pre en di dos. 

D. gº a V. S. Rio de Ja ne i ro 23 de abril de 1821. 

Como Reg. José de Oli ve i ra Pin to Botº Mosqrª 
Se nhor de sem bar ga dor do Paço 
Lu cas Antô nio Mon te i ro de Bar ros 

AUTO DE CORPO DE DELITO INDIRETO
POR DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS

Ano do nas ci men to de Nos so Se nhor Je sus Cris to de mil oi to -
cen tos e vin te e um, aos vin te e qua tro dias do mês de abril, nes ta ci da de
do Rio de Ja ne i ro, cor te do Bra sil, em ca sas de re si dên cia do de sem bar ga dor 
do Paço Lu cas Antô nio Mon te i ro de Bar ros onde eu, es cri vão por ele
nome a do, vim e sen do aí pelo dito mi nis tro me foi dito que foi pre sen te a
el-rei nos so se nhor que na tar de do dia digo, que na tar de e no i te de sá ba do 
de ale lu ia, vin te e um do cor ren te mês de abril, hou ve ra um ajun ta men to
tu mul tu o so e se di o so de ho mens mal-intencionados que na casa e pra ça do



Co mér cio des ta cor te a tem po que os ele i to res das pa ró qui as se pro pu nham 
eleger os de co mar ca. Se opu se ram aos mes mos com vo zes se di ci o sas e for ça
pú bli ca, e as sim amo ti na dos se re vol ta ram con tra a Cons ti tu i ção atu al do
Esta do, bra dan do que só que ri am se rem re gi dos pela Cons ti tu i ção
d’Espanha, en quan to não che ga va a que se es ta va or ga ni zan do em Por -
tugal, fal tan do ao so le ne ju ra men to, que to dos ha vi am pres ta do com ma ni -
fes ta se dição e su ble va ção con tra o Go ver no Pú bli co que não deve so frer
ou tras mu dan ças se não as que se es ta be le ce rem pela fu tu ra Cons ti tu i ção de 
Por tu gal; e para que não fi cas sem im pu ni dos os de li tos de tan ta gra vi da de
orde na ra Sua Ma jes ta de a ele mi nis tro por de cre to de vin te e dois do
corren te mês de abril pro ce des se a de vas sa con tra os au to res da se di ção e
su ble va ção, os qua is por se rem de fato tran se un tes man dou ele dito mi nis -
tro fa zer este Auto de Cor po de De li to Indi re to, pe los de po i men tos das tes -
te mu nhas para a sua qua li fi ca ção a fim de pro ce der por ele a de vas sa: e eu
João Ne po mu ce no d’Assis, es cri vão no me a do o es cre vi por or dem do dito
mi nis tro que o as si nou co mi go es cri vão. 

Mon te i ro
João Ne po mu ce no d’Assis 

Assen ta da. 

Aos vin te e cin co de abril de mil oi to cen tos e vin te e um, nes ta
cor te e Ci da de do Rio de Ja ne i ro, em ca sas de mo ra da do de sem bar ga dor
do Paço Lu cas Antô nio Mon te i ro de Bar ros onde eu, es cri vão, fui vin do
para efe i to de se pro ce der a in qui ri ção de tes te mu nhas do cor po de de li to
in di re to e sen do pre sen tes as tes te mu nhas fo ram por ele mi nis tro in qui ri das 
e per gun ta das cu jos no mes, cog no mes, mo ra das, ida des, di tos e cos tu mes
ao di an te se guem do que fiz esta as sen ta da, João Ne po mu ce no de Assis que 
es cre vi. 

Ma ri a no Antô nio de Amo rim Car rão, sol te i ro, mo ra dor na sua,
digo, mo ra dor nes ta cor te, que vive do ren di men to de seus bens e fa zen da,
de ida de que dis se ser de qua ren ta e dois anos tes te mu nha ju ra da aos San tos
Evan ge lhos e pron to a di zer ver da de do que lhe fos se per gun ta do e ao cos -
tu me dis se nada digo do que lhe fos se per gun ta do. 

E per gun ta do pelo con te ú do no auto dis se, digo, auto so bre a
exis tên cia do ajun ta men to tu mul tu o so, do povo re con ta da no auto, de pôs
que sa bia por ver e pre sen ci ar das nove ho ras da no i te por di an te que com
efe i to exis tiu e hou ve o ajun ta men to tu mul tu o so, e se di ci o so en tre o povo
mi ú do des ta cor te que se re vol tou con tra a su pe ri or e le gí ti ma for ma do
go ver no es ta be le ci do, para con se guir a mu dan ça do mes mo nos so go ver no, 
e ar ran car e ex tor quir por me i os vi o len tos a san ção de el-rei, à no me a ção de 
mi nis tros de Esta do que úni ca e pri va ti va men te per ten ceu a el-rei; a ins ta la ção
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do Go ver no Pro vi só rio e fe cha men to do por to, usur pan do a ju ris di ção e o
po der real com mo tim e se di ção e mais não dis se e as si nei o dito mi nis tro e
eu João Ne po mu ce no d’Assis que o es cre vi.

Mon te i ro
Ma ri a no Antô nio de Amo rim Car rão 

O capi tão Cus tó dio Fer re i ra Le i te, ca sa do no ter mo da Vila
Rezen de e por ora nes ta cidade que vive de suas la vou ras, de ida de trin ta e
seis anos, tes te mu nha ju ra da aos San tos Evan ge lhos e pron to di zer ver da de
do que lhes fos se per gun ta do. 

E per gun ta do pelo con ti do no Auto dis se que sa bia por ver que
na no i te de cla ra da ain da de dia das cin co ho ras da tar de por di an te exis tiu e 
hou ve o mo tim, a de sor dem, a se di ção, e o tu mul to que le van tou o povo
mi ú do na pra ça do Co mér cio, des ta cor te, para con se guir a ins ta la ção da
Cons ti tu i ção es pa nho la, no me a ção de se cre tá ri os de Esta do e Go ver no Pro -
vi só rio re vol tan do-se con tra o su pe ri or le gí ti mo e ou san do mu dar nos so
go ver no atu al por me i os in jus tos e ile gal e mais não dis se e as si nou com o
dito mi nis tro e eu João Ne po mu ce no d’Assis es cri vão que o es cre vi. 

Mon te i ro 
Cus tó dio Fer re i ra Le i te 

O co ro nel Jo a quim José Pe re i ra de Faro, ca va le i ro da Ordem
de Cris to, ca sa do, ne go ci an te nes ta pra ça, de ida de cin qüen ta e três anos, 
tes te mu nha ju ra da aos San tos Evan ge lhos e pron to di zer ver da de do que 
lhe fos se per gun ta do. 

E per gun ta do pelo con ti do no auto dis se que sa bia pelo ver e
presen ci ar que com efe i to hou ve co mo ção do povo mi ú do que o amo ti nado 
com vo zes, tu mul to e se di ção co me te ram o aten ta do con tra os ele i to res
para que não pre en ches sem os seus fins de ele i to res da co mar ca, bra dan do 
que se mu das se a Cons ti tu i ção atu al do go ver no e que se re ce bes se e se
apro vas se a de Espa nha e que se no me as se Go ver no Pro vi só rio e mi nis -
tros de Esta do, e mais não dis se as si nou com o dito mi nis tro o seu ju ra -
men to de po is de lhe ser lido e o achar con for me e eu João Ne po mu ce no
d’Assis o es cre vi. 

Mon te i ro
 Jo a quim José Perº de Faro 

E tiradas as tes te mu nhas as fiz con clu sas ao me ri tís si mo
desem bar ga dor do Paço Lu cas Antô nio Mon te i ro de Bar ros do que fiz
este ter mo. 

João Ne po mu ce no d’Assis 
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CI.ºs em 25 de abril de 1821 
Pro ce de o cor po de de li to por tes te mu nhas para ser vir de base a

de vas sa. 
Rio de Ja ne i ro, 25 de abril de 1821. 
Mon te i ro
E no mes mo dia, mês e ano re tro de cla ra do pelo de sem bar ga dor

juiz da de vas sa me foi dado este auto com o des pa cho por ele pro fe ri do que 
man dou se cum pris se e guar das se como no mes mo se con tém e de cla ra,
hou ve por mim pu bli ca do em mão de mim es cri vão que o es cre vi. 

Extra í do de Do cu men tos para a His tó ria da Inde pen dên cia. Vol. 1. Lis boa, Rio de Ja ne i ro, Ofi ci nas
Gráfi cas da Bi bli o te ca Na ci o nal, 1923. Págs. 277-325. 
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45.7 – CRIAÇÃO DA JUNTA PROVISÓRIA DO GOVERNO
DO REINO – ATO DO PRÍNCIPE REGENTE 

D. PEDRO (5 JUNHO 1821) 

De se jan do em tudo sa tis fa zer aos vas sa los d’el-rei, meu se nhor e
pai e con cor rer para o bem ge ral, que é e tem sido o meu par ti -
cu lar des ve lo; de ter mi no por jus tas e bem aten dí ve is ra zões que

me fo ram pon de ra das pelo povo.

Extra í do de Le gis la ção Bra si le i ra, ou Col e ção Cro noló gi ca das Leis, De cre tos, Re so lu ções de Con sul ta,
Pro vi sões, etc, etc., do Império do Bra sil, des de o ano de 1808 até 1831. Rio de Ja ne i ro, Tip. Imp. e
Const. de J. Vil le ne u ve e Comp., Tomo III, 1837. Pág. 196.
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46

LEMBRANÇAS E APONTAMENTOS DO GOVERNO PROVISÓRIO
 DE SÃO PAULO PARA OS  DEPUTADOS DA PROVÍNCIA

 (9 E 10 OUTUBRO E 3 NOVEMBRO 1821)

Ten do este go ver no ofi ci a do às Câ ma ras da pro vín cia para que re -
me tes sem to das aque las me mó ri as e apon ta men tos, que achas sem
con du cen tes ao nos so bem ge ral e par ti cu lar da mes ma; e ten do a

ma i or par te de las sa tis fe i to já nos sos de se jos; o go ver no, de po is de ma du ros 
exa mes so bre o seu con te ú do, e de sé ri as re fle xões so bre tudo o que pode
con cor rer para a fe li ci da de ge ral e par ti cu lar da na ção, tem a hon ra de en ca -
mi nhar seus vo tos aos seus dig nís si mos de pu ta dos para os co mu ni ca rem,
quan do con vi er, ao so be ra no Con gres so Na ci o nal.

Pe las ba ses da cons ti tu i ção de cre ta das pelo so be ra no Con gres so
já fi cam es ta be le ci dos al guns dos ar ti gos que mais im por tam à na ção, res tam, 
po rém, vá ri os ou tros que me re cem igual con si de ra ção.

Co me ça re mos pe los que di zem res pe i to à or ga ni za ção do todo o
im pé rio lu si ta no; de po is pas sa re mos aos que o di zem ao re i no do Bra sil, e
aca ba re mos pe los que to cam a esta pro vín cia em par ti cu lar. Assim di vi di -
re mos este pa pel em três ca pí tu los – ne gó ci os da União – ne gó ci os do re i no
do Bra sil – e ne gó ci os da pro vín cia de São Pa u lo – Esta nos pa re ce ser a
mar cha que deve se guir o so be ra no Con gres so para com ple tar o au gus to
pro je to da nos sa re ge ne ra ção po lí ti ca e re cí pro ca união; ob je to ca pi tal que
re quer de todo o bom pa tri o ta im par ci a li da de e boa fé, ma du re za e crí ti ca
apu ra da, para que os la ços in dis so lú ve is que hão de pren der as di fe ren tes
par tes da Mo nar quia em am bos os he mis fé ri os se jam eter nos como es pe ra -
mos; afi an çan do ao Re i no Uni do, ao do Bra sil, e às suas res pec ti vas pro vín -
ci as os seus com pe ten tes di re i tos e en car gos; e de ter mi nan do o modo por
que cada uma de las deve con cor rer para se con se gui rem tão ne ces sá ri os e
fa us tís si mos fins.



CAPÍTULO PRIMEIRO
Negócios da União

1º Inte gri da de e in di vi si bi li da de do Re i no Uni do; de cla ran do-se
que as nos sas atu a is posses sões, em am bos os he mis fé ri os, se rão man ti das
e de fen di das con tra qual quer for ça ex ter na que as pre ten der ata car ou
separar.

2º Igual da de de di re i tos po lí ti cos e dos ci vis, quan do o per mi tir a 
di ver si da de dos cos tu mes e ter ri tó rio e das cir cuns tân ci as es ta tís ti cas.

3º De ter mi nar-se onde deve ser a sede da Mo nar quia; se no re i no 
do Bra sil, ten do-se em vis ta as pon de ro sas con si de ra ções apon ta das na
memória do se nhor Oli va im pres sa em Co im bra; ou al ter na ti va men te
pelas séri es dos re i na dos em Por tu gal e no Bra sil; ou fi nal men te no mes mo
re i na do por cer to tem po que se de ter mi nar; para que as sim pos sa o rei mais
de pres sa e por tur no satis fa zer re ci pro ca men te as sa u da des de seus po vos,
que de se ja rão co nhe cê-lo e aca tar a sua au gus ta pes soa como fi lhos aman tes 
de seu pai co mum.

4º Pa re ce con ve ni en te que se es ta be le çam leis or gâ ni cas da
União, por exem plo: 1º so bre os ne gô ci os de paz e guer ra e seus tra ta dos; 2º
so bre o co mér cio tan to ex ter no como in ter no, que sem to lher a li ber da de de
am bos os re i nos, pos sa con ci li ar, quan to pos sí vel for, seus re cí pro cos in te -
resses; 3º so bre a fun da ção de um Te sou ro Ge ral da União di fe ren te dos
Tesou ros par ti cu la res dos re i nos de Por tu gal e do Bra sil, do qual sa íam as
des pe sas para a guer ra, para a do ta ção anu al do mo nar ca e sua real fa mí lia,
e al gu mas ou tras in dis pen sá ve is, que se jul gar de ve rem per ten cer à União
em ge ral, cu jas co tas-partes sa i rão pro rata das ren das pú bli cas dos Te sou ros 
de am bos os re i nos para o Te sou ro Ge ral Da Na ção.

5º Pa re ce-nos de ver ex por ao so be ra no Con gres so que con vém
de ter mi nar me lhor o pa rá gra fo 22 das ba ses acer ca da re for ma ção ou al te ra -
ção fu tu ra dos ar ti gos da cons ti tu i ção, cuja re for ma não de ver per ten cer às
cor tes or di ná ri as, mas a uma con ven ção par ti cu lar, para a qual se rão ele i tos 
de pu ta dos par ti cu la res com po de res es pe ci a is para este úni co fim, pois é
pou co po lí ti co de i xar nas mes mas mãos o po der ex tra or di ná rio de cons ti tu ir,
com o di re i to or di ná rio de le gis lar, se gun do uma cons ti tu i ção já es ta be le ci da; 
por isso nos pa re ce no caso aci ma apon ta do ser mais útil e cons ti tu ci o nal
con vo car uma con ven ção me nos nu me ro sa que as cor tes or di ná ri as, com
po de res res tri tos a este úni co fim, a qual deve obrar de ba i xo do es cu do e
pro te ção das cor tes or di ná ri as.

6º Pois que a cons ti tu i ção tem um cor po para que rer ou le gis lar;
ou tro para obrar e exe cu tar; e ou tro para apli car as leis ou jul gar; pa re ce
pre ci so para vi gi ar es tes três po de res a fim que ne nhum faça in va sões no
ter ri tó rio do ou tro, que haja um cor po de cen so res de cer to nú me ro de
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mem bros ele i tos pela na ção, do mes mo modo que os de pu ta dos em cor tes,
cu jas atri bu i ções se rão: 1º co nhe cer de qual quer ato dos três po de res que
seja in cons ti tu ci o nal, cujo ju í zo fi nal se faça pe ran te um grã ju ra do na ci o nal, 
que será no me a do pelo cor po de cen so res de nú me ro igual den tre os de pu -
ta dos de cor tes, con se lhe i ros de Esta do, e o tri bu nal su pre mo de Jus ti ça; 2º
ve ri fi car as ele i ções dos de pu ta dos em cor tes an tes que en trem em fun ção;
3º fa zer o mes mo a res pe i to dos con se lhe i ros de Esta do, cujo con se lho será
compos to de mem bros no me a dos pe las jun tas ele i to ra is de pro vín ci as,
depois das ele i ções dos de pu ta dos no me an do pelo me nos cada pro vín cia
se gun do a sua po vo a ção um con se lhe i ro de Esta do, que ser vi rão por cer to
tem po e se re no va rão por me ta de ou ter ço ti ra dos à sor te. Esses con se lhe i -
ros se rão no me a dos em nú me ro igual pelo re i no de Por tu gal e Esta dos
ul tra ma ri nos, seja qual quer a po vo a ção atu al ou fu tu ra dos es ta dos da
União; 4º fi nal men te pro nun ci ar a sus pen são dos mi nis tros do Po der Exe cu -
ti vo e dos ma gis tra dos a re que ri men to das cor tes or di ná ri as etc. etc.

7º Para que haja jus ti ça e igual da de nas de ci sões das cor tes ge ra is 
e or di ná ri as da na ção por tu gue sa, pa re ce ne ces sá rio que os seus de pu ta dos
tan to do re i no de Por tu gal, como do ul tra mar se jam sem pre em nú me ro
igual, qual quer que seja para o fu tu ro a po pu la ção dos esta dos da União.
Esses de pu ta dos po de rão ser re e le gí ve is para as ou tras le gis la tu ras; por que
con vém que sem pre haja no cor po le gis la ti vo ho mens com ex pe riên cia e
que vi gi em pela con ser va ção de sua pró pria obra.

Esta re e le gi bi li da de, po rém, po de rá ces sar por al gu mas le gis la -
tu ras, se se ado tar ou re no var os de pu ta dos pela me ta de em cada dois anos, 
ti ran do os que de vem sair a sor te, com tan to que, des ta me ta de que deve
sair, seja uma par te igual dos de pu ta dos do re i no de Por tu gal e ou tra dos
de pu ta dos dos Esta dos ul tra ma ri nos.

CAPÍTULO SEGUNDO
Ne gó ci os do Re i no do Bra sil

1º A de cla ra ção das atri bu i ções e po de res que lhe com pe tem na
ca te go ria de re i no por si, e das re la ções e obri ga ções em que de vem es tar
para com o im pé rio por tu guês.

2º Pa re ce con ve ni en te que se es ta be le ça um go ver no ge ral exe cu -
ti vo para o re i no do Bra sil, a cujo go ver no cen tral es te jam su je i tos os go ver nos
pro vin ci a is, de ter mi nan do-se os li mi tes des sa su bor di na ção.

3º Este go ver no ge ral da união cen tral do Bra sil será or ga ni za do
por ema na ção e de le ga ção dos ele i to res do povo e do po der su pre mo exe -
cu ti vo, e nos pa re ce con ve ni en te que no tem po em que a sede da Mo nar -
quia e das cor tes não exis tir no Bra sil seja sem pre pre si di da a re gên cia pelo
prín ci pe he re di tá rio da co roa.
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4º Que esta re gên cia ou go ver no ge ral do Bra sil, quan do a sede
da Mo nar quia não exis tir nele, te nha o di re i to de fa zer de mar car exa ta men te
as ra i as das pro vín ci as do re i no do Bra sil nos li mi tes da Amé ri ca es pa nho la
e a co lô nia de Ca i e na, as sim como a de mar ca ção exa ta e na tu ral en tre as
pro vín ci as do re i no do Bra sil, para ar re dar dis pu tas e con tes ta ções fu tu ras
tan to in ter nas como ex ter nas.

5º Que as cor tes da na ção na re da ção do có di go Ci vil e Cri mi nal
te nham mu i to em vis tas mo di fi cá-la, se gun do a di ver si da de de cir cuns tân -
ci as do cli ma e es ta do de po vo a ção, com pos ta no Bra sil de clas ses de di ver sas 
co res e pes so as umas li vres e ou tras es cra vas, pois es tas con si de ra ções e cir -
cuns tân ci as exi gem uma le gis la ção ci vil par ti cu lar.

6º Que se cu i de em le gis lar e dar as pro vi dên ci as mais sá bi as e
enér gi cas so bre dois ob je tos da ma i or im por tân cia para a pros pe ri da de e
conser va ção do re i no do Bra sil: o 1º so bre a ca te qui za ção ge ral e pro gressiva
dos ín di os bra vos, que va gue am pe las ma tas e bre nhas, so bre cujo ob je to
um dos mem bros des te go ver no di ri ge uma pe que na me mó ria às cor tes
ge ra is por mão de seus de pu ta dos; o 2º re quer im pe ri o sa men te igua is cu i -
da dos da le gis la tu ra so bre me lho rar a sor te dos es cra vos, fa vo re cen do a sua 
eman ci pa ção gra du al e con ver são de ho mens imo ra is e bru tos em ci da dãos
ati vos e vir tu o sos, vi gi an do so bre os se nho res dos mes mos es cra vos para
que es tes os tra tem como ho mens e cris tãos, e não como bru tos ani ma is
como se or de na ra nas car tas ré gi as de 23 de mar ço de 1688, e de 27 de
fevere i ro de 1798, mas tudo isto com tal cir cuns pec ção que os mi se rá ve is
escra vos não re cla mem es tes di re i tos com tu mul tos e in sur re i ções, que
podem tra zer ce nas de san gue e de hor ro res. So bre este as sun to o mes mo
mem bro des te go ver no ofe re ce al guns apon ta men tos e idéi as ao so be ra no
Con gres so.

7º Não po den do ha ver go ver no al gum cons ti tu ci o nal que dure 
sem a ma i or ins tru ção e mo ra li da de do povo, para que a pri me i ra se
aumen te e pro mo va, é de ab so lu ta ne ces si da de, que além de ha ver em
todas as ci da des, vi las e fre gue si as con si de rá ve is, es co las de pri me i ras
letras pelo mé to do de Lan cas ter com bons ca te cis mos para a le i tu ra e ensino
dos me ni nos, de que te mos ex ce len tes mo de los na lín gua ale mã e in gle sa,
haja tam bém em cada pro vín cia do Bra sil um gi ná sio ou co lé gio, em que se
en si nem as ciên ci as úte is; para que nun ca fal te en tre as clas ses mais abas ta -
das, ho mens que não só sir vam os em pre gos, mas igual men te se jam ca pa -
zes de espalhar pelo povo os co nhe ci men tos; que são in dis pen sá ve is para o
au men to, ri que za e pros pe ri da de da na ção; pois se gun do diz Bet han, as
ciênci as são como as plan tas, que têm cres ci men to em dois sen ti dos, em
su per fí cie e em al tu ra, e quan to às mais úte is é melhor es pa lhá-las que adi -
an tá-las. Assim nos pa re ce ne ces sá rio que cada pro vín cia do re i no do Brasil 
na ca pi tal te nha as ca de i ras se guin tes: 1ª uma de Me di ci na teó ri ca e prá -
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ti ca; 2ª de cirur gia e arte obs te trí cia; 3ª ou tra de arte ve te ri ná ri as (Estas três
ca de i ras, prin ci pal men te as duas pri me i ras, são de ab so lu ta ne ces si da de para
a provín cia de São Pa u lo); 4ª uma de ele men tos de ma te má ti ca; 5ª ou tra de 
física e quí mi ca; 6ª ou tra de bo tâ ni ca e hor ti cul tu ra ex pe ri men tal; 7ª por
fim, ou tra de zo o lo gia e mi ne ra lo gia.

8º Além des tes co lé gi os, é de ab so lu ta ne ces si da de para o re i no
do Bra sil que se crie, des de já, pelo me nos uma uni ver si da de que pa re ce
deve rá cons tar das se guin tes fa cul da des: – 1ª fa cul da de fi lo só fi ca com pos ta
de três co lé gi os; 1º de ciên ci as na tu ra is; 2º de ma te má ti cas pu ras e apli ca -
das; 3º de ju ris pru dên cia; 4º de eco no mia, fa zen da e go ver no. Cada uma
des sas Fa cul da des terá as Ca de i ras ne ces sá ri as para o com ple to en si no de
to dos os co nhe ci men tos hu ma nos. A Te o lo gia pode ser en si na da nos Se mi -
ná ri os Epis co pa is, para que te nha mos Cle ro dou to e ca paz, o qual ab so lu ta -
mente fal ta no Bra sil. O cli ma tem pe ra do, mais frio que quen te, a sa lubri da de
do sa res, a ba ra te za e abun dân cia de co mes tí ve is e a fá cil co mu ni ca ção com
as Provín ci as cen tra is e de be i ra-mar, re que rem que esta Uni ver si da de resida
na Ci da de de São Pa u lo, que tem já Edi fí ci os pró pri os para as diver sas  Fa cul -
da des nos Con ven tos do Car mo, S. Fran cis co e dos Ben tos ape nas ha bi ta dos 
por um ou dois Fra des quan do mu i to.

9º Pa re ce-nos tam bém mu i to útil que se le van te uma Ci da de
central no in te ri or do Bra sil para as sen to da Cor te ou da Re gên cia, que po de rá 
ser na la ti tu de pou co mais ou me nos de 15 gra us em si tio sa dio, ame no, fér til
e re ga do por al gum Rio na ve gá vel. Des te modo fica a Cor te ou as sen to da
Re gên cia li vre de qual quer as sal to e sur pre sa ex ter na e se cha ma para as
Pro vín ci as cen tra is o ex ces so da Po vo a ção va dia das Ci da des ma rí ti mas e
mer can tis. Des ta Cor te cen tral de ver-se-ão logo abrir Estra das para as
diver sas Pro vín ci as e Por tos de mar, para que se co mu ni quem, e cir cu lem
com toda a pron ti dão as Ordens do Go ver no, e se fa vo re ça por elas o
Comér cio in ter no do vas to Impé rio do Bra sil.

10º Nes ta Ci da de cen tral ou no as sen to da Cor te ou da Re gên cia,
além de um Tri bu nal Su pre mo de Jus ti ça, e um Con se lho de Fa zen da, se
criará igualmente uma Di re ção ge ral de Eco no mia Pú bli ca, com pos ta de di fe -
rentes Me sas, que te nham a seu car go vi gi ar e di ri gir as obras de pon tes,
cal ça das, aber tu ra de Ca na is; &c., mi nas e Fá bri cas mi ne ra is, Agri cul tu ra,
ma tas e Bos ques, Fá bri cas e ma nu fa tu ras. A este novo Tri bu nal se dará um
Re gi men to sá bio e ade qua do.

11º Con si de ran do quan to con vém ao Bra sil em ge ral e a esta
Pro vín cia em par ti cu lar, que haja uma nova le gis la ção so bre as cha ma da.
Ses ma ri as, que sem au men tar a Agri cul tu ra, como se pre ten dia, an tes tem
es tre itado e di fi cul ta do a Po vo a ção pro gres si va e uni da; por quan to há
Sesmarias de 6,8e mais lé guas qua dra das, pos su í das por ho mens sem
cabedais e sem es cra vos, que não se as não cul ti vam, mas nem sequer as
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ven dem e re par tem por quem me lhor as sa i ba apro ve i tar; ori gi nan do-se
daqui, que as Po vo a ções do Ser tão se acham mu i to es pa lha das e iso la das
por ca u sa dos imen sos ter re nos de per me io, que se não po dem re par tir e cul ti -
var por se rem Ses ma ri as; se guin do-se tam bém da qui vi ver a gen te do Campo
dis per sa, e como fe ras no meio de bre nhas e ma tos com sumo pre ju í zo da
ad mi nis tra ção da jus ti ça, e tal ci vi li za ção do Pais; pa re ce-nos por to das es tas 
ra zões mu i to con ve ni en te, que se guin do-se o es pi ri to da Lei do Sr. D. Fernan do
sobre esta ma té ria que ser viu de fon te ao que está de ter mi na do na Orde na -
ção Liv. 40 T. 43, se le gis le pou co mais ou me nos o se guin te: 1º que to das as
ter ras que fo ram da dos por Ses ma ri as, e não se acha rem cul ti va das, en trem
ou tra vez na massa dos bens Na ci o na is, de i xan do-se so men te aos do nos
das ter ras meia lé gua qua dra da quan do mu i to, com a con di ção de co me ça -
rem logo a cul ti vá-las em tem po de ter mi na do, que pa re cer jus to; 2º que os
que têm fe i to suas as ter ras, só por mera pos se, e não por tí tu lo legal, as
hajam de per der, ex ce to o ter re no que já ti ve rem cul ti va do, e mais 400 je i ras 
Aca dê mi cas para po de rem es ten der a sua cul tu ra, de ter mi nan do-se-lhes
para isto tem po pre fi xo; 3º que de to das as ter ras, que re ver te rem por este
modo à Na ção, e de to das as ou tras que es ti ve rem va gas, não se dêem
mais Ses ma rias gra tu i tas, se não nos pou cos ca sos aba i xo apon ta dos, mas se
ven dam em por ções ou lo tes, que nun ca pos sam ex ce der de meia lé gua qua -
dra da, ava li an do-se se gun do a na tu re za e bon da de das ter ras a je i ra Aca -
dêmica de 400 bra ças qua dra das de 60 réis para cima, e pro ce den do-se a
demar ca ção legal; 4º que haja uma Ca i xa ou Co fre, em que se re co lha o
produ to des tas ven das, que será em pre ga do em  fa vo re cer a co lo ni za ção de
Eu ropeus po bres, ín di os, mu la tos e ne gros for ros, a quem se dará de Sesmari as
pe que nas por ções de ter re no para o cul ti va rem e se es ta be le ce rem; 5º em
todas as ven das que se fi ze rem e Ses ma ri as, que se de rem se porá a con dição,
que os do nos e Ses me i ros de i xem para ma tos e ar vo re dos a 6ª par te do ter -
re no, que nun ca po de rá ser der ru ba cia e que i ma da sem que se fa çam no vas 
plan ta ções de bos ques, para que nun ca fal tem as le nhas e ma de i ras ne ces sá -
ri as; 6º que de três em três lé guas se de i xe pelo me nos uma lé gua in tac ta,
para se cri a rem no vas Vi las e Po vo a ções e qua is quer ou tros es ta be le ci mentos
de uti li da de pú bli ca; 7º en fim que na me di ção e de mar ca ção das ter ras ven didas 
ou dadas ao lon go de rios ou ri be i ros, que sir vam de agua das, se de vem
estre i tar as tes ta das ao lon go des sas agua das, acres cen tan do-se nos fun dos,
como pe di rem as cir cuns tân ci as lo ca is, para que to dos, ou a ma i or par te dos 
no vos Colo nos pos sam go zar co mo da men te quan to pos sí vel for da uti lidade
das di tas agua das.

12º É uma ver da de de fato, ape sar das de cla ma ções de ho mens
su per fi ci a is e pre o cu pa dos, que as mi nas de ouro do Bra sil não só fo ram de
suma uti li da de para a Po vo a ção das Pro vín ci as cen tra is, mas para Co mér -
cio ge ral de toda a Na ção Por tu gue sa, por que o ouro que ti rá va mos das
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nos sas mi nas era a pre ci o sa mer ca do ria que tro cá va mos pe las ou tras es tran -
ge i ras, que não tí nha mos do pró prio ca be dal, e que não po de ría mos ter en tão 
por fal ta de Po vo a ção e abun dan te Agri cul tu ra, sem o que é qui mé ri co
cu i dar em Fá bri cas e ma nu fa tu ras de mon ta. Igual men te se não fos sem as
mi nas de ouro das Ge ra is, Go iás, Mato Gros so e Cu i a bá de cer to es tas Pro -
vín ci as estari am ain da hoje er mas e de ser tas, como es ti ve ram as Ge ra is até o
ano de 1700 e as ou tras até 1730, e como ain da es tão al gu mas Pro vín ci as de
beira-mar por não ter ha vi do cu i da do em se apro ve i ta rem suas mi nas. Sem a
labora ção de mi nas na que les dis tan te se vas tos Ser tões, nun ca a Agri cul tu ra 
se pode rá au men tar e es ten der, po i sos La vra do res, não po de rão achar venda
e con su mo cer to dos seus pro du tos. Esta ma té ria exi gia mais am pla elu ci -
da ção e de senvol vi men to que a con ci são des te pa pel não per mi te, mas
um Membro des te Go ver no que a es tu dou, ex-professor por obri ga ção e
por gos to, pro me te pu bli car para o fu tu ro uma Me mó ria so bre tão im -
por tan te as sun to. Aqui bas ta pe dir mos que as Cor tes Ge ra is e Extra or di -
nárias to mem em vis ta tão in te res san te ma té ria, não só a res pe i to das
minas de ouro, mas das de tan tos ou tros me ta is úte is, com que a Di vi na
Pro vi dência quis do tar es te vas to e ri quís si mo país, pois não há Pro vín cia 
al gu ma do Bra sil, seja de be i ra-mar ou de Ser tão, que mais ou me nos não 
con te nha mi ne ra is, que para se rem apro ve i ta dos só es pe ram por ma i or
ins tru ção Na ci o nal e mais ati vo fo men to do Go ver no. O Se nhor Rei D.
João VI, quan do Prín ci pe Re gen te, no seu Alva rá de 13 de maio de 1803,
já deu sá bi as pro vi dên ci as a este res pe i to, e é pena que uma Lei, que para 
ser per fe i ta só pre ci sa de pou cas emen das, fá ce is de fa zer por mão há bil
e ins tru í da, não te nha até aqui sido pos ta em exe cu ção como re que ria um 
ob je to tão po de ro so e de ta ma nha uti li da de para o Re i no in te i ro do Bra sil 
e para a Na ção Por tu gue sa.

CAPÍTULO TERCEIRO 
Negócios da Província de São Paulo.

As Me mó ri as e no tí ci as que os nos sos ilus tres De pu ta dos têm
coli gi do acer ca des ta Pro vín cia e as lem bran ças e pe ti ções das di fe rentes
Câmaras da mes ma, que lhe hão de ser en tre gues, fa zem es cu sa do acres centar
nes te Ca pí tu lo no vos apon ta men tos, pois fi ca mos cer tos que de las po de rão
ex tra ir tudo o que for a bem des ta bela e leal Pro vín cia de São Pa u lo. Tais
são os vo tos e apon ta men tos mais ur gen tes que a Co mis são nome a da por
este Go ver no leva à pre sen ça do mes mo, para sua dis cus são e a pro va ção.
— São Pa u lo, 9 de ou tu bro de 1821. 

João Car los Au gus to Oe ynha u sen, Pre si den te
José Bo ni fá cio de Andra da e Sil va, Vi ce-Presidente

 Ma nuel Ro dri gues Jor dão
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(Aprovado)
Pa lá cio do Go ver no de São Pa u lo, 10 de ou tu bro de 1821.

João Car los Au gus to Oey nha u sen, Pre si den te 
José Bo ni fá cio de Andra da e Sil va, Vi ce-Presidente 

Mar tim Fran cis co Ri be i ro d’Andrada, Se cre tá rio 
Mi guel José de Oli ve i ra Pin to, Se cre tá rio

Lá za ro José Gon sal ves, Se cre tário
Antô nio Ma ria Qu ar tim 

Fran cis co de Pa u la e Oli ve i ra 
André da Sil va Go mes

Ma no el Ro dri gues Jor dão
Fran cis co Iná cio de Sousa e Gu i ma rães 

João Fer re i ra de Oli ve i ra Bu e no 

Se nhor, os De pu ta dos da Pro vín cia de São Pa u lo, ten do re ce bi do 
do Go ver no da dita Pro vín cia, apon ta men tos em que se de sen vol ve a opi -
nião ge ral da re fe ri da Pro vín cia res pe i to a Re ge ne ra ção Po lí ti ca do Re i no do 
Bra sil, e sua cor di al união com o de Por tu gal, como, ain da, quan do as opi -
niões in di vi du a is dos Re pre sen tan tes se pos sam afas tar das emi ti das nos
re fe ri dos Apon ta men tos, se jam con tu do aque las dig nas de di vul gar-se,
para fi xar a opi nião pú bli ca, e se tor ne cre dor des sa mar ca de con si de ra ção
o Go ver no Pro vi só rio da que la Pro vín cia, que tan to se in te res sa pela sua
Re ge ne ra ção; ro gam, por tan to, a Vos sa Alte za Real Dig ne-se Fa zer im pri -
mir os di tos apon ta men tos. Rio de Ja ne i ro, 25 de ou tu bro de 1821. — Antô -
nio Car los Ri be i ro de Andra de Ma cha do e Sil va — Ni co lau Pe re i ra de Cam pos Ver -
gue i ro — Di o go Antô nio Fe i jó — Antô nio Ma nu el da Sil va Bu e no — Antô nio Pais
de Bar ros.

Man da Sua Alte za Real, o Prín ci pe Re gen te, pela Se cre ta ria de
Esta do dos Ne gó ci os do Re i no, que a Jun ta Di re to ra da Ti po gra fia Na ci o nal 
faça impri mir, com a pos sí vel bre vi da de, o in clu so Escri to in ti tu la do Lem -
bran ças e Apon ta men tos do Go ver no Pro vi só rio para os Se nho res De pu tados
da Provín cia de São Pa u lo, por lhe te rem re pre sen ta do os mes mos De putados
no Re que ri men to que vai por Có pia, para tão bem ser im pres so, que terá
útil in fluên cia na opi nião pú bli ca a di vul ga ção das idéi as ex pos tas na que le
Escri to pelo Go ver no Pro vi só rio da So bre di ta Pro vín cia. Pa lá cio do Rio de
Ja ne i ro, 3 de no vem bro de 1821.

Fran cis co José Vi e i ra

Extra í do de NOGUEIRA, Ota ci a no. Obra po lí ti ca de José Bo ni fá cio. Vol. 2. Bra sí lia, Cen tro Grá fi -
co do Se na do, 1973. Págs. 17-23. 
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47

ORDENS RECEBIDAS DE LISBOA

47.1 – CRIAÇÃO DE JUNTAS PROVISÓRIAS DE GOVERNO
NAS PROVÍNCIAS E ORDEM PARA O REGRESSO  DO 

PRÍNCIPE D. PEDRO PARA PORTUGAL – DECRETOS DAS 
CORTES GERAIS EXTRAORDINÁRIAS   E

CONSTITUINTES DA NAÇÃO PORTUGUESA 
 (29 SETEMBRO 1821) 

D. João, por gra ça de Deus e pela Cons ti tu i ção da Mo nar quia, rei 
do re i no de Portu gal, Bra sil e Algar ves de aquém e de além-mar
em Áfri ca, etc. Faço sa ber a to dos os meus sú di tos que as cor tes

de cre ta ram o se guin te: “As Cor tes Ge ra is Extra or di ná ri as e Cons ti tu in tes
da na ção por tu gue sa, ha ven do pres cri to o con ve ni en te sis te ma de gover no
e ad mi nis tra ção pú bli ca da pro vín cia de Per nam bu co, por de cre to de 1º do
presen te mês, e re co nhe cen do a ne ces si da de de dar as mes mas e ou tras
se me lhan tes pro vi dên ci as a respe i to de to das as mais pro vín ci as do Bra sil,
de cre tam pro vi so ri a men te o se guin te: 

1º Em to das as pro vín ci as do re i no do Bra sil, em que até o pre -
sen te ha vi am go ver nos in de pen den tes, se cri a ram jun tas pro vi só ri as de
go ver no, as qua is se rão com pos tas de sete mem bros na que las pro vín ci as
que até ago ra eram go ver na das por ca pi tães-generais, a sa ber - Pará,
Mara nhão, Per nam bu co, Ba hia, Rio de Ja ne i ro, São Pa u lo, Rio Gran de do
Sul, Mi nas Ge ra is, Mato Gros so e Go iás, e de cin co mem bros em to das as
mais pro víncias em que até ago ra não ha via ca pi tães-generais, mas só
gover na do res, in clu í dos em um ou ou tro nú me ro o pre si den te e se cre tá rio.

2º Se rão ele i tos os mem bros das men ci o na das jun tas por aque les
ele i to res de pa ró quia da pro vín cia que pu de rem re u nir-se na sua ca pi tal
no pra zo de dois me ses, con ta dos des de o dia em que as res pec ti vas au to -
ri da des da mes ma ca pi tal re ce be rem o pre sen te de cre to. 



3º Se rão no me a dos os mem bros das jun tas pro vi só ri as do go ver no 
en tre os ci da dãos mais cons pí cu os por seus co nhe ci men tos, pro bi da de e ade -
rên cia ao sis te ma cons ti tu ci o nal, sen do além dis to de ma i or ida de, es tan do
no exer cí cio dos seus di re i tos e pos su in do bas tan te me i os de sub sis tên cia ou
pro ve nham de bens de raiz ou de co mér cio, in dús tria ou em pre go. 

4º Será an tes de to dos ele i to o pre si den te, de po is o se cre tá rio, e
fi nal men te os ou tros cin co ou três mem bros, se gun do a clas si fi ca ção ex pres sa 
no Art. 1º sem que te nha lu gar a no me a ção de subs ti tu tos. Po de rá re ca ir a
ele i ção em qual quer dos mem bros do go ver no que se achar cons ti tu í do na
pro vín cia, bem como em qual quer dos ele i to res, e quan do for ele i to al gum 
ma gis tra do, ofi ci al de Jus ti ça ou Fa zen da, ou ofi ci al mi li tar, não exer ce rá
seu em pre go en quan to for mem bro do go ver no. 

5º O pre si den te, se cre tá rio e mais mem bros das jun tas pro vin ci a is, 
além dos orde na dos e ven ci men tos que por qual quer ou tro tí tu lo lhes per -
tençam, per ce be rão anu al men te a gra ti fi ca ção de 1.000$ na que las pro víncias
que até ago ra ti nham ca pi tães-generais, e 600$ em to das as ou tras pro vín -
ci as. 

6º Fica com pe tin do às jun tas pro vi só ri as de go ver no das pro vín -
ci as do Bra sil toda a au to ri da de e ju ris di ção na par te ci vil, eco nô mi ca, ad mi -
nis tra ti va e de po lí cia em con for mi da de das leis exis ten tes, as qua is se rão
re li gi o sa men te ob ser va das, e de ne nhum modo po de rão ser re vo ga das,
al te ra das, sus pen sas ou dis pen sa das pe las jun tas do go ver no. 

7º To dos os ma gis tra dos e au to ri da des ci vis fi cam su bor di na -
das às jun tas do go ver no nas ma té ri as in di ca das no ar ti go an te ce den te,
exce to no que for re la ti vo ao po der con ten ci o so e ju di ci al, em cujo exer cí -
cio se rão so men te res pon sá ve is ao go ver no do re i no e às cor tes. 

8º As jun tas fis ca li za rão o pro ce di men to dos em pre ga dos pú bli cos 
ci vis e po de rão sus pen dê-los dos seus em pre gos quan do co me tam abu sos
de ju ris di ção, pre ce den do in for ma ções e man dan do de po is to mar-lhes cul pa
no ter mo de oito dias, que será re me ti da à com pe ten te re la ção para ser aí
jul ga da na for ma das leis, dan do as mes mas jun tas ime di a ta con ta de tudo
ao go ver no do re i no para pro vi dên ci as como jus to e ne ces sá rio. 

9º A Fa zen da Pú bli ca das pro vín ci as do Bra sil con ti nu a rá a ser
ad mi nis tra da, como até ao pre sen te, se gun do as leis exis ten tes, com de cla -
ra ção, po rém, que será pre si den te da jun ta da Fa zen da o seu mem bro mais
an ti go (ex ce tu an do o te sou re i ro e es cri vão, nos qua is nunca po de rá re ca ir a
pre si dên cia), to dos os mem bros da mes ma jun ta da Fa zen da se rão co letiva e
indivi du al men te res pon sá ve is ao go ver no do re i no e às cor tes por sua
admi nis tra ção. 

10º To das as pro vín ci as em que até ago ra ha via go ver na do res e
ca pi tães-ge ne ra is te rão da qui em di an te ge ne ra is en car re ga dos do go ver no
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das ar mas, os qua is se rão con si de ra dos como são os go ver na do res das ar mas
das pro vín ci as de Por tu gal, fi can do ex tin ta a de no mi na ção de go ver na do res 
e ca pi tães-ge ne ra is. 

11º Em cada uma das pro vín ci as, que até ago ra não ti nham
gover na do res e ca pi tães-generais, mas só go ver na do res, será de ora em
dian te in cum bi do o go ver no das ar mas a um ofi ci al de pa ten te mi li tar até
co ro nel in clu si va men te. 

12º Ven ce rão men sal men te, a tí tu lo de gra ti fi ca ção, os go ver na -
do res das ar mas das pro vín ci as do Bra sil, no caso do Art. 10, a quan tia de
200$ e os co man dan tes das ar mas, nos ter mos do Art. 11, a quan tia de
50$000. 

13º Tan to os go ver na do res de que tra ta o Art. 10, como os
coman dan tes das ar mas, na for ma do Art. 11, se re gu la rão pelo re gi men to
de 1º de ju lho de 1678 em tudo o que se não acha al te ra do por leis e or dens 
pos te ri o res, sus pen so nes ta par te so men te o Alva rá de 21 de fe ve re i ro de
1816. No caso de va cân cia ou im pe di men to pas sa rá o co man do à pa ten te
de ma i or gra du a ção e an ti gui da de que es ti ver na pro vín cia, fi can do para
esse fim se i to o al va rá de 12 de de zem bro de 1670. 

14º Os go ver na do res e co man dan tes das ar mas de cada uma
das pro vín ci as se rão su je i tos ao go ver no do re i no, res pon sá ve is a ele e às 
cor tes, e in de pen den tes das jun tas pro vi só ri as do go ver no, as sim como
es tas o são de les, cada qual nas ma té ri as de sua res pec ti va com pe tên cia,
de ven do os go ver na do res e co man dan tes das ar mas co mu ni car às jun tas
bem como es tas a eles, por meio de ofí ci os con ce di dos em ter mos ci vis e
do es ti lo, quan to en ten de rem ser con ve ni en te ao pú bli co ser vi ço. 

15º Igual men te se en ten dem a res pe i to de Per nam bu co qual -
quer das re fe ri das pro vi dên ci as, que se não achem no De cre to do 1º do
cor ren te, o qual fica am pli a do pelo pre sen te de cre to. 

16º As res pec ti vas au to ri da des se rão efe ti va e ri go ro sa men te
res pon sá ve is pela pron ta e fiel exe cu ção des te de cre to." 

Paço das Cor tes, em 29 de se tem bro de 1821. 

Por tan to man do a to das as au to ri da des, a quem o co nhe ci men -
to e exe cu ção do re fe ri do de cre to per ten cer, que o cum pram e exe cu tem
tão in te i ra men te como nele se con tém. Dado no Pa lá cio de Qu e luz em 1º
de ou tu bro de 1821. El-rei, com guar da Jo a quim José Mon te i ro Tor res.
Car ta de lei, pela qual Vos sa Ma jes ta de man da exe cu tar o de cre to das
Cortes Ge ra is Extra or di ná ri as e Cons ti tu in tes da na ção por tu gue sa,
sobre o es ta be le ci men to das jun tas pro vi só ri as e os go ver nos das ar mas
nas pro vín ci as do Bra sil. Para Vos sa Ma jes ta de ver, Lou ren ço Antô nio de 
Ara ú jo a fez. 
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DECRETO 125

D. João, pela gra ça de Deus e pela Cons ti tu i ção da Mo nar quia,
rei do re i no uni do de Por tu gal, Bra sil e Algar ves, de aquém e além-mar em
Áfri ca, etc. Faço sa ber a to dos os meus sú di tos que as cor tes de cre ta ram o
se guin te: 

As Cor tes Ge ra is Extra or di ná ri as e Cons ti tu in tes da na ção por tu -
gue sa, ha ven do de cre ta do em data de hoje a for ma de go ver no e ad mi nis -
tra ção pú bli ca das pro vín ci as do Bra sil, de ma ne i ra que a con ti nu a ção da
re si dên cia do prín ci pe real no Rio de Ja ne i ro se tor na não só des ne ces sá ria,
mas até in de co ro sa a sua alta hi e rar quia; e con si de ran do jun ta men te quan to 
con vém aos in te res ses da na ção que V. A. Real vi a je por al guns pa í ses ilus -
tra dos, a fim de ob ter aque les co nhe ci men tos que se fa zem ne ces sá ri os
para ocu par dig na men te o tro no por tu guês, man dam res pe i to sa men te par -
ti ci par a el-rei que tem re sol vi do o se guin te: 

1º Que o prín ci pe real re gres se quan to an tes para Por tu gal. 
2º Que S. A. Real, logo che gue a Por tu gal, pas se a vi a jar in cóg -

ni to às cor tes e re i nos de Espa nha, Fran ça e Ingla ter ra, sen do acom pa -
nha do por pes so as do ta das de lu zes, vir tu des e ade são ao sis te ma cons ti -
tu ci o nal, que para esse fim Sua Ma jes ta de hou ve por bem no me ar. 

Paço das Cor tes, em 29 de se tem bro de 1821. 

Por tan to man do que seja as sim pre sen te a to das as au to ri da des
des tes re i nos e a to dos os meus sú di tos para sua in te li gên cia. Dada no Pa lá -
cio de Qu e luz, em 1º de ou tu bro de 1821. El-rei com guar da. José da Sil va
Car va lho. Car ta de lei, pela qual Vos sa Ma jes ta de man da par ti ci par a to das
as au to ri da des des tes re i nos e a to dos os seus sú di tos o que as Cor tes Ge ra is 
Extra or di ná ri as e Cons ti tu in tes da na ção por tu gue sa de cre ta ram a res pe i to
do re gres so do prín ci pe real para Por tu gal, e das suas vi a gens pe las cor tes
da Espa nha, Fran ça, e Ingla ter ra, como aci ma se de cla ra. Para Vos sa Ma jes ta de 
ver. Gas par Fe li ci a no de Mo ra is a fez – Ma nu el Ni co lau Este ves Ne grão.

Extra í do da Co le ção das Leis do Impé rio.
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47.2 – CARTA DO PRÍNCIPE D. PEDRO A D. JOÃO VI
SOBRE A IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIR OS DECRETOS

DAS CORTES (2 JANEIRO 1822) 

Rio de Ja ne i ro, 2 de ja ne i ro de 1822.  

Meu pai e meu senhor, ontem, pelas oito horas da noite, chegou
de São Paulo um próprio com ordem de me entregar em mão
própria o ofício que ora remeto incluso, para que Vossa

Majestade conheça e faça conhecer no soberano Congresso quais são as
firmes intenções dos paulistas e por elas conhecer quais são as reais do
Brasil. 

Ouço di zer que as re pre sen ta ções des ta pro vín cia são fe i tas no
dia 9 do cor ren te; di zem que São Pa u lo es cre veu para Mi nas: da qui sei que
há quem te nha es cri to para to das as pro vín ci as; di zem que tudo se há de
fa zer de ba i xo de or dem. 

Fa rei to das as di li gên ci as por bem para ha ver sos se go, e para
ver se pos so cum prir os De cre tos nos 124 e 125 (o que me pa re ce im pos sí vel),
por que a opi nião é toda con tra, por toda a par te. 

Deus guar de a pre ci o sa vida e sa ú de de Vos sa Ma jes ta de como
to dos os por tu gue ses o hão mis ter, e igual men te este seu sú di to fiel e fi lho
obe di en tís si mo que lhe be i ja à sua real mão, Pe dro. 

Extra í do do Arqui vo Na ci o nal do Rio de Ja ne i ro. SDE, Có di ce 573. Fo lhas 29-30.
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47.3 – PARTICIPAÇÃO SOBRE A RESISTÊNCIA  DO PRÍNCIPE
REGENTE AO CUMPRIMENTO DOS DECRETOS

DAS CORTES (4 MAIO 1822)

De ter mi na que não se dê exe cu ção a ne -
nhum de cre to das Cor tes por tu gue sas
sem que te nha o – cum pra-se – de Sua
Alte za Real.

Manda sua alteza real o príncipe regente pela secretaria de Estado 
dos Negócios do reino, participar à mesa do desembargo do
Paço que há por bem, derrogando o determinado no aviso de

28 de  agosto do ano próximo passado sobre a execução que deviam ter neste
reino do Brasil as providências decretadas pelas cortes gerais, que nenhum
decreto das mesmas cortes se execute sem sua alteza real lhe pôr o –
cumpra-se–, depois de discutida em conselho a aplicação que pode e deve
ter no mesmo reino.

Pa lá cio do Rio de Ja ne i ro, 4 de maio de 1822.

                    José Bo ni fá cio de Andrada e Sil va
            Do mes mo teor às de ma is re par ti ções pú bli cas.

Extra í do de Co le ção das leis do Impé rio do Bra sil de 1822 (De ci sões do go ver no). Par te 1. Rio, Imp.
Na ci o nal, 1887. Pág. 32.
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 DOCUMENTOS DO FICO

48.1 – CARTA DO PRÍNCIPE REGENTE A D. JOÃO VI 
SOBRE  A CRISE FINANCEIRA DA PROVÍNCIA DO

 RIO DE JANEIRO DEPOIS DO  RETORNO DA CORTE 
 PARA PORTUGAL (21 SETEMBRO 1821)

Meu pai, e meu se nhor. Do min go que se con ta ram 16 do cor -
ren te che gou a pro vi dên cia em 54 dias, de po is de se ter ba ti do
va lo ro sa men te com um cor sá rio na al tu ra de Cabo Ver de, de

cujo com ba te fi cou bas tan te ar ru i na da; mas na mes ma tar de em que che -
gou, logo veio o pano para a ter ra e no ou tro dia ti rou-se-lhe o mas tro do
tra que te e gu ru pés, que fi ca ram de modo que não po dem mais ser vir; já
tem ou tros, e no dia 26 já há de es tar pron ta a sair para ir cum prir as de ter -
mi na ções de V.M.

Agra de ço a V.M a Car ta de 21 de ju lho com que tan to me hon ra,
e que eu tan to pre zo, por ter a agra dá vel no tí cia de sa ber que V.M. goza de
pre fe i ta sa ú de.

Logo no ou tro dia pas sei a cum prir as de ter mi na ções de V.M.
Quan to a re me ter as ba ses e os di fe ren tes de cre tos, eu já me

tinha an te ci pa do, por que ti nha fe i to re im pri mir as ba ses e mais de cre tos,
e or de na do (com a au to ri da de que V.M. hou ve por bem de le gar-me) por
avi so de 20 de agos to, para que se cum pris sem à ris ca to dos e qua is quer
decre tos. que ten do para esta pro vín cia sido re me ti das ofi ci al men te e
depois re im pres sos, ti ves sem o seu va lor e exa to cum pri men to.

Pas so já por este (se gun do as re a is or dens de V.M.) a en vi ar para
as di fe ren tes pro vín ci as to dos os ofí ci os in tac tos, e a óti ma e bem ne ces sá ria
pro cla ma ção, igual men te os avi sos que vi e ram com a pro cla ma ção, para que



to dos co nhe çam o sá bio modo de pro ce der do so be ra no Con gres so. Tam bém
man do to das as or dens que vi e ram para a Ba hia, e para o Ma ra nhão. Tam -
bém par ti ci pei às mais pro vín ci as, por que co nhe ço o fim do re co nhe ci men to
das duas pro vín ci as, que nem eu, nem o so be ra no Con gres so, le va re mos a
mal que elas se lhe di ri jam em di re i tu ra, li mi tan do-me eu só a esta, até V.M.
man dar que eu par ta, a ter o gran dís si mo gos to de lhe be i jar a mão, de o
abra çar e de go zar de uma com pa nhia para mim e para to dos tão agra dá vel.

As or dens para o Ma ra nhão, eu as re ce bi pela Le o pol di na, que
che gou no dia 17 des te e que nos trou xe uma se gun da Car ta de V.M. de 24
de ju lho, com a qual con so lou um pou co este seu des gra ça do e au sen te fi lho 
com a no tí cia, para mim mu i to in te res san te, de V.M. es tar fí si ca e mo ral -
men te des can sa do, pela har mo nia que re i na en tre V.M. e o so be ra no Con -
gres so. Deus a con ser ve, como é de es pe rar do ca rá ter de V.M. e da na ção,
para nos sa ven tu ra, e para fa zer o cú mu lo da nos sa fe li ci da de.

Se V.M. me per mi te, eu pas so a ex por o tris te e la men tá vel
estado a que se está re du zi da esta pro vín cia; para que V.M. me dê as suas
or dens e ins tru ções que achar con ve ni en tes, para eu com dig ni da de me
poder de sem bru lhar da rede em que me vejo en vol vi do.

Se nhor, esta pro vín cia foi tre ze anos con si de ra da, e de fato ser -
viu de sede da Mo nar quia, por que as cir cuns tân ci as as sim o ti nham exi gi do,
para cujo fim se es ta be le ce ram todas aque las re par ti ções ne ces sá ri as a esse 
fim. De po is des te es ta be le ci men to, to das as provín ci as se pres ta ram com
o nu me rá rio me tá li co, que era ne ces sá rio para a sus ten ta ção de tudo isto,
por que as ren das des ta pro vín cia só não che ga vam; além dis to o ban co
tinha cré di to, ha via di nhe i ro em pra ta e ouro, e não ou qua se não, ha via
cobre, e todo este nu me rá rio gi ra va, por que o ban co es ta va acre di tan do.

Fe li zes cir cuns tân ci as fi ze ram com que a sede re ver tes se ao seu
pri me i ro e an ti quís si mo ber ço; to das as pro vín ci as, como de vi am, ade ri ram
à ca u sa na ci o nal; o ban co de sa cre di taram-no os seus di la pi da do res, que
eram os mes mos que o ad mi nis tra vam; quem tem dinhe i ro em pra ta ou
em ouro, guar da-o; o ouro e pra ta con ver teu-se em co bre, e este mes mo é
muito pou co e por isso es ti ma do e com pra do já com o prê mio de 3 por cen to; 
de par te ne nhu ma vem nada; to dos os es ta be le ci men tos e re par ti ções fi ca -
ram; os que co mem da na ção são sem número; o nu me rá rio do Te sou ro é
só o das ren das da pro vín cia e es sas mes mas são sem núme ro; o nu me rá -
rio do Te sou ro é só o das ren das da pro vín cia e es sas mes mas são pa gas em
pa pel; é ne ces sá rio pa gar a tudo quan to fi cou es ta be le ci do, como são, o
Esta do Ma i or, tri bu na is &c.; não há di nhe i ro, como já fica ex pos to: não sei o 
que hei de fa zer. Eis aqui fi el men te o tris te qua dro que re pre sen ta esta pro -
vín cia (e não pin ta do com as mais vi vas co res), e a des gra ça da si tu a ção
daque le que se vê (no meio do ex pe di do) com pro me ti do, e per mi ta-me
V.M. esta liber da de, sa cri fi ca do aque le que está pron to a mor rer por V.M. e 
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pela na ção. V.M., como bom pai, e bom rei, ami go dos seus sú di tos, e meu
mu i to em par ti cu lar, não que re rá ver-me compro me tido, por que me es ti ma, e
mu i to mais por que tam bém vê a sua dig ni da de ata ca da; e as sim, visto
todo o ex pos to, e aten tas (como eu es pe ro) por V.M. es tas de sas tro sas cir -
cuns tân ci as, haja por bem dar-me um qua se re pen ti no re mé dio, para que eu 
me não veja en ver go nha do, de po is de me ter sa cri fi ca do a fi car no meio de
ru í nas e em tão des gra ça das, como ár du as cir cuns tânci as, em que fi cou esta
pro vín cia, que está qua se a es tou rar, logo que o ban co, o tí si co ban co que é
o meu ter mô me tro, es ti ver com o di nhe i ro exa us to (que para isto não fal tam 
qua tro me ses pe los pas sos gi gan tes cos com que ele mar cha para a cova
aber ta pe los seus di la pi da do res); ele de todo já não tem ouro, nem pra ta, e
só al gum co bre, que se tem cu nha do de po is de fun dir-se, e este ti ra do de
algu mas em bar ca ções, que o tem ar ru ma do para in ter me di ar com o bom:
por con se qüên cia como não tem cré di to, nem co i sa que o al can ce, os seus
bilhe tes va lem muito pou co ou qua se nada.

Assim lem bre-se V.M. des te in fe liz que está pron to a sa cri fi car-se 
pela pá tria, como o tem mos tra do e V.M. pre sen ci a do.

Não pense V.M. que eu me quero subtrair ao serviço da nação e de
V.M., mas sim às tristes, lamentáveis cenas e circunstâncias em que me acho.

Peço a V.M. por tudo quanto há de mais sagrado, me queira
dispensar deste emprego, que seguramente me matará pelos contínuos e
horrorosos painéis que tenho, uns já à vista e outros muito piores para o futuro,
os quais eu tenho sempre diante dos olhos; e para ir ter o gosto de beijar a mão
de V.M. e de assistir ao pé de V.M. por todas as razões expendidas e não
expendidas. V.M. perdoará o meu modo de escrever, mas é a verdade que o faz, 
não sou eu; porém repare V.M., que o meu fim tem sido sempre bom, que é
alcançar para V.M. delícias para a nação, felicidade e glória, e para mim honra.

Peço a V.M. que mos tre esta car ta ao seu con se lho de Esta do e se
ela assen tar com V.M. Que lhe não per ten ce dar so bre isto pro vi dên ci as,
dese ja ria que a fi zes se apre sen tar às cor tes por um dos mi nis tros de Esta do, 
para que elas de cre ta rem o que jus to for a bem da na ção, a quem eu es tou
pronto a ser vir e ao mes mo tem po sal va rem aque le, que com tan to gos to
segue, e se pre za de se guir a ca u sa na ci o nal, ser mu i to cons ti tu cional e de fa lar 
a ver da de nua e crua.

Deus guar de V.M.

Extra í do de CINTRA, F. Assis. D. Pe dro I e o gri to da in de pen dên cia. Edi to ra Me lho ra men tos. São
Pa u lo. 1921. Pág. 51.
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48.2 – REPRESENTAÇÃO DA JUNTA PROVINCIAL DE
 SÃO PAULO PELA SUSPENSÃO DA PARTIDA DO PRÍNCIPE

REGENTE PARA A EUROPA (24 DEZEMBRO 1821)

S enhor – Tí nha mos já es cri to que V.A.R. an tes que pelo úl ti mo  cor
 reio re ce bês se mos a ga ze ta ex tra or di ná ria do Rio de Ja ne i ro, de 11     
do cor ren te, e ape nas fi xa mos nos sa aten ção so bre o pri me i ro de cre to

das cor tes acer ca da or ga ni za ção dos go ver nos das pro vín ci as do Bra sil,
logo fer veu em nos sos co ra ções uma no bre in dig na ção, por que vi mos
nele exa ra do o sis te ma de anar quia e da es cra vi dão; mas o se gun do,
pelo qual V.A.R. deve re gres sar para Por tu gal, a fim de vi a jar in cóg ni to, 
so men te pela Espa nha, Fran ça e Ingla ter ra, ca u sou-nos um ver da de i ro
hor ror.

Nada me nos se pre ten de do que de su nir-nos, en fra que cer-nos,
e até de i xar-nos em mí se ra or fan da de, ar ran can do do seio da gran de fa mí lia
bra si le i ra o úni co pai co mum que nos res ta va, de po is de te rem es bu lha do
o Bra sil do be né fi co fun da dor des te re i no, o au gus to pai de V.A.R. Enga -
nam-se, as sim o es pe ra mos Deus, que é o gran de vin ga dor das in jus ti ças;
ele nos dará co ra gem e sa be do ria.

Se, pelo Art. 21 das ba ses da Cons ti tu i ção, que apro va mos e
ju ra mos, por se rem prin cí pi os do Di re i to Pú bli co Uni ver sal, os de pu ta dos
de Por tu gal se vi ram obri ga dos a de ter mi nar que a Cons ti tu i ção, que se
fi zes se em Lis boa, só obri ga ria por ora aos por tu gue ses re si den tes na que le
re i no, e quan to aos que re si dem nas ou tras três par tes do mun do, ela
so men te se lhes tor na ria co mum quan do seus le gí ti mos re pre sen tan tes
de cla ras sem ser esta a sua von ta de; como ago ra es ses de pu ta dos de Por tu gal,
sem es pe ra rem pe los do Bra sil, ou sam já le gis lar so bre os in te res ses mais
sa gra dos de cada pro vín cia e de um re i no in te i ro? como ou sam des membrá-lo 
em por ções de sa ta das e iso la das, sem lhes de i xa rem um cen tro co mum de
for ça e união? Como ou sam rou bar a V.A.R. a Lu gar-Te nên cia, que seu au gus to 



pai, nos so rei, lhe con ce de ra? Como que rem des po jar o Bra sil do de sem bar -
go do Paço e mesa de cons ciên cia e or dens, con se lho da Fa zen da, jun ta de
Co mér cio, casa da Su pli ca ção e de tan tos ou tros es ta be le ci men tos no vos
que já pro me ti am fu tu ras pros pe ri da des? Para onde re cor re rão os po vos
des gra ça dos a bem de seus in te res ses eco nô mi cos e ju di ci a is? Irão ago ra,
de po is de acos tu ma dos por doze anos a re cur sos pron tos, a so frer ou tra
vez, como vis co lo nos, as de lon gas e tra pa ças dos tri bu na is de Lis boa, atra -
vés de duas mil lé guas do oce a no, onde os sus pi ros dos ve xa dos per di am
todo o alen to e es pe ran ça? Quem o cre rá de po is de tan tas pa la vras me i gas,
mas do lo sas, de re cí pro ca igual da de e fe li ci da de fu tu ras!!

Na ses são de 6 de agos to pas sa do dis se o de pu ta do das cor tes,
Pe re i ra do Car mo (e dis se uma ver da de eter na), que a Cons ti tu i ção era o pac to
so ci al, em que se ex pres sa vam e de cla ra vam as con di ções, pe las qua is uma
na ção, se quer cons ti tu ir em cor po po lí ti co que o fim des ta Cons ti tu i ção é o
bem ge ral de to dos os in di ví du os, que de vem en trar nes te pac to so ci al.
Como, pois, ousa ago ra uma mera fra ção da gran de na ção por tu gue sa, sem
es pe rar a con clu são des te so le ne pac to na ci o nal, aten tar con tra o bem ge ral,
da par te prin ci pal da mes ma-qual o vas to e ri quís si mo re i no do Bra sil, des -
pe da çan do-o em mí se ros re ta lhos e pre ten den do ar ran car por fim do seu
seio re pre sen tan te do Po der Exe cu ti vo, e ani qui lar de um gol pe de pena
to dos os tri bu na is e es ta be le ci men tos ne ces sá ri os à sua exis tên cia e fu tu ra
pros pe ri da de? Este ina u di to des po tis mo, este hor ro ro so per jú rio po lí ti co,
de cer to não o me re cia o bom e ge ne ro so Bra sil. Mas en ga nam-se os ini mi -
gos da or dem nas cor tes de Lis boa, se se ca pa ci tam que po dem ain da ilu dir
com vãs pa la vras, e ocos fan tas mas, o bom siso dos hon ra dos por tu gue ses
de am bos os mun dos.

Note V.A.R. que se o re i no de Irlan da, que faz uma par te do Re i no 
Uni do da Grã-Bretanha (ape sar de ser in fi ni ta men te pe que no em com pa -
ração do vas to re i no do Bra sil), e es tar se pa ra do da Ingla ter ra por um es tre i to 
braço de mar que se atra ves sa em pou cas ho ras, to da via con ser va um
gover no ge ral, ou vi ce-reinado, que re pre sen ta o Po der Exe cu ti vo do rei do
Re i no Uni do, como po de rá vir à ca be ça de nin guém, que não seja, ou pro -
fun da men te ig no ran te, ou lou ca men te atre vi do, pre ten der, que o vas tís si mo 
re i no do Bra sil haja de fi car sem cen tro de ati vi da de e sem re pre sen tan te do 
Po der Exe cu ti vo, como igual men te sem uma mola de ener gia e di re ção das
nos sas tro pas, para po de rem obrar ra pi da men te, e de mãos da das, a fa vor
da defe sa do Esta do, con tra qual quer im pre vis to ata que dos ini mi gos
exter nos, ou con tra as desor dens e fac ções in ter nas, que pro cu rem ata car a
se gu ran ça pú bli ca e a união re cí pro ca das pro vín ci as!

Sim, au gus to se nhor, é im pos sí vel que os ha bi tan tes do Bra sil, que
fo rem hon ra dos e se pre za rem de ser ho mens, e mor men te os pa u lis tas, pos -
sam ja ma is con sen tir em tais ab sur dos e des po tis mos, sim, au gus to se nhor,
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vos sa al te za real deve fi car no Bra sil, qua is quer que se jam os pro je tos das
cor tes cons ti tu in tes, não só para o nos so bem ge ral, mas até para a in de pen -
dên cia e pros pe ri da de fu tu ra do mes mo Por tu gal. Se V.A.R. es ti ver (o que
não é crí vel) pelo des lum bra do in de co ro so De cre to de 29 de se tem bro,
além de per der para o mun do a dig ni da de de ho mem, e de prín ci pe, tor -
nan do-se es cra vo de um pe que no nú me ro de de sor ga ni za do res, terá tam -
bém que res pon der, pe ran te o céu, do rio de san gue, que de cer to vai cor rer
pelo Bra sil com a sua au sên cia; pois seus po vos, qua is ti gres ra i vo sos, acor -
da rão de cer to do sono ama dor na do, em que o ve lho des po tis mo os ti nha
se pul ta do, e em que a as tú cia de um novo ma qui a ve lis mo cons ti tu ci o nal os
pre ten de ago ra con ser var.

Nós ro ga mos por tan to a V.A.R. com o ma i or fer vor, ter nu ra e
res pe i to, haja de sus pen der a sua vol ta para a Eu ro pa, por onde o que rem
fa zer vi a jar como um pu pi lo ro de a do de aios e de es pi as; nós lhe ro ga mos,
que se con fie co ra jo sa men te no amor e fi de li da de dos seus bra si le i ros, e
mor men te de seus pa u lis tas, que es tão to dos pron tos a ver ter a úl ti ma gota
do seu san gue, e a sa cri fi car to dos os seus ha ve res, para não per de rem o
prín ci pe ido la tra do, em quem têm pos to to das as es pe ran ças bem fun da das
da sua fe li ci da de, e de sua hon ra na ci o nal. Espe re pelo me nos V.A.R. pe los
de pu ta dos no me a dos por este go ver no, e pela Câ ma ra des ta ca pi tal, que
de vem quan to an tes le var à sua au gus ta pre sen ça nos sos ar den tes de se jos, e 
fir mes re so lu ções, dig nan do-se a aco lhê-los e ouvi-los com o amor e aten -
ção, que lhe de vem me re cer os seus pa u lis tas.

A au gus ta pes soa de V.A.R. guar de Deus mu i tos anos. Pa lá cio
do go ver no de São Pa u lo, 24 de de zem bro de 1821. – João Car los Au gus to de
Oey nha u sen, pre si den te – José Bo ni fá cio de Andra da e Sil va, vice-pre si den te –
Mar tim Fran cis co Ri be i ro de Andra da, se cre tá rio – Lá za ro José Gon çal ves,
secre tá rio – Mi guel José de Oli ve i ra Pin to, se cre tá rio – Ma nu el Ro dri gues
Jor dão – Fran cis co Iná cio de Sou sa Gu i ma rães – João Fer re i ra de Oli ve i ra Bu e no 
– Antô nio Le i te Pe re i ra da Gama Lobo – Da ni el Pe dro Mül ler – André da Sil va
Go mes – Fran cis co de Pa u la e Oli ve i ra – Antô nio Ma ria Qu ar tim.

Extra í do de CINTRA, F. Assis. D. Pe dro I e o gri to da in de pen dên cia. Edi to ra Me lho ra men tos. São
Pa u lo. 1921. Págs. 151-154.
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48.3 – REPRESENTAÇÃO DA CÂMARA DE
SÃO PAULO (31 DEZEMBRO 1821) 

Se nhor. – Se é in du bi tá vel que a na ção por tu gue sa, por seus fe i tos
imor ta is, tem sido em to das as épo cas con si de ra da como uma na ção
de he róis: se é cer to que ne nhum povo da ter ra lhe pode dis pu tar vir -

tu des su bli mes, que tan to a eno bre cem, tais como a ade são e fi de li da de a
seus reis, en tu si as mo pela gló ria e pa tri o tis mo exal ta do; tam bém é in con tes -
tá vel, que ela é sem pre a mes ma, que os mes mos sen ti men tos a ani mam,
quer ha bi te um ou ou tro he mis fé rio. A his tó ria do Bra sil ates ta esta ver da de.
As he rói cas pro e zas dos per nam bu ca nos, por es pa ço de 24 anos, con tra seus
ti ra nos in va so res, os ho lan de ses; os glo ri o sos e fe li zes es for ços dos ba i a nos,
flu mi nen ses, e ou tros po vos, re pe lin do, por ve zes, agres sões es tran ge i ras, são 
exem plos, que as saz evi den ci am quan to os por tu gue ses nas ci dos no Bra sil
pre za ram sem pre a sua in de pen dên cia, ain da quan do agri lho a dos pelo bár -
ba ro des po tis mo. Era im pos sí vel, pois, real se nhor, que os bra si le i ros de hoje, 
her de i ros dos no bres sen ti men tos e va lor dos seus an te pas sa dos, e ilus tra dos
pe las lu zes do sé cu lo, não vi ves sem pos su í dos do amor da gló ria, e cada vez
mais in fla ma dos no de se jo de ver li vre, e in de pen den te o seu país na tal; era
im pos sí vel que, de po is de tão li son je i ras es pe ran ças de uma me lhor sor te,
eles não tre mes sem ago ra de hor ror e in dig na ção, pre ven do des de já o me do -
nho fu tu ro, que os ame a ça, se se re a li za rem os pla nos da es cra vi dão, que lhes 
pre pa ram os por tu gue ses da Eu ro pa. Com efe i to o ge ne ro so Bra sil, que tão
fran ca men te se pres tou a fa zer ca u sa co mum com Por tu gal, ven do ilu di da a
sua boa-fé, e ul tra ja do o seu de co ro na ci o nal, re co nhe ce hoje o seu erro, e à
vis ta de pro ce di men tos nun ca es pe ra dos, pa re ce ja zer ama dor na do; po den do 
ape nas acre di tar tão ab sur das dis po si ções a seu res pe i to. Os pa u lis tas po rém, 
não po den do por mais tem po dis far çar seu jus tís si mo res sen ti men to, são os
pri me i ros, que ou sam le van tar sua voz, e pro tes tar con tra atos in cons ti tu ci o -
na is, com que se pre ten de ilu dir, e es cra vi zar um povo li vre, cujo cri me é
ha ver dado de ma si a do cré di to a vãs pro mes sas, e do ces pa la vras. Des ne ces -



sá rio se ria nar rar aqui por ex ten so to das as ca u sas dos nos sos des con ten ta -
men tos; V. A. R. bem as co nhe ce. 

Sim, real se nhor, pa re ce que um des ti no fa tal pug na por ar ras tar
às bor das do pre ci pí cio a es ses mes mos por tu gue ses, que na sua re ge ne ra -
ção po lí ti ca atra í ram so bre si a ad mi ra ção do mun do. De po is de ha ve rem
con se gui do o prin ci pal ob je to do seu pla no, o ar ran car do Bra sil o pre ci o so
de pó si to, que o céu lhe con fi a ra em 1808; de po is de ha ve rem re ce bi do dos
Brasi le i ros as mais de ci si vas pro vas de uma con fra ter ni da de sem igual,
muda ram in te i ra men te de tom a res pe i to des tes mes mos sin ce ros bra si le i -
ros, a cuja in dis cre ta co o pe ra ção de vem em gran de par te o fe liz re sul ta do
de sua pe ri go sís si ma em pre sa. Os re pre sen tan tes de Por tu gal, sem es pe ra -
rem pe los do Bra sil, come ça ram a dis cu tir um pro je to de cons ti tu i ção, que
de via ser co mum a am bos os re i nos; pro je to, em que, a cada pá gi na, se des -
co bre o ma qui a ve lis mo, com que, com dou ra das ca de i as, se in ten ta es cra vi -
zar este ri quís si mo país, e re du zi-lo à mera co lô nia. Os re pre sen tan tes de
Por tu gal, de po is de ha ve rem, pelo Art. 21 das Ba ses, re co nhe ci do o di re i to,
que só com pe tia aos re pre sen tan tes do Bra sil, de fa zer a lei para o seu país,
re pen ti na men te se ar ro ga ram esse mes mo di re i to, e co me ça ram a le gis lar
so bre os mais sa gra dos in te res ses de todo o Bra sil; eles lhe pres cre ve ram
go ver nos pro vin ci a is, or ga ni za dos de tal ma ne i ra, que só pa re cem des ti na -
dos de propósi to para en fra que cer-nos, di vi dir-nos em par ti dos, e des li gar 
as pro vín ci as, a fim de me lhor im pe ra rem so bre cada uma. Eles nos têm
en vi a do tro pas, sob pretex tos es pe ci o sos, sem que hou ves se ini mi gos ex ter -
nos a com ba ter, ou dis sen sões in tes ti nas a su fo car. Mas, que ho mem há tão
es tú pi do, que não pe ne tre o ver da de i ro fim de tais ex pe di ções? 

Os bra si le i ros, real se nhor, es tão per su a di dos de que é por meio
de ba i o ne tas que se pre ten de dar a lei a este re i no; mu i to se en ga nam de
cer to os seus ini mi gos, que in ten tam pôr em prá ti ca tão er ra da po lí ti ca; o
Bra sil co nhe ce per fe i ta men te toda a ex ten são de seus re cur sos. A no tí cia da
ex tin ção dos tri bu na is do Rio de Ja ne i ro, a dar re ti ra da dos va sos de guer ra, 
e os De cre tos de 29 de Se tem bro, vi e ram por o cú mu lo à nos sa de ses pe ra -
ção. Orde nam que V. A. R. vá quan to an tes para Por tu gal, de i xan do o re i no
do Bra sil sem cen tro co mum de go ver no e união, e tor nan do-o de pen den te
de Lis boa em to das as suas re la ções e ne gó ci os, qual vil co lô nia sem con -
templa ção. Esta me di da, a mais im po lí ti ca, que o es pí ri to hu ma no po dia
ditar, to ma da sem se con sul tar os re pre sen tan tes do Bra sil, é o ma i or in sulto,
que se po dia fa zer a seus ha bi tan tes; e sua exe cu ção, nós o ou sa mos di zer,
será o pri me i ro si nal da de su nião, e da dis cór dia, será o prin cí pio das des -
gra ças in cal cu lá ve is, que tem de ar ru i nar a am bos os re i nos. A ame a ça do ra
perspec ti va de tan tos ma les con ven ceu os ha bi tan tes des ta pro vín cia da
neces si da de de se re u ni rem para obra rem de co mum acor do, e tra ta rem das 
me di das que as cir cuns tân ci as exi gem a bem da pá tria. 
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A Câmara, e os cidadãos abaixo assinados, persuadidos de que
da resolução de V.A.R. dependem os destinos deste reino, resolveram enviar
à augusta presença de V.A.R. uma deputação, composta de três cidadãos, o
conselheiro José Bonifácio de Andrada e Silva, o coronel Antônio Leite
Pereira da Gama Lobo, e o marechal José Arouche de Toledo Rondon, cujo
objeto é representar a V. A. R. as terríveis conseqüências, que necessariamente
se devem seguir de sua ausência, e rogar-lhe, haja de diferir o seu
embarque até nova resolução do Congresso Nacional; pois é de esperar que
ele, melhor ilustrado sobre os recíprocos e verdadeiros interesses dos dois
reinos, decrete outro sistema de união fundado sobre bases mais justas e
razoáveis, a principal das quais será certamente a conservação de V. A. R.
neste reino, sem a qual jamais os brasileiros consentirão em uma união
efêmera. A deputação terá a honra de expressar a V.A.R. os puros sentimentos
dos seus paulistas, e a firme resolução, em que se acham, de preferirem a
morte à escravidão, e de não pouparem sacrifícios até esgotarem a última
gota de seu sangue, para sustentarem seus direitos. Praza os céus que
V.A.R. cheio de prudência e sabedoria, anua a nossos votos, pois de outra
maneira, rios de sangue têm de inundar este belo país, que de certo não
merece a sorte que lhe pretendem destinar. 

A au gus ta pes soa de V. A. R. guar de Deus mu i tos anos, como
ha ve mos mis ter. São Pa u lo, em ve re a ção de 31 de de zem bro de 1821. 

Extra í do de CINTRA, F. Assis. D. Pe dro I e o gri to da in de pen dên cia. Edi to ra Me lho ra men tos. São
Pa u lo. 1921. Págs. 168-171.
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48.4 – REPRESENTAÇÃO DO BISPO DE  SÃO PAULO 
(1º JANEIRO 1822)

Se nhor. – O bis po de S. Pa u lo, o ca bi do da sua Sé, e o cle ro do seu bis -
pa do, pelo seu pro cu ra dor o pa dre Ale xan dre Go mes de Aze ve do,
vi gá rio co la do da fre gue sia de Mboy da que le bis pa do, com a ma i or

sub mis são e res pe i to se apre sen ta na real Pre sen ça de V. A. R., de po is de
ofe re cer a Deus as sú pli cas, e ora ções pela sa ú de e fe li ci da de de V. A. R., da
au gus ta se nho ra prin ce sa real, e de toda a au gus ta real fa mí lia. 

Se nhor, foi para nós, e para todo o povo de S. Pa u lo, e de todo o
Bra sil, como uma seta, que atra ves sou os nos sos co ra ções, o de cre to das
cor tes de Portu gal, que man da que V. A. R. seja re co lhi do a Lis boa, de i xan -
do-nos ór fãos sem pai. Este de cre to, tão lon ge está de fa zer a fe li ci da de dos
po vos, a que se de vem di ri gir to das as leis, que só ser ve de fa zer a sua in fe -
lici da de, e fo men tar de sor dens e par ti dos, que in fa li vel men te se hão de
seguir da au sên cia de V. A. R. apar tan do-se des se con ti nen te do Bra sil. Pen -
sam mu i to mal as cor tes, se jul gam que rer re du zir o re i no do Bra sil à uma
pro vín cia ca ti va de Lis boa, para elas do mi na rem com um po der des pó ti co e 
ser vil. Pre ten dem ilu dir a V. A. R. com o pre tex to de ir vi a jar pe los re i nos
de Cas te la, Fran ça e Ingla ter ra; este in ten to não é se não a fim de te rem a
V. A. R. como ca ti vo, se se apar tar do Bra sil para Lis boa. V. A. R. é um prín -
cipe re li gi o so, e de alta con tem pla ção, não tem ne ces si da de de vi a jar nos
reinos estran ge i ros, no seu re i no e do mí ni os tem mu i to que ob ser var, vi a -
jan do ne les. 

Não se apar te V. A. R. do re i no do Bra sil, onde to dos os bra si le i ros 
es ti mam, amam e re ve ren ci am a V. A. R., so bre tudo os hon ra dos pa u lis tas,
to dos eles, eu e meu cle ro, es ta mos pron tos a dar a vida por V. A. R., e pela
Real Fa mí lia. V. A. R. em cons ciên cia deve fi car nes te re i no do Bra sil, go ver -
nan do, para evi tar as con se qüên ci as fu nes tas, que da au sên cia de V. A. R.
in fa li vel men te se hão de se guir, pois os bra si le i ros são hon ra dos, e es tão
com os olhos mu i to aber tos para ver o que lhes con vêm; se V. A. R. se guir o 
que pre ten dem as cor tes, há de se ar re pen der, e sem re mé dio. Siga V. A. R. 



o dito de Cé sar, que di zia - que va lia mais ser o pri me i ro em uma al de ia
que o se gun do em Roma.

Ro ga mos pois a V. A. R. que, para bem seu e nos so, sa tis fa ça às
nossas sú pli cas, tão bem fun da das na re li gião, que tam bém pa de ce rá da
ausên cia de um prín ci pe tão re li gi o so, e for ma do con for me o co ra ção de
Deus, se gun do se ex pli cam as Sa gra das Escri tu ras, não nos de i xe V. A. R.
ór fãos, suje i tos a tan tos in for tú ni os. Go ver ne V. A. R. este re i no do Bra sil
com aque la mes ma cari da de, pru dên cia e sa be do ria, com que até ago ra tem
go ver na do e atra í do os co rações des te povo bra si li en se, e o povo de Por -
tu gal se con ten te com a pre sen ça de S. M. Fide lís si ma, que é de su pe ra -
bun dân cia, pois eles an tes, se gun do di zi am, se con ten ta vam só com a pre -
sen ça de uma pes so al real. 

Deus guar de a V. A. R, a au gus ta se nho ra prin ce sa real, e toda
a au gus ta real fa mí lia por mu i tos e di la ta dos anos. 

São Pa u lo, 1º de ja ne i ro de 1822. - De V. A. R. o mais hu mil de
sú di to. – Ma te us bis po. 

Extra í do de CINTRA, F. Assis. D. Pe dro I e o gri to da in de pen dên cia. Edi to ra Me lho ra men tos. São
Pa u lo, 1921. Págs. 171-173.
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48.5 – MANIFESTO DO FICO –  REPRESENTAÇÃO DO 
POVO DO RIO DE JANEIRO AO SENADO DA

CÂMARA PELA PERMANÊNCIA DO 
PRÍNCIPE REGENTE NO BRASIL (2 JANEIRO 1822) 

O povo do Rio de Ja ne i ro, co nhe cen do que os in te res ses das
nações re u ni das em um cen tro co mum de idéi as so bre o  bem
pú bli co, de vem ser os pri me i ros ob je tos da vi gi lân cia da que les,

que es tão re ves ti dos do ca rá ter de seus re pre sen tan tes, e de mais con ven -
ci do de que nas cir cuns tân ci as atu a is se cons ti tu i ria res pon sá vel para com
as ge ra ções fu tu ras, se não ma ni fes tas se os seus sen ti men tos à vis ta da
me do nha pers pec ti va, que se ofe re ces se a seus olhos pela re ti ra da de S. A.
R. se di ri ge com a úl ti ma ener gia à pre sen ça de V. S., como seu le gí ti mo
re pre sen tan te, es pe ran do que me re çam toda a sua con si de ra ção os mo ti -
vos, que nes te se ex põe, para se sus pen der a exe cu ção do de cre to das cor -
tes so bre o re gres so de S. A. R. para a an ti ga sede da Mo nar quia por tu gue sa.

O povo, sem pre fiel à ca u sa co mum da na ção, jul ga que não se
desli za da sua mar cha, re pre sen tan do os in con ve ni en tes, que po dem
resul tar de qual quer pro vi dên cia ex pe di da, quan do ela en con tre no lo cal,
em que deve ser exe cu ta da, obs tá cu los a esta idéia de pros pe ri da de pú bli -
ca que o so be ra no con gres so anun ci ou al ta men te à face da Eu ro pa, e que
até o pre sen te tem sido o mo ti vo da nos sa fir me ade são aos prin cí pi os
cons ti tu ci o na is. Na cri se atu al, o re gres so de Sua Alte za Real deve ser con -
si de ra do como uma pro vi dên cia in te i ra men te fu nes ta aos in te res ses na ci o -
na is de am bos os he mis fé ri os. 

Não, não é a gló ria de pos su ir um prín ci pe da di nas tia re i nan te,
que obri ga o povo a cla mar pela sua re si dên cia no Bra sil à vis ta do mes mo
de cre to, que o cha ma além do Atlân ti co: nós per de ría mos com lá gri mas de
sa u da de esta gló ria, que acon te ci men tos im pre vis tos, e mis te ri o sa mente
combi na dos, nos trou xe ram, abrin do en tre nós uma épo ca, que pa re cia
não estar mar ca da pela pro vi dên cia nos nos sos fas tos, e ao mes mo tem po
fa zen do a eman ci pa ção do Bra sil jus ta men te na ida de, em que, pos su í do da



in dis pu tá vel idéia de suas for ças, co me ça va a er guer o colo para re pe lir o
sis te ma co lo ni al: mas a per da des ta au gus ta pos se é igual men te a per da da
se gu ran ça e da pros pe ri da de des te rico e vas tís si mo con ti nen te; ain da avan -
ça mos a dizer res pe i to sa men te, que esta per da terá uma in fluên cia mui
imedi a ta so bre os des ti nos da Mo nar quia em ge ral. Se os po lí ti cos da Europa
ma ra vi lha dos pela re so lu ção de Sua Ma jes ta de o se nhor D. João VI em pas -
sar-se ao Bra sil, re a li zan do o pro je to que os ho lan de ses con ce be ram quan do 
Luís XIV tro ve ja va às por tas de Amster dã; que Fi li pe V ti nha na idéia
quando a for tu na o ame a ça va de en tre gar a Espa nha ao seu ri val; que o
ilus tre Pom bal pre me di ta va quan do o tro no da mo nar quia por tu gue sa
pare cia ir des cer aos abis mos aber tos pelo ter re mo to; que Car los IV já mui
tar de de se jou re a li zar; sim, se os po lí ti cos dis se ram que o na vio que trou xe
ao Bra sil o D. João VI al can ça ria en tre os an ti gos gre gos ma i o res hon ras do
que esse, que le vou Ja son e os ar go na u tas a Col chos, o povo do Rio de
Janeiro jul ga que o na vio, que re con du zir Sua Alte za Real, apa re ce rá so bre
o Tejo com o pa vi lhão da in de pen dên cia do Bra sil. 

Tal vez que S. M., cri an do o Sr. D. Pe dro, Prín ci pe Re gen te do
Bra sil, ti ves se di an te dos olhos es tas li nhas tra ça das pelo cé le bre Mr. De
Pradt – “Si le pas sa ge da Roi n’avait eu lieu, te Por tu gal per da it le Bré sil de
deux ma neè res: 1º par l’attaque qu’en au ra i ent fait les Angla is sous pre tex te 
de guer re avec le Por tu gal sou mis aux Fran ça is; 2º par l’Independence dans
la quel le ce grand Pays sé pa ré de la Me tro po le par la guer re ne pour ra it
man quer de tom ber, com me ont fait les co lo ni es es pag no les, et par la même 
ra i son, et avec le même succès. Aus si est-il bien évi dent que si ja ma is le
Sou ve ra in éta bli au Bré sil re pás se en Por tu gal it la is se rá der riè re lui
l’indepen den ce éta blie dans lés comp to irs de Rio de Ja ne i ro”. “Se a pas -
sa gem do rei se não veri fi cas se, Por tu gal per dia o Bra sil por dois mo dos:
Pri me i ro por ata que que fa ri am os in gle ses com o pre tex to de guer ra com
Por tu gal sub me ti dos aos fran ce ses; se gun do pela in de pen dên cia, que in fa li -
vel men te este gran de país, se pa ra do da me tró po le pela guer ra, pro cla ma ria
como fi ze ram as Amé ri cas Espa nho las com a mes ma ra zão, e com o mes mo
su ces so. É logo bem evi den te, que se al gum dia o so be ra no es ta be le ci do no
Bra sil vol tar para Por tu gal, de i xa rá após de si a in de pen dên cia fir ma da em
to das as fe i to ri as do Rio de Ja ne i ro”. Co nhe ce-se qual é o es ta do de os ci la -
ção, e di ver gên cia em que es tão to das as pro vín ci as do Bra sil: o úni co cen -
tro para onde pa re ce que se en ca mi nham suas vis tas, e suas es pe ran ças. é a
Cons ti tu i ção: e a pri me i ra van ta gem que se es pe ra des te pla no re ge ne ra dor
é a con ser va ção ina li e ná vel das atri bu i ções, de que se acha de pos se esta
antiga co lô nia, trans for ma da em Mo nar quia, me nos para au to ri zar a re si -
dência do au gus to che fe da na ção, do que pelo gran de peso, que o seu
comér cio de ex por ta ção lhe dava na ba lan ça mer can til dia Eu ro pa, pe las
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di fe ren tes re la ções com os di ver sos po vos des se an ti go he mis fé rio, e pelo
pro gres si vo de sen vol vi men to de suas for ças fí si cas e mo ra is. 

O Bra sil, con ser va do na sua ca te go ria, nunca per de rá de vis ta as
idéi as de seu respe i to para com a ilus tre e an ti ga me tró po le: nun ca se lem -
bra rá de rom per esta ca de ia de ami za de, e de hon ra, que deve li gar os dois
conti nen tes atra vés da mes ma ex ten são dos ma res que os se pa ram: e a
Euro pa verá com es pan to que se o es pa ço de duas mil lé guas foi jul ga do mui 
lon go para con ser var em ri gor os la ços do Re i no Uni do, sen do o fi a dor des ta
união um frá gil lenho ba ti do pe las on das, e ex pos to às con tin gên ci as da na ve -
ga cão: este mes mo nun ca será ca paz de afrou xar os vín cu los da nos sa
aliança, nem impe di rá que o Bra sil vá ao lon ge com mais ale gria, com a mão
mais che ia de ri que za do que a dan tes, en gros sar a gran de ar té ria da na ção. 

O povo do Rio de Ja ne i ro, co nhe cen do bem que es tes são os sen -
ti men tos de seus co-ir mãos bra si le i ros, pro tes ta à face das na ções pelo de se jo
que tem de ver re a li za da esta união, tão ne ces sá ria, e tão in dis pen sá vel para 
con so li dar as ba ses da pros pe ri da de na ci o nal: en tre tan to o mais au gus to
pe nhor da in fa li bi li da de des tes sen ti men tos é a pes soa do Prín ci pe Real do
Bra sil, por que nele re si de a gran de idéia de toda a ap ti dão para o de sem pe -
nho des tes pla nos, como o pri me i ro vin ga dor do sis te ma cons ti tu ci o nal. As
pro vín ci as do Bra sil, apa re cen do nas pes so as dos seus de pu ta dos em roda
do tro no do Prín ci pe Re gen te, for ma rão uma liga de in te res ses co muns, di -
ri gin do sem pre a mar cha de suas pro vi dên ci as se gun do a pers pec ti va das
cir cuns tân ci as, sen do um dos ob je tos de em pe nho es tre i tar mais e mais os
vín cu los de nos sa fra ter ni da de na ci o nal. 

Se o mo ti vo que as cor tes apre sen tam para fa ze rem re gres sar Sua 
Alte za Real é ne ces si da de de ins tru ção de eco no mia po lí ti ca, que o mes mo
se nhor deve ad qui rir vi a jan do pe las cor tes da Eu ro pa as si na das no de cre to, o 
povo jul ga que se faz mais ne ces sá rio para a futura gló ria do Bra sil, que Sua
Alte za Real vi si te o in te ri or des te vas tís si mo con ti nen te des co nhe ci do na
Euro pa por tu gue sa, e por des gra ça nos sa, exa mi nan do, co nhe ci do, des cri to,
des pojado pelas nações es tran ge i ras, em cu jas car tas, como ul ti ma men te na
de Mr. La-Pie, nós com vergonha va mos pro curar as la ti tu des, e as lon gi tu des
das pro vín ci as cen tra is, a di re ção dos seus grandes rios, e a sua po si ção coro -
grá fi ca, os jus tos li mi tes que as se pa ram umas das ou tras, e até conhecer a sua
capa ci da de para as ri que zas de agri cul tu ra pela in fluên cia das di ver sas
super fí ci es que elas ofe re cem.

Por tu gal con si de ran do o Bra sil como um país que só lhe era útil
pela ex por ta ção do ouro e de ou tros gê ne ros, com que ele paga o que
impor tam os es tran ge i ros, es que cen do-se que esta mes ma ex por ta ção era
re sul ta do mais das for ças fí si cas do Bra sil, do que de es ti mu lo das ar tes de
in dús tria com pri mi das pelo mor tí fe ro sis te ma co lo ni al, e aban do na das a
uma cega ro ti na, não se dig nou em tem po al gum en trar no exa me des te
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con ti nen te, nun ca lan çou os olhos so bre o seu ter mô me tro po lí ti co e mo ral,
para co nhe cer a al tu ra em que es ta va a opi nião pú bli ca, e bem o mos tra
ago ra pela in di fe ren ça com que se anun cia a seu res pe i to: é por tan to de
primeira ne ces si da de que o Prín ci pe Real dê este pas so tão van ta jo so para
maior de sen vol vi men to da vida mo ral e fí si ca do Bra sil. 

As cor tes da Eu ro pa, hoje de ca í das da que le es plen dor, que elas
apre sen ta vam em ou tras épo cas ain da con ser vam gran des sá bi os, fa mo sos
políti cos, po rém es tas clas ses se con si de ram mu das e pa ra li sa das pe las
diversas fac ções que as com ba tem com uma pre po tên cla ir re sis ti vel; Sua
Alte za Real não en con tra rá hoje ne las mais do que in tri gas di plo má ti cas
mis té ri os ca ba lís ti cos, pre ten sões, idéi as, pro je tos efê me ros, par ti dos ame a -
ça do res, a moral pú bli ca por toda a par te cor rom pi da, os Li ce us das ar tes e
das ciên ci as na mais mise rá vel pros ti tu i ção, uma po lí ti ca cega con ce ben do e
abor tan do: em uma pa la vra, Sua Alte za Real acha rá em toda a Eu ro pa ves -
tí gi os des se vul cão, que, re ben tan do ao meio dia, le vou seus es tra gos além
das ilhas e dos ma res. Não, não foi em cri ses tão fa ta is, que vi a ja ram o
imor tal cri a dor do Impé rio da Rús sia Pe dro I, e o gran de fi lho de Ma ria
Teresa, José II, as sim como ou tros prín ci pes que vol ta ram aos seus Esta dos
enri que ci dos de co nhe ci men tos, que fi ze ram a pros pe ri da de de suas
monar qui as. De po is que o in te res se pas sou a ser, como diz o aba de Con dil -
lac, a mola real dos ga bi ne tes da Eu ro pa, a po lí ti ca co me çou a es con der sua
mar cha, e qua se sem pre as idéi as os ten si vas são in te i ra men te di ver sas
daque las que apa re cem nos pla nos das ne go ci a ções. É bem de es pe rar que o 
prín ci pe her de i ro de uma mo nar quia olha da hoje com ci ú me pe las na ções
es tran ge i ras, não seja ad mi ti do à co mu ni ca ção dos seus mis té ri os ele u si nos,
que veja as no vas Tiro e Car ta go só pela pers pec ti va de sua eco no mia pú blica,
e que se faça todo o em pe nho para des vi ar da co nhe ci da agu de za de seu
en ge nho a car ta dos in te res ses mi nis te ri a is. 

Nas pro vín ci as do Bra sil Sua Alte za Real acha rá um povo que o
adora, e que sus pi ra pela sua pre sen ça; nas mais po li das en con tra rá
homens de ta len tos, bem dig nos de se rem admitidos ao seu con se lho; em 
outras acha rá a ex pe riên cia dos ve lhos, que o dis cí pu lo de Xe no fon te
encon trou nas bo cas do Nilo co nhe ce rá de per to as for ças lo ca is des te imenso 
país em cujo seio, ain da vir gem, como diz o cé le bre Mr. de Sis mon di, se
podem per fi lhar as plan tações, que nu trem o or gu lho das mar gens do Indo,
do Gan ges, da an ti ga Ta pro ba na, e que obri gam o al ti vo Ada mas tor a se
embra ve cer tan tas ve zes con tra os eu ro pe us. Os po vos ex pe ri men ta rão
estes es tí mu los, de en tu si as mo e de brio, que ins pi ra a pre sen ça cri a do ra de
um prín ci pe: so bre to das as van ta gens, en fim, Sua Alte za Real terá uma,
que não é pe que na: conhecer por si mes mo a heran ça da sua so be ra nia, e
não pe las in for ma ções dos go ver na do res, que tudo acham in culto, atra -
sa do, com obs tá cu los di fi cul to sos ou in ven cí ve is, por se des cul pa rem as sim
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de sua ina ção, ou para de po is mos tra rem em gran de mapa co lo ri do o pou co 
que fi ze ram, de i xan do nas som bras as con cus sões vi o len tís si mas que so fre -
ram as ví ti mas do seu des po tis mo. Tal é a idéia que o nos so in sig ne Vi e i ra
ofe re ce em suas car tas, quan do ana li sa a con du ta des tes régulos de bas tão de
fer ro, pra ga tão fu nes ta ao Bra sil, ou ain da mais do que o mes mo sis te ma
co lo ni al.

Sendo pois esta vi a gem de tão gran des con se qüên ci as para o
pro gres si vo me lho ra men to do Bra sil, fica de mons tra da a sua im por tân cia e
a sua ne ces si da de; os co nhe ci men tos ad qui ri dos por Sua Alte za Real, sen do 
con fron ta dos com os vo tos da que les que pos su em a ver da de i ra es ta tís ti ca
do Bra sil, ser vi rão mu i to para or ga ni za rem o pla no do re gi me que deve re a -
ni mar a sua vida fí si ca e mo ral. Há uma dis tân cia mu i to con si de rá vel en tre
o me io-dia da Eu ro pa e o me io-dia da Amé ri ca: a na tu re za hu ma na aqui
expe ri men ta uma mu dan ça sen sí vel, um novo céu, e por isso mes mo uma
nova in fluên cia so bre o ca rá ter de seus in di ví du os; é im pos sí vel que po vos
classi fi ca dos em opo si ção fí si ca se pos sam re u nir de ba i xo do mes mo sis te ma
de go verno: a in dús tria, a agri cul tu ra, as ar tes em ge ral exi gem no Bra sil
uma le gis la ção par ti cu lar, e as ba ses des te novo có di go de vem ser es bo ça das
so bre os lo ca is onde de po is hão de ir ter sua exe cu ção. Se o Bra sil, agri lho a do 
em sua in fân cia, e com mui pou cas ho me na gens, na sua mo ci da de avan çou
rapida men te atra vés das mes mas bar re i ras, que to lhi am sua mar cha, quan to
não avan ça rá de po is de ser vi si ta do e per fe i ta men te co nhe ci do pelo prín ci pe
her de i ro da mo nar quia, que na sua pas sa gem virá a jus ti ça, que se lhe fez,
ti ran do-se-lhe as ar go las co lo ni a is, e dan do-se-lhe o di a de ma? O povo do
Rio de Ja ne i ro, ten do em vis ta o de sem pe nho des te pro je to ver da de i ra men te
filan tró pi co e co nhe cen do que Sua Alte za Real anun cia o mais enér gi co
entu si as mo em re a li zá-lo com gran de van ta gem da na ção em ge ral, não
pode, por tan to, con vir no seu re gres so, e jul gan do que tem dito quan to basta
para que V. Sª faça ver a Sua Alte za Real a de li ca de za com que o mes mo
se nhor se de ve rá ha ver nas cir cuns tân ci as já ame a ça do ras no ho ri zon te
polí ti co do Bra sil, es pe ra ser aten di do na sua re pre sen ta ção, de cu jas con se -
qüên ci as (não o sen do) o mes mo povo de cla ra V. S.º res pon sá vel; igual mente 
es pe ra que o so be ra no con gres so a re ce ba, e a con si de re como um ma ni fes to 
da von ta de de ir mãos in te res sa dos na pros pe ri da de ge ral da na ção, no
renovo de sua mo ci da de e de sua gló ria, que sem dú vi da não che ga rá ao
zênite a que es pe ra su bir, se não es ta be le cer uma só me di da para os in te res -
ses re cí pro cos dos dois he mis fé ri os, aten den do sem pre às di ver sas po si ções
lo ca is de um e ou tro. Sen do, por tan to, de es pe rar que to das as pro vín ci as
do Bra sil se re u nam nes te cen tro de idéia, logo que se es pa lhe a li son je i ra
notí cia de que se não ve ri fi cou o re gres so de Sua Alte za Real, o povo
encar re ga a V. S.º de fazer ver ao mes mo se nhor a ab so lu ta ne ces si da de de
fi ca rem por ago ra sus pen sos os dois De cre tos nº 124 e 125 das cor tes por que 
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não se pode pre su mir das pú bli cas in ten ções do so be ra no con gres so, que
de i xe de ace der a mo ti vos tão jus tos, e de tão gran des re la ções com o bem
ge ral da na ção. Rio de Ja ne i ro, 20 de de zem bro de 1821. 

O cor po de ne go ci an tes e ofi ci a is des ta cor te, aba i xo as si na dos,
an te ven do as des gra ças e mi sé ri as que su ce de rão pela re ti ra da de Sua Alte za
Real des ta no bre ca pi tal, que teve a hon ra de aco lher e re ce ber Sua Ma jes -
ta de, e toda a Fa mí lia Real, com agra do e sa tis fa ção em seu seio, quan do
pela sor te de Por tu gal o de i xa ram em 1807, vêm por este im plo rar a VV. SS. 
para que se dig nem, com dig nís si mos re pre sen tan tes do povo, ace i tar e le var
es tas sú pli cas à pre sen ça de Sua Alte za Real; como já fi ze ram em uma fala
em abril a Sua Ma jes ta de, fala que nada de i xa a de se jar, e que em res pos ta,
e para a nos sa con so la ção ti ve mos o de cre to e ins tru ções de 22 de Abril. 

Os su pli can tes, ilus trís si mo Se na do, per su a di dos com os mais
cida dãos, ami gos do sos se go e boa or dem, que o re i no do Bra sil se con ser -
va ria sem pre re gi do pelo pri mo gê ni to ou su ces sor do tro no por tu guês,
como foi as sen ta do em um con se lho de es ta do em Lis boa no mes mo ano de
1807, e que de po is da che ga da de Sua Ma jes ta de pe las in te res san tes ra zões 
polí ti cas, o ele vou à ca te go ria de re i no, que es tas ra zões fa ri am que o
augus to con gres so das cor tes to mas sem em con si de ra ção o re u ni-lo para
me lhor o con ser va rem ade ren te a Por tu gal; ve mos o con trá rio, que di vi dem 
em go ver nos pro vin ci a is in de pen den tes e ar bi trá ri os, e só com re cur so às
cortes em tão lon ga dis tan cia. Todo o bom sen so tre me, ilus trís si mo Senado,
quan do pon de ram na anar quia ine vi tá vel que ame a ça a todo o Bra sil, e que 
anun cia fu tu ros tris tes e de sas tro sos; por isso VV. SS. tam bém de vem co o -
pe rar para evi tar esta de sor dem, e a quem os su pli can tes ins tam e pro tes -
tam pe los acon te ci men tos que por esta fal ta su ce de ram; e re pre sen tam que
es tão pron tos a pres tar para a con ser va ção de Sua Alte za Real como re gen te 
de todo o Bra sil, na con for mi da de do ci ta do de cre to de ins tru ções, os seus
ser vi ços pes so a is, como mi li ci a nos, os seus bens na con tri bu i ção e qual quer
sub sí dio que para isso for pre ci so. 

E cer ti fi ca dos que este é o meio de nos con ser var o sos se go,
assim o su pli cam a V. S. a quem Deus guar de, Rio, 2 de ja ne i ro de 1822. 

Extra í do de Su ple men to no 11 da Ga ze ta do Rio de Ja ne i ro de 24 de ja ne i ro de 1822. Págs.
297-301.
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48.6 – OFÍCIO DO GOVERNO DE SÃO PAULO 
AO PRÍNCIPE REGENTE (3 JANEIRO 1822) 

Senhor. – A Vos sa Alte za Real se hão de apre sen tar com esta o con se -
lheiro José Bo ni fá cio de Andra da e Sil va, vi ce-presidente des te
gover no, e o mem bro do mes mo, o co ro nel Antô nio Le i te Pe re i ra da

Gama Lobo, os qua is já anun ci a mos a V. A. R., que fi ca vam a sair para esta
corte, como de pu ta dos do go ver no, a pe di rem a V. A. R. se de mo re e não
deixe a este re i no em mí se ra or fan da de, até que as Cor tes Ge ra is e Cons -
tituin tes da nação, e de po is de te rem no seu grê mio to dos, ou a ma i or par -
te dos de pu ta dos des te re i no, re sol vam com ple no co nhe ci mento de ca u sa,
e des pi dos de toda a pre ven ção, o que con vi er à uti li da de ge ral do reino
uni do: o go ver no pede no va men te a V. A. R. aten da aos seus de pu ta dos,
como esta provín cia tem di re i to a es pe rar pe los lon gos e no tó ri os ser vi ços,
que ela tem fe i to ao Esta do, e so bre tudo, pela sua fi de li da de e ade rên cia à
se re nís si ma real casa de Bra gan ça. 

À pes soa de V. A. R. Gu ar de Deus mu i tos anos. Pa lá cio do Go -
ver no de S. Pa u lo, 3 de Ja ne i ro de 1822. – João Car los Au gus to de Oey nha u sen, 
pre si den te – Mar tim Fran cis co Ri be i ro de Andra da, se cre tá rio – Lá za ro José
Gon çal ves, se cre tá rio – Mi guel José de Oli ve i ra Pin to, se cre tá rio – Ma nu el Ro dri -
gues Jor dão – Fran cis co de Pa u la e Oli ve i ra – Da ni el Pe dro Mül ler – Antô nio Ma ria
Qu ar tim – João Fer re i ra de Oli ve i ra Bu e no – André da Sil va Go mes.

Extra í do de NOGUEIRA, Ota ci a no. Obra po lí ti ca de José Bo ni fá cio. Vol. 2. Bra sí lia, Cen tro Grá fi co
do Se na do, 1973. Pág. 52.
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48.7 – TERMO DE VEREAÇÃO DO FICO 
(9 JANEIRO 1822) 

Aos nove de ja ne i ro do ano de mil oi to cen tos e vin te e dois, nes ta
ci da de de S. Se bas tião do Rio de Ja ne i ro e Pa ços do Con se lho,
onde se acha vam re u ni dos em ato de ve re a ção, na for ma do seu

re gi men to, o juiz de fora, pre si den te, ve re a do res e pro cu ra dor do Se na do
da Câ ma ra, aba i xo as si na dos, por par te do povo des ta ci da de fo ram apre -
sen ta das ao mes mo Se na do vá ri as re pre sen ta ções, que to das se di ri gem a
re que rer que este leve a con si de ra ções de Sua Alte za Real, que de se ja que
sus pen da a sua sa í da para Por tu gal, por as sim o exi gir a sal va ção da Pá tria,
que está ame a ça da do imi nen te pe ri go de di vi são pe los par ti dos, que se
te mem de uma in de pen dên cia ab so lu ta, até que o so be ra no Con gres so pos sa
ser in for ma do des tas no vas cir cuns tân ci as e a vis ta de las acu da a este re i no
com um re mé dio pron to, que seja ca paz de sal var a pá tria, como tudo me -
lhor cons ta das mes mas re pre sen ta ções, que se man da ram re gis trar. E sen do
vis tas es tas re pre sen ta ções, es tan do pre sen tes os ho mens bons des ta ci da de, 
que têm an da do na go ver nan ça dela, para este ato con vo ca dos, por to dos
foi una ni me men te acor da do, que elas con ti nham a von ta de do mi nan te de
todo o povo, e que ur gia que fos sem ime di a ta men te apre sen ta dos a Sua
Alte za Real. Para este fim saiu ime di a ta men te o pro cu ra dor do Se na do da
Câ ma ra, en car re ga do de anun ci ar ao mes mo se nhor esta de li be ra ção e de
lhe pe dir uma au diên cia para o so bre di to efe i to: e vol tan do com a res pos ta
de que Sua Alte za Real ti nha de sig na do a hora do meio-dia para re ce ber o
Se na do da Câ ma ra no Paço des ta ci da de, para ali saiu o mes mo Se na do às
onze ho ras do dia: e sen do apre sen ta das a Sua Alte za Real as so bre di tas
re pre sen ta ções pela voz do pre si den te do Se na do da Câ ma ra, que lhe di ri -
giu a fala; de po is dele o co ro nel do Esta do-Ma i or as or dens do go ver no do
Rio Gran de, Ma nu el Car ne i ro da Sil va e Fon tou ra, que ti nha pe di do li cen ça
ao Se na do da Câ ma ra para se unir a ele, di ri giu a fala ao mes mo se nhor,
pro tes tan do-lhe que os sen ti men tos da pro vín cia do Rio Gran de de S. Pe dro
do Sul eram ab so lu ta men te con for mes aos des ta pro vín cia. E no mes mo ato
João Pe dro Car va lho de Mo ra is apre sen tou a Sua Alte za Real uma car ta das 



câ ma ras de San to Antô nio de Sá e de Magé, con ten do igua is sen ti men tos. E
Sua Alte za Real dig nou-se res pon der com as ex pres sões se guin tes: – “Como 
é para bem de to dos, e fe li ci da de ge ral da na ção, es tou pron to: diga ao povo 
que FICO. –” E logo che gan do Sua Alte za Real às va ran das do Paço, dis se
ao povo: “Ago ra só te nho a re co men dar-vos união e tran qüi li da de. -” Foi a
res pos ta de Sua Alte za Real se gui da de vi vas da ma i or sa tis fa ção, le van ta dos
das ja ne las do Paço pelo pre si den te do Se na do da Câ ma ra, e re pe ti dos pelo
imen so povo que es ta va re u ni do no lar go do mes mo Paço, pela or dem
se guin te – Viva a Re li gião – Viva a Cons ti tu i ção – Vi vam as cor tes – Viva
el-rei Cons ti tu ci o nal – Viva o prín ci pe cons ti tu ci o nal – Viva a união de Por -
tu gal com o Bra sil. Fin do este ato, se re co lheu o Se na do da Câ ma ra aos
Pa ços do con se lho, com os ci da dãos, e os mes tres do povo, que acom pa nha -
ram, e o so bre di to co ro nel da pro vín cia do Rio Gran de do Sul. E de tudo
para cons tar se man dou la vrar este ter mo, que to dos so bre di tos as si na ram
co mi go José Mar tins Ro cha, es cri vão do Se na do da Câ ma ra, que a es cre vi. –
José Cle men te Pe re i ra – Fran cis co de Sou sa e Oli ve i ra – Luís José Vi a na Gur gel do
Ama ral e Ro cha – Ma nu el Ca e ta no Pin to – Antô nio Alves de Ara ú jo – José
Mar tins Ro cha. (Se guem-se as as si na tu ras dos mais ci da dãos.) 

Extra í do da Bi bli o te ca Na ci o nal do Rio de Ja ne i ro, Ma nus cri tos, Ind. Cat. 12, 3, 2 nº 1.
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48.8 – FALA DO PRESIDENTE DO SENADO DA CÂMARA
AO PRÍNCIPE REGENTE NO DIA DO FICO

 (9  JANEIRO 1822)

Fala que o juiz de fora des ta ci da de José Cle men te Pe re i ra, pre si den te 
do Se na do da Câ ma ra, di ri giu a Sua Auteza Real, no ato em que ele
apre sen tou ao mes mo se nhor as re pre sen ta ções do povo da mes ma

ci da de.
Se nhor – A sa í da de vos sa al te za real dos es ta dos do Bra sil será o 

fa tal de cre to, que san ci o ne a in de pen dên cia des te re i no! Exi ge por tan to a
salva ção da pá tria que Vos sa Alte za Real sus pen da a sua ida até nova
deter mi na ção do so be ra no Con gres so.

Tal é, se nhor, a im por tan te ver da de, que o Se na do da Câ ma ra
des ta ci da de, im pe di do pela von ta de do povo, que re pre sen ta, tem a hon ra 
de vir apre sen tar a muito alta con si de ra ção de Vos sa Al te za Real: cum pre
de monstrá-la.

O Bra sil, que em 1808 viu nas cer nos vas tos ho ri zon tes do novo
mun do a pri me i ra au ro ra da sua li ber da de – o Bra sil que em 1815 ob te ve a
car ta da sua eman ci pa ção po lí ti ca, pre ci o sa dá di va de um rei be nig no – o
Bra sil, fi nal men te, que em 1821, uni do à mãe pá tria, fi lho tão va len te, como
fiel, que brou com ela os fer ros do pros cri to des po tis mo – re cor da sem pre
com hor ror os dias da sua es cra vi dão re cém-passada – teme per der a li ber -
dade mal se gu ra, que tem prin ci pi a do a gos tar – e re ce ia que um fu tu ro
enve ne na do o pre ci pi te no es ta do an ti go de suas des gra ças.

É fi lho da que la re cor da ção odi o sa, da que le te mor, e des te re ce io
o ve ne no que a opi nião pú bli ca se apres sou a lan çar na Car ta de Lei do 1º
de ou tu bro de 1821; por que se lhe an to jou, que o novo sis te ma de go ver no
de jun tas pro vi só ri as, com ge ne ra is das ar mas in de pen den tes de las, su je i tos 
ao go ver no do re i no, a este só res pon sá ve is e às cor tes, ten de a di vi dir o
Bra sil e a de sar má-lo para o re du zir ao an ti go es ta do de co lô nia, que só vis
escravos po dem to le rar, e nun ca um povo li vre, que se pug na pelo ser,
nenhu ma for ça exis te ca paz de o su plantar.



É fi lho das mes mas ca u sas o ve ne no que a opi nião pú bli ca der -
ra mou so bre a carta de lei do mes mo dia, mês e ano, que de cre tou a sa í da de
vos sa al te za real; por que entendeu que este de cre to tem por vis tas rou bar ao
Brasil o cen tro da sua uni da de po lí ti ca, úni ca ga ran tia da sua li ber da de e
ven tu ra.

É fi lho das mes mas ca u sas o dis sa bor, e o des con ten ta men to com 
que o povo cons ti tu ci o nal e fiel ou viu a mon ção da ex tin ção dos tri bu na is
des te re i no; por que des con fi ou que Por tu gal as pi ra re e di fi car o im pé rio da
sua su pe ri o ri da de an ti ga, im pon do-lhe a dura lei da de pen dên cia, e ar ro -
gan do-se to das as prer ro ga ti vas de mãe, como se du ras se ain da o tem po da
sua cu ra te la ex tin ta; sem se lem brar que este fi lho, eman ci pa do, já não pode 
ser pri va do com jus ti ça da pos se de di re i tos e prer ro ga ti vas, que por le gí ti ma 
par ti lha lhe per ten cem.

É fi lho da mes ma ca u sa o re pa ro e sus to, com que o des con fi a do
bra si le i ro viu que no so be ra no Con gres so se prin ci pi a ram a de ter mi nar ne gó -
ci os do Bra sil, sem que es ti ves sem re u ni dos to dos os seus de pu ta dos, con tra
a de cla ra ção so le ne do mes mo so be ra no Con gres so, tan tas ve zes ou vi da
com exal ta do apla u so do povo bra si le i ro; por que jul gou aca ba da de uma
vez a con si de ra ção até en tão po li ti ca men te usa da com esta im por tan te par te 
da Mo nar quia.

Tal é, se nhor, o gri to da opi nião pú bli ca nes ta pro vín cia. Cor -
ra mos as vis tas li ge i ra men te so bre as ou tras; e que se pode es pe rar da sua
con du ta?

Per nam bu co, guar dan do as ma té ri as-primas da in de pen dên cia,
que pro cla mou um dia, ma lo gra da por ima tu ra, mas não ex tin ta, quem
duvida, que a le van ta rá de novo, se um cen tro pró xi mo de união po lí ti ca a
não pren der?

Mi nas, prin ci pi ou por atri bu ir-se um po der de li be ra ti vo, que tem 
por fim exa mi nar os de cre tos das cor tes so be ra nas, e ne gar obe diên cia
àque les que jul gar opos tos aos seus in te res ses; já deu aces sos mi li ta res; tra ta 
de al te rar a lei dos dí zi mos; tem en tra do, se gun do di zem, no pro je to de
cu nhar mo e da – e que mais fa ria uma pro vín cia que se ti ves se pro cla ma do
in de pen den te?

S. Pa u lo, so be ja men te ma ni fes tou os sen ti men tos li vres que pos -
sui, nas po lí ti cas ins tru ções, que di tou aos seus ilus tres de pu ta dos. – Ela ali
cor re a ex pressá-los mais po si ti va men te pela voz de uma de pu ta ção, que se
apres sa em apre sen tar a V.A.R. uma re pre sen ta ção igual a des te povo!

O Rio Gran de de S. Pe dro do Sul, vai sig ni fi car a V.A.R., que
vive pos su í do de sen ti men tos idên ti cos, pelo pro tes to des se hon ra do ci da dão
que vi des in cor po ra do a nós!
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Ah! se nhor, e será pos sí vel que es tas ver da des, sen do tão pú bli -
cas, es te jam fora do co nhe ci men to de V.A.R? Será pos sí vel que V.A.R. ignore, 
que um par ti do re pu bli ca no, mais ou me nos for te, exis te se me a do aqui e
ali, em mu i tas das pro vín ci as do Bra sil, por não di zer em to das elas? Aca so
as ca be ças, que in ter vi e ram na ex plo são de 1817, ex pi ra ram já? E se existem, e
são es pí ri tos for tes e po de ro sos, como se crê que te nham mu da do de opi -
nião? Qual ou tra lhes pa re ce rá mais bem fun da da que a sua? E não diz uma 
fama pú bli ca, ao pa re cer se gu ra, que nes ta ci da de mes ma um rumo des te
par ti do re ver de ceu com a es pe ran ça de sa í da de V.A.R., que fez ten ta ti vas
para cres cer e ga nhar for ças, e que só de sa ni mou à vis ta da opi nião do mi -
nan te, de que V.A.R. se deve de mo rar aqui para sus ten tar a união da pá tria.

Não é no tó rio e cons tan te, que va sos de guer ra es tran ge i ros vi si -
tam, em nú me ro que se faz no tá vel, to dos os por tos do Bra sil? E não se diz
que gran de par te des tes per ten ce a uma na ção li vre, que pro te ge aque le
par ti do, e que ou tros são ob ser va do res vi gi lan tes de na ções em pre en de -
do ras?

Não foi fi nal men te quan do pre pa ra vam a sua cons ti tu i ção po lí ti ca 
que a Po lô nia se viu ta la da pe las ar mas dos êmu los da sua fu tu ra gló ria, e a
Espa nha por fal ta de po lí ti ca per deu a ri que za de suas Amé ri cas?

E se de tudo é re sul ta do cer to, que a pá tria está em pe ri go!!! Qual 
será o re mé dio tam bém acha do que a sal ve? A opi nião pú bli ca, esta ra i nha
do mun do po de ro sa, que to dos os ne gó ci os po lí ti cos go ver na como acer to,
o en si na.

Dê-se ao Bra sil um cen tro pró xi mo de união e ati vi da de,
dê-se-lhe uma par te do cor po le gis la ti vo, e um ramo do po der exe cu ti vo,
com po de res com pe ten tes, am plos, for tes e li be ra is, e tão bem or de na dos,
que for man do um só cor po le gis la ti vo, e um só po der exe cu ti vo, só uma
cor te, e só um rei, pos sa Por tu gal e o Bra sil fa zer sem pre uma fa mí lia irmã,
um só povo, uma só na ção, e um só im pé rio. E não ofe re cem os go ver nos li be -
ra is da Eu ro pa exem plos se me lhan tes? Não é por este sis te ma di vi no que a
Ingla ter ra con ser va uni da a si a sua Irlan da?

Mas en quan to não che ga este re mé dio tão de se ja do, como
necessá rio exi ge a sal va ção da pá tria que V.A.R. viva no Bra sil, para o
con ser var uni do a Por tu gal. Ah! se nhor, se V.A.R. nos de i xa, a de su nião é
cer ta. O par ti do da in de pen dên cia, que não dor me, le van ta rá o seu im pé rio; 
e em tal des gra ça, oh! que de hor ro res, e de san gue, que ter rí vel cena aos
olhos de to dos se le van ta!

De mo rai-vos, se nhor, en tre nós, até dar tem po que o so be ra no
Con gres so seja in for ma do do úl ti mo es ta do das co i sas nes te re i no, e da opi -
nião que nele re i na. Que re ce ba as re pre sen ta ções hu mil des des te povo
cons ti tu ci o nal e fiel, uni das às das mais pro vín ci as. Dai tem po a que to das
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cor ram para este cen tro de uni da de; que se elas vi e rem a pá tria será sal va, aliás 
sem pre es ta rá em pe ri go. Dai afa go aos vo tos dos seus fi lhos do Bra sil.

Fa ça mos jus ti ça à sua boa fé, e ve re mos que as Car tas de Lei do
1º de ou tu bro de 1821, que a tan tas des con fi an ças têm dado ca u sa, fo ram
di ta das sobre o es ta do da opi nião que a esse tem po do mi na va nes te re i no.
Quase to das as pro vín ci as de cla ra ram mu i to po si ti va men te que nada que -
ri am do gover no do Rio de Ja ne i ro, e que só re co nhe ci am o de Lis boa.
V.A.R. O sabe, e V. A. R. mes mo foi obri ga do a es cre ver para lá, que não
po dia con ser var-se aqui por fal ta de re pre sen ta ção po lí ti ca, mais li mi ta da
que a qual quer ca pi tão ge ne ral do go ver no an ti go. Apa re ce ram além dis to
nesta ci da de dias azi a gos!!! Cor re ram vo zes en ve ne na do ras, que nem a
pureza da con du ta de V.A.R., a to das as lu zes co nhe ci da men te cons ti tu ci o -
nal, per do a ram. De se jou-se (sou ho mem de ver da de, hei de di zê-lo), de se -
jou-se aqui e es cre veu-se para lá, que V.A.R. saísse do Bra sil.

À vis ta des tes fa tos, que são po si ti vos e in du bi tá ve is, que ou tra
idéia se po dia en tão apre sen tar ao so be ra no Con gres so, que não fos se a de
man dar re ti rar do Bra sil a au gus ta pes soa de V.A.R?

Mas hoje que a opi nião do mi nan te tem mu da do, e tem prin ci pi a do
a ma nifes tar-se com sen ti men tos, que os ver da de i ros polí ti cos pos su í ram
sem pre; hoje que to dos que rem o gover no de V.A.R. como re mé dio úni co
de sal va ção con tra os par ti dos da in de pen dên cia; hoje que se tem des co ber -
to que aque las de cla ra ções, ou nas ce ram de cál cu los pre ci pi ta dos, fi lhos da
oca sião e do ódio necessá rio, que to das as pro vín ci as ti nham ao go ver no do
Rio de Ja ne i ro pelos ma les que de cá lhes fo ram, ou ti ve ram tal vez por ver -
da de i ro fim abrir os pri me i ros pas sos para uma pre me di ta da in de pen dên -
cia ab so lu ta; hoje fi nal men te, que to das vão ca mi nhan do para ela, mais ou
me nos, é sem dú vi da de es pe rar que o so be ra no Con gres so, que só quer a
sal va ção da pá tria, con ce da sem hesi tar aos hon ra dos bra si le i ros o re mé -
dio de um cen tro pró xi mo de uni da de e ati vi da de que com jus ti ça lhe
reque rem.

E como se po de rá ne gar ao Bra sil tão jus ta pre ten são? Se Por -
tugal aca ba de ma ni fes tar aos so be ra nos e po vos da Eu ro pa, que en tre as
po de ro sas e jus ti fi ca das ca u sas que pro du zi ram os me mo rá ve is acon te cimen -
tos, que ali ti ve ram lu gar nos re ge ne ra dos dias 24 de agos to e 15 de setem -
bro de 1820, foi prin ci pal e da or fan da de, em que se acha va pela au sên cia
de S. M. o se nhor rei D. João VI, por ser co nhe ci da por to dos a im pos si bi li -
dade de pôr em mar cha re gu lar os ne gó ci os pú bli cos e par ti cu la res da
Monar quia, achan do-se co lo ca do a duas mil lé guas o cen tro de seus mo vi -
men tos: que ra zão de di fe ren ça exis te para es pe rar que o Bra sil, pa de cen do
os mes mos ma les, não bus que mais tar de ou mais cedo os mes mos re mé di os?
E não será mais acer ta do con ce der-lhe já o que por for ça se lhe há de dar?
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Tais são, se nhor, os vo tos des te povo: e pro tes tan do que vive ani -
ma do da mais sin ce ra e ar den te von ta de de per ma ne cer uni do a Por tu gal,
pe los vín cu los de um pac to so ci al, que fa zen do o bem ge ral de toda a na ção,
faça o do Bra sil por anéis de con di ções em tudo igua is, roga a Vos sa Alte za
Real, que se dig ne de os aco lher be nig no, e anu ir a eles, para que aque les
vínculos mais e mais se es tre i tem, e se não que brem... por ou tra for ma o
ameaça do rom pi men to de in de pen dên cia e anar quia pa re ce cer to e ine vi -
tá vel.

Extra í do da Co le ção das Leis do Bra sil. 1822. Pág. 154.
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48.9 – FALA DO ORADOR DA DEPUTAÇÃO DE SÃO
PAULO (26 JANEIRO 1822)

Se nhor – o go ver no, Câ ma ra, cle ro e povo de São Pa u lo, que aqui nos
en vi am como seus de pu ta dos, de cu jos sen ti men tos e fir me re so lu ção
te mos a hon ra de ser ór gão pe ran te V.A.R., im pa ci en tes de con ti nu ar 

a so frer tan tos ve lhos abu sos e o acrés ci mo de ou tros no vos in tro du zi dos
pela im pe rí cia, pela má fé e pelo cri me, apla u di ram com en tu si as mo as pri -
me i ras ten ta ti vas e os no bres es for ços de seus ir mãos da Eu ro pa, a bem da
re ge ne ra ção po lí ti ca do vas to im pé rio lu si ta no; mi ti ga ram, po rém, o seu ar dor
e con fi an ça logo que re fle ti ram com ma du re za e san gue frio no Ma ni fes to
das Cor tes às na ções es tran ge i ras, em que de plo ran do-se o es ta do de mi sé ria
e de po bre za em que se acha va Por tu gal, in di ca va-se re bu ça da men te, como
me di da ne ces sá ria, o res ta be le ci men to de an ti go co mér cio ex clu si vo co lo ni al,
ori gem fe cun da das des gra ças e do lon go aba ti men to em que ja ze ra o re i no
do Bra sil.

Exa mi na ram de po is as ba ses da Cons ti tu i ção da Mo nar quia por -
tu gue sa e as apro va ram e ju ra ram, como prin cí pi os in con tes tá ve is de di re i to
pú bli co uni ver sal: mas o pro je to da nova cons ti tu i ção po lí ti ca, en tão ain da
não de ba ti do e con ver ti do em lei, pro je to em mu i ta par te mal pen sa do e
in jus to, em que se pre ten dia con de nar as tu ci o sa men te o Bra sil a ser ou tra
vez co lô nia e a re pre sen tar o pa pel de ab je to es cra vo, cuja ad mi nis tra ção era 
con fi a da a tu to res ego ís tas e ava ren tos, só res pon sá ve is às cor tes e ao
go ver no de Lis boa, en tra nhou no fun do de sua alma no vas dú vi das e lhes
ex ci tou no vos te mo res e des con fi an ças. Enfim apa re ce ram na ga ze ta ex tra -
or di ná ria do Rio de Ja ne i ro, de 11 de de zem bro pas sa do, os dois De cre tos
de 29 de se tem bro; en tão ras gou-se de todo o véu e apa re ceu a ter rí vel re a li -
da de. O go ver no, Câ ma ra e povo de São Pa u lo es tre me ce ram de hor ror e
ar de ram de ra i va.

Mo de ra do, po rém, o ma i or ím pe to da sua in dig na ção e ha ven do
re as su mi do a ra zão, os seus di re i tos, os ho mens sen sa tos pro ce de ram a ana -
li sar fri a men te o pri me i ro de cre to pro vi só rio, que or ga ni za a for ma e atri -
bu i ções dos go ver nos pro vin ci a is do Bra sil, co me çan do pelo exa me da ge nu í na



in te li gên cia des tas duas pa la vras – de cre to pro vi só rio –, e acha ram que só
po dia ser uma de ter mi na ção tem po rá ria, exi gi da pela lei im pe ri o sa da ne ces -
sidade. Apli can do, pois, a ur gên cia de um tal de cre to às cir cuns tân ci as atu a is 
de das di fe ren tes pro vín ci as do re i no do Bra sil, re co nhe ce ram-no, à pri meira
vis ta, in te i ra men te su pér fluo por es ta rem qua se to das regi das por go ver nos 
que o povo le gal men te ha via cri a do, usan do dos di re i tos inalie ná ve is que
lhes com pe tem como ho mens e como ci da dãos li vres. O uso des tes di re i tos
só po dia mo di fi car-se pela pu bli ca ção de uma cons ti tu i ção, fru to da sa be -
do ria e von ta de ge ral dos re pre sen tan tes de to das as pro vín ci as por tu guesas,
re u ni dos em cor tes. Fun da das nes tes di re i tos impres cri tí ve is e ina li e ná ve is,
le gi ti ma ram as cor tes de Lis boa pelo seu De cre to de 18 de abril do ano pas -
sa do, os go ver nos pro vi só ri os cri a dos nas di ver sas pro vín ci as do Bra sil e
de cla ra ram be ne mé ri tos da pá tria os que pre me di ta ram, de sen vol ve ram e
exe cu ta ram a re ge ne ra ção po lí ti ca da na ção. E como ago ra ousa o De cre to
de 29 de se tem bro anu lar a dou tri na es ta be le ci da no De cre to de 18 de abril?
Se o novo de cre to era tal vez ne ces sá rio para al gu ma das pro vín ci as do Bra -
sil que es ti ves se em de sor dem e anar quia, só a esta po de ria ser apli ca do e
por ela ace i ta do.

Os ci da dãos sen sa tos e li vres da mi nha pro vín cia pas sa ram de po is
a exa mi nar se um tal de cre to era jus to e con for me com as ba ses da cons ti tu i -
ção por eles apro va das e ju ra das: e o re sul ta do des te exa me foi o ple no
co nhe ci men to da sua cla ra e ma ni fes ta an ti cons ti tu ci o na li da de, por que, se
es tas mes mas ba ses, bem que prin cí pi os de di re i to pú bli co uni ver sal não
po di am obri gar os bra si le i ros en quan to pe los seus le gí ti mos de pu ta dos não
as ado tas sem e ju ras sem; mu i to me nos os po di am obri gar re gras e de ter -
mi na ções de di re i to pú bli co par ti cu lar sem o exa me e apro va ção de seus
re pre sen tan tes.

Con si de ra ram fi nal men te o re fe ri do de cre to pelo lado da sua uti -
li da de; e vi ram o que todo o por tu guês sem es pí ri to de pre ven ção e de par -
ti do e só com a mira do bem da or dem, da união e fe li ci da de ge ral de toda a 
na ção por tu gue sa de via ne ces sa ri a men te ver, isto é, a des mem bra ção do
re i no do Bra sil em por ções de sa ta das e ri va is, sem nexo e sem cen tro co mum
de for ça e uni da de; vi ram um Go ver na dor das Armas su je i to e res pon sá vel
ao só go ver no de Lis boa, com to das as atri bu i ções des pó ti cas dos an ti gos
ca pi tães-ge ne ra is e so men te pri va do des te nome; vi ram go ver nos pro vin ci a is 
a quem apa ren te men te se dava toda a ju ris di ção na par te ci vil, eco nô mi ca,
ad mi nis tra ti va e po li ci al, mas des ti tu í dos ver da de i ra men te dos ins tru men -
tos que os po di am ha bi li tar para o efe ti vo de sem pe nho de suas obri ga ções;
vi ram jun tas de Fa zen da re gi das ain da ago ra pe las ab sur das leis an ti gas
das suas cri a ções, cu jos de fe i tos já es ta vam ma ni fes tos pela ex pe riên cia de
lon gos anos, e seus mem bros, co le ti va e in di vi du al men te res pon sá ve is
so men te às cor tes e go ver no de Lis boa; vi ram ma gis tra dos in de pen den tes e 
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anár qui cos pela fal ta de um tri bu nal su pre mo de jus ti ça, que co nhe ça e jul gue
seus cri mes e pre va ri ca ções, e os po vos, de po is de acos tu ma dos por tre ze
anos a re cur sos mais pron tos, re du zi dos hoje pela ex tin ção pre me di ta da
de to dos os tri bu na is do Rio de Ja ne i ro a irem, como vis co lo nos, so frer as
de lon gas e tra pa ças dos de Lis boa, de fra u da dos por um ras go de pena de
uma au to ri da de be né fi ca e tu te lar, que sus pen da seus ais e en xu gue suas
lá gri mas, des pa chan do e pu nin do sem de mo ra; vi ram, em uma pa la vra,
qua tro for ças en tre si in de pen den tes, de cuja luta e opo si ção in fa lí vel e
ne ces sá ria de vem se guir-se de sor dens, rou bos, anar quia e guer ra ci vil; pois
que o go ver no de Lis boa e as cor tes, a duas mil lé guas de dis tân cia, nun ca
ja ma is po de ri am re pri mi-las e ob viá-las. Vi ram fi nal men te o acrés ci mo de
des pe sas inú te is e o ca run cho do ve lho des po tis mo ca ri an do por toda a
cir cun fe rên cia a nova ár vo re cons ti tu ci o nal até seu âma go. Que hor rí ve is
ca la mi da des, pois, nos pres sa gi a va e pro me tia uma tão ab sur da for ma de
go ver no! A que de plo rá ve is des ti nos não es ta va con de na do o belo, rico e
vas to im pé rio do Bra sil!

Pas sou-se de po is ao exa me do se gun do de cre to da mes ma data,
pelo qual V.A.R., úni co pai co mum que nos res ta va, de via ser ar ran ca do do
seio da gran de fa mí lia bra si le i ra afim de vi a jar in cóg ni to (como as so a lham)
pela Espa nha, Fran ça e Ingla ter ra. No pri me i ro de cre to vi mos la vra da a
sen ten ça da anar quia e es cra vi dão do Bra sil; no se gun do va mos a exe cu ção
da ter rí vel sen ten ça, ve mos a per fí dia com que o Bra sil é atra i ço a do e por
fim a de son ra e ig no mí nia com que V.A.R. é tra ta do: no pri me i ro vi mos
espo li a do o Bra sil da ca te go ria de re i no; no se gun do ve mo-lo re du zi do ao
míse ro es ta do de or fan da de. Rou bou-se pelo pri me i ro de cre to a V.A.R. o
lugar-tenente, que seu au gus to pai lhe ha via con fe ri do; no se gun do se diz
que a re si dên cia de V.A.R. é des ne ces sá ria nes ta cor te e até in de co ro sa!
Rou bou-se-lhe o go ver no des te re i no, que lhe era de vi do, e des te rou bo
impo lí ti co e con trá rio aos mais ca ros in te res ses do Bra sil e até de Por tu gal,
dedu zi ram a ne ces si da de do seu re gres so. Que ar ti fí cio mi se rá vel e gros seiro!
Quão cur tos em adi vi nhar o fu tu ro são os au to res de tão des va i ra da po lí ti ca!
Como se iludem os des lum bra dos, que ad qui ri ram nas cor tes uma pe que na
ma i o ria de vo tos, se es pe ram le var ao cabo seus pro je tos!

Qu an do Por tu gal, em 1580, ou ven di do pela tra i ção de al guns de 
seus maus fi lhos, ou con quis ta do pe las ar mas es pa nho las, do brou, mau
gra do seu, a hon ra da cer viz ao jugo do novo Nero do Sul, Fi li pe II, en tran do
em sua nova con quis ta, teve to da via a pru dên cia ou po lí ti ca de ra ti fi car as
ca pi tu la ções que ha via de an te mão en vi a do aos go ver na do res do re i no, de po is 
da mor te do car de al rei, sen do uma de las, que o vice-rei de Por tu gal se ria
por tu guês, sal vo se ele no me as se para este lu gar um prín ci pe de san gue
real; e para con ten tar ain da mais os por tu gue ses, pro me teu o mes mo Fi li pe
II re si dir em Por tu gal o mais lar go tem po que lhe fos se pos sí vel. Por tu gal,
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con quis ta do e ver ga do sob o peso de du ros fer ros, con ser va con tu do um
go ver no cen tral, de que de pen dem to das as suas pro vín ci as; e o Bra sil li vre, 
e só cri mi no so tal vez por ha ver sin ge la men te e sem re ser va as so ci a do seu
des ti no aos des ti nos de seus ir mãos da Eu ro pa, vê-se ago ra des pe da ça do em
por ções de sa ta das, e pri va do de um cen tro co mum de for ça e de uni da de,
sem se es pe ra rem, nem se rem ou vi dos os seus de pu ta dos; por que a es tes,
quan do lá che ga ram, só se de i xa por es cór nio pu e ril ta re fa de apro va rem ou 
não a ex tin ção das or de nan ças!

 Qu an do em 1807 o au gus to pai de V.A.R. se re ti rou para o Bra -
sil, de i xou em Lis boa uma re gên cia; e os eu ro pe us, ain da não con ten tes com 
este go ver no cen tral, pe di ram a sua ma jes ta de que ao me nos lhes en vi as se a 
V.A.R. para che fe da que la re gên cia. A tra i ção e a per fí dia rou ba ram-nos o
pri me i ro, e o de cre to das cor tes quer ain da rou bar-nos o se gun do: re cu sam
os de Por tu gal a seus ir mãos do Bra sil a pos se de um bem, cuja per da não
po di am su por tar. Que ego ís mo ina u di to, que com por ta men to! Sua má po lí -
ti ca che ga a tan to, que não te mem sa cri fi car a ma i or par te da na ção e toda a
au gus ta fa mí lia de Bra gan ça aos ca sos mais pro vá ve is de se re no va rem as
tris tes cir cuns tân ci as de 1807.

O pe que no re i no da Irlan da, ape nas se pa ra do da Grã-Bretanha
por um es tre i to bra ço de mar, con ser va to da via um go ver no ge ral com to das
as atri bu i ções do Po der Exe cu ti vo; o mes mo acon te ce ao di mi nu to re i no de
Hano ver, go ver na do atu al men te por um ir mão de Jor ge IV; e o mes mo
vemos nos re i nos da Boê mia e da Hun gria, cujo mo nar ca é o au gus to so gro
de V.A.R. Como pois pode vir à ca be ça de al guém pre ten der que o vas to e
ri quís si mo re i no do Bra sil fi que sem um re pre sen tan te do Po der Exe cu ti vo
e sem uma mola cen tral de ener gia e di re ção ge ral? Que ab sur dos em po lí tica,
e que fal ta de ge ne ro si da de!

Enfim, ter mi nou o povo de São Pa u lo o exa me do se gun do
decre to com a aná li se dos mo ti vos com que se pre ten de jus ti fi car a re ti ra da
de V.A.R, e es tre me ceu de hor ror com a só idéia de que tal vez ti ves se de
ver o prín ci pe he re di tá rio da Co roa e re gen te des te re i no, a úni ca es pe ran ça
da sere nís si ma Casa de Bra gan ça, vi a jan do in cóg ni to por uma cir cuns cri ta
par te da Euro pa, como uma cri an ça ro de a da de aios e de es pi as; po rém, ele
está ca pa ci ta do, au gus to se nhor, que a ne ces si da de da sua su pos ta vi a gem é 
um gros se i ro es tra ta ge ma, com que se pre ten de co o nes tar o medo que se
lhe tem e a vi o lên cia que se lhe faz.

Qu an do este país foi es bu lha do do be né fi co fun da dor do im pé -
rio bra si le i ro, o se nhor D. João VI, nos so rei cons ti tu ci o nal, os me nos pers -
pi ca zes em po lí ti ca vi ram no seu re gres so para Por tu gal o com ple men to
dos pro je tos, que al guns fac ci o sos ti nham de an te mão se cre ta men te ur di do, 
para o con ser va rem em ba i xo do jugo e me lhor o es cra vi za rem; e des de
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en tão pre vi ram a pri são ho nes ta que o aguar da va; hoje que V.A.R. é cha -
mado com o frí vo lo pre tex to de vi a jar para ins tru ir-se, crê o go ver no, a
Câmara, o cle ro e povo de São Pa u lo que igual des ti no aguar da va a V.A.R.,
pois os con ju ra dos que abu sa ram da boa fé do so be ra no Con gres so nun ca
lhe po di am tri bu tar o me nor amor e res pe i to.

À vis ta, pois, da sé rie de ma les e des gra ças que ame a çam o bem
ge ral do Bra sil, a Cons ti tu i ção fu tu ra da Mo nar quia, e a mes ma in de pen -
dên cia e pros pe ri da de do res to do Re i no-Unido: o go ver no, Câ ma ra, cle ro e
povo de São Pa u lo, em nome de to dos os pa u lis tas, em nome de to dos os
bra si le i ros, que ain da con ser vam al gum brio e hon ra, em nome de to dos os
verda de i ros por tu gue ses de am bos os mun dos, vêm ro gar pela pre sen te
deputa ção a V.A.R. sus pen da a exe cu ção de tão ar bi trá ri os e an ti cons ti tu ci o -
na is decretos; des te modo des va ne ce rá pro je tos com que pre ten dem al guns
fac ci o sos ar ru i nar a obra do da nos sa co mum fe li ci da de e san ta Cons ti tu i -
ção por que to dos sus pi ra mos.

Sim, au gus to se nhor, que mo ti vos pon de ro sos de ve ri am
conduzi-lo a Por tu gal? O amor da pá tria? Para um prín ci pe to dos os
seus esta dos são pá tria; de ma is, este amor, bem ou mal en ten di do, pelo
tor rão em que nas ce mos, tam bém deve fa lar no co ra ção de seus au gus tos 
fi lhos, nos sos com pa tri o tas, que em tão crí ti cas cir cuns tân ci as não de -
vem aban do nar o seu Bra sil. Se ria por ven tu ra o de se jo de tor nar a abra -
çar seu au gus to pai? Os abra ços e ca ri nhos de seus fi lhos e de uma ter na
e vir tu o sa es po sa in de ni zá-lo-ão dos abra ços pa ter na is: e sen do para os
pa u lis tas in du bi tá vel que sua ma jes ta de fora for ça do a cha má-lo para
Por tu gal, de so be de cer a tais or dens é um ver da de i ro ato de obe diên cia
fi li al. Se ria aca so a fe li ci da de de seus sú di tos da Eu ro pa? Quem mais
dela pre ci sa que os ha bi tan tes do seu Bra sil? Se ri am os in te res ses fu tu ros 
de sua au gus ta fa mí lia? Estes mes mos re que rem im pe ri o sa men te que
V.A.R. con ser ve para a se re nís si ma Casa de Bra gan ça o vas to, fér til e
gran di o so re i no do Bra sil.

Eis o que acon se lha a ra zão, o de ver e a po lí ti ca; se po rém
V.A.R., ape sar de tudo, es ti ves se, como já não cre mos, pe los des lum bra dos
e an ti cons ti tu ci o na is De cre tos de 29 de se tem bro, além de per der para o
mun do, o que não era pos sí vel, a dig ni da de de ho mem li vre e de prín ci pe,
te ria tam bém de res pon der pe ran te o tri bu nal da di vin da de pe los rios de
san gue que iri am en so par, pela sua au sên cia, nos sos cam pos e mon ta nhas;
por que, que bra dos de uma vez os pres tí gi os da ig no rân cia e da es cra vi dão
an ti ga, os hon ra dos por tu gue ses do Bra sil e mor men te os pa u lis tas e to dos
os seus fi lhos e ne tos que ha bi tam a po pu lo sa e rica pro vín cia de Mi nas Gera is,
o Rio Gran de do Sul, Go iás e Mato Gros so, es cu da dos na jus ti ça da sua causa
e se gu ros na sua união, for ça e ri que za, qua is ti gres es fa i ma dos to ma ri am
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vin gan ça crua da per fí dia des se pu nha do de ini mi gos da or dem e da jus ti ça,
que, ven di dos à po lí ti ca ocul ta de ga bi ne tes es tran ge i ros, e alu ci nan do as
cor tes, pre ten de ram fa zer a sua e a nos sa in fe li ci da de, e esta vin gan ça fa ria
época na his tó ria do uni ver so. Mas nós de cla ra mos pe ran te os ho mens e
pe ran te Deus, com so le ne ju ra men to, que não que re mos nem de se ja mos
sepa rar-nos de nos sos ca ros ir mãos de Por tu gal; que re mos ser ir mãos, e
irmãos in te i ros, e não seus es cra vos; e es pe ra mos que o so be ra no Con gresso,
despre zan do pro je tos in sen sa tos e de sor ga ni za do res, e pen san do se ri a mente
no que con vém a toda a na ção por tu gue sa, po nha as co i sas no pé da jus ti ça
e da igual da de, e que i ra para nós o que os por tu gue ses da Eu ro pa que ri am
para si. Então, re mo vi das to das as ca u sas de des con fi an ça e des con -
tentamento, re i na rá ou tra vez a paz e a con cór dia fra ter nal en tre o Bra sil
e Portu gal.

Seja, pois, V.A.R. o anjo tu te lar de am bos os mun dos; ar re de com 
a sua sa be do ria, for ça, de ci são e fran que za, des pre zan do to dos os re mé di os
pa li a ti vos (que não cu ram, mas ma tam o en fer mo), ar re de, digo, para sem -
pre o qua dro fú ne bre das imi nen tes ca la mi da des que ame a çam o vas to
im pé rio lu si ta no; con fie-se co ra jo sa men te no amor, ter nu ra e fi de li da de dos 
por tu gue ses do Bra sil, e mor men te dos seus bri o sos pa u lis tas, que pelo
nos so ór gão ofe re cem seus co ra ções para abri go de V.A.R., seus cor pos para 
es cu do e seus for tes bra ços para sua de fe sa, que por nós fi nal men te ju ram
ver ter a úl ti ma gota de seu san gue, e sa cri fi car to dos os seus bens para não
ve rem ar ran ca do do Bra sil o seu prín ci pe ido la tra do, em quem têm pos to
to das as es pe ran ças da sua ver da de i ra fe li ci da de e da sua hon ra e brio
na ci o nal.

Dig ne-se, pois, V.A.R., aco lhen do be nig no as sú pli cas de seus
fiéis pa u lis tas, de cla rar fran ca men te à face do uni ver so que não lhe é lí ci to
obe de cer aos de cre tos úl ti mos, para fe li ci da de não só do re i no do Bra sil,
mas de todo o Re i no-Uni do; que vai logo cas ti gar os re bel des e per tur ba do res
da or dem e do sos se go pú bli co; que para re u nir to das as pro vín ci as des te
re i no em um cen tro co mum de união e de in te res ses re cí pro cos, con vo ca rá
uma jun ta de pro cu ra do res ge ra is, ou re pre sen tan tes, le gal men te no me a dos 
pe los ele i to res de pa ró quia, jun tos em cada co mar ca; para que nes ta cor te e
pe ran te V.A.R., acon se lham e ad vo guem a ca u sa das suas res pec ti vas pro -
vín ci as; po den do ser re vo ga das seus po de res e no me a dos ou tros se se não
com por ta rem con for me as vis tas e de se jo das mes mas pro vín ci as; e pa re -
ce-nos, au gus to se nhor, que bas ta rá, por ora, que as pro vín ci as gran des do
Bra sil en vi em dois de pu ta dos e as pe que nas um. Des te modo, além dos
re pre sen tan tes nas cor tes ge ra is, que ad vo guem e de fen dam os di re i tos
da na ção em ge ral ha ve rá no Rio de Ja ne i ro uma de pu ta ção bra sí li ca que
acon se lhe e faça to mar aque las me di das ur gen tes e ne ces sá ri as, a bem do
Bra sil e de cada uma das pro vín ci as, que não po dem es pe rar por de ci sões
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lon gín quas e de mo ra das. Então nós, men sa ge i ros de tão fe liz no tí cia, ire mos
der ra mar o pra zer e o jú bi lo nos co ra ções de sas sos se ga dos dos nos sos hon ra dos 
e le a is pa trí ci os.

Nu mem, fa ve to!
O céu nos há de aju dar!

José Bo ni fá cio de Andra da e Sil va – Antô nio Le i te Pe re i ra da Gama
Lobo, de pu ta dos pelo go ver no – José Arou che de To le do Ron don, de pu ta do
pela Câ ma ra – o pa dre Ale xan dre Go mes de Aze ve do, de pu ta do pelo cle ro.”

Extra í do de CINTRA, F. Assis. D Pe dro I e o gri to da in de pen dên cia. Edi to ra Me lho ra men tos. São
Pa u lo. 1921. Págs. 173-181. 
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48.10 – EXORTAÇÃO DO PRÍNCIPE REGENTE
 À UNIÃO DAS PROVÍNCIAS 

(30 JANEIRO 1822) 

Recomenda aos Governos Provisórios que promovam a união de
todas as províncias com sujeição à regência de S.A. Real. Tendo S.A.
Real o príncipe regente determinado suspender a sua saída para

Portugal por motivos de mui ponderosa consideração, como já se participou 
a todas as províncias do Brasil pela Circular de 17 do corrente; e desejando
por todos os modos preparar e realizar a permanente felicidade, o dos povos, 
a cujo fim tanto importa que o espírito público seja dirigido de modo, que vá
sempre de acordo com o governo, que procura a ventura geral da conclusão
da grande obra de nossa regeneração: manda o mesmo A. S. pela Secretaria
do Estado dos Negócios do reino recomendar com particular desvelo ao
Governo Provisório da província de... que, tomando todas as medidas que
por sua ilustrada prudência e zelo pelo bem da província julgar conveniente,
promova por sua parte com a eficácia e discernimento que nas atuais
circunstâncias demandam os negócios públicos, a importante união de todas
as províncias do Brasil com sujeição, à Regência de S. A. Real, até que,
reunidos todos os deputados do Brasil, se ultime pelas cortes nacionais a
Constituição política da Monarquia. Palácio do Rio de Janeiro, 30 de janeiro
de 1822. 

José Bo ni fá cio de Andra da e Sil va

Extra í do da Coleção das leis do Império do Bra sil de 1822 (De ci sões do go ver no), Par te 1, Rio, Imp.
Na ci o nal, 1887. Pág. 11.
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49
PROCLAMAÇÕES DO PRÍNCIPE REGENTE

49.1 – SOBRE A REPRESENTAÇÃO DO GENERAL E
COMANDANTE DOS CORPOS DA  

DIVISÃO AUXILIADORA DO EXÉRCITO DE
PORTUGAL (2 FEVEREIRO  1822)

O prín ci pe re gen te do Re i no Uni do do
 Bra sil à di vi são au xi li a do ra de Por tu gal

Com a ma i or es tra nhe za e che io de in dig na ção, vi a re pre sen ta ção
que aca bam de fa zer-me os co man dan tes e ofi ci a is dos cor pos des sa
di vi são. Que de lí rio é o vos so, sol da dos! Como é pos sí vel que

tro pas por tu gue sas que al ça ram um re no me imor tal nos cam pos da gló ria
con tra a usur pa ção fran ce sa, es que ci das ago ra de tudo o que fo ram, que i ram
ago ra cons ti tu ir-se re bel des ma ni fes tos à mi nha sa gra da au to ri da de e ao
art.36 das ba ses da nos sa san ta Cons ti tu i ção, ame a çan do ver ter o san gue de 
seus ir mãos, e en cher de es pan to e luto esta pa cí fi ca ci da de, que os aga sa lha ra
e hos pe da ra tão ge ne ro sa men te? Ho mens in sen sa tos! Por ven tu ra, o sol da do 
per de ja ma is a sua hon ra e dig ni da de, quan do obe de ce aos seus su pe ri o res 
e ao seu prín ci pe? Qu an do sa cri fi ca fal sos pun do no res, fi lhos da in con si de ra ção 
ou do cri me, ao re pou so pú bli co, à se gu ran ça de seus con ci da dãos, e à sal va ção 
do Esta do? Por ven tu ra, re cres cen do no vas e im pe ri o sas cir cuns tân ci as, não é
do de ver da au to ri da de su pre ma mu dar de re so lu ção e to mar no vas me di -
das? Pre ten de is vós ilu dir-me por mais tem po com ex pres sões hu mil des
na apa rên cia, mas cri mi no sas na re a li da de, e di mi nu ir as sim a atro ci da de
de vos sa re so lu ção, de re sis tir pela for ça às or dens de vos so prín ci pe? Eu
vos or de nei, na ma du re za da ra zão do Esta do, da jus ti ça e do bem ge ral,
que de ve is em bar car, e man dei apron tar de an te mão tudo o que era pre ci so
para a vos sa co mo di da de e boa pas sa gem. Então, sol da dos, por que não me 



obe de ce is? O sol da do que é de so be di en te ao seu su pe ri or, além de pés si mo
ci da dão, é o ma i or fla ge lo da so ci e da de ci vil que o ves te, nu tre e hon ra. Na
exe cu ção des ta mi nha real or dem, de cer to não fica man cha da, a vos sa hon ra,
mas sim na vos sa in con si de ra da e cri mi no sa re sis tên cia. Quem vos deu o
di re i to de no me ar para vos so ge ne ral um in tru so e já de mi ti do do Exer cí cio
de ge ne ral das ar mas des ta cor te e pro vín cia em 12 do mês pró xi mo pas sa do?
Ah! sol da dos, em que abis mo de de sor dens e cri mes não pre ci pi ta um pri me i ro 
pas so quan do é mal dado!

Ofi ci a is e sol da dos por tu gue ses! Ain da é tem po: apro ve i tai os
mo men tos pre ci o sos que vos dá o vosso bom prín ci pe; e lan çai de vos so seio 
os ho mens de sa cre di ta dos na opi nião pú bli ca e re bel des às mi nhas or dens.
Eu vos man do, pois, por esta der ra de i ra vez, que cum pra is à ris ca o que vos 
or de nei, por que es tou fir me e ina ba lá vel em fa zer res pe i tar a mi nha real
auto ri da de por to dos os me i os que a jus ti ça, a hon ra, a sal va ção do Re i no
Uni do me pres cre vem. Tal é a minha úl ti ma re so lu ção. Exi jo, pois, de vós
que de cla re is ime di a ta men te se, en tran do no ver da de i ro ca mi nho do de ver, 
que re is ou tra vez fa zer-vos dig nos do nome de hon ra dos e fiéis sol da dos
por tu gue ses, ou, de so be de cen do às mi nhas or dens, ser des mar ca dos para
sem pre com o fer re te de re bel des e fo ra gi dos. De ci di!...

Prín ci pe Re gen te

Extra í do de Co le ção das Leis do Impé rio do Bra sil de 1822. Par te 1. Rio de Ja ne i ro, Impren sa Na ci onal,
1887. Pág. 120.
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49.2 – RECOMENDAÇÃO DE “UNIÃO E TRANQÜILIDADE”
 AOS HABITANTES DO RIO DE JANEIRO

 (12 FEVEREIRO 1822)

Quan do a ca u sa pú bli ca e se gu ran ça na ci o nal exi gem que se
tomem me di das tão im pe ri o sas como as há pou co to ma das por
mim, é obri ga ção do povo con fi ar no go ver no. Ha bi tan tes des ta

pro vín cia, a re pre sen ta ção por vós res pe i to sa men te le va da à mi nha real
pre sen ça, e por mim ace i ta de tão bom gra do, está tão lon ge de ser um
prin cí pio de se pa ra ção, que ela vai unir com la ços in dis so lú ve is o Bra sil a
Por tu gal.

A des con fi an ça ex ci ta da en tre a tro pa da mes ma na ção (que hor -
ror!!!) tem fe i to com que al gu mas ca be ças es quen ta das, e ho mens per ver sos, 
inimi gos da união de am bos os he mis fé ri os, te nham ma qui na do quan to
podem para vos ilu di rem, já vo cal, já por es cri to: não vos de i xe is en ga nar;
per sis ti sem pre ina ba lá ve is na ten ção, que ten des de vos imor ta li zar des
con jun ta men te com toda a na ção; sede cons ti tu ci o na is per pe tu a men te; não
pen se is em se pa ra ção, nem le ve men te: se isso fi zer des, não con te is com a
mi nha pes soa; por que ela não au to ri za rá se não ações, que se jam ba se fi ca das 
so bre a hon ra da na ção em ge ral, e sua em par ti cu lar.

Por tan to, eu re pi to o que vos dis se no dia 9 do cor ren te, e so bre
que me fun dei para ace i tar a vos sa re pre sen ta ção: União e Tran qüi li da de.

Com união se re is fe li zes, com tran qüi li da de fe li cís si mos.

Quem pre ten de (e não con se gui rá) de su nir-vós, quer ex ci tar, e
ex ci ta idéi as tão exe cran das, an ti po lí ti cas e an ti cons ti tu ci o na is en tre vós, de
cer to está as sa la ri a do com di nhe i ro, que en tre nós se não cu nha; e quem
não quer tran qüi li da de, são aque les que no seio dela nun ca se ri am re pu ta -
dos se não como ho mens vis e in fa mes. Vos sois bri o sos. Eu cons tan te. Vós
que re is o bem, Eu abra ço-o. Vós ten des con fi an ça em mim, eu em vós; se re -
mos fe li zes. 



O nor te que de ve mos se guir em pri me i ro lu gar, é a hon ra: e dali
para di an te, tudo quan to dela des cen da.

Con to com a vos sa hon ra; con fio em vós; con tai com a mi nha
fir me za.

Prín ci pe Re gen te

Extraído do Arqui vo Na ci o nal do Rio de Ja ne i ro. SAP. Ca i xa 740.
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49.3 – SOBRE A INSUBORDINAÇÃO DOS 
SOLDADOS PORTUGUESES, HABITANTES E 

TROPAS DO RIO DE JANEIRO  
(17 FEVEREIRO 1822)

Deso be diên ci as cri mi no sas, e in su bor di na ção ines pe ra da em guer -
reiros, que por seu va lor ex pe ri men ta do em be ne fí cio na na ção e 
do Esta do, se fi ze ram cre do res da es ti ma de com pa tri o tas e es -

tran ge i ros, al te ra ram a vos sa fe liz tran qüi li da de; se me a ram des con fi an ças
e ar ma ram por fim vos sos bra ços para de fen der di re i tos ame a ça dos e fa -
zer res pe i tar a mi nha le gí ti ma au to ri da de. Aban do nan do pelo bem pú bli -
co os vos sos par ti cu la res in te res ses e des pren den do-vos dos la ços que
mais es tre i ta men te li gam o co ra ção do ho mem, lar gas tes ale gres e pron tos, 
fa mí li as e do mi cí li os, para afron tar a mor te, se pre ci so fos se, na luta, que
pa re cia ine vi tá vel, pelo obs ti na do or gu lho de al guns fac ci o sos in gra tos ao
país, que ge ne ro so os hos pe da ra, e sur dos à voz da ra zão e do de ver. Sem
esta rá pi da de ci são de von ta de e de no da da pre sen ça de âni mo (quan do
tal vez eles con ta vam só com per ple xi da des e te mo res) eu te ria vis to com
viva má goa, frus tra dos to dos os meus vo tos a fa vor da hu ma ni da de, ace sa 
a guer ra ci vil, e ví ti mas de seus hor ro res po vos ino cen tes, que ane lam
viver li vres e tran qüi los de ba i xo de im pé rio das leis. Não é só com as
armas tin tas de san gue e em cam pos jun ca dos de ca dá ve res que se al can ça 
hon ra da fama; com a vos sa ju di ci o sa mo de ra ção e se gu ra con fi an ça em
meus pa ter na is cu i da dos, e or dens do go ver no, foi mais belo e hon ro so o
vosso tri un fo do que se o con se guís se is em com ba tes, ain da com as si na lada
der ro ta dos ini mi gos. Se eles re cu sa ram, al gum tem po, por des tem pe ra das 
idéi as, e es tó li da re bel dia, res pe i tar meus man da tos, a vos sa he rói ca re so -
lu ção de mor rer pela ca u sa da jus ti ça os fez ar re pen di dos vol tar aos seus
de ve res; e o bem pre ci o so da paz re cu pe rou-se com a ven tu ra de não se
em pre gar o hor rí vel re cur so de san gui no len tas pe le jas en tre con ci da dãos,
de que re sul ta ria a de plo rá vel desgra ça de ver pro pri e da des ar ru i na das,



cam pos ta la dos, e in fe li zes es po sas e filhos, choran do in di gen tes, em mí se ra
vi u vez e or fan da de, a per da de seus maridos e pais. Res ti tu í dos ago ra às vos -
sas ha bi ta ções e res pec ti vos des ti nos, re pas sai na memória, para vos sa pró -
pria li ção, este tris te, bem que pas sa ge i ro exemplo das fa ta is con se qüên ci as da 
in su bor di na ção e de so be diên cia que, levan do o ci da dão de erro em erro, o
che gam em bre ve ao úl ti mo pe río do da ini qüidade, a olhar com in di fe ren ça
para as des gra ças do Esta do, e até a re go ji zar-se com elas. Con ser vai des ve -
la dos os ge ne ro sos sen ti men tos, com que aca ba is de ga nhar o hon roso
título de be ne mé ri tos da pá tria; pra ti cai as vir tu des soci a is, que re quer o
sis te ma cons ti tu ci o nal; e con fi ai que as sim como me vis tes in can sá vel e
cons tan te no pro pó si to de afas tar para lon ge os ger mens da dis cór dia ci vil,
sem o sa cri fí cio de vos sas vi das, a que o meu cora ção não po dia aco mo -
dar-se, sem pre te re is em mim o guar da vi gi lan te de vos sos sa gra dos di re i tos
e o pro te tor ze lo so de vos sas jus tas re pre sen ta ções e in te res ses, pro mo vendo
imudá vel e so lí ci to a pros pe ri da de do Bra sil de que de pen de es sen ci al men te
a ven tu ra ge ral do Re i no Uni do. Rio de Ja ne i ro, em 17 de fe ve re i ro de 1822.

Prín ci pe Re gen te

Extra í do de Le gis la ção Bra zi le i ra, ou Co le ção Cro noló gi ca das Leis, De cre tos, Re so lu ções de Con sul ta,
Pro vi sões, etc., etc., do Império do Bra sil, des de o ano de 1808 até 1831. Rio de Ja ne i ro, Tip. Imp. e
Const. de J. Vil le ne u ve e Comp., Tomo III, 1837. Pág. 260.
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49.4 – SAUDAÇÃO AO POVO E À TROPA DE MINAS
GERAIS NO DIA DE  ENTRADA DO PRÍNCIPE  D. PEDRO 

NA CAPITAL DA PROVÍNCIA (9 ABRIL 1822)

Bri o sos mi ne i ros, os fer ros do des po tis mo co me ça dos a que brar no
dia 24 de agos to no Por to, re ben ta ram hoje nes ta pro vín cia. Sois
livres. Sois cons ti tu ci o na is. Uni-vos co mi go e mar cha re is cons ti tu -

cional men te: con fio tudo em vós, con fi ai to dos em mim. Não vos de i xe is
iludir por es sas ca be ças que só bus cam a ru í na da vos sa pro vín cia e da
nação em ge ral. Viva el-rei cons ti tu ci o nal, viva a re li gião, viva a Cons ti tuição.
Vi vam to dos que fo rem hon ra dos, e vi vam os Mi ne i ros em ge ral. 

Prín ci pe Re gente

Extraído da Co le ção das Leis do Impé rio do Bra sil de 1822. Par te 1. Rio de Ja ne i ro, Impren sa
Naci o nal, 1887. Pág. 122.
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49.5 – DESPEDIDA DO POVO MINEIRO
 (17 ABRIL 1822)

Mineiros,
As convulsões políticas que ameaçavam esta província fizeram 
uma impressão em meu coração, que ama verdadeiramente ao

Brasil, que me obrigaram a vir entre vós fazer-vos conhecer qual era a
liberdade de que éreis senhores, e quem eram aqueles, que a proclamavam
a seu modo, para extorquirem de vós riquezas e vidas, não lembrados, que
vós não sereis por muito tempo sofredores de semelhantes despotismos.
Raiou enfim a liberdade, con ser vai-a. Razões políticas me chamam à corte.
Eu vos agradeço o bom modo com que me recebestes, e muito mais terdes
seguido o trilho, que vos mostrei. Conhecei os maus, fugi deles. Se entre
vós alguns quiserem (o que eu não espero) empreender novas coisas, que
sejam contra o sistema da união brasílica, reputai-os imediatamente
terríveis inimigos, amaldiçoai-os e acusai-os perante a Justiça, que será
pronta a descarregar tremendo golpe sobre monstros, que horrorizam aos
mesmos monstros. Vós sois constitucionais e amigos do Brasil. Eu não
menos. Vós amais a liberdade. Eu adoro-a. Fazei por conservar o sossego na
vossa província, de quem me aparto saudoso. Uni-vos comigo, e desta
união vireis a conhecer os bens, que resultam ao Brasil, e ouvireis a Europa
dizer: O Brasil é que é grande e rico; e os brasileiros é que souberam conhecer os
seus verdadeiros direitos e interesses. Quem assim vos fala deseja a vossa
fortuna, e os que isto contradisserem amam só o vil interesse pessoal
sacrificando-lhe o bem geral. Se me acreditardes seremos felizes, quando
não, grandes males nos ameaçam. Sirva-nos de exemplo a Bahia. 

Prín ci pe Re gen te

Extra í do de CINTRA, F Assis. D. Pe dro I e o gri to da in de pen dên cia. Edi to ra Me lho ra men tos.
São Pa u lo. 1921. Págs. 127-128.
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50
CONSELHO DE PROCURADORES-GERAIS 

DAS PROVÍNCIAS DO BRASIL

50.1 – INSTRUÇÕES SOBRE O DECRETO DE 
CRIAÇÃO DO CONSELHO (27 MAIO 1822)

Expli ca o de cre to de 16 de fe ve re i ro des te
ano que cri ou um Con se lho de Pro cu ra -
do res-Gerais das pro vín ci as do Bra sil.

Man da Sua Alte za Real, o prín ci pe re gen te, pela se cre ta ria de
Esta do dos Ne gó ci os do Re i no, par ti ci par à Jun ta do Go ver no
Pro vi só rio da pro vín cia de Per nam bu co, que lhe fo ram pre sentes 

os seus ofí ci os de 18 e 26 de mar ço des te ano. No pri me i ro lou va a Jun ta,
com ex pres sões pró pri as do seu zelo pelo bem da pá tria, a gran di o sa re so -
lu ção de Sua Alte za Real fi car no Bra sil, tão ne ces sá ria para a união das pro -
vín ci as en tre si, como para a dos dois re i nos cen su ra com in te li gên cia e
acer to a fu nes ta me di da de en vi ar Por tu gal tro pas para o Bra sil e de cla ra,
por ati la das ra zões, in con ve ni en te e mons tru o sa a forma dada pelo so be ra no 
Congres so aos go ver nos pro vin ci a is des te re i no. No se gun do ex põe os moti vos
que a de ter mi nam a de mo rar a exe cu ção do De cre to de 16 de fe ve re i ro, até 
que che gue re so lu ção das cor tes so bre este res pe i to. E to man do Sua Alte za
Real na de vi da con si de ra ção os re fe ri dos mo ti vos, não en ten de que eles
assentem em só li das ba ses, e in cli na-se a pen sar que se de ri vam tal vez de
exces so de des con fi an ça, sus ci ta da por al guns es cri tos in dis cretos, mas que
deve des va ne cer-se pela mar cha re gu lar e cons ti tu ci o nal do go ver no, cujos
trabalhos con tan te men te se di ri gem a fa zer go zar o Bra sil do fru to ines timá vel



da li ber da de bem en ten di da, que só pode pro du zir a ár vo re pre ci o sa da
Cons ti tu i ção. 

Não vê Sua Alte za Real, como pa re ce à Jun ta, que se en con tram
as dis po si ções do de cre to com as atri bu i ções do so be ra no Con gres so, não
ha ven do nele nada de Le gis la ti vo. Achan do-se à tes ta do go ver no das pro -
vín ci as aus tra is do Bra sil, e con fi an do que as se ten tri o na is em bre ve se lhe
hão de re u nir, para se for mar de to das uma só fa mí lia, jul gou in dis pen sá vel 
para o acer to das pro vi dên ci as, que lhe cum pre dar como che fe do Po der
Exe cu ti vo, ter jun to de si quem lhe mos tras se as ne ces si da des das di fe ren tes 
pro vín ci as e lhe in di cas se se gun do as vá ri as cir cuns tân ci as de cada uma os
re mé di os mais aco mo da dos à na tu re za do mal. 

Gu i a do por este lu mi no so prin cí pio, de cre tou a for ma ção do
con se lho de pro cu ra do res ge ra is de pro vín cia, não para fa zer leis, por que
es tas são da com pe tên cia ex clu si va da as sem bléia dos re pre sen tan tes da
na ção, mas para jul gar das que se fi zes sem nas cor tes de Lis boa, onde por
des gra ça so be jas ve zes se en ten de que sem dis tin ção pode ser vir no Bra sil
a le gis la ção aco mo da da ao ter re no de Por tu gal, e para pro mo ver den tro
dos li mi tes do Po der Exe cu ti vo to das as re for mas e me lho ra men tos de que 
tanto pre ci sa este vas to ter ri tó rio, as saz e por lon go tem po des pre za do pelos
que ti nham ri go ro sa obri ga ção de cu i dar do seu en gran de ci men to e
prospe ri dade. 

Se os mi nis tros de Esta do têm, pelo de cre to, as sen to e voto no
con se lho, lon ge de ser esta prer ro ga ti va, como re ce ia a Jun ta, um meio de
res sus citar o des po tis mo mi nis te ri al, é an tes um pro vi den te re cur so que
habi li ta os pro cu ra do res a in qui rir dos mi nis tros face a face as ra zões de
qualquer me di da to ma da ou pro pos ta, a re ba ter di re ta men te seus ar gu mentos 
e a con ven cê-los da fal si da de de seus prin cí pi os, ou da sua má fé, não sen do 
ao mes mo tem po de espe rar de pes so as, que de vem ser es co lhi das en tre as 
mais dis tin tas em lu zes, pro bi da de e pa tri o tis mo, que tan to de ge ne rem
pela no me a ção hon ro sa da sua pro vín cia que subs cre vam ce ga men te à von -
ta de dos mi nis tros, pre ju di can do os in te res ses dos seus cons ti tu in tes, mu i to 
mais po den do es tes re mo vê-los des se mes mo car go que lhes con fe ri ram.
Nem pode tam bém di zer-se ilu só rio, como in si nua a Jun ta, a di re i to con sul -
ti vo dos pro cu ra do res, por de pen der da vontade do mi nis tro a sua re u nião
em con se lho; por quan to no de cre to ex pres sa men te se de cla ra que se re u ni rão 
to das as ve zes que o mes mo Con se lho o jul gar ne ces sá rio, cuja de cla ra ção,
ou an tes, se gun do a for ma de o con vo car para ses são, des trói ra di cal men te
a in ter pre ta ção si nis tra que se po de ria dar a pri me i ra, se fos se úni ca, e como 
tal pri va ti va do mi nis té rio. 

Per su a de-se pois Sua Alte za Real que a li ção mais re fle ti da do
decre to, e a ma du ra pon de ra ção dos prin cí pi os li be ra is que o mo ti va ram,
se rão su fi ci en tes a aca bar to das as sus pe i tas da Jun ta e a de ci di-la a for mar
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mais fa vo rá vel ju í zo das suas dis po si ções de ven do fi car se gu ra a mes ma
Jun ta que Sua Alte za Real não es tra nhou nem es tra nha rá nun ca as re fle xões 
que se lhe fi ze rem com tão sin ce ros e hon ra dos sen ti men tos e de sin te res sado
de se jo de acer tar, pois uni ca men te se di ri gem seus fer vo ro sos cu i da dos e
fa di gas a sus ten tar os di re i tos ina u fe rí ve is des te ri quís si mo re i no, for mar a
sua união com Por tu gal nas ba ses per du rá ve is da igual da de e da jus ti ça, e
pro mo ver en fim por to dos os me i os a fe li ci da de ge ral, cujo su pre mo bem
em vão se pro cu ra rá sem a su je i ção de to das as pro vín ci as a uma au to ri da de
central, como a Jun ta re co nhe ce, e da qual Sua Alte za Real es pe ra, pela
firme con fi an ça que tem em suas lu zes e pa tri o tis mo, que o aju da rá, pela
par te que lhe toca, nes te glo ri o so tra ba lho, de que de pen de a sor te fu tu ra
do Bra sil, dig no por tan tos tí tu los da mais ele va da e per ma nen te ven tu ra. 

Pa lá cio de Rio de Ja ne i ro, 27 de maio de 1822. 

José Bo ni fá cio de Andra da e Sil va

Extra í do do Arqui vo Na ci o nal. Có di ce 295.
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50.2 – CONVOCAÇÃO DO CONSELHO DE ESTADO
– DECRETO DO PRÍNCIPE REGENTE

 (1º JUNHO 1822)

Con vo ca para o dia 2 de ju nho o Con se lho
de Pro cu ra do res das pro vín ci as.

Urgindo a sal va ção do Esta do que se ins ta le quan to an tes o Con selho 
de Pro cu ra do res-Gerais das pro vín ci as do Bra sil, que man dei
criar pelo meu real De cre to de 16 de fe ve re i ro do ano que cor re:

hei por bem man dar con vo car para o dia de ama nhã os já ele i tos e aqui re si -
den tes, não obs tan te fal ta rem ain da os de uma pro vín cia para a li te ral
execu ção do ci ta do de cre to, José Bo ni fá cio de Andra da e Sil va, do meu
Con se lho de Esta do, e do Con se lho de Sua Ma jes ta de Fi de lís si ma el-rei, o
se nhor D. João VI, e meu mi nis tro e se cre tá rio de Esta do dos Ne gó ci os do
re i no do Bra sil e es tran ge i ros, o te nha as sim en ten di do e faça exe cu tar. 

Paço, 1º de ju nho de 1822. 
Com a ru bri ca de Sua Alte za Real, o prín ci pe re gen te. 

José Bo ni fá cio de Andra da e Sil va

Extra í do da Co le ção das Leis do Impé rio do Bra sil de 1822. Par te I. Pág. 19.
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50.3 – INSTALAÇÃO DO CONSELHO DE ESTADO, SOB A
PRESIDÊNCIA DE D. PEDRO (2 JUNHO 1822)

Ju ra men to dos pro cu ra do res-gerais

Juro aos San tos Evan ge lhos de fen der a re li gião ca tó li ca ro ma na, a di nas -
tia da real Casa de Bra gan ça, a re gên cia de Sua Alte za Real, de fen sor
per pé tuo do Bra sil, e man ter a so be ra nia do Bra sil, a sua  in te gri da de e a    

da pro vín cia de quem sou pro cu ra dor, re que ren do to dos os seus di re i tos,
foros e re ga li as, bem como to das as pro vi dên ci as que ne ces sá ri as fo rem para
a con ser va ção e man ten ça da paz e bem en ten di da união de toda a mo nar -
quia, acon se lhan do com ver da de e cons ciên cia a Sua Alte za Real em to dos os 
negó ci os e to das as ve zes que para isso for con vo ca do. Assim, Deus me
salve.“

Ju ra men to dos mi nis tros e se cre tá ri os de Esta do

Juro aos Santos Evangelhos, sempre com verdade, consciência e
franqueza, aconselhar a Sua Alteza Real em todos os negócios e todas as
vezes que para isso for convocado.“

Dis cur so do prín ci pe re gen te no ato da ins ta la ção

Ilus tres e dig nos pro cu ra do res. As re pre sen ta ções de São Pa u lo,
Rio de Ja ne i ro e Mi nas Ge ra is, em que me pe di am que fi cas se no Bra sil tam -
bém me de pre ca ram a cri a ção de um con se lho de Esta do. De ter mi nei-me a
cria-lo de for ma or de na da no meu real De cre to de 16 de fe ve re i ro des te ano, 
cuja for ma era exi gi da pe las três pro vín ci as le gal men te re pre sen ta das.

Foi inex pli cá vel o pra zer que mi nha alma sen tiu quan do estas
re pre sen ta ções che ga ram a mi nha pre sen ça, por que en tão co nhe ci que a
von ta de dos po vos era não só útil mas ne ces sá ria para sus ten tar a in te gri da de
da Mo nar quia em ge ral, e mu i to prin ci pal men te do gran de Bra sil, de quem
sou fi lho. Re do brou ain da mu i to mais o meu pra zer por ver que as idéi as
dos po vos co in ci di am com as mi nhas pu ras, sin ce ras e cor di a is in ten ções; e



não que ren do eu re tar dar-lhes os bens que uma tal me di da lhes per mi tia,
de ter mi nei no ci ta do de cre to que, ime di a ta men te, que se achas sem re u ni -
dos os pro cu ra do res de três pro vín ci as, o con se lho en tra ria e exer ci tar suas
fun ções. Esta exe cu ção, po rém, não pode ter lu gar li te ral men te, vis to ter-se
ma ni fes ta do so bre ma ne i ra a von ta de dos po vos de que haja uma as sem -
bléia ge ral cons ti tu in te e le gis la ti va, como me foi co mu ni ca do pe las Câ ma -
ras. Não que ren do, por tan to, de mo rar nem um só ins tan te, nem tam pou co
fal tar em co i sa al gu ma ao que os po vos de se jam, e mu i to mais quan do são
von ta des tão ra zoá ve is e de tan to in te res se, não só ao Bra sil como à toda
Mo nar quia. Con ven ci-me de que hoje mes mo de via ins ta lar este meu con se -
lho de Esta do, ape sar de não es ta rem ain da re u ni dos se não os pro cu ra do res 
de três pro vín ci as, para que eu, jun to de tão ilus tres dignos e li be ra is re pre -
sen tan tes, sou bes se qual era o seu pen sar re la ti vo à nos sa si tu a ção po lí ti ca,
por ser um ne gó cio que lhes per ten ce como in te i ra men te po pu lar, e nele
in te res sar tan to a sal va ção da nos sa pá tria ame a ça da por fac ções. Se ria para 
mim mu i to in de co ro so as sim como para os ilus tres pro cu ra do res mu i to
inju ri o so, re co men dar-lhes suas obri ga ções; mas sem ofen der (nem le ve -
men te) a ne nhum, me é per mi ti do fa zer uma úni ca re co men da ção: eu lhes
peço que ad vo guem a ca u sa do Bra sil da for ma a pou ca ju ra da, ain da que
con tra mim seja (o que es pe ro nun ca acon te ce rá), por que eu pela mi nha
nação es tou pron to até a sa cri fi car a pró pria vida, que a par da sal va ção da
nos sa pá tria é nada.

Pe las ra zões ex pos tas, aca ba is de ver a ne ces si da de que hou ve
des ta ins ta la ção re pen ti na; e sa bei que dela de pen de a hon ra, a gló ria, a sal -
va ção da nos sa pá tria, que está em sumo pe ri go.

Ilus tres pro cu ra do res, es tes são os sen ti men tos que re gem a
minha alma e tam bém os que hão de re ger a vos sa; con tai co mi go, não só
como in tré pi do guer re i ro que pela pá tria arros ta rá to dos e qua is quer pe ri -
gos, mas tam bém como ami go vos so, ami go da li ber da de dos po vos e do
gran de, fér til e ri quís si mo Bra sil, que tan to me tem hon ra do e me ama.

Não as sen te is, ilus tres pro cu ra do res, que tudo que eu te nho dito
é nas ci do de gran des co gi ta ções, es qua dri nhan do pa la vras es tu da das e
enga na do ras; não é fi lho do meu amor da pá tria, ex pres san do com a voz do 
co ra ção. 

Acre di tai-me. 
A 2 de ju nho de 1822. 

Prín ci pe Re gen te

Extra í do de Le gis la ção Bra si le i ra, ou Co le ção Cro noló gi ca das Leis, De cre tos, Re so lu ções de Con sul ta,
Pro vi sões, etc., etc., do Impé rio do Bra sil, des de o ano de 1808 até 1831. Rio de Ja ne i ro, Tip. Imp. e
Const. de J. Vil le ne u ve e Comp., Tomo III, 1837. Págs. 284-285.
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50.4 – COMPOSIÇÃO DO COLÉGIO ELEITORAL DOS
PROCURADORES-GERAIS DAS PROVÍNCIAS

 (11 JULHO 1822)

De cla ra os ele i to res que de vem no me ar os
pro cu ra do res-ge ra is de pro vín cia. 

Man da Sua Alte za Real, o prín ci pe re gen te, pela se cre ta ria de
Esta do dos Ne gó ci os do re i no, par ti ci par à Câ ma ra da ci da de
de Olin da que lhe foi pre sen te o seu ofí cio de 8 de ju nho pró xi -

mo pas sa do em que ex põe acha rem-se con for mes em sen ti men tos to das as
Câ ma ras da pro vín cia so bre a exe cu ção do De cre to de 16 de fe ve re i ro úl ti mo
para a ele i ção dos pro cu ra do res-ge ra is, ha ven do tão-so men te di ver gên cia
de al gu mas na dú vi da que ocor re acer ca da in te li gên cia do mes mo de cre to,
se de ve rão ser no me a dos por no vos ele i to res, se pe los que ser vi ram na
ele i ção dos de pu ta dos para as cor tes de Lis boa; e to man do o mes mo se -
nhor na de vi da es ti ma e re co nhe ci men to os no bres e pa trió ti cos vo tos, que
a dita Câ ma ra ex pri me, de amor e ade são à sua real pes soa e à ca u sa na ci o -
nal: há por bem de cla rar que o de cre to aci ma men ci o na do não de ter mi na
qua is se jam os ele i to res que de vem no me ar os re fe ri dos pro cu ra do res, de i -
xan do ao ar bí trio dos po vos a es co lha da ma ne i ra que jul ga rem mais a pro -
pó si to que nes ta e nas ou tras pro vín ci as se têm ser vi do dos ele i to res an ti gos;
que, con tu do, quan do es tes não me re çam a con fi an ça pú bli ca, fica li vre a
es co lha de ou tros.

Pa lá cio do Rio de Ja ne i ro, 11 de Ju lho de 1822.

José Bo ni fá cio de Andra da e Sil va

Extra í do de Col e ção das Leis do Impé rio do Bra sil de 1822. Par te 2. Pág 60. 
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51
LIBERDADE DE IMPRENSA

51.1 – PEDIDO DE EXECUÇÃO DA LEI SOBRE A
LIBERDADE DE IMPRENSA – REPRESENTAÇÃO DO
SENADO DA CÂMARA DO RIO DE JANEIRO AO 

PRÍNCIPE REGENTE (4 FEVEREIRO 1822)

Se nhor,  o Se na do da Câ ma ra des ta ci da de, com os ho mens bons que
têm an da do na sua go ver nan ça, con si de ran do que a li ber da de ab so -
lu ta de im pren sa, no es ta do em que atu al men te se acha, deve vir a

de ge ne rar em abu sos ter rí ve is, que po dem per tur bar o sos se go pú bli co da
na ção e o par ti cu lar de cada um dos seus ci da dãos, roga a Vos sa Alte za
Real que haja por bem man dar pôr em exe cu ção a lei da li ber da de de
impren sa nes ta ci da de, aon de a cri a ção do ju í zo dos ju ra dos pa re ce exe qüí -
vel sem in con ve ni en te, aten ta a mu i ta po pu la ção de que se com põem e as
mu i tas lu zes que já pos sui. 

Deus guar de a pre ci o sa vida de Vos sa Alte za Real. 
Rio de Ja ne i ro, em ve re a ção ex tra or di ná ria de 4 de fe ve re i ro de

1822. 
José Clemente Pereira, João Soares de Bulhões, José Pereira da Silva

Manuel, Domingos Viana Gurgel do Amaral, José Antônio dos Santos Xavier, José 
Mariano de Azeredo Coutinho, Mariano Antônio de Amorim Carrão, L. Meivz, J.e
G.el – el d’Amaral e Rocha, Antônio Roiz da Silva, Domingos Glz. de Azevedo,
José Cardoso Nogueira, Manuel Plácido de Paiva, S. – el José Gomes Moreira,
Manuel José Pereira do Rego, José da Costa de Araújo Barros, Antônio Alz. da
Silva Pinto, Manuel José Ribeiro de Oliveira, Antônio Alz. de Araújo, Antônio
Gomes de Brito, João José Dias Moreira, Antônio Francisco Leite, João de Morais
da Silva Bento, Joaquim Marques Batista de Leão, Francisco José dos Santos,
Venâncio José Lisboa, Alexandre Ferreira de Vasconcelos Drummond, Miguel



Ferreira Gomes, Manuel Ferreira de Araújo Pitada, Domingos José Teixeira, Diogo 
Gomes Barroso, José Inácio da Costa, João José de Melo, Inácio José de Araújo,
Domingos José Ferreira. 

Com o des pa cho: “Res pon da-se ao Se na do que S. A. R. to ma rá
em con si de ra ção a sua re pre sen ta ção, para dar as pro vi dên ci as logo que
seja pos sí vel.” 

Extra í do de Do cu men tos para a his tó ria da in de pen dên cia. Vol 1. Bi bli o te ca Na ci o nal, 1923. Pág. 375.
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51.2 – PARECER SOBRE A LIBERDADE DE 
IMPRENSA (16 JUNHO 1822)

Se nhor, vos sa Alte za real ju rou as ba ses da Cons ti tu i ção, to dos nós as
ju ra mos, ju rou-as todo o Bra sil. Por con se qüên cia, para se pro por e
to mar qual quer de li be ra ção opos ta às mes mas ba ses é pre ci so que

haja um ur gen tís si mo mo ti vo e que a sal va ção pú bli ca que é a su pre ma lei
dis pen se e de sa te aque le ju ra men to.

As cor tes, ou, an tes, uma fac ção de al gum de seus de pu ta dos,
ilu di dos pela ig no rân cia, am bi ção e pelo im plí ci to e de sa ca u te la do ju ra -
men to que se deu des de o Ama zo nas até o rio da Pra ta, de se ado tar uma
Cons ti tu i ção que se es ta va fa zen do a mais de mil lé guas de dis tân cia, le gis -
laram so bre o Bra sil sem que es ti ves sem re u ni dos os seus de pu ta dos; e
alguns dos seus de cre tos não só eram con trá ri os à pros pe ri da de des te re i no
e à ca te go ria a que ti nha sido ele va do, mas até fa ri am de su nir o Bra sil do
mes mo Bra sil e to das as suas pro vín ci as das de Por tu gal. O Rio de Ja ne i ro,
São Pa u lo, Mi nas Ge ra is e as ou tras pro vín ci as co li ga das re cla ma ram, pe di -
ram a V.A.R. que não de i xas se o Bra sil en tre gue à anar quia e di ri gi ram
enér gi cas re pre sen ta ções e que i xas às cor tes. Até aqui tudo me pa re ce le gal.

Não ti nha ain da che ga do à de ci são da que las que i xas, che ga ram
po rém os pa re ce res das co mis sões en car re ga das dos Ne gó ci os Pú bli cos e
das Re la ções Co mer ci a is do Bra sil, os qua is de ram ca u sa à re pre sen ta ção da 
Câ ma ra e povo des ta ci da de, pe din do a con vo ca ção das cor tes, a que V.A.R. 
sa bi a men te res pon deu que anu i ria aos seus vo tos logo que lhe cons tas se,
pelas Câ ma ras ou pe los pro cu ra do res-gerais, que esta era a von ta de ge ral das 
ou tras pro vín ci as.

Verificada esta condição, e pedindo aquelas províncias, isto é, as
que estavam coligadas, que se convocassem cortes, estava salva a
responsabilidade de V.A.R para com seu augusto pai, estava salva a religião do
juramento. Mas a passagem do despotismo para a liberdade é tempestuosa;
ferveram as paixões, agitaram-se os partidos; e V.A.R., em conseqüência de
novas representações, convocou uma Assembléia Constituinte e Legislativa.



Não é já tempo de questionar se foi ou não intempestiva aquela
convocação; porém daqui mesmo deduzo eu que o povo não reconhece em
V.A.R. o Poder Legislativo. Todo o Brasil quer um governo constitucional,
que não pode existir sem uma bem combinada divisão de poderes; todos
juraram, como já disse, as bases da Constituição, em que os três poderes
(Legislativo, Executivo, Judiciário) devem ser regulados de maneira que
nenhum arrogue a si as atribuições do outro.

Mas en quan to se não re ú ne a re pre sen ta ção na ci o nal, é ne ces sá -
rio que o Po der Exe cu ti vo exer ci te al gu ma par te do le gis la ti vo, su pon do-se
este de le ga do em con se qüên cia da no me a ção dos pro cu ra do res-gerais. Não
é esta a mi nha opi nião; as atri bu i ções dos pro cu ra do res-gerais mar ca das no
De cre to de 16 de fe ve re i ro não de sig nam po der al gum le gis la ti vo; nem este
se pode ad qui rir sem uma de le ga ção ex pres sa, a qual eu não vejo, ven do,
pelo con trá rio, em al gu mas re pre sen ta ções do povo e câ ma ras a ex pres sa
de cla ra ção de que a tão de se ja da Cons ti tu i ção do Bra sil deve ser fun da da
so bre as mes mas ba ses.

Não quero com isto, nem pretendo de forma alguma, que se
deixem impunes os que atacam o atual sistema, abusando da liberdade de
imprensa. A salvação pública, torno a dizer, é a suprema lei, o castigo é
necessário e justo, mas deve ser aplicado pelas autoridades constituídas, e
regulado pelas leis existentes, guardada a forma do processo nelas
estabelecido; porque no Brasil, se não me engano, não há uma nova ordem
de processo, posto que melhor e que confira jurisdição aos que as não têm,
para julgarem criminoso ou inocente a qualquer cidadão; e nada seria tão
prejudicial na crise em que estamos, como o exercitarem-se novas e não
extintas desconfianças de quem se ambicionam poderes, a cuja união se
atribuem os males que pretendemos remediar.

Estes são os di ta mes da mi nha cons ciên cia e os sen ti men tos de
um co ra ção que ama e res pe i ta pro fun da men te a V.A.R.

Será o maior prazer da minha vida ver o Brasil desde o Amazonas 
até o rio da Prata reunido em um só reino, e a V.A.R. tranqüilamente
assentado no trono constitucional deste grande reino rodeado do amor dos 
seus súditos e das virtudes que exaltam, há tantos séculos, e fazem
célebres os nomes de Tito, de Trajano e de Marco Aurélio.

Rio de Ja ne i ro, 16 de ju nho de 1822.

Ca e ta no Pin to de Mi ran da Mon te ne gro

Extra í do de Do cu men tos para a his tó ria da in de pen dên cia. Vol 1.  Bi bli o te ca Na ci o nal, 1923. Pág. 375.
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51.3 – PRIMEIRO ATO REGULANDO A CENSURA
 À IMPRENSA NO BRASIL – DECRETO 

DO PRÍNCIPE REGENTE 
(18 JUNHO 1822)

Ha ven do-se pon de ra do na mi nha real pre sen ça que, man dan do
eu con vo car uma Assem bléia Ge ral Cons ti tu in te e Le gis la ti va
para o re i no do Bra sil, cum pria-me ne ces sa ri a men te e pela

su pre ma lei da sal va ção pú bli ca evi tar que ou pela im pren sa, ou ver bal -
men te, ou de ou tra qual quer ma ne i ra pro pa guem e pu bli quem os ini mi gos
da or dem, da tran qüi li da de, e da união dou tri nas in cen diá ri as e sub ver si -
vas, prin cí pi os de sor ganiza do res e dis so ciá ve is, que, pro mo ven do a anar -
quia e a li cen ça, ata quem e des tru am o sis te ma que os povos des te gran de
e riquís si mo re i no por sua pró pria von ta de es co lhe ram, abra ça ram e me
requere ram a que eu anuí e pro cla mei, e a cuja de fe sa e man ten ça já ago ra
eles e eu es ta mos in de fec ti va men te obri ga dos; e con si de ran do eu quan to
peso te nham es tas ra zões, e pro cu ran do li gar a bon da de, a jus ti ça e a sal va -
ção pú bli ca sem ofen der a li ber da de bem en ten di da da im pren sa, que de se jo
sus ten tar o con ser var, e que tan tos bens tem fe i to à ca u sa sa gra da da liber -
da de bra sí li ca, e fa zer apli cá ve is em ca sos tais, e quan to for com pa tí vel com 
as atu a is cir cuns tân ci as, aque las ins ti tu i ções li be ra is ado ta das pe las na ções
cul tas, hei por bem, e com o pa re cer do meu Con se lho de Esta do, de ter mi -
nar pro vi so ri a men te o se guin te: 

O cor re ge dor do Cri me da Cor te e Casa, que por este no me io
juiz de Di re i to nas ca u sas de abu so de li ber da de de im pren sa, e nas pro vín -
ci as, que ti ve rem re la ção, o ou vi dor do cri me, e o de co mar ca nas que a não
ti ve rem, no me a rá nos ca sos ocor ren tes, a re que ri men to do pro cu ra dor da
Co roa e Fa zen da, que será o pro mo tor e fis cal de tais de li tos, vin te e qua tro
cida dãos es co lhi dos den tre os ho mens bons, hon ra dos, in te li gen tes e pa tri otas, 
os qua is se rão ju í zes de fato, para co nhe ce rem da cri mi na li da de dos
escri tos abu si vos. 



Os réus po de rão re cu sar des tes vin te e qua tro no me a dos de zes -
se is; os oito res tan tes, po rém, pro ce de rão no exa me, co nhe ci men to e ave ri -
gua ção do fato, como se pre ce de nos con se lhos mi li ta res de in ves ti ga ção, e
acomo dan do-se sem pre às for mas mais li be ra is e ad mi tin do-se o réu à jus ta
de fe sa, que é de ra zão, ne ces si da de e uso. 

De ter mi na da a exis tên cia de cul pa, o juiz im po rá a pena. E por -
quan to as leis an ti gas a se me lhan te res pe i to são mu i to du ras e im pró pri as
das idéi as li be ra is dos tem pos em que vive mos, os ju í zes de di re i to re gu -
lar-se-ão para esta im po si ção pe los Arts. 12 e 13 do tí tu lo se gun do do
Decreto das cor tes de Lis boa, de 4 de ju nho de 1821, que man do nes ta úni ca 
par te apli car ao Bra sil. Os réus só po de rão ape lar do jul ga do para a mi nha
real cle mên cia. 

E para que o pro cu ra dor da Co roa e Fa zen da te nha co nhe ci men to
dos de li tos da im pren sa, se rão to das as ti po gra fi as obri ga das a man dar-lhe
um exem plar de to dos os pa péis que se im pri mi rem. 

To dos os es cri tos de ve rão ser as si na dos pe los es cri to res para sua
res pon sa bi li da de: e os edi to res ou im pres so res que im pri mi rem e pu bli ca -
rem pa péis anô ni mos são res pon sá ve is por eles.  

Os au to res, po rém, de pas quins, pro cla ma ções in cen diá ri as e
outros pa péis não im pres sos se rão pro ces sa dos e pu ni dos na for ma pres cri ta
pelo ri gor das leis an ti gas. 

José Bo ni fá cio de Andra da e Sil va, do meu Con se lho de Esta do e
do Con se lho de Sua Ma jes ta de Fi de lís si ma el-rei, o se nhor D. João VI, e meu 
mi nis tro e se cre tá rio de Esta do dos Ne gó ci os do re i no do Bra sil e es tran ge i -
ros, o te nha as sim en ten di do e o faça exe cu tar com os des pa chos ne ces sá ri os.
Paço, 18 de ju nho de 1822.  

Com a ru bri ca de S.A.R., o Prín ci pe Re gen te

José Bo ni fá cio de Andra da e Sil va.

Extra í do de  Le gis la ção Bra si le i ra, ou Col e ção Cro no lógi ca das Leis, De cre tos, Re so lu ções de Con sul ta,
Pro vi sões, etc., etc., do Impé rio do Bra sil, des de o ano de 1808 até 1831.  Rio de Ja ne i ro, Tip. Imp. e
Const. de  J. Vil le ne u ve e Comp., Tomo III, 1837. Pág. 289.  
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52 
CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLÉIA 
CONSTITUINTE E LEGISLATIVA
52.1 – REPRESENTAÇÃO DO POVO DO RIO DE
JANEIRO AO PRÍNCIPE REGENTE EM PROL DA

CONVOCAÇÃO DE UMA ASSEMBLÉIA 
GERAL (20 MAIO 1822)

Re pre sen ta ção que à S. A . R. o prín ci pe
re gen te cons ti tu ci o nal e de fen sor per pé tuo
do Re i no Uni do do Bra sil, di ri ge o povo do 
Rio de Ja ne i ro pela Câ ma ra des ta Cor te.

Ana tu re za, a ra zão e a hu ma ni da de, este fe i xe in dis so lú vel e sa -
gra do que ne nhu ma for ça hu ma na pode que brar, gra va ram no
co ra ção do ho mem uma pro pen são ir re sis tí vel para, por to dos os

me i os e com to das as for ças, bem ser. Este prin cí pio tão san to como a sua
ori gem e de cen tu pli ca da for ça quan do apli ca do às na ções, era de so bra
para que o Bra sil, esta por ção pre ci o sa do glo bo ha bi ta do, não ace des se à
iner te ex pec ta ção de sua fu tu ra sor te, tal qual fos se de cre ta da lon ge de seus
la res e no meio de uma po tên cia que ele de via re co nhe cer ini mi ga de sua
gló ria, ze lo sa da sua gran de za e que bas tan te de i xa va ver pelo seu ma ni fes -
to às na ções que que ria fir mar a sua res sur re i ção po lí ti ca so bre a mor te do
nas cen te im pé rio luso-bra si le i ro, pois que ba se a va as ra zões da sua de ca dên -
cia so bre a ele va ção glo ri o sa des te fi lho da Amé ri ca.

Se a esta tão ób via e jus ta con si de ra ção qui ses se ajun tar a do lo rosa 
ex pe riên cia de tre zen tos e oito anos, em que o Bra sil só exis ti ra para Por tu -
gal, que mo ti vos não en con tra ria na ca de ia te ne bro sa de seus ma les para
cha mar a aten ção e vi gi lân cia de to dos os seus fi lhos, a usar da so be ra nia
que lhe com pe te, e dos di re i tos de que usa ra Por tu gal, e por si mes mo tra tar 
de sua exis tên cia e re pre sen ta ção po lí ti ca, da sua pros pe ri da de e da sua
cons ti tu i ção? Sim, o Bra sil po dia di zer a Por tu gal : ” Des de que o sol abriu o 



seu tú mu lo e dele me faz sal tar para apre sen tar-me ao di to so Ca bral, a
minha fer ti li da de, a mi nha ri que za, a mi nha pros pe ri da de, tudo te sa cri fi -
quei, tudo te dei; e tu, que me des te? Escra vi dão e só es cra vi dão. Ca va va o
seio das mi nhas mon ta nhas, pe ne tra va o cen tro do meu solo, para te man -
dar o ouro com que pa ga vas às na ções es tran ge i ras a quan do a sô fre ga
ambição de vo rou os te sou ros que sob mão se acha vam no meu ter re no, qui -
ses te im por-me o mais odi o so dos tri bu tos, a ca pi ta ção. Eu mu da va o curso
de meus ca u da lo sos rios para ar ran car do seu le i to os di a man tes que bri -
lham na co roa do mo nar ca; des pia as mi nhas flo res tas para en ri que cer a tua 
ma ri nha e sus ten tar a tua gran de za, que to da via de i xa vas cair das en fra -
que ci das mãos. – E tu, que me des te? Opres são e vi li pên dio! – man da vas
que i mar os fi la tó ri os e te a res onde mi nha nas cen te in dús tria be ne fi ci a va o
algo dão para ves tir os meus fi lhos, ne ga vas-me a luz das ciên ci as para que 
eu não pu des se co nhe cer os meus di re i tos nem fi gu rar en tre os po vos
cultos: aca nha vas a mi nha in dús tria para me con ser va res na mais tris te
dependên cia da tua; de se ja ri as até di mi nu ir as fon tes da mi nha na tu ral
gran de za, e não que ri as que eu co nhe ces se do Uni ver so mais que o pe queno
ter re no que tu ocu pas. Aco lhia no meu seio os teus fi lhos a quem dou ra va a 
exis tên cia, e tu man da vas-me em paga ti ra nos in do má ve is que me la ce ra -
vam; ago ra é tem po de re em pos sar-me da mi nha li ber da de; bas ta de ofe re -
cer-me em sa cri fí cio às tuas in te res sa das vis tas: as saz te co nhe ci, de ma si a do 
te ser vi.

To da via, o ge ne ro so Bra sil, no mo men to em que via pa rar a roda 
de uma bem co me ça da e me re ci da pros pe ri da de, no mo men to em que se
aba la va o edi fí cio, que no seu pro je to se ex ta si a ra a Eu ro pa e fi ze ra tom bar
o co los so da Fran ça, no mo men to em que se pro cu ra va in va li dar a ma i or, a
úni ca idéia ver da de i ra men te su bli me que um eu ro peu tem con ce bi do das
co lô ni as da sua pá tria; no mo men to em que, de sa ta das to das as an ti gas for -
mas do go ver no, ti nha o in dis pu tá vel di re i to e a in ven cí vel ne ces si da de de
decla rar, es co lher e es ta be le cer o que lhe con vi es se, dor miu des can sa do
sobre o le i to da es pe ran ça, tudo con fi an do na in ge nu i da de do seu pro ce di -
men to e no tão pro cla ma do li be ra lis mo de seus ir mãos, que ain da quis jul -
gar ins tru í dos pela li ção fa tal da ex pe riên cia, pe las lu zes dos sé cu los, pelo
mo vi men to atu al do glo bo e pela in de pen dên cia da Amé ri ca es pa nho la,
que era o ato de ci si vo da eman ci pa ção de to das as co lô ni as e o si nal for mi -
dá vel que mar ca va ter so a do a hora da sua vi ri li da de.

Pela mais ne gra, po rém, das per fí di as, Por tu gal, ou o Con gres so,
que re ce o so a prin cí pio ia pal pan do as tre vas por onde mar cha va, mal elas
se dis si pa ram pela aqui es cên cia fran ca e ge ne ro sa do Bra sil, e vol ta do rei à 
an ti ga ca pi tal, to mou re pen ti na men te a ati tu de se nho ril, e pas san do de
repre sen tan te do povo de Por tu gal a so be ra no de toda a na ção, fal tou
aqueles mes mos prin cí pi os uni ver sa is que pro cla ma ra e so bre que es tri ba ra o 

572 Pa u lo Bo na vi des e Ro ber to Ama ral



seu pro ce di men to; per ju rou as ba ses que es ta be le ce ra, tra iu os di re i tos da
na tu re za e das gen tes, in ten tou vo tar um gran de re i no ao ex ter mí nio de
seus di re i tos, em no mes des ses mes mos di re i tos, e lan çar nessa tão pre pon -
de ran te par te da Mo nar quia por tu gue sa os fer ros que ele pen du ra va no tem -
plo da li berdade, e ou sub mer gir-nos na vo ra gem de ma les pi o res que es ses
de que ele bus ca va sur gir, ou quan do mu i to, dar-nos como por fa vor uma
liber da de com pa ra ti va com o nos so pri me i ro es ta do de co lô nia, fa zen do
assim um ata que so le ne à ra zão, um in sul to ma ni fes to às na ções da Eu ro pa,
e dan do ao Bra sil o mais in ques ti o ná vel mo ti vo de in dig na ção e re pre sá lia.

Se o Con gres so, exa mi nan do a for ça ir re sis tí vel das co i sas, ti ves -
se di an te dos olhos a ne ces si da de im pe ri o sa da que da de uns e da ele va ção
de ou tros im pé ri os, que de ve rão tam bém ser tra ga dos pelo abis mo dos
séculos, para fa zer lu gar a no vos apa re ci men tos; se na mar cha de seus tra -
ba lhos co nhe ces se ra di cal men te que o ver da de i ro in te res se de Por tu gal é a
úni ca ân co ra que po de ria sal vá-lo do na u frá gio na vo ra gem do tem po,
como já o sal va ra em 1807, era a fe li ci da de pro gres si va e a gran de za do Bra -
sil; se pon do de par te um ci ú me ri dí cu lo aos olhos da fi lo so fia e um amor
de pre ce dên cia in com pa tí vel com a mar cha au gus ta da li ber da de, que só
en ca ra os ob je tos pe las suas re la ções com a fe li ci da de dos ho mens, es ten -
desse os li mi tes des sa li ber da de e mul ti pli cas se as nos sas re la ções co mer ci a is, 
nem de sa fi a ria o nos so res sen ti men to, a nos sa in dig na ção e a nos sa in so lú vel 
des con fi an ça, nem apre sen ta ria ao mun do o qui mé ri co es pe tá cu lo de que rer,
sem ca pi ta is, in dús tria e ma ri nha, úni cas e gran des ala van cas com que só se
pode sus ten tar e mo ver a má qui na das co lô ni as, ele var so bre a re co lo ni za -
ção do Bra sil o des man te la do edi fí cio de sua gran de za; pelo con trá rio, apre -
sen ta ria fa tos úni cos na his tó ria dos ho mens, e dera uma ver da de i ra li ção
de po lí ti ca e fi lo so fia, e o Bra sil re co nhe ci do por isto be i ja ria a mão dos
semide u ses mo der nos.

Vimos porém, com horror menoscabada e até fulminada de
extermínio a nossa categoria e a nossa representação; enrubesceram por
muitas vezes as nossas faces pelos sarcasmos contra nós lançados com o
maior dos escândalos; vimos as lágrimas de nossas províncias desprezadas; 
acolhidos e elogiados os monstros que as dilaceravam; vimos cortes
pretorianas saírem do centro do mesmo Congresso, embraçando o escudo
da fraternidade, virem enterrar em nossos peitos aquelas armas que a pátria 
só lhes podia confiar para a defesa da pátria: vimos o sangue brasileiro
banhar por diferentes vezes o nosso solo e não encontrar vingança; é pouco: 
não vimos uma só providência adequada e peculiar às circunstâncias
formidáveis deste país, que tendo sido necessitado a alargar, sem
preparativos anteriores, o seu seio para receber a inundação de 1807, a viu
retroceder e abandoná-lo de uma maneira ainda mais ruinosa que a da sua
entrada. Ouvimos a todo instante ressoar no Congresso a linguagem do

Tex tos Po lí ti cos  da His tó ria do Bra sil  573



despotismo ou do patrocínio – concedemos ao Brasil; que mais quer o
Brasil? – Estremecemos quando o Decreto de 18 de abril do ano passado
atirou entre nós o pomo da discórdia, e prometeu o título de beneméritos
da pátria àqueles que melhor assanhassem as serpes na cabeça da fúria. Frio 
suor correu por nossos membros ao ler a infernal proposição do mais
atendido dos deputados de Portugal – Que nos importa que os brasileiros se
degolem uns aos outros? – é pouco: prevalecendo-se de nosso juramento,
abusou da boa fé, aproveitou a falta dos nossos defensores, e sem esperar o
voto e a aprovação dos nossos representantes, que só podiam expressar-lhe
a nossa vontade, e por conseqüência sem estar completa a soberania da
nação, para ser válido o que se decretasse, dividiriam a túnica inconsútil
do Brasil em diferentes seções, criariam multidão de pequenos centros,
sem relação nem coadjuvação entre si, enfraquecidos em todos os seus
pontos, contraditórios em todos os seus movimentos, cuja soma de
produtos não podia dar senão anarquia e guerra civil; é pouco: nomeou
novos Verres para mais retalhar nosso coração, lançou-nos à face das nações
um pregão de desonra, esquecendo e até mesmo apartando os brasileiros
dos empregos de confiança e consideração, e por uma animosidade mais
ardente e fanática do que refletida e necessária, atacou a nossa categoria,
postergou a nossa integridade, quis apropriar-se do produto dos nossos
trabalhos, proibir a nossa comunicação com o universo, fazer enfim
retrogradar a nossa marcha para o antigo estado, não podendo fazer
retrogradar o mundo e as luzes ao estado em que estava, quando com bem
poucas forças pode dominar tão vastas e tão ricas possessões.

Que ví nha mos, por tan to, a ser no sis te ma que se guia o Con gres so?
Irmãos ou vas sa los? Ho mens ou au tô ma tos? Escra vos ou ci da dãos e fi lhos
da mes ma na ção? Que vi nha a ser o Con gres so? o so be ra no des pó ti co, para
quem era fe i ta a na ção ou o re pre sen tan te da so be ra nia des ta, pro pos to e
reu ni do para de li be rar e fir mar em só li da base a fe li ci da de de to das as par -
tes in te gran tes da Mo nar quia? O Con gres so fal tou para com o Bra sil (e tal -
vez para com a na ção!) aos prin cí pi os da mo ral, da igual da de, da na tu re za,
da po lí ti ca e da ra zão: a ra zão, a po lí ti ca, a na tu re za, a igual da de e a mo ral
man da vam que ele re as su mis se a sua dig ni da de, que de fen des se os seus
dire i tos e que des se ao mun do um gran de tes te mu nho de que me re ce go zar 
do ina u fe rí vel jus que tem de fi gu rar como na ção li vre.

Li ga ram-se en tão as pro vín ci as do me io-dia do Bra sil: o Rio de
Ja ne i ro que, na expres são do seu his to ri a dor in glês, verá pri me i ro uma re vo -
lu ção ge ral no mun do, do que ces se de ser o em pó rio de um co mér cio uni -
ver sal: Mi nas e as in te res san tes pro vín ci as de seu cen tro, cujo solo fa vo ri to
ao as tro do dia ali men ta e guar da os re pre sen tan tes da ri que za e a for ça dos 
es ta dos: São Pa u lo, a pá tria do va lor, que só es pe ra o elas té rio da li ber da de
para as sa zo ar os gran des ger mes de uma gran de za in de fi ni da: o Rio Gran de
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e Mon tevi déu, as cha ves do sul, e os nos sos inex tin guí ve is ce le i ros,
deram-se as mãos e con vi da ram com o seu exem plo as ou tras pro vín ci as
suas irmãs, fe cha ram den tro de in ven cí vel muro o Prín ci pe Real, a quem,
deba i xo do espe ci o so pre tex to de vi a jar em pa í ses es tran ge i ros, man da ram
os hi e ro fan tes aban do nar o Bra sil, fa zen do an te ri or men te par tir para Lis boa 
as naus, os pe tre chos e as mu ni ções que ain da exis ti am em nos sos por tos e
ar se na is, de i xan do o es que le to do Bra sil re du zi do à de plo rá vel sor te da
Ásia Me nor.

Seja qual for o modo por que os ini mi gos da Asso ci a ção Bra sí li ca 
enca rem o pro ce di men to me mo rá vel do dia 9 de ja ne i ro, aos olhos da Eu ro pa 
jus ti çosa e po lí ti ca, o Prín ci pe Real será con si de ra do um he rói e o sal va dor
da re a le za no Bra sil; e o povo das pro vín ci as co li ga das um mo de lo de fi de -
lidade à di nas tia de Bra gan ça, de zelo pelo sis te ma cons ti tu ci o nal, fran co e 
liberal qual deve ser, e não ma qui a vé li co e as tu to, como se lhe an to lha va; e
de pre ciên cia po lí ti ca dos seus ver da de i ros in te res ses, por que abra çou des -
de já o sis te ma que há de um dia do mi nar em toda a Amé ri ca; por ora, em
mu i tos lu ga res en can ta da com os pres tí gi os da de mo cra cia.

O eco des ta nos sa re so lu ção soou pe las sete mon ta nhas de Lis -
boa, que o re per cu ti ram nos sa lões do Con gres so: o pe ri go ins ta va, ur gia o
re mé dio – a fran que za apon ta va a con fis são dos er ros, o ma qui a ve lis mo só
lem brou o dis far ce e in jú ria; jun tou-se o es cár nio ao opró brio e a ir ri são à
des gra ça.

Por entre a arrastada suposição de que talvez outro gênero de
governo conviesse ao Brasil, aparecem bem pronunciadas expressões de
império, ou de favor, adubadas de indignos sarcasmos e da gratuita mercê
de venalidade aos que rasgaram o véu da impostura: ousa-se mesmo dizer 
que a confiança e a boa-fé do Brasil deram nascimento à perfídia: susta-se
interinamente a saída do Príncipe Real; mas conserva-se a isolação das
províncias, deixando-o no incompatível caráter de governador do Rio de
Janeiro fazendo preceder uma mentira reconhecem a necessidade de um
centro político, mas em dois, que não duvidam conceder; e na liberdade de
entender-se cada província com o de Portugal, se quiser, faz-se bem claro,
aumenta-se mesmo o espírito de discórdia, e o seu antigo conato de
dividir-nos e enfraquecer-nos, e chamar uma parte do Brasil a guerrear com 
a outra: submetem os pretores lusitanos ao governo provincial, mas ficam
sendo membros natos desse governo, com a força das legiões que comandam 
e que se deixem de persistir: estão prontas a conceder ao Brasil quanto lhe
convenha; mas só para seu governo interno, e salvo o ponto essencial da
união, isto é, reduzido o seu comércio ao exclusivo de Portugal, que tão
nocivo foi a ambos os hemisférios portugueses, e nenhum desempenhou dos 
objetos por que fora estabelecido: interditadas as discussões sobre os seus
grandes interesses políticos, circunscrito o seu patriotismo, privado de uma
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legislação sua, e para rematar a sua dobrez e criminalidade dos seus
procedimentos, proíbe-se oficialmente a remessa de petrechos e munições
de guerra da Europa para o Brasil, o que confirma da maneira a mais
solene todas as nossas desconfianças, nem pode ser tomado senão como
premissas de uma declaração de guerra, pela nossa relutância contra o sistema 
de recolonização; e, marchando sempre de horror em horror intentaram
ceder Montevidéu a Buenos Aires, com escandalosa violação dos direitos
daquela província e dos princípios que eles mesmos tanto assoalharam – de 
que os povos não são propriedade de ninguém –, só com o fim de puni-la da sua
adesão ao reino do Brasil; e, si vera est fama, negociam a coadjuvação da
França para a reconquista deste, cedendo-lhe a parte da Guiana portuguesa.

À vista de todas estas considerações, as províncias coligadas do
Brasil têm reconhecido quanto seja impossível persistir na expectação de
que, a mais de duas mil léguas de distância delas, se tratem com verdadeira 
igualdade os seus direitos e a justiça da sua causa: à sua custa aprenderam
a pôr limites à sua confiança; e sabem já quanto é indigno do caráter
majestoso de povos já educados estar fazendo requerimentos, esperando
despachos, que, quando voltam no fim de longos prazos, já trazem consigo
novos motivos para serem retorquidos. Talvez o Congresso, no devaneio de 
sua fúria, dará (e será uma nova inconseqüência) o nome de rebelião ao
passo heróico que vão dar as províncias do Brasil, a reassunção da sua
soberania desprezada; mas se o fizer deverá primeiro declarar rebelde a
razão, que prescreve aos homens não se deixarem esmagar e arruinar
pelos outros homens; será mister declarar rebelde a natureza, que ensinou
aos filhos a separarem-se de seus pais quando tocam a época da sua
virilidade; é mister declarar rebelde a Portugal, que encetou a marcha na
Monarquia portuguesa; é mister enfim declarar-se rebelde a si mesmo,
porque se a força irresistível das coisas prometia a futura desunião dos dois 
reinos, os seus procedimentos aceleraram esta época, sem dúvida fatal para a 
parte da nação que queria engrandecer.

Qu an do uma na ção muda o seu modo de exis tir e de pen sar, não 
pode nem deve tor nar a ser go ver na da como era an tes des sa mu dan ça. O
Bra sil, ele va do à ca te go ria de re i no, re co nhe ci do por to das as po tên ci as e
com to das as for ma li da des que fa zem o di re i to pú bli co da Eu ro pa, tem
inques ti o ná vel jus a re em pos sar-se da por ção de so be ra nia que lhe compete,
por que o es ta be le ci men to da or dem cons ti tu ci o nal é um ne gó cio pri va ti vo
de cada povo. Se cada ci da dão tem o di re i to de exi gir que a so ci e da de faça
mais van ta jo sa a sua quan to ma i or não será o da união de gran des e ri cas
provín ci as? Se o Bra sil ace deu à ca u sa da na ção, foi para a co o pe ra ção da
fe li ci da de ge ral, mas sem mín gua, sem que bra, sem sa cri fí cio de sua pró -
pria fe li ci da de; e nun ca de via es pe rar que uma fra ção dela qui ses se, a tí tu lo
de me lho ra men to, der ri bá-lo do lu gar de con si de ra ção e de gló ria que já
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tinha, e por tan tos tí tu los lhe per ten ce. O Bra sil con vém que as leis, tra ta dos 
e con ven ções, que os ho mens re u nin do-se en tre si, são as re gras de seus
dire i tos e de seus de ve res; mas ele quer que o mun do e Por tu gal con ve -
nham, que se al guns ho mens fi ze ram con ven ções ab sur das, se es ta be le ce -
ram um go ver no in ca paz de pro te ger as leis, se pro cu ran do a fe li ci da de
segui ram um ca mi nho opos to, se des gra ça da men te se de i xa ram ex tra vi ar
por con du to res pér fi dos ou ig no ran tes, que não deve a ra zão ser sa cri fi ca da 
ao erro, nem a fe li ci da de ao ca pri cho. Se o es ta do de re tro gra da ção é sem -
pre do lo ro so para o in di ví duo, de quan ta vi o lên cia, de quan to hor ror não
será ele para um povo gran de e rico, for ti fi ca do pela ida de, ins tru í do pe las
suas co mu ni ca ções com os ou tros po vos, e já par ti ci pan te de nova for ça
motriz, que pa re ce agre ga da às for ças do uni ver so! Por tu gal, sem con sul tar
o Bra sil, an tes re co nhe cen do por uma lei fun da men tal o di re i to que este
tinha de ace der, se qui ses se, ao seu mo vi men to, es ta be le ceu o seu novo
pacto, que bran do to das as an ti gas re la ções, até as que o pren di am ao Bra -
sil; e quem ou sa rá ne gar ao Bra sil o di re i to de re cla mar e re ti rar a sua aces -
são, quan do se vê tra í do e ilu di do na es pe ran ça de ser fe liz? No me ou, é ver -
da de, de pu ta dos, con ce den do-lhes ne ces sá ri os po de res para re pre sen ta rem
a sua so be ra nia; mas re co men dou-lhes por esse mes mo ato a con ser va ção
da sua in te gri da de e de quan to fos se a bem da sua exis tên cia po lí ti ca; logo,
ou se há de con ce der que o ou tor gan te, que con ce de po der, fica sendo para 
sem pre um ente pas si vo, seja qual for a aber ra ção de seu man da tá rio, ou
este lhe dê po de res de re as su mir a qua li da de ati va e es co lher no vos pro cu ra -
do res que ze lem melhor os seus di re i tos, ex pres sem mais so le ne men te a sua 
von ta de, para evi tar o re ce io de cair em no vos pe ri gos. E don de veio a um
Congres so im per fe i to, don de aos re pre sen tan tes de uma fra ção da na ção
sobe ra na, o di re i to de de ci dir so be ra na men te de ou tra, a mais con si de rá vel
fra ção da mes ma na ção? Don de, a um Con gres so que as sim obra, e a al guns
de pu ta dos do Bra sil que as sim o subs cre ve ram, o po der de exi gir a obe diên -
cia e a con fi an ça do Bra sil des pre za do? Que lei di vi na ou hu ma na se co nhece 
que nos mande pro gre dir no so fri men to do mal e na in dig na ex pec ta ção
de um futuro de son ro so?

O caráter do nosso espírito e das nossa paixões, diversificando
muito em diversos climas, ensina que as leis devem ser relativas à diferença
destas paixões e deste caráter. É esta uma verdade eterna! O Brasil, portanto,
composto de elementos tão diversos dos de Portugal, carece de uma
administração própria, de uma legislação bebida na natureza de suas
necessidades e circunstâncias, e não de uma legislação versátil, sem base e
sem interesse, como são todas aquelas que se operam de longe e debaixo da 
inspiração poderosa de legisladores parciais, sem adesão ao lugar para que
legislam e sem medo do raio vingador da pública opinião, que daqui não
pode feri-los senão frio e sem vigor. Uma semelhante legislação trará consigo 
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o germe mortífero que há de minar a felicidade brasílica; pelo contrário, o
governo, a polícia, a instrução, os costumes, as artes, o comércio, a navegação, 
a cultura, a população, tudo experimentará benigno influxo de uma
administração e legislação local.

Por tan to, se nhor, em nome nos so e no das pro vín ci as co li ga das, 
cuja ca u sa e sen ti men tos são os mesmos, pre ten de mos e re que re mos com a
ma i or ins tân cia e com a mais jus ta es pe ran ça no tí tu lo que V.A R. ace i tou de 
De fen sor Cons ti tu ci o nal e Per pé tuo do Bra sil, a bem da pros pe ri da de dos
ha bi tan tes des te Re i no, da sal va ção, in te gri da de e gran de za da mo nar quia
lu so-brasileira, da nos sa cons ti tu ci o na li da de da de V. A. R.:

”Que se con vo que nes ta cor te uma as sem bléia ge ral das pro vín -
ci as do Bra sil, re pre sen ta das por um nú me ro com pe ten te de de pu ta dos,
que não po de rão ser me nos de cem, no me a dos por no vos ele i to res pa ro -
quiais, ele i tos pelo povo, com po de res es pe ci a is para este fim, cu jas atri bu i -
ções se jam: de li be rar em ses são pú bli ca so bre as jus tas con di ções com que o
Brasil deve per ma ne cer uni do a Por tu gal – exa mi nar se a cons ti tu i ção, que
se está fa zen do nas Cor tes Ge ra is de Lis boa, é no seu todo adap ta da ao Bra -
sil; e sobre as ba ses ali de cre ta das e aqui ju ra das, es ta be le cer as emen das,
refor mas e al te ra ções, com que a mes ma cons ti tu i ção deve ser re ce bi da e
jurada no Bra sil. – E por que este não está se gu ro e me nos pode pros pe rar
sem um corpo le gis la ti vo Bra si le i ro, a mes ma as sem bléia en tra rá, ape nas
ins ta la da, no exer cí cio do po der le gis la ti vo, que lhe é es sen ci al e in se pa rá -
vel da so be ra nia do Bra sil – a as sem bléia ge ral se ins ta la rá logo que es ti ve -
rem re u ni das nes ta cor te duas ter ças par tes dos de pu ta dos das pro vín ci as
co li ga das – a res pe i to das pro vín ci as do Bra sil ain da não co li ga das e pe las
qua is es pe ramos, fica em in te i ro vi gor o Art. 21 das ba ses – A mes ma as sem -
bléia tratará de se co mu ni car por es cri to com as cor tes de Lis boa, a fim de se 
man ter a união com Por tu gal, que o Bra sil de se ja con ser var – a as sem bléia
mar ca rá, de po is que es ti ver ple na men te re u ni da, o lu gar onde deve re si dir
a sede da so be ra nia bra sí li ca.

A independência, senhor, no sentir dos mais abalizados políticos, é
inata nas colônias, como a separação das famílias o é na humanidade; e a
independência assim modificada é de honra ao Brasil, é de utilidade a
Portugal, e é de eterno vínculo para a monarquia em geral. A natureza não
formou satélites maiores que os seus planetas. A América deve pertencer à
América, a Europa à Europa; porque não debalde o grande arquiteto do
universo meteu entre elas o espaço imenso que as separa. O momento para 
estabelecer-se um perdurável sistema e ligar todas as partes do nosso
grande todo é este, desprezá-lo é insultar a divindade, em cujos decretos ele 
foi marcado, e por cuja lei ele apareceu na cadeia do presente. O Brasil no
meio de nações independentes e que lhe falam com o exemplo da felicidade,
exemplo irresistível porque tem por si o brado da natureza, não pode
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conservar-se colonialmente sujeito a uma nação remota e pequena, sem
forças para defendê-lo e ainda menos para conquistá-lo. As nações do
universo têm sobre nós e sobre ti os olhos: ou cumpre aparecer entre elas
como rebeldes, ou como homens livres e dignos de o ser.“

”Tu já co nhe ces os bens e os ma les que te es pe ram e a tua pos te -
ri da de... Qu e res? Ou não que res? – Re sol ve, se nhor!“

Rio de Ja ne i ro, 20 de maio de 1822.

Extra í do de Do cu men tos para a His tó ria das Cor tes Ge ra is da Na ção por tu gue sa. Câ ma ra dos De pu -
ta dos. Tomo I (1820-1825), Lis boa, Impren sa Na ci o nal, 1883. Págs. 360-365.
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52.2 – SOLICITAÇÃO DE CONVOCAÇÃO DE UMA
ASSEMBLÉIA GERAL – REQUERIMENTO DO SENADO DA

CÂMARA DO RIO DE JANEIRO (23 MAIO 1822)

Ve re a ção ex tra or di ná ria do Se na do da
Câ ma ra des ta cor te em 23 de maio de 1822.

Aos vin te e três dias do mês de maio de mil oi to cen tos e vin te e
dois, nes ta ci da de e cor te do Rio de Ja ne i ro, e pa ços do con se lho,
se jun tou o juiz de fora, ve re a do res e pro cu ra dor do Se na do da

Câ ma ra em ve re a ção ex tra or di ná ria, e os ho mens bons que no mes mo
se na do têm ser vi do, e sen do pre sen te a to dos a re pre sen ta ção que o povo
des ta ci da de di ri ge à pre sen ça de sua al te za real o prín ci pe re gen te cons ti tu -
ci o nal e de fen sor per pé tuo do Bra sil, em que pre ten de e re quer que o mes mo 
se nhor man de con vo car nes ta cor te uma as sem bléia ge ral das pro vín ci as do 
Bra sil; de po is de se ver e exa mi nar, se acor dou que de via ser apre sen ta da
ime di a ta men te a S. A. R., por con ter a von ta de do povo des ta ci da de, a qual
se tem ma ni fes ta do con for me à von ta de do mi nan te das pro vín ci as co li ga das
do Bra sil, e por ser este o úni co meio que se ofe re cia de con so li dar a  união  do
re i no do Bra sil, e de o sal var dos ma les evi den tes de que es ta va ame a ça do, e
para evi tar que se não rom pa a sua união com Por tu gal, como faz te mer o es -
ta do exal ta do a que se tem ele va do ul ti ma men te a opi nião pú bli ca.

Em vir tu de des ta de ter mi na ção, saiu dos pa ços do con se lho, ao
me io-dia, o Se na do da Câ ma ra e  ho mens bons que nele têm ser vi do e mu i -
tos ci da dãos de to das as clas ses que con cor re ram, e os mis te res le van do o
Estan dar te o ex-almotacé Ma nuel José Ri be i ro de Oli ve i ra , em di re i tu ra ao
paço de S.A.R., indo in cor po ra da uma de pu ta ção do go ver no da pro vín cia e 
Rio Par do, e o ma jor do es ta do-maior José  Ma cha do de Oli ve i ra, Xa vi er
Ferre i ra por par te des te e das Câ ma ras de Por to Ale gre, Rio Gran de e Rio
Par do, e o ma jor do es ta do ma i or José Jo a quim Ma cha do de Oli ve i ra, por
par te da tro pa da so bre di ta pro vín cia.



A uma hora foi o mes mo Se na do da  Câ ma ra, de pu ta ção e ci da -
dãos que acom pa nha vam, in tro du zi do na gran de sala das au diên ci as, aonde
já se acha va S. A.R.; e sen do-lhe apre sen ta da pelo Se na do da Câ ma ra a
repre sen ta ção so bre di ta do povo des ta ci da de, acom pa nha da de uma fala
que, em nome do Se na do da Câ ma ra, lhe di ri giu o juiz de fora pre si den te.
Se dig nou S.A.R. dar a se guin te res pos ta “Fico ci en te da von ta de do povo
do Rio; e tão de pres sa sa i ba as das mais pro vín ci as, ou pe las câ ma ras ou
pelos pro cu ra do res ge ra is, en tão ime di a ta men te Me con for ma rei com o
voto dos po vos des te gran de, fér til e ri quís si mo Re i no.” E logo o so bre di to
de pu ta do da pro vín cia do Rio Gran de, Fran cis co Xa vi er Fer re i ra, di ri giu a
fala a S.A.R. sig ni fi can do-lhe que a sua pro vín cia en vi a va ao mes mo
Senhor os seus cor di a is agra de ci men tos pela he ro í ca re so lu ção que to mou
de fi car no Bra sil; que ra ti fi ca va os sen ti men tos que em nome da mes ma
pro vín cia ti nha apre sen ta do a S.A.R. o ci da dão Ma nuel Car ne i ro; e que esta 
sem pre se ria fiel às suas de ter mi na ções. S.A.R. res pon deu: – “Agra de ço em
meu Nome à sua pro vín cia, por que an tes do Ma nuel Car ne i ro ter sig ni fi ca -
do os seus sen ti men tos, es ta va per su a di do da sua le al da de.”     

 Se guiu-se a fa lar o de pu ta do pelo cor po mi li tar da pri me i ra e
segunda li nha, o ma jor José Jo a quim Ma cha do de Oli ve i ra,  e em nome
deste ex pres sou a S.A.R. igua is sen ti men tos: acres cen tan do  que os mi li ta res 
do Rio Gran de to ma vam a pe i to a re so lu ção que S.A.R. ti nha to ma do de fi car
no Bra sil, e que a de fen de ri am até os úl ti mos es for ços. S.A.R. res pon deu: —
“Agra de ço em Meu Nome à tro pa do Rio Gran de, e Fico cer to dos seus
nobres sen ti men tos”.

 Fa lou de po is o de pu ta do às Cor tes pela pro vín cia do Ce a rá, o
sar gen to-mor Pe dro José da Cos ta  Bar ros, agra de cen do em nome da sua
pro vín cia a S.A.R. o glo ri o so tí tu lo que o Mes mo Se nhor ha via ace i ta do de
ser o De fen sor Per pé tuo do Re i no do Bra sil, a que S.A.R. res pon deu: —
“Agra de ço os sen ti men tos da pro vín cia do Ce a rá Gran de, e es tou cer to da
sua cons tan te fi de li da de.”

     Foi anun ci a da ao povo, que en chia todo o Lar go do Paço, de 
uma das va ran das des te, pelo pre si den te do Se na do da Câ ma ra, a res pos ta
que S.A.R. deu à re pre sen ta ção do povo des ta ci da de, e foi a mes ma res posta
apla u di da com os se guin tes vi vas: — Viva a Nos sa San ta Re li gião — Viva a
Cons ti tu i ção — Viva El-Rei Cons ti tu ci o nal — Viva o Prín ci pe Re gen te
Cons ti tu ci o nal e De fen sor Per pé tuo do Re i no do Bra sil — Viva a Prin ce sa
Real — Viva a Assem bléia Ge ral do Bra sil — Vi vam as Cor tes de Lis boa —
Viva a União do Bra sil com Por tu gal.

 E de tudo para cons tar — se man dou fa zer o pre sen te ter mo, que
as si na ram: e eu José Mar tins Ro cha es cri vão do Se na do da Câ ma ra, o es cre vi.

Extra í do de CINTRA, F. Assis. D. Pe dro I e o gri to da inde pen dên cia. Edi to ra Me lho ra men tos. São
Pa u lo. 1921. Págs. 196-204.
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52.3 – FALA DO SENADO DA CÂMARA DIRIGIDA AO
PRÍNCIPE D. PEDRO A PROPÓSITO DA CONVOCAÇÃO DE

UMA ASSEMBLÉIA GERAL  SOLICITADA PELO POVO
 (23 MAIO 1822)

Se nhor. — Se a lei su pre ma da sal va ção da pá tria exi giu a fi ca da de V. A.
R. nes te re i no, como re mé dio úni co de a con ser var uni da, esta mes ma
lei im pe ra hoje, que se con vo que já nes ta cor te uma as sem bléia ge ral

das pro vín ci as do Bra sil: pois bem que es tas, achan do em V. A. R. o cen tro
da sua união. ve nham cor ren do a for mar em tor no dele uma só ca u sa. elas
sen tem to da via a fal ta de di re ção, con fi an ça e ga ran tia, que só um cor po
re pre sen ta ti vo Bra si le i ro lhes pro me te.

É pe ne tra dos da ín ti ma con vic ção des tas ver da des pro fun das,
que ze lo sos da sal va ção da pá tria nos apres sa mos em tra zer à- Pre sen ça
Au gus ta de V.A.R. a re pre sen ta ção jun ta ao povo des ta ci da de que re as su -
min do os seus di re i tos in du bi tá ve is por si, e em nome das pro vín ci as co li ga das,
pre ten de  e re quer: Que V.A.R haja por bem man dar con gre gar nes ta cor te
uma as sem bléia ge ral das pro vín ci as do Bra sil re pre sen ta das por um
nú me ro com pe ten te de de pu ta dos, no me a dos por no vos ele i to res pa ro qui a is
ele i tos pelo povo com po de res es pe ci a is para este fim, cu jas atri bu i ções
se jam: 

De li be rar em ses são pú bli ca so bre as jus tas con di ções com que o
Bra sil deve per ma ne cer uni do a Por tu gal.

Exa mi nar se a cons ti tu i ção, que se fi zer nas cor tes ge ra is de Lis boa,
é no seu todo adap ta da ao Bra sil; e, so bre as ba ses ali de cre ta das e aqui
ju ra das, es ta be le cer as emen das, re for mas e al te ra ções, com que a mes ma
cons ti tu i ção deve ser re ce bi da e ju ra da no Bra sil. 

E por que este não está se gu ro, e me nos pode pros pe rar sem um
cor po le gis la ti vo Bra si le i ro, a mes ma as sem bléia ge ral en tra rá, ape nas ins ta -
la da, no exer cí cio do po der le gis la ti vo, que lhe é es sen ci al.  

A as sem bléia ge ral se ins ta la rá logo que es ti ve rem re u ni das nes ta
cor te duas ter ças par tes dos de pu ta dos das pro vín ci as co li ga das. 



A res pe i to das pro vín ci as ain da não co li ga das, pe las qua is es pe -
ra mos, terá per fe i ta apli ca ção o art. 21 das ba ses. 

A mes ma as sem bléia ge ral tra ta rá de se co mu ni car por es cri to
com as cor tes de Lis boa, a fim de se man ter a união com Por tu gal, que o
Bra sil de se ja con ser var. 

A as sem bléia ge ral mar ca rá, de po is que es ti ver plena men te re u -
ni da, o lu gar onde deve re si dir a sede do cen tro go ver na ti vo do Bra sil.

Eis, Se nhor, os vo tos do povo des ta cor te, e es tes os vo tos são do
Bra sil todo. 

E quem não vê a im por tân cia des ta me di da? Ou se con si de re o
Bra sil pelo es ta do das suas re la ções po lí ti cas com Por tu gal, ou pelo das suas 
pro vín ci as en tre si, a ne ces si da de de con vo car uma as sem bléia ge ral nes ta
cor te a to dos os olhos se apre sen ta com ur gên cia. 

Olhe mos para Por tu gal: que ve mos? Um ter rí vel qua dro de er ra da
po lí ti ca – te me rá ri as e atre vi das ex pres sões in sul ta do ras da dig ni da de do
Bra sil – De cre tos in jus tos – e hos til con du ta de al gu mas or dens do go ver no
de Lis boa, fon tes fa ta is de que i xas e des con fi an ças dos ofen di dos Bra si le i ros!
Ah! se fos se dado lan çar-lhe o véu de es que ci men to eter no! Mas não é pos sí vel, 
Se nhor, de i xar de apre sen tar a ver da de em toda sua luz, quan do se tra ta da
sal va ção da pá tria – Tão pron to foi o Bra sil em se con fi ar ce ga men te à dis -
po si ção de seus ir mãos de Por tu gal, pro va de sua can du ra e boa- fé, como
res sen ti do se mos tra hoje da tra i ção, que al guns des tes in ten ta ram usar com
ele. 

E como, Se nhor, es que ce rá o Bra sil, que o 1º de cre to de 29 de
Se tem bro, con fi an do às suas pro vín ci as o go ver no ci vil eco nô mi co, e ad mi -
nis tra ti vo so men te, e guar dan do à dis po si ção ime di a ta de Por tu gal a for ça
ar ma da, en co bria o si nis tro fim de o di vi dir e de sar mar para o re du zir ao
an ti go es ta do de co lô nia e es cra vi dão? 

Como es que ce rá o Bra sil, que Por tu gal in ten tou rou bar-lhe em
V. A. R. o  cen tro da sua união, ati vi da de e de fe sa, pelo 2º de cre to da
mes ma data? 

Como es que ce rá, Se nhor, que o so be ra no con gres so lhe ne gou
di re ta men te o mes mo cen tro da sua uni da de com os vo tos que re je i ta ram a
in di ca ção de uma de le ga ção do po der exe cu ti vo nes te Re i no? E quan do o
Bra sil es pe ra va, que esta se lhe li be ra li zas se sem a mais pe que na opo si ção,
com que es pan to não ou viu dog ma ti zar a al guns ilus tres de pu ta dos, que se
não de via con ce der, por que o po der exe cu ti vo não pode ser de le ga do? Ora
dá-se ab sur do se me lhan te? E se ria por ven tu ra esta blas fê mia de di re i to
públi co um erro in vo lu tá rio de ig no rân cia cras sa dos seus prin cí pi os? O
Bra sil sabe que não; e acer ta quan do pen sa, que foi uma re fi na da má xi ma
de per fí dia, em pre ga da com o de ci di do fim de o es cra vi zar!!! 
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    E como verá o Bra sil com in di fe ren ça, que Por tu gal des se por
de ci di da a im por tan te ques tão da sede da mo nar quia sem au diên cia dos
de pu ta dos des te Re i no? Como se o Bra sil não ti ves se di re i to igual, sen do
ma i or, a pre ten der que se vi es se es ta be le cer no co ra ção do seu vas to, rico e
po de ro so im pé rio! 

    Como verá o Bra sil a san gue frio que ao so be ra no con gres so
não lem bras se a ne ces si da de de dar a este Re i no um cor po le gis la ti vo Bra si -
le i ro? Po de ria ele man ter-se e pros pe rar sem este? Aca so da le gis la tu ra de
Lis boa vi ria às re mo tas pro vín ci as do Bra sil o re mé dio pron to das pre vi -
dentes leis, que de vem ani mar a sua po pu la ção e agri cul tu ra, a sua in dús -
tria, ar tes, na ve ga ção e co mér cio? E se ri am há be is para as fa zer ade qua das
de pu ta dos que, não co nhe cen do o Bra sil se não pe las car tas ge o grá fi cas,
como eles mes mos con fes sam, ba tem to das as mo ções dos de pu ta dos des te
Re i no, se por ven tu ra al gu ma vez se atre vem a re que rer os di re i tos ofen di -
dos da sua pá tria, e os ven cem sem pre em vo tos, por que os su pe ram em
núme ro? Des gra ça do de ti, Bra sil! Se não ve las ses, os teus di re i tos nun ca
seriam res pe i ta dos! 

    Não pa ram, po rém, aqui as que i xas do Bra sil: este re cor da rá
sem pre com in dig na ção que Por tu gal in ten tou fa zer re ver de cer o in jus to
im pé rio do seu se nho rio an ti go, cha man do a Lis boa a de pen dên cia de to dos 
os ne gó ci os ge ra is da mo nar quia e os des pa chos dos em pre gos ci vis e mi li -
ta res, lu cra ti vos e ho no rí fi cos. 

    E por que prin cí pio de li be ra lis mo? Inte res sa por ven tu ra à nação
por tu gue sa que o go ver no de Lis boa guar de fe cha da na sua dex tra a dis -
pen sa de to dos os em pre gos do Bra sil? Não cer ta men te: lon ge de in te res sar
per de ria; per de ria, por que o ver da de i ro in te res se de uma na ção li vre exi ge
que to dos os ci da dãos que a com põem go zem com igual da de bem en ten dida 
os ma i o res cô mo dos pos sí ve is: prin cí pio que se não com bi na com a dura lei
de obri gar os ci da dãos do Bra sil a que, lu tan do com as pe ri go sas on das de
duas mil lé guas, vão so li ci tar da que le go ver no o des pa cho de em pre gos,
que de vem ser vir nes te Re i no, para re gres sa rem, de po is de mu i tos me ses
de fa di gas, des pe sas e opró bri os, mais po bres do que fo ram, qua se to dos
sem des pa cho; como sa bem por ex pe riên cia pró pria de três sé cu los, e vi ram 
com dor e má goa o que acon te ceu à ma i or par te de seus ir mãos de Por tu -
gal, que ti ve ram a de plo ran da sor te de pre ten den tes nes ta cor te!

E se esta não era a par ti lha que de vi am es pe rar os Bra si le i ros,
apare çam na lis ta dos car gos pú bli cos os no mes dos que têm sido em pre gados 
no mi nis té rio de Lis boa, no con se lho de es ta do, no cor po di plo má ti co, ou
pelo me nos nos go ver nos das ar mas das pro vín ci as do Bra sil!

     Mas re ti re mos, Se nhor, re ti re mos para lon ge des te lu gar de
es cân da lo, as vis tas que in vo lun tá ri as nos apre sen tam um Ma de i ra Eu ro -
peu ele va do a bri ga de i ro com ar bi trá ria de cla ra ção de es tra nha an ti güi da de,
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que não ti nha nem lhe po dia com pe tir, só a fim de rou bar o go ver no das ar -
mas da Ba hia a um be ne mé ri to Bra si le i ro, bri ga de i ro an ti go! Dá-se ma i or
ar bi tra ri e da de? Oh! Cons ti tu i ção! Oh! Jus ti ça! Oh! Lei! Aon de es ta is que vos 
não vin ga is? – Ma nes sa cros san tos dos már ti res da Ba hia, nós vos sa u da mos!
Aque las ul tra ja das, pi sa das e avil ta das – es tes mas sa cra dos por que ama vam
a li ber da de da Pá tria que os viu nas cer – o Bra sil todo ofen di do!!! Eis, Se nhor,
o re sul ta do fu nes to de um pas so que o des po tis mo an ti go, ape sar de exal ta do,
nun ca se atre veu a dar. 

   Tal vez, po rém, que o Bra sil es que ça um dia to das es tas que i xas,
por que “di fe ren ças en tre ir mãos po dem ad mi tir es por tu la ções ami gá ve  is,
mas nun ca aze du me de ci di do;” e o Bra sil ama de co ra ção a seus ir mãos de 
Por tu gal: mas como po de rá es que cer que o go ver no de Lis boa lhe fez uma
de cla ra ção hos til, pro i bin do a im por ta ção de mu ni ções mi li ta res e na va is
para este Re i no, como ofi ci al men te in ti mou o côn sul de Por tu gal em Lon dres
a M. Bon ne ti se cre tá rio de se gu ro da que la pra ça!

Que é isto, oh! Por tu gal? Pelo de cre to de 29 de Se tem bro pre me -
di tas te pôr-nos in de fe sos, de i xan do fi car à tua ime di a ta dis po si ção a nos sa
for ça ar ma da e a tua – de po is por en vi as te-nos no vas ba i o ne tas, que não
que ría mos – des te or dens para que se re ti ras se des te por to a sua me lhor
arti lha ria!!! E ago ra in ti mas às na ções que não im por tem mu ni ções mi li ta res 
nem na va is para os nos sos por tos! Ah Por tu gal, que tu de li ras! Acor da,
senão te per des! Cor re às ar mas da ra zão, da jus ti ça e da igual da de, se ainda
é tem po – mas tal vez já che gues tar de!

Po vos da ter ra, sede tes te mu nhas fiéis da boa-fé do Bra sil e da
con du ta ir re gu lar de Por tu gal! Se este fez o rom pi men to, na que le a re a ção é 
o re sul ta do ne ces sá rio da sua ação. 

Sim, Por tu gal quer a se pa ra ção, por que in sis te no co na to efi caz
de di vi dir o Bra sil para o do mi nar. É pro va in con tes tá vel, quan do ou tras
fal tas sem, o pa re cer da co mis são es pe ci al dos ne gó ci os po lí ti cos do Bra sil,
enun ci a ti vo do es pí ri to do Con gres so: o re mé dio pro pos to con tra o mal da
di vi são, prin ci pal que i xa do Bra sil, é o au men to do mes mo mal; por que
ten do-se dado a co nhe cer que este Re i no quer um cen tro úni co de união, e
sen do a to dos os olhos vis to que a sua in te gri da de não con vém mais, pa re ceu
à co mis são, que se lhe con ce des se um ou dois, e ou tros tan tos quan tas fos sem
as pro vín ci as que se qui ses se se pa rar. 

E quem po de rá com bi nar em boa-fé tão con tra di tó ri as de ci sões?
Re je i tou-se nas ses sões de 11 e 13 de Fe ve re i ro a in di ca ção de uma de le ga ção
do Po der Exe cu ti vo do Bra sil, por que este não po dia ser de le ga do, e em 18
de Mar ço não só se ad mi te uma de le ga ção do mes mo Po der, como con vi nha
à uni da de do Bra sil, mas fa ci li tam-se mais, em opo si ção da sua von ta de e
ver da de i ros in te res ses!!!
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Ape sar, po rém, de ter sido tão ir re gu lar, es tra nha e ofen si va a
con du ta de Por tu gal re la ti va men te ao Bra sil, ain da lá se de plo ra o en ga no
em que la bo ram os Bra si le i ros, e não se con ce be como se pos sam atri bu ir
ao Con gres so vis tas con trá ri as aos sen ti men tos li be ra is que lhe de ram
nas ci men to!

E tam bém será en ga no que as suas ba i o ne tas au xi li a do ras têm
der ra ma do por três ve zes o san gue bra si le i ro, já no tem po da re ge ne ra ção?
Será en ga no que o Con gres so en vi ou tro pas ao Bra sil con tra a von ta de deste
e con tra os vo tos de qua se me ta de do mes mo Con gres so? 

Tam bém será en ga no que no Con gres so se tem for ja do, e tal vez
es te ja à bar ra de cre ta do o iní quo e de vas ta dor pro je to de tor nar a fa zer
em Lis boa o em pó rio e ex clu si va fe i ra do co mér cio do Bra sil, com ru í na
cer ta da nos sa agri cul tu ra, opo si ção ao le van ta men to das nos sas fá bri cas e
vi o len ta in fra ção da pros pe ri da de dos nos sos la vra do res, que um di re i to
in vi o lá vel têm de ven der os gê ne ros da sua co lhe i ta a quem lhes ofe re cer
me lhor mer ca do?

Será tam bém en ga no que o go ver no de Lis boa tem en tra do na
ten ta ti va de res ti tu ir Mon te vi déu a Bu e nos Ai res, tal vez só para rou bar ao
Bra sil a cha ve da guar da das fron te i ras do Rio Gran de? 

Não são en ga nos, Se nhor, são fa tos in con tes tá ve is – e só nos res ta
ver se é ver da de i ra a no tí cia que vai cor ren do so bre os par ti dos co me ti dos
pelo go ver no de Lis boa a ou tras na ções, ini mi gos da nos sa li ber da de e
segu ran ça, ofen si vos da nos sa pro pri e da de e des tru i do res da pros pe ri da de
e gló ria que um fu tu ro aben ço a do nos pro me te! 

Tal é, Se nhor, o de plo rá vel es ta do das re la ções po lí ti cas do Bra sil 
com Por tu gal! E a con se qüên cia mais fa vo rá vel que da qui re sul ta é que o
Bra sil per deu a con fi an ça que ti nha no so be ra no Con gres so! E será mais
van ta jo so o es ta do das suas pro vín ci as? Cer ta men te não, por que se a se pa -
ra ção da que le está de fato ame a ça da, a união des tas não está con so li da da!

Ze lo sas da sua li ber da de, que prin ci pi a ram a go zar, va ci lam en tre
o imi nen te pe ri go de per dê-la, que lhes ame a ça por uma par te a Cons ti tu i ção 
de Lis boa se con sen ti rem nela tal qual lá se fi zer, e por ou tra, se a não abra -
çam, o an ti go des po tis mo, se por ven tu ra tor nas se a le van tar a mal es ma ga da
ca be ça: des con fi a das da má-fé que têm des co ber to no Con gres so de Lis boa,
elas que rem fu gir dele por que o te mem – es car men ta das, po rém, das des gra ças
e opres são que do Rio de Ja ne i ro aque le mons tro lhes en vi ou em tre ze anos, 
te mem re u nir-se em um pon to don de tan to mal têm re ce bi do! Aman tes de
V. A. R., por que che ga ram a con ven cer-se da sua cons ti tu ci o na li da de, elas
vêm cor ren do a bus car em V.A.R. O seu mais va len te de fen sor - mas quan do
che gam e não en con tram a di re ção que se deve en ca mi nhar ao cume da gló ria
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e pros pe ri da de, a que sua gran de za as pi ra, nem a ga ran tia que lhes deve
se gu rar a sua li ber da de pes so al e real, es fri am, te mem e de sa len tam!

O mi nis té rio de V. A. R., em ba ra ça do com as di fi cul da des que
tão crí ti cas cir cuns tân ci as ofe re cem, por es tar des pi do do po der de fa zer leis,
não pode sol tar as ve las à ener gia e pa tri o tis mo que o ca rac te ri za – e os
ne gó ci os do Bra sil vão so fren do atra sos que po dem vir a ser bem fu nes tos;
e quan do me nos per de-se tudo quan to se po dia adi an tar: e que per da ir re me -
diá vel não é no tem po um só mo men to!  

A agri cul tu ra, fon te ine xa u rí vel da ri que za do Bra sil, a sua po pu -
la ção, as ciên ci as, as ar tes, a in dús tria e o co mér cio, ala van cas po de ro sas
que o de vem ele var à ma i or gran de za, pe dem in ces san te men te Li ber da de e
Pro te- ção: mas es tas dá di vas do céu só um cor po le gis la ti vo bra si le i ro lhes
pode li be ra li zar. 

O Bra sil deve au men tar com ur gên cia a sua Ma ri nha e pre pa rar
as suas for ças de ter ra; mi nis tros tem V. A. R. que as sim o fa çam exe cu tar: 
mas es tes pre pa ra ti vos exi gem me i os que só o Po der Le gis la ti vo pode
pro por ci o nar. 

Abun dan te em re cur sos é o Bra sil: mas os er ros do seu an ti go
sis te ma de fi nan ças, cuja ma lig na in fluên cia não pode de i xar de du rar
ain da, lhe fa2; so frer um no tá vel dé fi cit na oca sião em que pre ci sa ter ob je -
tos – e fal tan do por esta for ma ao Bra sil a sua mais va len te for ça, ele não
pode flo res cer nem pros pe rar: re mé dio a tan to mal só o Po der Le gis la ti vo
pode dar.

Eis pois, Se nhor, o pe ri go da de su nião está imi nen te, as cir cuns -
tânci as ur gem, a sal va ção da Pá tria im pe ra; - con vo que V. A. R. já nes ta corte
um.a as sem bléia ge ral das pro vín ci as do Bra sil, e a união com Por tu gal será 
man ti da e a das pro vín ci as do Bra sil con so li da da.

Nes ta as sem bléia re pre sen ta ti va terá o Bra sil acor da dos sen ti ne las
que vi gi em so bre a sua li ber da de, ou tros tan tos fiéis pro cu ra do res que
pro mo ve ra os seus di re i tos, des te mi dos atle tas que de fen dam os seus fo ros,
ze lo sos pais da gran de fa mí lia que tra ba lhem in fa ti gá ve is por achar as
ver da de i ras fon tes da sua pros pe ri da de e ati vos pro mo to res da sua po pu la ção,
ci vi li za ção e ciên ci as, agri cul tu ra, in dús tria, na ve ga ção e co mér cio.

E V. A. R. acha rá nes te Se na do ve ne ran do a fir me za da sua cons -
ti tu ci o na li da de, a só li da se gu ran ça da sua co roa, a es tra da cer ta da ver da -
de ira gló ria, que pro me te ele var o nome de V. A. R. aci ma dos mais famo sos
Prín ci pes do Uni ver so, o des can so nas suas fa di gas, a sal va guar da nos seus
ma i o res pe ri gos, a for ça ir re sis tí vel das suas ar mas, a ri que za do te sou ro
pú bli co, a con so la ção de ver fe liz um povo que tão vo lun tá rio se de cla rou
súdi to fiel de V. A. R., a in ve ja da sor te fi nal men te de lan çar a pri me i ra
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pedra fun da men tal do im pé rio bra sí li co que, prin ci pi an do por onde ou tros
aca bam, fará a in ve ja e ad mi ra ção do mun do in te i ro.

Mas para que é, Se nhor, pro du zir mo ti vos para per su a dir, onde
o ar bí trio na es co lha fal ta? Está es cri to no li vro das Leis Eter nas que o Bra sil 
deve pas sar hoje, oh! Gran de Dia! à Vis ta das na ções li vres: é de cre to do
Arbi tro do Uni ver so, há de cum prir-se, que i ram ou não que i ram o& mor tais,
que im pe dir a sua mar cha a ne nhum é dado. – Obe de cei, Se nhor, a esta lei
eterna, e cum prin do as sim um de ver sa gra do, Fa re is a vos sa gló ria, a sal vação
de Por tu gal e do Bra sil a pita:     

Rio de Ja ne i ro, 23 de maio de 1822 – José Cle men te Pe re i ra – João
Soa res de Bu lhões – Do min gos Vi a na Gur gel do Ama ral – Do min gos Antu nes
Guima rães – José Anto nio dos San tos Xa vi er.  

Extra í do de CINTRA, F. Assis. D. Pe dro I e o gri to da inde pen dên cia . Edi to ra Me lho ra men tos.
São Pa u lo. 1921. Págs. 196-204.
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52.4 – REPRESENTAÇÃO DA VILA REAL DA 
PRAIA GRANDE (NITERÓI) PEDINDO A CONVOCAÇÃO

DE UMA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
 PARA O BRASIL (26 MAIO 1822)

Nós, aba i xo as si na dos, cons tan do ao povo des ta vila real da Pra ia
Gran de a re pre sen ta ção que à Sua Alte za Real di ri giu o povo da
ci da de do Rio de Ja ne i ro, pelo ór gão do Se na do da Câ ma ra da

mes ma ci da de, em que pe dem e re que rem uma Assem bléia Ge ral Le gislati va 
das pro vín ci as do Bra sil, e achan do-a jus ta o mes mo povo, pre ten de mos e
re que re mos à Câ ma ra des ta vila que leve à pre sen ça de Sua Alte za Real,
que se con for mam os nos sos vo tos com os sen ti men tos do povo e Se na do
da capital do Bra sil, na su ma men te jus ta pre ten são de exi gi rem de Sua
Alteza Real que haja por bem man dar con vo car para bem e in te res se ge ral
do Bra sil e de toda a Mo nar quia por tu gue sa uma Assem bléia Ge ral Le gis la tiva 
das pro vín ci as do Rio de Ja ne i ro, São Pa u lo, Mi nas Ge ra is, Rio Gran de e de
to das mais que qui se rem anu ir a uma tão jus ta e in te res san te pre ten são.

João Antô nio Lo pes, Di re to; José da Sil ve i ra, Di re to; José Jus ti no
Antô nio Lo pes, Di re to; Ma nu el Antô nio de Car va lho Pe i xo to, Antô nio
Manu el Re be lo, Di re to; Ber nar do Antô nio Alves Fer ro, Con for man do-me
com a opi nião pú bli ca; Fran co de Pa u la, Di re to; Jus to Pin to Gal vão, Di re to;
José Luís de Car va lho Albu quer que, Di re to; O.C. e João Flo ren ti no Me do ni -
lha, Dire to; Gre gó rio Jo a quim Nu nes, Di re to; Fran cis co Mar ques Xa vi er,
Di re to; Ale xan dre Pin to de Carva lho, Di re to; Jo a quim Ando Cor re ia Ba ce lar, 
Di reto; Jo a quim Antô nio Ban de i ra, Di re to; Jo a quim José de Bri to e Sil va,
Di re to; José Ma ria Dias, Di re to; Ma nu el José Roiz de Car va lho, Di re to; José
Correia de Oli ve i ra, Iná cio Fe li zar do For tes, pelo Di re to; Ma nu el de Alme i da, 
pelo Di re to; Luís José de Brum, Di o ní sio Cor do vil de Sou sa, Di re to; o pe.
To más de Aqui no, Di re to; Antô nio Roiz Co e lho, Luís de Fran ça Bo te lho,
Dire to; Jo a quim José Lí vio Gus mão, Di re to; Pa u lo Giz da Cruz, Di re to; João
Roiz Mi ran da, Di re to; Do min gos Roiz da Sil va, Di re to; Pe dro José Fer re i ra,
Di re to; Luís José Fer re i ra, Di re to; João Te o bal do Ba tis ta, Di re to; Cus tó dio e
Men des, Di re to; Ma nu el Bar bo sa dos San tos, Di re to; Ma nu el Iná cio Ser pa,



Di re to; João Pe dro Méi er, Di re to; Fran cis co Gre gó rio de Ma tos, Di re to; José
Pin to Dru mond, Di re to; José Ma ri a no de Car va lho, Di re to; Mui d.ª d.ª V.ª R. 
M. da Pra ia Gran de, Fe lí cio José da Cos ta, Di re to; Mi guel José Fer nan des,
Di re to; Jo a quim de Ar.º Vi a na de Melo, Ca lix to José Fr.ª, Di re to; José
Antô nio da Sil va, Di re to; Fé lix Fran cis co Jor dão de Ear gay, Di re to; Mar ce lo 
Roiz de Mar tins, Di re to; José Car do so de Moira, Di re to; José Xa vi er da S.ª
Ma la fa ia, Di re to; Iná cio Ca bral da S.ª, Di re to; Lou ren ço Lo pes de Je sus,
Direto; Ci pri a no dos Jo a quim de Ar.º Vi a na de Melo, Ca lix to José Fr.ª, Direto; 
José Antô nio da S.ª Gu i ma rães, Di re to; José Car los de Aze re do Cou to, Direto; 
Antô nio Ri be i ro de Car va lho, Di re to; Je rô ni mo Go mes de Agui ar Sard.ª,
Di re to; Ma nu el Jor dão de Var gas de Vas con ce los, Di re to; Vi cen te Co e lho,
Di re to; José Pe re i ra de Ma ce do, Di re to; Jo a quim Antô nio de Sou sa, Di re to;
José Jo a quim d’Avila, vi gá rio de Ca raí, Di re to; João José de Abreu, Di re to;
Luís Pin to de Oli ve i ra, Di re to; Fran cis co Pais Bar re to, Di re to.   

Se nhor, se cada um in di ví duo tem di re i tos ina u fe rí ve is que lhe
ou tor gou a na tu re za, por isso que da mão do Ente Su pre mo saiu do ta do da
li ber da de mo ral na li vre ope ra ção dos seus atos hu ma nos, se des tes di re i tos 
cada um in di ví duo fez uma par ci al pri va ção a fa vor de uma bem en ten di da 
con ser va ção dos in te res ses co muns de in di ví du os re u ni dos em so ci e da de
en ten den do que dis to mes mo di ma na va o in te res se par ti cu lar de cada um;
e se cada um in di ví duo em par ti cu lar, sen tin do-se pre ju di ca do no abu so da
le ga ção des ses di re i tos, tem o de recla má-los e as su mi-los: com quan to
mais ra zão, real se nhor, uma po pu la ção qual a que com põe a desta vila,
sen tin do-se pre ju di ca da nos di re i tos ina u fe rá ve is que pela na tu re za pos sui,
pelos ab sur dos in jus tos, iní quos, ile ga is e ma qui a vé li cos pro ce di men tos,
não das cor tes de Por tu gal, que como tais só de cre ta ri am o que fos se jus to;
mas de al guns mem bros dela, que, pela pre po tên cia e pelo tris te emu de ci -
men to de con des cen den tes de pu ta dos, só têm em mira es cra vi zar o Bra sil e
fa zer des gra ça da a toda a Mo nar quia; com quan to mais ra zão não de ve rá
sua na tu ral li ber da de para ob vi ar os fu nes tos da nos que um tão tortuoso
pro ce dimento e do lo so sis te ma das ma nho sas cor tes de Por tu gal au gu ram ao 
reino do Bra sil e a toda a Mo nar quia por tu gue sa. 

É por isso, real senhor, que os povos desta vila real da Praia
Grande, vendo que era um dos maiores absurdos que de mais de duas mil
léguas de distância se promulgassem leis que houvessem de decidir dos
seus direitos e destinos, e de todos os seus vindouros; e concordando com
os muito justos sentimentos dos habitantes da capital do Rio de Janeiro, e com 
a opinião geral do Brasil, de que só quem nele habita é que pode conhecer
de plano o que interessa aos habitantes deste vastíssimo, rico e interessante
reino, dirigiram a este Senado a representação que temos a honra de levar à 
augusta presença de Vossa Alteza Real, assinada pela mais considerável
parte dos seus habitantes, em que, concordando com os da capital do
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Brasil, fundados em todos os princípios de Justiça e que já é desnecessário
repetir, rogam a Vossa Alteza Real que, para conservação do decoro e
interesses deste reino e de toda a Monarquia , haja por bem convocar no
Brasil uma assembléia geral de deputados das províncias deste reino, que
escolhidos a aprazimento dos povos dele e investidos do poder legislativo de 
acordo com as cortes extraordinárias e constituintes de Portugal deliberem,
decretem e legislem tudo quanto for a bem tanto do Brasil como de toda a
Monarquia portuguesa em geral. 

E conhecendo nós, real senhor, que é sumamente justa a
representação que os povos desta vila nos fizeram como órgão deles
instantaneamente rogamos a Vossa Alteza Real que se digne anuir às suas
tão justas e incrimináveis pretensões. 

Este Se na do de acor do com os seus ha bi tan tes que se pre zam de
ser le a is e fiéis sú di tos do prín ci pe re gen te e per pé tuo pro te tor do Bra sil,
não mais es pe ram dele se não que con cor da rá com os jus tos vo tos e pú bli ca
opi nião de seus ha bi tan tes, que só aten tam ao bem co mum do glo ri o so
impé rio lu si ta no. 

Deus guar de a au gus ta pes soa de Vos sa Alte za Real por di la ta dos
anos. 

Vila Real da Praia Grande, 26 de maio de 1822. –  José Severiano
Barreto –  José Pereira de Carvalho –  José Antônio Monteiro. 

Extra í do de CINTRA, F. Assis.  D. Pe dro I e o gri to da in de pen dên cia. Edi to ra Me lho ra men tos. São 
Pa u lo. 1921. Págs. 383-385.
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52.5 – APOIO DOS PROCURADORES E DO MINISTÉRIO À
SÚPLICA DO POVO PELA CONVOCAÇÃO DE UMA

ASSEMBLÉIA GERAL (3 JUNHO 1822)

Re pre sen ta ção que à S. A. R. prín ci pe
re gen te le va ram os pro cu ra do res e o mi nis -
té rio, cor ro bo ran do a sú pli ca do povo
di ri gi da pelo Se na do da Câ ma ra no dia
23 de maio.

Se nhor. – A sal va ção pú bli ca, a in te gri da de da na ção, o de co ro do Bra sil
e a gló ria de V. A. R., ins tam, ur gem e im pe ri o sa men te co man dam que
V. A. R. faça con vo car com a ma i or bre vi da de pos sí vel uma as sem -

bléia de re pre sen tan tes das pro vín ci as do Bra sil.
O Bra sil, se nhor, quer ser fe liz; este de se jo, que é o prin cí pio de

toda a so ci a bi li da de, é be bi do na na tu re za e na ra zão, que são imu tá ve is;
para pre en chê-lo é-lhe in dis pen sá vel um go ver no que, dan do a ne ces sá ria
ex pan são às gran dís si mas pro por ções que ele pos sui o ele ve àque le grau de 
pros pe ri da de e gran de za para que fora des ti na do nos pla nos da pro vi dên cia.
Foi este de se jo que há lon gos tem pos o de vo ra va e que bem pro va a sua
dig ni da de que o fas ci nou no mo men to em que ou viu re per cu tin do nas suas 
pra i as o eco da li ber da de que soou no Dou ro e no Tejo, para não des con fi ar
do or gu lho eu ro peu nem acre di tar que re fal sa do ma qui a ve lis mo apre sen tas se
prin cí pi os li be ra is para atraí-lo e ador me cê-lo e res tri bar de po is so bre a sua
ru í na e re co lo ni za ção o edi fí cio da fe li ci da de de Por tu gal.

No ar dor da in dig na ção que lhe ca u sou a per fí dia de seus
irmãos, que re luz por en tre to dos os véus, que lhe pro cu ram lan çar e que
nas cem da que les mes mos prin cí pi os de ge ne ro si da de e con fi an ça que os
devi am pe nho rar de gra ti dão, o Bra sil rom pe ria os vín cu los morais de rito,
san gue e cos tu mes e que bra ria de uma vez a in te gri da de da na ção a não ter
de pa ra do com V. A. R., o herdeiro de uma casa , que ele ado ra e ser ve ain da
mais por amor e le al da de do que por de ver e obe diên cia.



Não pre ci sa mos, se nhor, nes te mo men to fa zer a enu me ra ção das 
des gra ças com que o Con gres so, pos ter gan do os mes mos prin cí pi os que lhe 
de ram nas ci men to, au to ri da de e for ça, ame a ça va as ri cas pro vín ci as des te
con ti nen te. A Eu ro pa, o mun do todo, que o tem ob ser va do, as co nhe ce, as
apon ta, as enu me ra. O Bra sil já não pode, já não deve es pe rar que dele e
que de mãos alhe i as pro ve nha a sua fe li ci da de. O ar re pen di men to não
entra em co ra ções que o cri me de vo ra. O Con gres so de Lis boa que per deu o 
nor te que o de via gui ar, isto é, a fe li ci da de da ma i or par te, sem aten ção a
ve lhas eti que tas, já ago ra é ca paz de ten tar to dos os tra mas e de pro pa gar a
anar quia para ar ru i nar o que não pode do mi nar. Ma qui nam-se par ti dos,
fo men tam-se dis sen ções, alen tam-se es pe ran ças cri mi no sas, se me am-se
inimi za des, cavam-se abismos sob os nos sos pés; ain da mais: con sen tem-se
dois cen tros no Bra sil, dois prin cí pi os de eter na dis cór dia e in sis tem na
retirada de V. A. R., que será o ins tan te que os há de pôr a um con tra o ou tro.

E de ve rá V. A. R., cru zar os bra ços e imó vel es pe rar que re ben te
o vulcão, so bre que está o tro no de V. A. R? É este, se nhor, o gran de
momen to da fe li ci da de, ou da ru í na do Bra sil. Ele ado ra a V. A. R.; mas
exis te em uma os ci la ção de sen ti men tos, mo vi da pelo re ce io de seus an ti gos
ma les, pelo re ce io do des po tis mo, que as fac ções se cre tas mu i to fa zem va ler e 
mu i to for ce jam para apro ve i tar. A ân co ra que pode se gu rar a nau do Estado,
a ca de ia que pode li gar as pro vín ci as do Bra sil aos pés do tro no de V. A.
R., é a con vo ca ção de Cor te que, em nome da que las que repre sen ta mos,
ins tan te men te re que re mos a V. A. R.

O Bra sil tem di re i tos ina u fe rí ve is para es ta be le cer o seu go ver no
e a sua in de pen dên cia; di re i tos tais, que o mes mo Con gres so Lu si ta no re co -
nhe ceu e ju rou. As leis, as cons ti tu i ções, to das as ins ti tu i ções hu ma nas são
fe i tas para os po vos, não os po vos para elas. É des te prin cí pio in du bi tá vel
que de ve mos par tir: as leis for ma das na Eu ro pa po dem fa zer a fe li ci da de da 
Eu ro pa, mas não a da Amé ri ca. O sis te ma eu ro peu não pode, pela eter na
ra zão das co i sas, ser o sis te ma ame ri ca no; e, sem pre que o ten ta rem, será
um es ta do de co a ção e de vi o lên cia, que ne ces sa ri a men te pro du zi rá uma
rea ção ter rí vel. O Bra sil não quer aten tar con tra os di re i tos de Por tu gal,
mas de sa do ra que Por tu gal aten te con tra os seus: o Bra sil quer ter o mes mo 
rei, mas não quer se nho res nos de pu ta dos do con gres so de Lis boa: o Bra sil
quer a sua in de pen dên cia, mas fir ma da so bre a união bem en ten di da com
Por tu gal, quer en fim apre sen tar duas gran des fa mí li as, re gi das pe las suas
leis, pre sas pelo seus in te res ses, obe di en tes ao mes mo che fe.

Ao de co ro do Bra sil, à gló ria de V. A. R., não pode con vir, que
dure por mais tem po o es ta do em que está. Qual será a na ção do mun do,
que com ele que i ra tra tar, en quan to não as su mir um ca rá ter pro nun ci a do?
Enquan to não pro cla mar os di re i tos que têm de fi gu rar en tre os po vos in de -
pen den tes? E qual será a que des pre ze a ami za de do Bra sil e a ami za de do
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seu re gen te? É nos so in te res se a paz; o nos so ini mi go só será aque le que
ousar ata car a nos sa in de pen dên cia.

Dig ne-se pois V. A. R., ou vir o nos so re que ri men to: pe que nas con -
si de ra ções só de vem es tor var pe que nas al mas. Sal ve o Bra sil, sal ve a na ção,
sal ve a re a le za por tu gue sa. Rio de Ja ne i ro, 3 de ju nho de 1822. – Jo a quim Gon -
çal ves Ledo, pro cu ra dor-geral pela pro vín cia do Rio de Ja ne i ro – José Ma ri a no de
Aze ve do Cou ti nho, pro cu ra dor-geral des ta pro vín cia do Rio de Ja ne i ro – Lu cas
José Obes, pro cu ra dor-geral do es ta do Cis pla ti no. – con for ma mo-nos José
Bonifá cio de Andra da e Sil va – Ca e ta no Pin to de Mi ran da Mon te ne gro – Jo a quim de
Oli ve i ra Álva res – Ma nu el Antô nio Fa ri nha.

Extra í do de CINTRA, F. Assis. D. Pe dro I e o gri to da in de pen dên cia. Edi to ra Me lho ra men tos. São
Pa u lo. 1921. Págs. 205-207.
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52.6 – AGRADECIMENTO PELA CONVOCAÇÃO DA
ASSEMBLÉIA CONSTITUINTE E LEGISLATIVA –

REPRESENTAÇÃO DO SENADO DA CÂMARA DO
RIO DE JANEIRO (10 JUNHO 1822)

Senhor,
 O Se na do da Câ ma ra, povo e tro pa des ta ci da de, sen sí ve is ao cú mu lo 
de ven tu ra e pros pe ri da de que o li be ra lis mo de V. A. R. aca ba de

pre pa rar à pá tria em pe ri go, decretan do a con vo ca ção de uma Assembléia
Ge ral Bra sí li ca Cons ti tu in te e Le gis la ti va, na for ma da re pre sen ta ção de
23 de maio, vem tra zer a V. A. R. pu ras ex pres sões do seu res pe i to, amor e 
le al da de; e gra tos a tão alto be ne fí cio, ra ti fi car so le ne men te o sa gra do ju ra -
men to de man ter a re gên cia de V. A. R. até a úl ti ma gota de san gue, que os
ilus tres pro cu ra do res-gerais des ta pro vín cia pres ta rão no ato da sua ins ta la -
ção com re co nhe ci do acer to. 

Órgão das suas vo zes, ao con si de rar as ma jes to sas ce nas de que o
Bra sil vai ser te a tro ilus tre... quan do ad mi ro a in cal cu lá vel ra pi dez com que
este re i no em me nos de cin co me ses ad qui riu um prín ci pe cons ti tu ci o nal, seu
de fen sor per pé tuo, e uma as sem bléia re pre sen ta ti va... quan do ob ser vo que
obras tão ma ra vi lho sas de vem os seus fe li zes re sul ta dos à fran que za sem
exem plo com que V. A. R. tem sa bi do unir à von ta de dos po vos a sua von ta -
de... e quan do ao mes mo tem po ava lio em ba lan ça fiel a con du ta que em re ci -
pro cidade o Bra sil tem usa do com V. A. R. e o peso do ju ra men to que este
Senado, povo e tro pa vêm hoje pres tar nas au gus tas mãos de V. A. R... o meu
es pí ri to, se nhor, trans por ta do en tre o pra zer e a ad mi ra ção, ex cla ma: que V. A. 
R. se fez no fa us to dia 3 do cor ren te ma i or que to dos os gran des prín ci pes da
ter ra; e que este povo traz hoje em prê mio à cons ti tu ci o na li da de de V. A. R. o
tri bu to mais caro, mais apre ciá vel e in ve ja do que um povo li vre pode ofe re cer
ao seu prín ci pe. Eu o de mons tro, se nhor. 

Arrastan do du ros gri lhões o povo es cra vo só leva aos pés do
tirano des po tis mo, lison ja vil e se du to ra, tra i ções e en ga nos; a vós, se nhor,
que a li ber da de res pi ra is, amor, can du ra e lealda de tri bu ta um povo li vre. 



Para mim nas ces tes, e não eu para vós, cla man do aque le, con ta 
em cada vas sa lo um ini mi go, e o povo que, ao con trá rio, sen te ter rí vel
que da lhe ma qui na que o es ma ga; a vós, se nhor, que do povo a so be ra nia 
reco nhe ce is, o Bra sil vos dá um ami go em cada sú di to; e de co ra ções
puros le van ta um tro no alto e su bli ma do, ne nhu ma for ça será ca paz de
aba lar ja ma is. 

Réu dos cri mes mais ne fan dos o rei dés po ta, as ciên ci as de tes ta e
abor re ce, por que os sá bi os cen so res e ini mi gos são dos maus go ver nos;
sacri fi ca o co mér cio aos seus in te res ses; per se gue a ino cen te agri cul tu ra, da
ver da de i ra no bre za ori gem e das ri que zas, car re gan do-a de im postos so bre
im pos tos, para que o di nhe i ro não fal te nos seus co fres sem pre exa us tos;
as fá bri cas afugen ta a pro du to ra in dús tria, por que es tas ci vi li za do ras são
dos ho mens, fu gi ti vas por con se qüên cia de um povo es cra vo... Os sa gra dos
di re i tos da li ber da de ci vil, da pro pri e da de e se gu ran ça in di vi du al do ci da -
dão, são ob je tos omis sos no seu có di go... a sua lei, para di zer tudo, é o seu
arbí trio... a de vas ta ção, a mi sé ria, a fome, o des gos to, a dor, o pran to, o fru to
fa tal de seu go ver no. 

Vós, se nhor (oh! como é ma ra vi lho so este con tras te!), que do
Bra sil fi lho vos ten des de no mi na do, e a vos sos sú di tos ami gos e ir mãos
chama is! Vós, se nhor, que o pri me i ro en tre to dos os prín ci pes de cons ti tu ci o -
nal e so ber bo tí tu lo to ma is gos to so, e ami go da li ber da de dos po vos vos
declara is; vós, se nhor, que de fen der ju ra is o Bra sil para que mais não vol te
a ser co lô nia nem es cra vo, e o sis te ma cons ti tu ci o nal pro te ge is que o Bra sil
adora, anjo sois da paz do céu man da do, que li ber da de e se gu ran ça nos
traze is, às ciên ci as pro te ção, apo io às ar tes, flo res cên cia ao co mér cio e à
lavoura, à vir tu de abri go, a to dos ale gria, ven tu ra e pros pe ri da de, ado ra ção 
à pá tria e a vós gló ria. 

São logo a par das vos sas, oh! gran de prín ci pe, mes qui nhas as
fa ça nhas dos prín ci pes mais fa mo sos, cu jos no mes por ilus tres es tão gra va -
dos nos bri lhan tes pa drões da eter nidade. Que im por ta que os Afon sos o
es tron do so nome de con quis ta do res, res ta u ra do res e le gis la do res alcan -
ças sem; que os San chos fos sem po vo a do res e mag ní fi cos; os Di niz jus tos e
la vra do res; elo qüen tes os Du ar tes, per fe i tos os Joãos e pi e do sos, san tos os
Fer nan dos e os Lu í ses, in ven cí ve is os Ale xan dres e os Fre de ri cos gran des! 

Que im por ta uns te nham me lho ra do os seus Esta dos, ou tros
mil atos de jus ti ça pra ti cas sem; aque les ao me re ci men to e à vir tu de le van -
tas sem tem plos, e es tes à pá tria vi tó ri as gran des e con quis tas te nham
dado? Que im por ta que tudo isto e ações de nome mais alto pra ti cas sem,
se opri mi rão os di re i tos do ho mem imu tá ve is e dos po vos se nho res se cha -
ma rão? Fo ram pe que nos, se nhor... Só vós sa be is do povo os di re i tos ina li e -
ná ve is res pe i tar. 
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Eis, pois, se nhor, avan te com a em pre sa co me ça da, os po vos
são sem pre dos prín ci pes ami gos e ir mãos, sen do eles jus tos... ca mi nho da
ver da de i ra gló ria é este, vós o sa be is... Se gui-o, se nhor, adi an te está da
imorta lidade o tem plo... Ela vos es pe ra, e nós em re com pen sa vos ju ra mos
ami za de, can du ra e le al da de eter na. 

Rio de Ja ne i ro, 10 de ju nho de 1822. – José Cle men te Pe re i ra – João 
So a res de Bu lhões – Do min gos Vi a na Gur gel do Ama ral – Ma nu el José da Cos ta
– José Antô nio dos San tos Pe re i ra. 

Extra í do de Do cu men tos para a His tó ria da Inde pen dên cia. Vol. 1. Lis boa, Rio de Ja ne i ro, Ofi ci nas
Grá fi cas da Bi bli o te ca Na ci o nal, 1923. Págs. 385-386.
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53
PREPARANDO O SETE DE SETEMBRO
53.1 – DISCURSO DO GOVERNO, CÂMARA, CLERO E

POVO DE SÃO PAULO AO PRÍNCIPE REGENTE 
(26 JANEIRO 1822)

Se nhor – O go ver no, Câ ma ra, cle ro e povo de São Pa u lo, que aqui nos 
en vi am como seus de pu ta dos, de cu jos sen ti men tos e fir me re so lu ção
te mos a hon ra de ser o ór gão pe ran te Vos sa Alte za Real, im pa ci en tes

de con ti nu ar a so frer tan tos ve lhos abu sos e o acrés ci mo de ou tros no vos,
in tro du zi dos pela im pe rí cia, pela má-fé e pelo cri me, apla u di ram com en tu -
si as mo as pri me i ras ten ta ti vas e os no bres es for ços de seus ir mãos da Eu ro pa,
a bem da re ge ne ra ção po lí ti ca do vas to im pé rio lu si ta no; mi ti ga ram, po rém,
o seu ar dor e con fi an ça, logo que re fle ti ram com ma du re za e san gue frio no
Ma ni fes to das Cor tes às na ções es tran ge i ras, em que, de plo ran do-se o es ta do
de mi sé ria e de po bre za em que se acha va Por tu gal, in di ca va-se re bu ça da -
men te, como me di da ne ces sá ria, o res ta be le ci men to do an ti go co mér cio
ex clu si vo co lo ni al, ori gem fe cun da das des gra ças e ao lon go aba ti men to em
que ja ze ra o re i no do Bra sil. 

Exa mi na ram de po is as ba ses da Cons ti tu i ção da Mo nar quia por -
tugue sa e as apro va ram e ju ra ram, como prin cí pi os in con tes tá ve is de Di re i to
Pú blico Uni ver sal: mas o pro je to da nova cons ti tu i ção po lí ti ca, en tão ain da
não de ba ti do e con ver ti do em lei, pro je to em mu i ta par te mal pen sa do e
injus to, em que se pre ten dia con de nar as tu ci o sa men te o Bra sil a ser ou tra
vez co lô nia e a re pre sen tar o pa pel de ab je to es cra vo, cuja ad mi nis tra ção era 
confi a da a tuto res ego ís tas e ava ren tos, só res pon sá ve is às cor tes e ao
governo de Lis boa, en tra nhou no fun do de sua alma no vas dú vi das e lhes
excitou no vos te mo res e des con fi an ças. Enfim, apa re ce ram na ga ze ta extra -
or di ná ria do Rio de Ja ne i ro de onze de de zem bro pas sa do, os dois
decretos de vin te e nove de se tem bro; en tão ras gou-se de todo o véu e apa re ceu 
a ter rível re a li dade. O Go ver no, Câ ma ra e povo de São Pa u lo es tre me ce ram
de hor ror ar de ram ra i va. 



Mo de ra do, po rém, o ma i or ím pe to da sua in dig na ção e ha vendo
re as su mi do a ra zão, os seus di re i tos, os ho mens sen sa tos pro ce de ram a
ana li sar fri a men te o pri me i ro de cre to pro vi só rio, que or ga ni za a for ma e
atri bu i ções dos go ver nos pro vin ci a is do Bra sil, co me çan do pelo exa me
da ge nu í na in te li gên cia des tas duas pa la vras – de cre to pro vi só rio –, e
acha ram que só po dia ser uma de ter mi na ção tem po rá ria, exi gi da pela lei
im pe ri o sa da ne ces si da de. Apli can do, pois, a ur gên cia de um tal de cre to
às cir cuns tân ci as atu a is das di fe ren tes pro vín ci as do re i no do Bra sil,
reco nhe ce ram-no, à pri me i ra vis ta, in te i ra men te su pér fluo por es ta rem
qua se to das re gi das por go ver nos, que o povo le gal men te ha via cri a do,
usan do dos di re i tos ina li e ná ve is que lhes com pe tem como ho mens e
como ci da dãos li vres. O uso des tes di re i tos só po dia mo di fi car-se pela
pu bli ca ção de uma Cons ti tu i ção, fru to da sa be do ria e von ta de ge ral dos
re pre sen tan tes de to das as pro vín ci as por tu gue sas, re u ni dos em cor tes.
Fun da das nes tes di re i tos im pres cri tí ve is e ina li e ná ve is, le gi ti ma ram as
cor tes de Lis boa pelo seu De cre to de 18 de abril do ano pas sa do, os
gover nos pro vi só ri os cri a dos nas di ver sas pro vín ci as do Bra sil e de cla ra -
ram be ne mé ri tos da pá tria os que pre me di ta ram, de sen vol ve ram e exe -
cu ta ram a re ge ne ra ção po lí ti ca da na ção. E como ago ra ousa o De cre to de 
29 de se tem bro anu lar a dou tri na es ta be le ci da no De cre to de 18 de abril?
Se o novo de cre to era tal vez ne ces sá rio para al gu ma das pro vín ci as do
Bra sil que es tivesse em de sor dem e anar quia, só a esta po de ria ser aplicado 
e por ela ace i ta do. 

Os ci da dãos sen sa tos e li vres da mi nha pro vín cia pas sa ram
de po is a exa mi nar se um tal de cre to era jus to e con for me com as ba ses da
Cons ti tu i ção por eles apro va das e ju ra das: e o re sul ta do des te exa me foi o
ple no co nhe ci men to da sua cla ra e ma ni fes ta an ti cons ti tu ci o na li da de, por -
que, se es sas mes mas ba ses, bem que prin cí pi os de Di re i to Pú bli co Uni ver sal
não po di am obri gar os bra si le i ros, en quan to pe los seus le gí ti mos de pu ta dos
as não ado tas sem e ju ras sem; mu i to me nos lhes po di am obri gar re gras e
deter mi na ções do di re i to pú bli co par ti cu lar sem o exame e apro va ção de
seus re pre sen tan tes. 

Con si de ra ram fi nal men te o re fe ri do de cre to pelo lado da sua uti -
lidade; e vi ram o que todo o por tu guês sem es pí ri to de pre ven ção e de
par ti do e só com a mira no bem da or dem, da união e fe li ci da de ge ral de
toda a na ção por tu gue sa de via ne ces sa ri a men te ver, isto é, a des mem bra -
ção do re i no do Bra sil em por ções de sa ta das e ri va is, sem nexo e sem cen tro
comum de for ça e uni da de; vi ram go ver na dor de Armas, su je i to e res pon -
sá vel ao só go ver no de Lis boa, com todas atri bu i ções des pó ti cas dos an ti gos
capi tães-generais e so men te pri va do des te nome; vi ram go ver nos pro vin ci a is 
a quem apa ren te men te se dava toda a ju ris di ção na par te ci vil, eco nô mi ca,
admi nis tra ti va e po li ci al, mas des ti tu í dos ver da de i ra men te dos ins tru men tos
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que os po di am ha bi li tar para o efe ti vo de sem pe nho de suas obri ga ções;
viram jun tas de fa zen da re gi das ainda ago ra pe las ab sur das leis an ti gas das
suas cri a ções, cu jos de fe i tos já es ta vam ma ni fes tos pela ex pe riên cia de lon gos 
anos, e seus mem bros, co le ti va e in di vi du al men te res pon sá ve is so men te às
cor tes e go ver no de Lis boa; vi ram ma gis tra dos in de pen den tes e anár qui cos
pela fal ta de um Tri bu nal Su pre mo de Jus ti ça, que co nhe ça e jul gue seus
cri mes e pre va ri ca ções; e os po vos, de po is de acos tu ma dos por tre ze anos
a recursos mais pron tos, re du zi dos hoje pela ex tin ção pre me di ta da de todos
os tri bu na is do Rio de Ja ne i ro a irem como vis co lo nos, so frer as delongas 
e tra pa ças dos de Lis boa, de fra u da dos por um ras go de pena de uma au to -
ri da de be né fi ca e tu te lar, que sus pen da seus ais e en xu gue suas lágri mas,
des pa chan do e pu nin do sem de mo ra; vi ram em uma pa la vra, quatro for ças
en tre si in de pen den tes, de cuja luta e opo si ção in fa lível e ne ces sá ria de vem
se guir-se de sor dens, rou bos, anar quia e guer ra ci vil; pois que o go ver no de
Lis boa e as cor tes, a duas mil lé guas de dis tân cia, nun ca ja ma is po de ri am
re pri mi-las e ob viá-las. Vi ram fi nal men te o acrés ci mo de des pe sas inú te is e
o ca run cho do ve lho des po tis mo ca ri an do por toda a cir cun fe rên cia a nova
ár vo re cons ti tu ci o nal até o âma go. Que hor rí ve is ca la mi da des, pois nos
pressa gi a va e pro me tia uma tão ab sur da for ma de go ver no! A que de plo ráveis 
des ti nos não es ta va con de na do o belo, rico e vas to im pé rio do Bra sil! 

Pas sou-se de po is ao exa me do 2º de cre to da mes ma data pelo
qual Vos sa Alte za Real, úni co pai co mum que nos res ta va, de via ser ar ran -
ca do do seio da gran de fa mí lia bra si le i ra, a fim de vi a jar in cóg ni to, como
as so a lham, pela Espa nha, Fran ça e Ingla ter ra. No 1º de cre to vi mos la vra -
da a sen ten ça da anar quia e es cra vi dão do Bra sil; no 2º ve mos a exe çu ção
da ter rí vel sen ten ça: ve mos a per fí dia com que o Bra sil é atra i ço a do e por
fim a de son ra e ig no mí nia com que Vos sa Alte za Real é tra ta do: no 1º
vi mos es po li a do o Bra sil da ca te go ria do re i no; no 2º vê-mo-lo re du zi do ao 
mí se ro de es ta do or fan da de. Rou bou-se pela 1º de cre to Vos sa Alte za
Real a lu gar-te nen te, que seu au gus to pai lhe ha via con fe ri do. no 2º se
diz que a re si dên cia de Vos sa Alte za Real é des ne ces sá ria nes ta cor te e até
in de co ro sa! Rou bou-se-lhe o go ver no des te re i no, que lhe era de vi do, e
des te rou bo im po lí ti co e con trá rio aos mais ca ros in te res ses do Bra sil e
até de Por tu gal, de du zi ram a ne ces si da de do seu re gres so. Que ar ti fí cio
mi se rá vel e gros se i ro! Quão cur tos em adi vi nhar o fu tu ro são os au to res
de tão des va i ra da po lí ti ca! Como se ilu dem os des lum bra dos, que ad qui -
ri ram nas cor tes uma pe que na ma i o ria de vo tos, se es pe ram le var a cabo
seus pro je tos! 

Quan do Por tu gal em 1580, ou ven di do pela tra i ção de al gum de
seus maus fi lhos, ou con quis tado pe las ar mas es pa nho las, do brou, mal gra do 
seu, a hon ra da cer viz ao jugo do novo Nero do sul, Fe li pe 2º, en tran do em
sua nova con quis ta, teve to da via a pru dên cia, ou a po lí ti ca, de ra ti fi car as
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capitu la ções que ha via de an te mão en vi a do aos go ver na do res do re i no,
depois da mor te do car de al rei, sen do uma de las, que o vi ce-rei de Por tu gal
seria por tu guês, sal vo se ele no me as se, para este lu gar, um prín ci pe de
sangue real; e para con ten tar ain da mais os por tu gue ses, pro me teu o mesmo
Fi li pe 2º re si dir em Por tu gal o mais lar go tem po que lhe fos se pos sí vel. Por -
tu gal con quis ta do e ver ga do sob o peso de du ros fer ros, con ser va con tu do
um go ver no cen tral de que de pen dem to das as suas pro vín ci as; e o Bra sil
livre, e só cri mi no so tal vez por ha ver sin ge la men te e sem re ser va as so ci a do
seu des ti no aos des ti nos de seus ir mãos da Eu ro pa, vê-se ago ra des pe da ça do
em por ções de sa ta das e pri va do de um cen tro co mum de for ça e de uni da de
sem se espe ra rem nem se rem ou vi dos os seus de pu ta dos, por que a es tes,
quan do lá che ga rem, só se de i xa por es cár nio a pu e ril ta re fa de apro va rem
ou não a ex tin ção das or de nan ças! 

Qu an do em 1807 o au gus to pai de Vos sa Alte za Real se re ti rou
para o Bra sil, de i xou em Lis boa uma re gên cia; e os eu ro pe us, ain da não
con ten tes com este go ver no cen tral, pe di ram a Sua Ma jes ta de que ao me nos 
lhes en vi as se a Vos sa Alte za Real para che fe da que la re gên cia. A tra i ção e a
per fí dia rou ba ram-nos o 1º, e o de cre to das cor tes quer ain da rou bar-nos o
2º; re cu sam os de Por tu gal a seus ir mãos do Bra sil a pos se de um bem, cuja
per da não po di am su por tar. Que ego ís mo ina u di to, que com por ta men to!
Sua má po lí ti ca che ga a tan to, que não te mem sa cri fi car a ma i or par te da
na ção e toda a au gus ta fa mí lia de Bra gan ça aos aca sos pro vá ve is de se re no -
va rem as tris tes cir cuns tân ci as de 1807. 

O pe que no re i no de Irlan da, ape nas se pa ra do da Grã-Bre ta nha
por um es tre i to bra ço de mar, con ser va to da via um go ver no ge ral com to das
as atri bu i ções de Po der Exe cu ti vo; o mes mo acon te ce ao di mi nu to re i no de
Ha no ver, go ver na do atu al men te por um ir mão de Ge or ge IV; e o mes mo
ve mos nos re i nos da Boê mia e da Hun gria, cujo mo nar ca é o au gus to so gro
de Vos sa Alte za Real; como, pois, pode vir à ca be ça de al guém pre ten der
que o vas to e ri quís si mo re i no do Bra sil fi que sem um re pre sen tan te do
Po der Exe cu ti vo e sem uma mola cen tral de ener gia e di re ção ge ral? Que
ab sur dos em po lí ti ca e que fal ta de ge ne ro si da de! 

Enfim, ter mi nou o povo de São Pa u lo o exa me do 2º de cre to com 
a ana li se dos mo ti vos com que se pre ten de jus ti fi car a re ti ra da de Vos sa
Alte za Real, e es tre me ceu de hor ror com a só idéia de que tal vez ti ves se de
ver o prín ci pe he re di tá rio da Co roa, o re gen te des te re i no, a úni ca es perança
da se re nís si ma casa de Bra gan ça, vi a jan do in cóg ni ta por uma cir cuns cri ta
par te da Eu ro pa, como uma cri an ça, ro de a da de aios e de es pi as; po rém, ele 
está ca pa ci ta do, au gus to se nhor, que a ne ces si da de da sua su pos ta vi a gem é 
um gros se i ro es tra ta ge ma, com que se pre ten de co o nes tar o medo que se
lhe tem e a vi o lên cia que se lhe faz. 
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Qu an do este país foi es bu lha do do be né fi co fun da dor do im pé rio
bra sí li co, do se nhor D. João VI, nos so rei cons ti tu ci o nal, os me nos pers pi ca zes
em po lí ti ca vi ram no seu re gres so para Por tu gal o com ple men to dos pro je tos,
que al guns fac ci o sos ti nham de an te mão se cre ta men te ur di do, para o
con ser va rem de ba i xo do jugo e me lhor o es cra vi za rem; e des de en tão pre vi ram
a pri são ho nes ta que o aguar da va; hoje que Vos sa Alte za Real é cha ma do
com o frí vo lo pre tex to de vi a jar para ins tru ir-se, crê o go ver no, a Câ ma ra, o
cle ro e o povo de São Pa u lo que igual des ti no aguar da va a Vos sa Alte za
Real, pois os con ju ra dos, que abu sa ram da boa fé do so be ra no Con gres so,
nun ca lhe po di am tri bu tar o me nor amor e res pe i to. 

À vis ta, pois, da sé rie de ma les e des gra ças que ame a çam o bem
ge ral do Bra sil, a Cons ti tu i ção fu tu ra da Mo nar quia e a mes ma in de pen dên -
cia e pros pe ri da de do res to do re i no uni do; o Go ver no, Câ ma ra, cle ro e
povo de São Pa u lo, em nome de to dos os pa u lis tas, em nome de to dos os
bra si le i ros que ain da con ser vam al gum brio e hon ra, em nome de to dos os
ver da de i ros por tu gue ses de am bos os mun dos, vêm ro gar pela pre sen te
de pu ta ção a Vos sa Alte za Real sus pen da a exe cu ção de tão ar bi trá ri os e
an ti cons ti tu ci o na is de cre tos; des te modo des va ne ce rá pro je tos com que
pre ten dem al guns fac ci o sos ar ru i nar a obra da nos sa co mum fe li ci da de e
san ta Cons ti tu i ção por que to dos sus pi ra mos. 

Sim, au gus to se nhor, que mo ti vos pon de ro sos de ve ri am con du -
zi-lo a Por tu gal? O amor da pá tria? Para um prín ci pe to dos os seus es ta dos
são pá tria; de ma is, este amor, bem ou mal en ten di do, pelo tor rão em que
nas ce mos tam bém deve fa lar no co ra ção de seus au gus tos fi lhos, nos sos
com pa tri o tas, que, em tão crí ti cas cir cuns tân ci as, não de vem aban do nar o
seu Bra sil. Se ria por ven tu ra o de se jo de tor nar a abra çar seu au gus to pai?
Os abra ços e ca ri nhos de seus fi lhos e de uma ter na e vir tu o sa es po sa in de -
ni zá-lo-ão dos abra ços pa ter na is; e sen do para os pa u lis tas in du bi tá vel que
Sua Ma jes ta de fora for ça do a cha má-lo para Por tu gal, de so be de cer a tais
or dens é um ver da de i ro ato de obe diên cia fi li al. Se ria aca so a fe li ci da de de
seus sú di tos da Eu ro pa? Quem mais dela pre ci sa que os ha bi tan tes do seu
Bra sil? Se ri am os in te res ses fu tu ros de sua au gus ta fa mí lia? Estes mes mos
re que rem im pe ri o sa men te que Vos sa Alte za Real con ser ve para a se re nís si ma 
Casa de Bra gan ça o vas to, fér til e gran di o so re i no do Bra sil. 

Eis o que lhe acon se lha a ra zão, o de ver e a po lí ti ca; se po rém
Vos sa Alte za Real ape sar de tudo es ti ves se, como já não cre mos, pe los des -
lum bra dos e an ti cons ti tu ci o na is De cre tos de 29 de se tem bro, além de per der
para o mun do o que não era pos sí vel, a dig ni da de de ho mem li vre e de
prín ci pe, te ria tam bém de res pon der pe ran te o Tri bu nal da Di vin da de pe los 
rios de san gue que iri am en so par, pela sua au sên cia, nos sos cam pos e mon -
ta nhas; por que, que bra dos de uma vez os pres tí gi os da ig no rân cia e da
escravidão an ti ga, os hon ra dos por tu gue ses do Bra sil e mor men te os pa u listas
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e to dos seus ne tos e fi lhos, que ha bi tam a po pu lo sa e rica Pro vín cia de Mi nas
Ge ra is, o Rio Gran de do Sul, Go iás e Mato Gros so, es cu da dos na jus ti ça da
sua ca u sa e se gu ros na sua união, for ça e ri que za, qua is ti gres es fa i ma dos
to ma ri am vin gan ça crua da per fí dia des se pu nha do de ini mi gos da or dem e 
da jus ti ça, que, ven di dos da po lí ti ca ocul ta de ga bi ne tes es tran ge i ros, e alu -
ci nan do as cor tes, pre ten de ram fa zer a sua e a nos sa in fe li ci da de, e esta vin -
gança fa ria épo ca na his tó ria do uni ver so. Mas nós de cla ra mos pe ran te os
ho mens e peran te Deus com so le ne ju ra men to de, que não que re mos nem
dese ja mos se pa rar-nos de nos sos ca ros ir mãos de Por tu gal; que re mos ser 
irmãos, e ir mãos in te i ros e não seus es cra vos; e, es pe ra mos que o so be ra no 
Con gres so, des pre zan do pro je tos in sen sa tos e de sor ga ni za do res e pen sando
se ri a men te no que con vém a toda a na ção por tu gue sa, po nha as co i sas no
pé da jus ti ça e da igual da de, e que i ra para nós o que os por tu gue ses da
Europa que ri am para si. Então, re movidas to das as ca u sas de des con fi an ça
e des con ten ta men to, re i na rá ou tra vez a paz e a con cór dia fra ter nal entre o 
Bra sil e Por tu gal. 

Seja pois Vos sa Alte za Real o anjo tu te lar de am bos os mun dos;
ar re de com a sua sa be do ria, for ça, de ci são e fran que za, des pre zan do to dos
os re mé di os pa li a ti vos, que não cu ram mas ma tam o en fer mo, ar re de, digo,
para sem pre o qua dro fú ne bre das imi nen tes ca la mi da des que ame a çam o
vas to im pé rio lu si ta no; con fie-se co ra jo sa men te no amor, ter nu ra e fi de li da de 
dos por tu gue ses do Bra sil e mor men te dos seus bri o sos pa u lis tas, que pelo
nos so ór gão ofe re cem seus co ra ções para abri go de Vos sa Alte za Real, seus
cor pos para es cu do e seus for tes bra ços para sua de fe sa, que por nós fi nal -
men te ju ram ver ter a úl ti ma gota de seu san gue e sa cri fi car to dos os seus
bens para não ve rem ar ran ca do do Bra sil o seu prín ci pe ido la tra do, em
quem têm pos to as es pe ran ças da sua ver da de i ra fe li ci da de e da sua hon ra
e brio na ci o na is. 

Dig ne-se pois Vos sa Alte za Real, aco lhen do be nig no as sú pli cas
de seus fiéis pa u listas, de cla rar fran ca men te à face do uni ver so que não lhe é
lícito obe de cer aos de cre tos úl ti mos, para fe li ci da de não só do re i no do Bra -
sil, mas de todo o re i no uni do; que vai logo cas ti gar os re bel des e per tur ba -
do res da or dem e do sos se go pú bli cos; que para re u nir to das as pro vín ci as
des te re i no em um cen tro co mum de união e de in te res ses re cí pro cos,
convoca rá uma jun ta de pro cu ra do res-gerais, ou re pre sen tan tes, le gal -
men te nome a dos pe los ele i to res de pa ró quia, jun tos em cada comar ca, para
que nes ta cor te e pe ran te Vos sa Alte za Real o acon se lhem e ad vo guem a ca -
u sa das suas res pec ti vas pro vín ci as; po den do ser re vo ga dos seus po de res e
no me a dos ou tros, se se não com por ta rem con for me as vis tas e de se jos das
mes mas pro vín ci as; e pa re ce-nos, au gus to se nhor, que bas ta rá por ora que
as pro vín ci as gran des do Bra sil en vi em dois depu ta dos e as pe que nas um.
Des te modo, além dos re pre sen tan tes nas cor tes ge ra is, que ad vo guem e
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defen dam os di re i tos da na ção em ge ral, ha ve rá no Rio de Ja ne i ro uma
depu ta ção brasí li ca que acon se lhe e faça to mar aque las me di das ur gen tes e
neces sá ri as a bem do Bra sil e de cada uma de suas pro vín ci as, que não
podem es pe rar por de ci sões lon gín quas e de mo ra das. Então, nós, men sa ge i -
ros de tão fe liz no tí cia, ire mos der ra mar o pra zer e o jú bi lo nos co ra ções
desas sos se ga dos dos nos sos hon ra dos e le a is pa trí ci os. Nu men, fa ve to! 

O Céu nos há de aju dar! 
José Bo ni fá cio de Andra da e Sil va e Antô nio Le i te Pe re i ra da Gama

Lobo, depu ta dos pelo go ver no e Câ ma ra – José Arou che de To le do Ron don,
deputado pela Câ ma ra – o pa dre Ale xan dre Go mes de Aze ve do, de pu ta do pelo
cle ro. 

Extra í do de AN/SPE, Cx. 740, pac. 4, Doc. 9 (im pres so), fls. 6 e 7.
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53.2 – PROCLAMAÇÃO DO PRÍNCIPE REGENTE
PREVENINDO O POVO “CONTRA OS INIMIGOS DA 

SANTA CAUSA DA LIBERDADE DO BRASIL E
 SUA INDEPENDÊNCIA” 

(1º JUNHO 1822)

Bra si le i ros e ami gos, a nos sa pá tria está ame a ça da por fac ções: pre -
pa ram-se ao lon ge ferros para lhe se rem suas mãos agri lho a das (e no
tem po da Li ber da de!! Que des gra ça!) E no meio des tes apa ra tos pró -

pri os dos fra cos e dos fac ci o sos, fa zem-se in tro du zir no seu seio ho mens,
que a es tão atra i ço an do to dos os dias, e a to das as ho ras, ape sar de pela sua
im pos tu ra pa re ce rem ade ren tes à ca u sa san ta da li ber da de do Bra sil e à sua
inde pen dên cia mo de ra da pela união na ci o nal, que tão cor di al men te de se -
ja mos. Co nhe cei os ter rí ve is mons tros que por to das as vos sas pro vín ci as
estão se me a dos – o Bra sil o sabe, e lhes per doa –, e co nhe cei-os não para
os te mer, mas para os vi gi ar. Acon se lhai aos que este sis te ma não se guem,
que se re ti rem, por que o Bra sil não abra ça se não a hon ra, úni co alvo a que
ati ra e úni co dis tin ti vo que dis tin gue os seus fi lhos. Quem diz – bra si le i ro –
diz – por tu guês – e prou ve ra a Deus que quem dis ses se – por tu guês – dis sera 
bra si le i ro. – Fir me za, cons tân cia e in tre pi dez na gran de obra co me ça da.
Con tai com vos so de fen sor per pé tuo, que há de em em pe nho da sua pa la -
vra, hon ra e amor do Bra sil, dar a sua vida para que o Bra sil nun ca mais
tor ne a ser nem co lô nia nem es cra vo e nele exis ta um sis te ma li be ral di ta do
pela pru dên cia, que tan to ca rac te ri za a nos sa amá vel pá tria. Viva el-rei
cons ti tu ci o nal o se nhor D. João VI, e viva a Assem bléia Ge ral Bra si li en se, e
viva a união lu so-brasileira. 

Prín ci pe Re gen te

Extra í do da Le gis la ção Bra si le i ra, ou Cole ção Cro noló gi ca das Leis, De cre tos, Re so lu ções de Con sul ta,
Pro vi sões, etc., etc., do Impé rio do Bra sil, des de o ano de 1808 até 1831. Rio de Ja ne i ro, Tip. Imp. e
Const. de J. Vil le ne u ve e Comp., Tomo III, 1837. Pág. 284. 
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53.3 – ORDEM DE RECOLHIMENTO A PORTUGAL DA
 TROPA DO BRIGADEIRO MADEIRA DE MELO – 

CARTA DO PRÍNCIPE REGENTE
 (15 JUNHO 1822)

Inácio Luís Ma de i ra de Melo, go ver na dor das Armas da pro vín cia da
Bahia. Eu, o prín ci pe re gente, vos en vio mu i to sa u dar. Os de sas tro sos
acon te ci men tos, que co bri am de luto a essa ci da de nos in fa us tos dias

19, 20 e 21 de fe ve re i ro, ma go a ram pro fun da men te o meu co ra ção. Ver -
teu-se san gue de meus fi lhos, que eu amo, como os que me deu a na tu re za.
E não po den do res ta be le cer-se a paz, o bem, a ale gria dos ha bi tan tes des sa
pro vín cia, nem a mi nha pró pria ale gria, en quan to não se pra ti car na Ba hia
o mes mo que fe liz men te se exe cu tou nes ta cor te e em Per nam bu co; sen do
até ne ces sá rio para a tran qüi li da de de to das as pro vín ci as, e para se aper ta -
rem de novo os re la xa dos vín cu los de ami za de en tre os dois re i nos, que o
Bra sil fique só en tre gue ao amor e fi de li da de dos seus na tu ra is de fen so res:
Por tão pon de ro sos mo ti vos or de no-vos, como prín ci pe re gen te des te re i no,
do qual ju rei ser de fen sor per pé tuo, e de po is de ou vir o meu con se lho de
Esta do, que, logo que re ce ber des esta, em bar que is para Por tu gal com a tro pa, 
que tão impo li ti ca men te dali foi man da da, na cer te za de que fico res pon sá -
vel a meu au gus to pai pela fal ta das suas re a is or dens, as qua is ele cer ta -
men te vos te ria di ri gi do, se pu des se ver de tão lon ge e no meio das es cu ras
nu vens que ro de i am o seu tro no a ur gên cia e abso lu ta ne ces si da de des ta
pro vi dên cia. Espe ro que as sim o exe cu te is; e à jun ta pro vi só ria des se
gover no es cre vo tam bém para que apron te em bar ca ções e tudo que for neces -
sá rio para o vos so ime di a to e cô mo do re gres so; quan do não, fi ca re is
respon sá vel a Deus, a el-rei, a mim e ao an ti go e novo mun do pe los de plo rá -
ve is re sul tados e fu nes tís si mas con se qüên ci as da vos sa de so be diên cia.
Escri ta no Pa lá cio do Rio de Ja ne i ro em 15 de Ju nho de 1822. 

Prín ci pe Re gen te
Jo a quim de Oli ve i ra Álva res

Extra í do de CINTRA, F. Assis. D. Pe dro I e o gri to da in de pen dên cia. Edi to ra Me lho ra men tos. São
Pa u lo. 1921. Págs. 135-136.



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53.4 – PROCLAMAÇÃO DO PRÍNCIPE REGENTE
CONCLAMANDO OS POVOS DA BAHIA A RECONHECEREM 

A SUA AUTORIDADE  (17 JUNHO 1822)

Ami gos ba i a nos, o meu amor ao Bra sil e o de se jo de vos fe li ci tar
me cha mam e a vós vos con vi dam a se guir des o mes mo tri lho de
vos sos ir mãos bra si le i ros. 
Os sa cri fí ci os por mim de bom gra do fe i tos, em hon ra do gran de

Bra sil, e a ver da de que rege meu co ra ção me ins tam a di zer-vos – ba i a nos é
tem po... sim é tem po de sur gir en tre vós a hon ra (di vi sa do Bra sil), de des ter rar
o medo, e fa zer apa re cer o va lor e in tre pi dez dos in vic tos e imor ta is Ca ma rões. 

Vós sois dó ce is, cân di dos e fran cos, a pro va é ter de-vos en tre ga do
nas mãos de fac ci o sos, sec tá ri os de ou tros, no dia 10 de fe ve re i ro de 1821,
em que os es tra gos e in sul tos que hoje so fre is co me ça ram (lan ce mos so bre
isto um véu; to dos fo mos en ga na dos), nós já co nhe ce mos o erro e nos
emen da mos, vós o co nhe ce is ago ra, cum pre, para não ser des tra i do res à
pá tria, fa zer o mesmo. 

Vós ve des a mar cha glo ri o sa das pro vín ci as co li ga das, vós que re is
to mar par te nela, mas es ta is ater ra dos pe los in va so res; re co brai âni mo. 

Sa bei que as tro pas co man da das pelo in fa me Ma de i ra, são sus cep tí -
ve is de igual ter ror: haja co ra gem, haja va lor. 

Os hon ra dos bra si le i ros pre fe rem a mor te à es cra vi dão, vós não
sois me nos; tam bém o de ve is fa zer para co nos co en to ar des vi vas à in de pen -
dên cia mo de ra da do Bra sil, ao nos so bom e amá vel mo nar ca el-rei o se nhor
D. João VI e à nos sa Assem bléia Ge ral Cons ti tu in te e Le gis la ti va do re i no
do Bra sil. 

17 de ju nho de 1822.

Prín ci pe Re gen te

Extra í do da Bi bli o te ca Na ci o nal do Rio de Ja ne i ro, Ma nus cri tos, Ind. cat. 12, 3, 3 – CINTRA, F.
Assis. D. Pe dro I e o gri to da in de pen dên cia. Edi to ra Me lho ra men tos. São Pa u lo. 1921. Págs. 101-102.
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53.5 – CARTA DO PRÍNCIPE D. PEDRO E O 
CONSELHO DE D. JOÃO VI  SOBRE A SEPARAÇÃO 

(19 JUNHO 1822)

Rio de Ja ne i ro, 19 de ju nho de 1822. 

Meu pai e meu se nhor, tive a hon ra e o pra zer de re ce ber de Vos sa
Ma jes ta de duas car tas, uma pelo Cos ta Cou to e ou tra pelo
Cham ber la in, em as qua is Vos sa Ma jes ta de me co mu ni ca va o

seu es ta do de sa ú de fí si ca, a qual eu es ti mo mais que nin guém, e em que me 
di zia – “Guia-te pe las cir cuns tân ci as com pru dên cia e ca u te la”. Esta re co -
men da ção é dig na de todo o ho mem, e mu i to mais de um pai a um fi lho e
de um rei a um sú di to que o ama e res pe i ta so bre ma ne i ra. 

Cir cuns tân ci as po lí ti cas do Bra sil fi ze ram que eu to mas se as
me di das que já par ti ci pei a Vos sa Ma jes ta de; ou tras mais ur gen tes for ça ram-me 
por amor à na ção, a Vos sa Ma jes ta de e ao Bra sil a to mar as que Vos sa Ma jes -
ta de verá dos pa péis ofi ci a is que so men te a Vos sa Ma jes ta de re me to. Por eles
verá Vos sa Ma jes ta de o amor que os bra si le i ros hon ra dos lhes con sa gram à
sua sa gra da e in vi o lá vel pes soa e ao Bra sil, que a pro vi dên cia di vi na lhes
deu em sor te li vre e que não quer ser es cra vo de luso-es pa nhóis, qua is os
in fa mes dés po tas (cons ti tu ci o na is in no mi ne) des sas fac ci o sas, hor ro ro sas e
pes tí fe ras cor tes. 

O Bra sil, se nhor, ama a Vos sa Ma jes ta de, re co nhe ce-o e sem pre o 
re co nhe ceu como seu rei; foi sec tá rio das mal di tas cor tes, por des gra ça ou
fe li ci da de (pro ble ma di fí cil de de ci dir-se), hoje, não só abo mi na e de tes ta
es sas, mas não lhes obe de ce nem obe de ce rá mais, nem eu con sen ti ria tal, o
que não é pre ci so, por que de todo não que rem se não as leis da sua Assem -
bléia Ge ral Cons ti tu in te e Le gis la ti va, cri a da por sua li vre von ta de para lhes 
fa zer uma Cons ti tu i ção que os fe li ci te in eter num se pos sí vel for. 

Eu ain da me lem bro, e me lem bra rei sem pre, do que Vos sa
Ma jes ta de me dis se an tes de par tir dois dias, no seu quar to: (Pe dro, se o Bra sil
se se pa rar an tes seja para ti que me hás de res pe i tar do que para al gum des ses



aven tu re i ros). Foi che ga do o mo men to da qua se se pa ra ção, e es tri ba do eu
nas elo qüen tes e sin ge las pa la vras ex pres sa das por Vos sa Ma jes ta de, te nho
mar cha do adi an te do Bra sil, que tan to me tem hon ra do. 

Per nam bu co pro cla mou-me prín ci pe re gen te sem res tri ção
al gu ma no Po der Exe cu ti vo, aqui cons ta-me que que rem acla mar a Vos sa
Ma jes ta de Impe ra dor do re i no uni do e a mim rei do Bra sil. Eu, se nhor, se
isso acon te cer, re ce be rei as acla ma ções, por que me não hei de opor à von tade 
do povo a pon to de re tro gra dar, mas sem pre, se me de i xa rem, hei de
pedir li cen ça a Vos sa Ma jes ta de para ace i tar, por que eu sou bom fi lho e fiel
sú di to. Ain da que isto acon te ça, o que es pe ro que não, con te Vos sa Ma jes tade
que eu se rei rei do Bra sil, mas tam bém go za rei a hon ra de ser de Vos sa
Majes ta de sú di to, ain da que em par ti cu lar seja, para mos trar a Vos sa Majes ta de 
a mi nha con si de ra ção, gra ti dão e amor fi li al tri bu ta do li vre men te. 

Vos sa Ma jes ta de, que é rei há tan tos anos, co nhe ce rá mu i to bem 
as di fe ren tes si tu a ções e cir cuns tân ci as de cada país, por isso Vos sa Ma jes -
ta de igual men te co nhe ce rá que os Esta dos in de pen den tes (digo os que
nada ca re cem como o Bra sil) nun ca são os que se unem aos ne ces si ta dos e
de pen den tes; Por tu gal é hoje em dia um Esta do de quar ta or dem e ne ces -
si ta do, por con se qüên cia de pen den te; o Bra sil é de pri me i ra e in de pen den te,
ar güi que a união sem pre é pro cu ra da pe los ne ces si ta dos e de pen den te,
ergo a união dos dois he mis fé ri os deve ser (para po der du rar) de Por tu gal
com o Bra sil e não des te com aque le, que é ne ces si ta do e de pen den te. Uma 
vez que o Bra sil todo está per su a di do des ta ver da de eter na, a se pa ra ção
do Bra sil é ine vi tá vel, a Por tu gal não bus car to dos os me i os de con ci li ar
com ele por to das as for mas. 

Peço a Vos sa Ma jes ta de que de i xe vir o mano Mi guel para cá seja
como for, por que ele é aqui mu i to es ti ma do e os bra si le i ros o que rem ao pé
de mim para me aju dar a ser vir ao Bra sil, e a seu tem po ca sar com a mi nha
lin da fi lha Ma ria. Espe ro que Vos sa Ma jes ta de lhe dê li cen ça, não que i ra lhe 
cor tar a sua for tu na fu tu ra, quan do Vos sa Ma jes ta de, como pai, deve por
obri ga ção cris tã con tri bu ir com to das as suas for ças para a fe li ci da de de
seus fi lhos. Vos sa Ma jes ta de co nhe ce a ra zão, há de con ce der-lhe a li cen ça
que eu e o Bra sil tão en ca re ci da men te pe di mos pelo que há de mais sa gra do. 

Como fi lho res pe i to so e sú di to cons ti tu ci o nal, cum pre-me di zer
sem pre a meu rei e meu pai aque la ver da de, que de mim é in se pa rá vel; se
abu sei peço per dão, mas cre io que fa lar a ver da de nun ca é abu so, an tes, é
obri ga ção e vir tu de ain da quan do ela for pro cla ma da e con tra o pró prio
suje i to ou pes soa de alto co tur no. 

As mi nhas car tas an te ri o res a esta, como ha vi am de apa re cer a
quem ata ca do a Deus e a Vos sa Ma jes ta de, e ten di am a fe li ci tar a na ção
toda, ha vi am mis ter se rem mu i to for tes; mas Vos sa Ma jes ta de, co nhe ce dor
da ver da de e aman te dela, sa be ria des cul par o meu atre vi men to de me ser vir 

Tex tos Po lí ti cos  da His tó ria do Bra sil  609



de car tas de Vos sa Ma jes ta de para ata car ata can tes, per dão peço e de cer to
al can ço. 

Dou par te a Vos sa Ma jes ta de que as mi nhas fi lhas es tão boas (da 
Ma ria re me to um re tra to tal qual ela) e a prin ce sa está tam bém boa e já com 
uma fal ta de doze dias nes te mês e pa re ce-me não ser fal sa. 

Re me to no meio dos pa péis um fi gu ri no a ca va lo da Gu ar da de
Hon ra, for ma da vo lun ta ri a men te pe los pa u lis tas mais dis tin tos da pro vín cia
e em que tem en tra do tam bém des ta pro vín cia: os de São Pa u lo têm na
cor re ia da ca nha nha SP e os do Rio de Ja ne i ro RJ. 

Te nho a hon ra de pro tes tar no va men te a Vos sa Ma jes ta de os
meus sen ti men tos de amor, res pe i to, sub mis são de fi lho para um pai ca ri -
nho so e de sú di to para um rei jus to. 

Deus guar de a pre ci o sa vida e sa ú de de Vos sa Ma jes ta de como
to dos os bons por tu gue ses, e mor men te nós bra si le i ros o ha ve mos mis ter. 

Sou de Vos sa Ma jes ta de sú di to fiel e fi lho obe di en tís si mo que
lhe be i ja a sua real mão – Pe dro. 

Ilmo. e exmo.– Sr. – Sua Ma jes ta de, fir me na re so lu ção de sus ten -
tar o sis te ma consti tu ci o nal que fe liz men te nos rege e que de todo o seu
co ra ção ju rou man ter; e dan do con ti nu a men te não equi vo cas pro vas da
sua boa fé, sin ce ri da de e fran que za com que abra çou a nova or dem de co i sas, 
man da re me ter a V. Ex.ª para se rem pre sen tes ao so be ra no Con gres so to das
as car tas que on tem re ce beu de Sua Alte za Real, o prín ci pe D. Pe dro, as ins -
truções para a ele i ção de de pu ta dos das pro vín ci as do Bra sil, e os mais
pa péis e pe ças que as acom pa nham. Man da, ou tros sim, Sua Ma jes ta de
declarar ao mes mo so be ra no Con gres so ha ver equi vo ca ção nas ex pres -
sões su bli nha das da car ta de 19 de ju nho des te ano, em que S. A. Real alude 
às con ver sas que tivera com seu au gus to pai. 

Deus guar de a V. Ex.ª, Pa lá cio de Qu e luz, 26 de agos to de 1822 –
Ilmo. e Exmo. Sr. João Ba tis ta Fil gue i ras – José da Sil va Car va lho. (Na mar gem)
– Em ses são de 26 de agos to de 1822. Fo ram li dos e se man dou que fos sem
res ti tu í dos os ori gi na is, fi can do có pia para se im pri mir tudo e re me ta-se
aque la à Co mis são dos Ne gó ci os Po lí ti cos do Bra sil. 

Extra í do de Do cu men tos para a His tó ria das Cor tes Ge ra is da Na ção por tu gue sa. Câ ma ra dos De pu -
ta dos. Tomo I (1820-1825), Lis boa, Impren sa Na ci o nal, 1883. Págs. 358-360.
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53.6 – CASSAÇÃO DO GOVERNO DA PROVÍNCIA DE
SÃO PAULO E NOMEAÇÃO DE UM GOVERNO

PROVISÓRIO – DECRETO DO PRÍNCIPE REGENTE 
(25 JUNHO 1822)

Sen do o pri me i ro dos meus mais sa gra dos de ve res vi gi ar so bre a sal -
va ção do Esta do, união e tran qüi li da de dos po vos que me fo ram
con fi a dos, como re gen te e de fen sor per pé tuo do re i no do Bra sil não

me po dia ser in di fe ren te o modo ile gal e fac ci o so com que os cha ma dos
povo e tro pa da ci da de de São Pa u lo, ins ti ga dos por al guns de sor ga ni za -
do res e re bel des, que por des gra ça da pro vín cia se acham en tre os mem bros 
do seu atu al go ver no, se tem ul ti ma men te com por ta do; que ren do, pois, dar
pron to re mé dio a tais de sor dens e aten ta dos que di a ri a men te vão cres cen do,
hei por bem cas sar o pre sen te go ver no e or de nar que os ele i to res de pa ró -
qui as, con vo ca dos nas ca be ças dos dis tri tos se gun do o meu De cre to de 3 do
cor ren te e ins tru ções a ele ane xas, de po is de pro ce de rem a no me a ção dos
de pu ta dos para a Assem bléia Ge ral Cons ti tu in te e Le gis la ti va des te re i no
do Bra sil, pas sem ime di a ta men te a no me ar um Go ver no Pro vi só rio le gí ti -
mo com pos to de um pre si den te, um se cre tá rio e cin co mem bros, cuja apu -
ra ção se fará pelo mes mo mé to do com que se de vem apu rar a no me a ção
dos de pu ta dos para a Assem bléia Ge ral na Câ ma ra da ca pi tal, a qual pas sa -
rá logo a dar-lhe pos se. A este novo Go ver no Pro vi só rio as sim no me a do e
ins ta la do fica com pe tin do toda a au to ri da de e ju ris di ção, que exer ce rá
se gun do as leis exis ten tes na par te ci vil, eco nô mi ca, ad mi nis tra ti va e po li ci al,
como uma de le ga ção do meu Po der Exe cu ti vo. As au to ri da des a quem
com pe tir a exe cu ção des te de cre to o te nham as sim en ten di do e fa çam cum prir 
de ba i xo da sua ma i or res pon sa bi li da de. 

Paço, 25 de ju nho de 1822. 

Com a ru bri ca de Sua Alte za Real o prín ci pe re gen te
José Bo ni fá cio de Andra da e Sil va

Extra í do de Co le ção das Leis do Impé rio do Bra sil de 1822. Par te I. Pág. 25.
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53.7 – PARTICIPAÇÃO AO PRÍNCIPE REGENTE DO
DECRETO DAS CORTES ANULANDO O CONSELHO DE

PROCURADORES-GERAIS – CARTA RÉGIA DE 
D. JOÃO VI (1º AGOSTO 1822)

Prín ci pe real, Dom Pe dro de Alcân ta ra, meu so bre to dos mu i to ama do 
e pre za do fi lho; eu el-rei vos en vio mu i to sa u dar como àque le que
mu i to amo e pre zo. Ha ven do as Cor tes Ge ra is e Extra or di ná ri as da

na ção por tu gue sa por De cre to de vin te e três de ju lho do cor ren te ano,
decla ra do nulo, írri to, e de ne nhum efe i to o De cre to de de zes se is de fe ve re i ro 
do pre sen te ano, pelo qual o go ver no do Rio de Ja ne i ro con vo ca va um con -
se lho de pro cu ra do res das pro vín ci as do Bra sil, e por tan to ine xe qüí vel o
mes mo de cre to, de ven do ser logo sus pen sa a sua exe cu ção em qual quer
par te onde se haja prin ci pi a do, vos man do par ti ci par o seu con tex to, para
que as sim o te nha is en ten di do, o fa ça is exe cu tar com aque la exa ção e
brevida de que de vós es pe ro. Escri ta no Pa lá cio de Qu e luz, em o pri me i ro
de agos to de mil oi to cen tos e vinte e dois. 

Rei
Fili pe Fer re i ra de Ara ú jo e Cas tro 

Para o Prín ci pe Real Dom Pe dro de Alcân ta ra

Extra í do do Arqui vo Na ci o nal. Se ção His tó ri ca. Có di ce 907.
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53.8 – DETERMINAÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DOS MOTIVOS
DA AUSÊNCIA DOS DEPUTADOS DE  MINAS GERAIS ÀS

CORTES – CARTA RÉGIA DE D. JOÃO VI (1º AGOSTO 1822)

Prín ci pe real, Dom Pe dro de Alcân ta ra, meu so bre to dos mu i to ama do 
e pre za do fi lho, eu, el-rei vos en vio mu i to sa u dar como aque le que
mu i to amo e pre zo. Ha ven do as Cor tes Ge ra is e Extra or di ná ri as da

na ção por tu gue sa or de na do por sua re so lu ção de vin te e três de ju lho do
corren te ano, que se faça logo pro ce der à in for ma ção su má ria so bre os
moti vos pe los qua is os de pu ta dos de Mi nas Ge ra is e de di ver sas ou tras
pro vín ci as de ul tra mar não têm vin do to mar as sen to no so be ra no Con gresso, 
man do que sem per da de tem po fa ça is pro ce der à so bre di ta in for ma ção
sumária. O que vos par ti ci po para que as sim o te nha is en ten dido, e o fa ça is 
exe cu tar com a exa ção e bre vi da de que de vós es pe ro. Escri ta no Pa lá cio
de Qu e luz em o pri me i ro de agos to de mil oi to cen tos e vin te e dois. 

Rei
Fili pe Fer re i ra de Ara ú jo e Cas tro 

Extra í do do Arqui vo Na ci o nal, Se ção His tó ri ca. Có di ce 907.
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53.9 – DISPOSIÇÕES DE LISBOA PARA A
 PERMANÊNCIA DO PRÍNCIPE NO RIO DE JANEIRO,

 A INSTALAÇÃO DAS JUNTAS GOVERNAMENTAIS NAS
PROVÍNCIAS E A NOMEAÇÃO DE MINISTROS PARA O

BRASIL – CARTA RÉGIA DE D. JOÃO VI 
(1º AGOSTO 1822)

Prínci pe real Dom Pe dro de Alcân ta ra, meu so bre to dos mu i to amado 
e pre za do fi lho eu, el-rei, vos en vio mu i to sa u dar, como aque le que
mu i to amo e pre zo. Ten do as Cor tes Ge ra is Extra or di ná ri as e Cons -

ti tu in tes da na ção por tu gue sa de cre ta do em aten ção ao es ta do po lí ti co em
que atu al men te se acham as pro vín ci as me ri di o na is do Bra sil, 1º Que a vos -
sa re si dên cia no Rio de Ja ne i ro con ti nua até a pu bli ca ção da Cons ti tu i ção
Po lí ti ca da Mo nar quia por tu gue sa; go ver na rá en tre tan to com su je i ção a
mim e às cor tes, as pro vín ci as que atu al men te go ver na is, e vos obe de cem;
que igual men te se jam no me a dos por mim os se cre tá ri os de Esta do, em cujo
conse lho se to ma rão to das as re so lu ções e que o mi nis tro da com pe ten te
repar ti ção as si ne não só to das as de ci sões, mas tam bém a cor res pon dên cia
ofi ci al, ain da que vier di ri gi da às cor tes ou a mim. Fi can do des ta ma ne i ra
sus pen sa a re so lu ção de vin te e nove de se tem bro de mil oi to cen tos e vin te
e um, pela qual as cor tes man da ram res pe i to sa men te par ti ci par-lhe que o
vosso re gres so para Por tu gal de ve ria ve ri fi car-se quan to an tes. 2º Que
se jam convoca das e ins ta la das jun tas pro vin ci a is de go ver no, em con for mi -
da de do De cre to de vin te e nove de se tem bro de mil oi to cen tos e vin te e
um, em to das as pro vín ci as em que ele não es ti ver ain da fi el men te exe cu ta do.
Man do que, em con for mi da de do re fe ri do De cre to, da ta do em vinte e três
de ju lho pró xi mo pas sa do e man da do cum prir pela mi nha car ta de lei de
vin te e qua tro do mes mo mês, con ti nu e is a vos sa re si dên cia nes sa ci da de,
igual men te vos parti ci po que te nho no me a do para se cre tá rio de Esta do
dos Ne gó ci os do re i no e Jus ti ça no Bra sil o de sembar ga dor Se bas tião Luís
Ti no co da Sil va; dos Ne gó ci os da Fa zen da o dou tor Ma ri a no José Pe re i ra;
dos Ne gó ci os da Gu er ra o te nen te-general Ma nu el Mar tins do Cou to Reis; e 



dos Ne gó ci os da Ma ri nha, o vi ce-almirante José Ma ria de Alme i da; e vos
ordeno que, fi can do na in te li gên cia do dis pos to no so bre di to de cre to o
façais exe cu tar com aque la exa ção, e bre vi da de que de ve is, e eu de vós espero.
Escri to no Pa lá cio de Qu e luz em o pri me i ro de agos to de mil oitocen tos e
vin te e dois. 

Rei.
Fili pe Fe rre i ra de Ara ú jo e Cas tro

Extra í do do Arqui vo Na ci o nal, Se ção His tó ri ca. Có di ce 907.
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53.10 – DEFESA DO BRASIL ANTE POSSÍVEIS ATAQUES
DE TROPAS VINDAS DE PORTUGAL – DECRETO DO

PRÍNCIPE REGENTE (1º AGOSTO 1822)

Ha ven do-me sido con fe ri do pe los hon ra dos ha bi tan tes do re i no
do Brasil le gal men te re pre sen ta dos o car go de re gen te des te vas to 
re i no, o qual as cor tes de Por tu gal sem au to ri da de, por se não

acha rem ne las pre sen tes to dos os de pu ta dos do Bra sil, me queri am des po jar, 
afim de re co lo ni za rem este re i no, ten ta ti va que hor ro ri za aos mesmos
mons tros, e que será di fí cil de con se guir em po vos cujo amor da li ber da de
cons ti tu ci o nal, e vonta de de pos sui-la é a mes ma: não con ten te ain da o povo 
com esta ge ne ro sa dá di va que me fez, ain da me hon rou mais com o sem pre
para mim pre za do tí tu lo de de fen sor per pé tuo do re i no do Bra sil: cum -
pre-me, aten tar to das es tas cir cuns tân ci as, e além dis to pelo meu amor,
reconhe ci men to e obri ga ção de de fen sor pres tar-me com to das as mi nhas
for ças fí si cas e mo ra is, como já por ve zes te nho mos tra do e con ti nu a rei a
mos trar-me para sal var aque la par te da na ção a mim confiada, a qual só será 
re co lo ni za da e es cra vi za da de po is de eu não ter: e como já o Bra sil te nha
pro cla ma do sua in de pen dên cia po lí ti ca-constitucional, e pelo voto unâ ni me 
eu con vo cas se pelo meu real De cre to de 13 de ju nho do cor ren te ano uma
Assem bléia Ge ral Cons ti tu in te e Le gis la ti va, não ten do esta von ta de sido
ex pres sa da por clu bes fac ci o sos, como em Por tu gal acon te ceu di zen do que
que ri am sal var a pá tria, quan do o pla no era e é ven der Por tu gal à Espa nha,
recolo ni zan do pri me i ro o Bra sil para am bos jun tos lhe se rem en tre gues:
estan do já em Lis boa pre pa ran do-se tro pas como se de ci diu na Ses são 375ª
das cor tes de Por tu gal para po rem em prá ti ca este pro je to que ca u sa rá
espan to ao mun do in te i ro: como esta re solução não te nha sido to ma da pelo 
Po der Exe cu ti vo, como é ex pres sa men te de cla ra do pelo ar ti go 36 das ba ses 
da Cons ti tu i ção de Por tu gal e Algar ves: e ain da m.memo que fos se hei por
bem, ten do ou vi do o meu con se lhe i ro de Esta do, de cre tar o se guin te: 



1º Con si de rar Sua Ma jes ta de el-rei o se nhor Dom João Sex to =
ia car ce re cons ti tu tus = vis to não ter aque la li ber da de de ação que é dada ao
Po der Exe cu ti vo, 

2º De cla rar ini mi gas to das e qua is quer tro pas que de Por tu gal,
ou de ou tra qual quer par te fo rem manda das ao Bra sil seja para que fim for, 
as sim como as tri pu la ções e guar ni ções dos na vi os em que vi e rem. 

3º Que logo que che ga rem se pro vam do ne ces sá rio, fi can do
pre sos a bor do e sem co mu ni ca ção al gu ma afim de que ime di a ta men te
pro vi dos re gres sem. 

4º Que no caso de que re rem de sem bar car se lhe opo nham to das
as for ças, bus can do in cen di ar os na vi os e me ter a pi que as lan chas em que
qui se rem de sem bar car. 

5º Que, se ape sar de to dos es ses es for ços (por que fi ca rão res pon -
sá ve is, não o fa zen do to das as au to ri da des a quem eles com pe ti rem) as
tro pas de sem bar ca rem; to dos os ha bi tan tes se re ti ra rão ao cen tro e a tro pa
fará guer ra de ca ça do res a mais de sa pi e da da pos sí vel, não lhe ofe re cen do
oca sião de com ba te, ex ce to quan do não pos sa de i xar de ser; não lhe de i -
xan do fi car man ti men to al gum nem con sen tin do que ele seja man da do e
não dan do quar tel a nin guém. 

6º Que to das as au to ri da des a quem com pe tir a for ti fi ca ção dos
por tos do Bra sil, se rão obri ga das a fa zê-las, de ba i xo da mais res tri ta res pon -
sa bi li da de, logo que re ce be rem o pre sen te de cre to. 

7º Que se por aca so nas mais pro vín ci as do Bra sil não hou ver o
ne ces sá rio para as di tas for ti fi ca ções, as mes mas au to ri da des a quem es tão a
car go re pre sen tem pe las re par ti ções competen tes para esta cor te ou para a
pro vín cia mais vi zi nha que será obri ga da a dar-lhes o que for pre ci so para o 
bom de sem pe nho de uma tão in te res san te co mis são. 

As au to ri da des a quem com pe tir a exe cu ção des te de cre to fi ca rão
res pon sá ve is pela me nor fa lên cia, sen do re pu ta das cri mi no sas de lesa na ção
se o não cum pri rem li te ral men te. 

Pa re cer de Jo a quim Gon çal ves Ledo

A se gu ran ça do Bra sil de pen de da sua de fe sa in ter na e ex ter na.
A de fe sa in ter na nasce das ar mas, da po lí cia, da união das pro vín ci as, e
con so li da ção da opi nião. A ex ter na pro ce de da Ma ri nha, e das na ções
estran ge i ras, for man do com elas bem en ten di dos tra ta dos. Pou cas co i sas
di re mos a este respe i to, por que os vo tos que nos tem pre ce di do exa u ri rão a 
ma té ria. 

A de fe sa que pro ce de das ar mas; ela está con fi a da a mãos mu i to
hábe is, e por isso re lem bra mos – que é mis ter com ple tar, e con ser var em
rigo ro sa dis ci pli na os atu a is, e só es ses, cor pos de li nha, e de mar car-lhes os
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lu ga res em que de vem re cru tar para con ser va rem a sua ín te gra. Ha ven do
no Bra sil um gran de hor ror ao ser vi ço de li nha, que nas ce das nos sas idéi as
de ódio à es cra vi dão, e da com pa ra ção dos pou cos ven ci men tos com as pro -
por ções que o país ofe re ce para o es ta be le ci men to de for tu nas, ou co mo di -
da des de vida, há con tu do gran de amor às far das. Ti re mos pois um par ti do
dis to, au men tan do, re cru tan do (sem ex ce ções odi o sas), e bem re gu lan do as
mi lí ci as. Nós te mos o exem plo da sua uti li da de na Amé ri ca do Nor te; um
Exer ci to, diz o Ba rão de Bul fi eld, for ma-se em 3 me ses: as Mi lí ci as do Bra sil
tran qüi las em suas ca sas, sem pre te rão mais de 3 me ses para exer ci ta rem-se 
e fa zer face às tro pas da Eu ro pa. Jul go po rém ne ces sá rio for mar-se um cor po
de ar tilharia de li nha de pre tos for ros, o qual além de po der ser vir para em -
bar que, pro du zi rá o efe i to de ser mais nu me ro so o cor po de Hen ri que. 

As cam pi nas de Mon te vi déu pro vam so be ja men te que es tes
homens são tão bem ami gos da gló ria, e de fen so res da hon ra. 

Tão bem cha ma mos à con si de ra ção de V. A. R. (e isto con tri bu i rá 
mu i to) para o com ple to dos cor pos de li nha) que se for me uma ca i xa para a
al for ria.

Extra í do de Leis do Bra sil de 1822. Pág. 36.
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53.11 – MANIFESTO DO PRÍNCIPE REGENTE AOS
BRASILEIROS SOBRE OS CONFLITOS COM PORTUGAL E A

EXPECTATIVA DE INDEPENDÊNCIA 
(1º AGOSTO 1822)

Escla re ce os po vos do Bra sil das ca u sas
da guer ra tra va da con tra o go ver no de
Por tu gal.

Bra si le i ros, está aca ba do o tem po de en ga nar os ho mens. Os go ver nos,
que ain da que rem fun dar o seu po der so bre a pre ten di da ig no -
rân cia dos po vos, ou so bre an ti gos er ros, e abu sos, têm de ver o

co los so da sua gran de za tom bar da frá gil base, so bre que se er gue ra ou tro ra. 
Foi, por as sim o não pen sa rem que as cor tes de Lis boa for ça ram as pro vín ci as
do sul do Bra sil a sa cu dir o jugo, que lhes pre pa ra vam: foi por as sim pen sar
que eu ago ra já vejo re u ni do todo o Bra sil em tor no de mim; re que ren do-me a
de fe sa de seus di re i tos, e a man ten ça da sua li ber da de, e in de pen dên cia.
Cum pre por tan to, ó bra si le i ros, que eu vos diga a ver da de; ouvi-me, pois.

O Con gres so de Lis boa ar ro gan do-se o di re i to ti râ ni co de im por 
ao Bra sil um ar ti go de nova cren ça, fir ma do em um ju ra men to par ci al, e
pro mis só rio, e que de ne nhum modo po dia en vol ver a apro va ção da pró pria 
ru í na, o com pe liu a exa mi nar aque les pre ten di dos tí tu los, e a co nhe cer a
in jus ti ça de tão de sa vi sa das pre ten sões. Este exa me, que a ra zão in sul ta da
acon se lha va e re que ria, fez co nhe cer aos bra si le i ros que Por tu gal, des tru in do
to das as for mas es ta be le ci das, mu dan do to das as an ti gas e res pe i tá ve is
ins ti tu i ções da Mo nar quia, cor ren do a es pon ja de lu di bri o so es que ci men to
por to das as suas re la ções, e re cons ti tu in do-se no va men te, não po dia com -
pul sá-las a ace i tar um sis te ma de son ro so, e avil ta dor sem aten tar con tra
aque les mes mos prin cí pi os, em que fun da ra a sua re vo lu ção e o di re i to de
mu dar as suas ins ti tu i ções po lí ti cas, em des tru ir es sas ba ses, que es ta be le ce ram
seus no vos di re i tos, nos di re i tos ina li e ná ve is dos po vos, sem atro pe lar a



mar cha da ra zão e da jus ti ça, que de ri vam suas leis da mes ma na tu re za das
co i sas, e nun ca dos ca pri chos par ti cu la res dos ho mens.

Então as pro vín ci as me ri di o na is do Bra sil, co li gan do-se en tre si e 
toman do a ati tu de ma jes to sa de um povo, que re co nhe ce en tre os seus
dire i tos os da liber da de e da pró pria fe li ci da de, lan ça ram os olhos so bre
mim, o fi lho do seu rei e seu ami go, que, en ca ran do no seu verda de i ro pon -
to de vis ta esta tão rica e gran de por ção do nos so glo bo, que, co nhe cen do
os ta len tos dos seus ha bi tan tes, e os re cur sos imen sos do seu solo, via com
dor a mar cha de so ri en ta da e ti râ ni ca dos que tão fal sa, e pre ma tu ra men te
ha vi am to ma do os no mes de pais da pá tria, sal tan do de re pre sen tan tes do
povo de Por tu gal a so be ra nos de toda a vas ta Mo nar quia por tuguesa. Jul -
guei en tão in dig no de mim e do gran de rei, de quem sou fi lho e de le ga do,
o des pre zar os vo tos de sú di tos tão fiéis; que, so pe an do tal vez de se jos, e
propen sões re pu bli ca nas, des pre za ram exem plos fas ci nan tes de al guns
povos vi zi nhos, e de po si ta ram em mim to das as suas es pe ran ças, sal van do 
des te modo a re a le za nes te gran de con ti nen te ame ri ca no, e os re co nhe ci dos 
di re i tos da au gus ta Casa de Bra gan ça.

Ace di a seus ge ne ro sos e sin ce ros vo tos e con ser vei-me no Bra sil; 
dan do par te des ta mi nha fir me re so lu ção ao nos so bom rei, per su a di do,
que este pas so de ve rá ser para as cor tes de Lis boa o ter mô me tro das dis po -
si ções do Bra sil, da sua bem sen ti da dig ni da de, e da nova ele va ção de seus
sen ti men tos, e que os fa ria pa rar na car re i ra co me ça da, e en trar no tri lho da
jus ti ça, de que se ti nham des vi a do. Assim man da va a ra zão; mas as vis tas
ver ti gi no sas do ego ís mo con ti nu a ram a su fo car os seus bra dos, e pre ce i tos,
e a dis cór dia apon tou-lhes no vas tra mas: su bi ram en tão de pon to, como era 
de se es pe rar, o res sen ti men to, e a in dig na ção das provín ci as co li ga das: e,
senti men tos con ver gi am em um só pon to, e para um só fim. Sem o es tré pi to
das ar mas, sem as vo ze ri as da anar quia, re que re ram-me elas, como ao
garante da sua pre ci o sa li ber da de, hon ra na ci o nal, a pron ta ins ta la ção de
uma Assem bléia Ge ral Cons ti tu in te, e le gis la ti va no Bra sil. De se ja ra eu
po der alon gar este mo men to para ver se o de va ne io das cor tes de Lisboa
cedia às vo zes da ra zão, e da jus ti ça, e a seus pró pri os in te res ses; mas a
or dem por elas su ge ri da, e trans mi ti da aos côn su les por tu gue ses, de pro i bir
os des pa chos de pe tre chos, e muni ções para o Bra sil, era um si nal de guer ra, 
e um co me ço real de hos ti li da des.

Exi gia, pois, este re i no, que já me ti nha de cla ra do seu de fen sor
per pé tuo, que deu pro ves se do modo mais enér gi co, e pron to à sua se gu -
rança, hon ra, e pros pe ri da de. Se eu fra que as se na mi nha re so lu ção atra i çoava
por um lado mi nhas sa gra das pro mes sas, e por ou tro quem po de ria sobres tar
os ma les da anar quia, a des mem bra ção das suas pro vín ci as, e os fu ro res
da de mo cra cia? Que luta por fi o sa en tre os par ti dos en car ni ça dos, en tre
mil su ces si vas, e en con tra das fac ções? A quem fi ca ri am per ten cen do o
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ouro, e os di a man tes das nos sas ines go tá ve is mi nas; es tes rios ca u da lo sos,
que fa zem a for ça dos es ta dos esta fer ti li da de pro di gi o sa, fon te ine xa u rí -
vel de ri que zas, e de pros pe ri da de? Quem acal ma ria tan tos par ti dos dis si -
den tes, quem ci vi li za ria a nos sa po vo a ção dis se mi na da, e par ti da por tan -
tos rios, que são ma res? Quem iria pro cu rar os nos sos ín di os no cen tro de
suas ma tas im pe ne trá ve is atra vés de mon ta nhas al tís si mas, e ina ces sí ve is? 
De cer to, bra si le i ros, la ce ra va-se o Bra sil; esta gran de peça da be néfica na tu -
reza, que faz in ve ja, e a ad mi ra ção das na ções do mun do; e as vis tas
benfa ze jas da pro vi dên cia se des tru íam, ou, pelo me nos, se re tar da vam
por lon gos anos. 

Eu fora res pon sá vel por to dos es tes ma les, pelo san gue, que ia
der ra mar-se e pe las ví ti mas, que in fa livel men te se ri am sa cri fi ca das às pa i -
xões, e os in te res ses par ti cu la res: re sol vi-me por tan to. To mei o par ti do que
os po vos de se ja vam, e man dei con vo car a as sem bléia do Bra sil, a fim de
cimen tar a in de pen dên cia po lí ti ca des te re i no, sem rom per con tu do os
víncu los da fra ter ni da de por tu gue sa; har mo ni zan do-se com de co ro e jus ti ça
todo o re i no uni do de Por tu gal, Bra sil e Algar ves, e con ser van do-se de ba i xo 
do mes mo che fe duas fa mí li as, se pa radas por imen sos ma res, que só podem
vi ver re u ni das pe los vín cu los da igual da de de di re i tos, e re cí pro cos in te -
res ses.

Bra si le i ros! Para vós não é pre ci so re cor dar to dos os ma les, a que
es tá ve is su je i tos, e que vos im pe li ram à re pre sen ta ção, que me fez a Câ ma ra,
e povo des ta ci da de no dia 23 de maio, que mo ti vou o meu real de cre to de
3 de ju nho do cor ren te ano; mas o res pe i to, que de ve mos ao gê ne ro
humano exi ge que de mos as ra zões da vos sa jus ti ça, e do meu com por ta -
men to. A his tó ria dos fe i tos do Con gres so de Lis boa a res pe i to do Bra sil, é
uma his tó ria de en fi a das in jus ti ças, e sem ra zões, sem fins eram pa ra li sar a
pros pe ri da de do Bra sil, con su mir toda a sua vi ta li da de, e re du zi-lo a tal ina -
ni ção e fra que za, que tor nas se in fa lí vel a sua ru í na e es cra vi dão. Para que o
mundo se con ven ça do que digo, en tre mos na sim ples ex po si ção dos
seguin tes fa tos: 

Le gis lou o Con gres so de Lis boa so bre o Bra sil sem es pe rar pe los
seus re pre sen tan tes, pos ter gan do as sim a so be ra nia da ma i o ri da de da na ção;

Ne gou-lhe uma de le ga ção do Po der Exe cu ti vo, de que tan to pre ci -
sa va para de sen vol ver to das as for ças da sua vi ri li da de, vis ta a gran de dis -
tân cia, que o se pa ra va de Por tu gal, de i xan do-o as sim sem leis apro pri a das ao 
seu cli ma, e cir cuns tân ci as lo ca is, sem pron tos re cur sos às suas ne ces si da des;

Re cu sou-lhe um cen tro de união, e de for ça para de bi li tar, in ci -
tan do pre vi a men te as suas pro vín ci as a des pe ga rem-se da que le, que já
den tro de si ti nham fe liz men te;
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De cre tou-lhe go ver nos sem es ta bi li da de, e sem nexo, com três
cen tros de ati vi da des di fe ren tes, in su bor di na dos, ri va is e con tra di tó ri os,
destruin do as sim a sua ca te go ria de re i no, alu in do as sim as ba ses da sua
futura gran de za, e pros pe ri da de, e só de i xan do-lhe to dos os ele men tos da
de sor dem e da anar quia;

Exclu iu de fato os bra si le i ros de to dos os em pre gos ho no rí fi cos, e
encheu vos sas ci da des de ba i o ne tas eu ro péi as, co man da das por che fes
fo raste i ros, cru éis e imo ra is.

Re ce beu com en tu si as mo, e pro di ga li zou lou vo res a to dos es ses
mons tros, que abri ram cha gas do lo ro sas nos vos sos co ra ções, ou pro me te -
ram não ces sar de as abrir;

Lan çou mãos rou ba do ras aos re cur sos apli ca dos ao Ban co do Bra -
sil, so bre car re ga do de uma dí vi da enor me na ci o nal, de que nun ca se ocu pou o
Con gres so, quan do o cré di to des te ban co es ta va en la ça do como o cré di to
pú blico do Bra sil, e com a sua pros pe ri da de;

Ne go ci a va com as na ções es tra nhas a ali e na ção de por ções do
vos so ter ri tó rio para vos en fra que cer e es cra vi zar;

De sar ma va vos sas for ta le zas, des pia vos sos ar se na is, de i xa va
in de fe sos vos sos por tos, cha man do aos de Por tu gal toda a vos sa Ma ri nha;
es go ta va vos sos te sou ros com sa ques re pe ti dos para des pe sa de tro pas, que 
vi nham sem pe di men to vos so, para ver te rem o vos so sa gue, e des tru ir vos,
ao mes mo tem po que vos pro i bia a in tro du ção de ar mas e mu ni ções es tran -
ge i ras, com que pu dés se is ar mar vos sos bra ços vin ga do res, e sus ten tar a vos sa 
li ber da de;

Apre sen tou um pro je to de re la ções co mer ci a is, que, sob fal sas
apa rên ci as de qui mé ri ca re ci pro ci dade, e igual da de, mo no po li za va vos sas
ri que zas, fe cha va vos sos por tos aos es tran ge i ros, e as sim des tru ía a vos sa
agri cul tu ra e in dús tria, e re du zia os ha bi tan tes do Bra sil ou tra vez ao es ta do 
de pu pi los e co lo nos;

Tra tou des de o prin cí pio, e tra ta ain da com in dig no avil ta men to, 
e des pre zo os re pre sen tan tes do Bra sil, quan do tem a co ra gem de pu nir
pe los seus di re i tos, e até (quem ou sa rá dizê-los!) vos ame a ça com li ber tar a
es cra va tu ra, e ar mar seus bra ços con tra seus pró pri os se nho res.

Para aca bar fi nal men te esta lon ga nar ra ção de hor ro ro sas in jus -
ti ças, quan do pela pri me i ra vez ou viu aque le con gres so as ex pres sões da
vos sa jus ta in dig na ção, do brou de es cár nio, e , ó bra si le i ros, que ren do des -
cul par seus aten ta dos com a vos sa von ta de, e con fi an ça.

A de le ga ção do Po der Exe cu ti vo, que o Con gres so re je i ta ra por
an ti-constitucional, ago ra já uma co mis são do selo des te Con gres so nô-la
ofe re ce, e com tal li be ra li da de, que, em vez de um cen tro do mes mo po der,
de que só pre ci sá ve is, vos que rem con ce der dois, e mais. Que ge ne ro si da de
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ina u di ta! Mas quem não vê que isto só tem por fim des tru ir a vos sa for ça, e
in te gri da de, ar mar pro vín cia con tra pro vín cia e ir mãos con tra ir mãos?

Acor de mos pois, ge ne ro sos ha bi tan tes des te vas to e po de ro so
im pé rio, está dado o gran de pas so da vos sa in de pen dên cia, e fe li ci da de há
tan tos tem pos pre co ni za das pe los gran des po lí ti cos da Eu ro pa. Já sois um
povo so be ra no; já en tras te na gran de so ci e da de das na ções in de pen den tes, 
a que tí nhe is todo o di re i to. A hon ra, e dig ni da de na ci o nal, os de se jos de ser 
ven tu ro sos, a voz da mes ma na tu re za man dam que as co lô ni as de i xem de
ser co lô ni as, que che gam à sua vi ri li da de, e ain da que tra ta dos como co lô nia
não o ére is re al men te, e até por fim ére is um re i no. De ma is; o mes mo di re i to
que teve Por tu gal para des tru ir as suas ins ti tu i ções an ti gas, e cons ti tu ir-se
com mais ra zão o ten des vós, que ha bi ta is um vas to e gran di o so país, com
uma po vo a ção (bem que dis se mi na da) já ma i or que a de Por tu gal, e que irá
cres cen do com a ra pi dez com que caem pelo es pa ço os cor pos gra ves. Se
Por tu gal vos ne gar esse di re i to, re nun cia ele mes mo ao di re i to, que pôde
ale gar para ser re co nhe ci da a sua nova cons ti tu i ção pe las na ções es tran ge i ras,
as qua is en tão po de ri am ale gar mo ti vos jus tos para se in tro me te rem nos
seus ne gó ci os do més ti cos, e para vi o la rem os atri bu tos da so be ra nia, e in de -
pen dên cia das na ções.

Que vos res ta, pois, bra si le i ros? Res ta-vos re u nir-vos to dos em
in te res ses, em amor, em es pe ran ças; fa zer en trar a au gus ta as sem bléia do
Bra sil no exer cí cio das suas fun ções, para que ma ne an do o lema da ra zão o
pru dên cia, haja de evi tar os es co lhos, que nos ma res das revo lu ções apre -
sen tam des gra ça da men te Fran ça, Espa nha, e o mes mo Por tu gal; para que
mar que com mão segu ra e sá bia, a par ti lha dos po de res, e fir me o có di go
da vos sa le gis la ção na sã fi lo so fia, e o apli que às vos sas cir cuns tân ci as
pe culia res.

Não o du vi de is, bra si le i ros; vos sos re pre sen tan tes ocu pa dos não
de ven cer re ni tên ci as; mas de mar car di re i tos, sus ten ta rão os vos sos, cal ça dos 
aos pés, e desco nhe ci dos há três sé cu los: con sa gra rão os ver da de i ros prin -
cí pi os da mo nar quia re pre sen ta ti va bra si le i ra, de cla ran do rei des te belo
país o se nhor D. João VI, meu au gus to pai, de cujo amor es ta is al ta men te
possu í dos: cor ta rão to das as ca be ças à hi dra da anar quia, é à do des po tis mo;
im po rão a to dos os empre ga dos e fun ci o ná ri os pú bli cos a ne ces sá ria
respon sa bi li da de; e à von ta de le gí ti ma, e jus ta da na ção nun ca mais verá
tolhido a todo o ins tan te o seu vôo ma jes to so.

Fir mes no prin cí pio in va riá vel de não san ci o nar abu sos, don de a
cada pas so ger mi nam no vos abu sos, vos sos re pre sen tan tes es pa lha rão a
luz, e nova or dem no caos te ne bro so da Fa zen da Pú bli ca, da ad mi nis tra ção
eco nô mi ca, e das leis ci vis, e cri mi na is. Te rão o va lor de crer que idéi as úte is,
e ne ces sá ri as ao bem da nos sa es pé cie não são des ti na dos so men te para or nar 
pá gi nas de li vros, e que a per fec ti bi li da de, con ce di da ao ho mem pelo ente
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cri a dor e su pre mo deve não achar tro pe ço, e con cor rer para a or dem so ci al,
e fe li ci da de das na ções.

Dar-vos-ão um có di go de leis ade qua das à na tu re za das vos sas
cir cuns tân ci as lo ca is, da vos sa po voação, in te res ses, e re la ções, cuja exe cu -
ção será con fi a da a ju í zes ín te gros, que vos ad mi nis trem jus ti ça gra tu i ta, e
fa çam de sa pa re cer to das as tra pa ças do vos so foro, fun da das em an ti gas
leis obs cu ras, inep tas, com pli ca das, e con tra di tó ri os. Eles vos da rão um
có di go pe nal di ta do pela ra zão, e hu ma ni da de em vez des sas leis san -
güinosas, e ab sur das, de que até ago ra fos tes ví ti mas cru en tas. Te re is um
sis tema de im pos tos, que res pe i te os su o res da agri cul tu ra, os tra ba lhos
da indús tria, os pe ri gos da na ve ga ção, e a li ber da de do co mér cio; um sis te -
ma cla ro, e har mo ni o so, que fa ci li te o em pre go e cir cu la ção dos ca be da is, e
ar ran que as cem cha ves mis te ri o sas, que fe cha vam o es cu ro la bi rin to das
fi nan ças, que não de i xa vam ao ci da dão lo bri gar o ras tro do em pre go, que
se dava às ren das da na ção.

Va len tes sol da dos, tam bém vós te re is um có di go mi li tar, que,
for man do um exér ci to de ci da dãos dis ci pli na dos, re ú na o va lor, que de fen de
a pá tria às vir tu des cí vi cas, que a pro te gem e se gu ram.

Cul to res das le tras, e ciên cia, qua se sem pre abor re ci dos, ou des -
pre za dos pelo des po tis mo, ago ra te re is a es tra da aber ta, e de sem pe ça da
para ad qui rir des gló ria e hon ra. Vir tu de, me re ci men to, vós vi re is jun tos
or nar o san tuá rio da pá tria, sem que a in tri ga vos fe che as ave ni das do tro no, 
que só es ta vam aber tas à hi po cri sia, e à im pos tu ra.

Ci da dãos de to das as clas ses, mo ci da de bra si le i ra, vós te re is um
Có di go de Instru ção Pú bli ca Na ci o nal, que fará ger mi nar, e ve ge tar vi ço -
sa men te os ta len tos des te cli ma aben ço a do, e coloca rá a nos sa cons ti tu i ção
de ba i xo da sal va guar da das ge ra ções fu tu ras, trans mi tin do a toda a na ção
uma edu ca ção li be ral, que co mu ni que aos seus mem bros a ins tru ção ne ces -
sá ria para pro mo ve rem a fe li ci da de do gran de bra si le i ro.

Enca rai, ha bi tan tes do Bra sil, en ca rai a pers pec ti va de gló ria e de 
gran de za, que se vos an to lha, não vos as sus tem os atra sos da vos sa si tu a ção
atu al; o flu xo da ci vi li za ção co me ça a cor rer já im pe tu o so des de os de ser tos
da Ca li fór nia até o es tre i to de Ma ga lhães. Cons ti tu i ção, e li ber da de le gal são 
fon tes ines go tá ve is de pro dí gi os, e se rão a pon te por onde o bom da ve lha e
con vul sa Eu ro pa pas sa rá ao nos so con ti nen te. Não te ma is as na ções es tran -
ge i ras; a Eu ro pa, que re co nhe ceu a Inde pen dên cia dos Esta dos Uni dos da
Amé ri ca e que fi cou ne u tral na luta das co lô ni as es pa nho las, não pode de i xar 
de re co nhe cer a do Bra sil, que com tan ta jus ti ça, e tan tos me i os e re cur sos,
pro cu ra tam bém en trar na gran de fa mí lia das na ções. Nós nun ca nos en vol ve -
mos nos seus ne gó ci os par ti cu la res; mas elas tam bém não que re rão per tur bar
a paz e co mér cio li vres, que lhes ofe re ce re mos; ga ran ti dos por um go ver no
re pre sen ta ti vo, que va mos es ta be le cer.
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Não se ouça pois en tre vós ou tro gri to que não seja – UNIÃO DO
AMAZONAS AO PRATA – não re tum be ou tro eco, que não seja – INDEPENDÊNCIA. 
– For mem to das as nos sas pro vín ci as o fe i xe mis te ri o so, que ne nhu ma for ça 
pode que brar. De sa pa re çam de uma vez an ti gas pre o cu pa ções, subs ti tu in -
do o amor do bem ge ral ao de qual quer pro vín cia, ou de qual quer ci da de.
De i xai, ó bra si le i ros, que es cu ros blas fe ma do res sol tem con tra vós, con tra
mim, e con tra o nos so li be ral sis te ma in jú ri as, ca lú ni as, e bal dões; lem -
brai-vos que, se eles vos lou vas sem – O Bra sil es ta va per di do. – De i xai que
di gam que aten ta mos con tra Por tu gal, con tra a mãe pá tria, con tra os nos sos 
ben fe i to res; nós, sal van do os nos sos di re i tos, pu nin do pela nos sa jus ti ça, e
con so li dan do a nos sa li ber da de, que re mos sal var a Por tu gal de uma nova
clas se de ti ra nos.

De i xai que cla mem que nos re be la mos con tra o nos so rei: ele
sabe que O ama mos, com a um rei ci da dão, e que re mos sal vá-LO do afron to so 
es ta do de ca ti ve i ro, aqui o re du zi ram; ar ran can do a más ca ra da hi po cre sia
a de ma go gos in fa mes, e, mar can do com ver da de i ro li be ra lis mo os jus tos
li mi tes dos po de res po lí ti cos. De i xai que vo zê em, que ren do per su a dir ao
mun do que que bra mos to dos os la ços de união com os nos sos ir mãos da
Eu ro pa: não, nos que re mos fir má-la em ba ses só li das, sem a in fluên cia de
um par ti do, que vil men te des pre zou nos sos di re i tos, e que, mos tran do-se à
cara des co ber ta ti ra no, e do mi na dor em tan tos fa tos, que já se não po dem
es con der, com de son ra, e pre ju í zo nos so, en fra que ce, e des trói ir re me di a -
vel men te aque la for ça mo ral, tão ne ces sá ria em um Con gres so, e que toda
se apóia na opi nião pú bli ca, e na jus ti ça.

Ilus tres ba i a nos, por ção ge ne ro sa, e mal fa da da do Bra sil, a cujo
solo se têm agar ra do mais es sas fa min tas, e em pes ta das har pi as, quan to me
pun ge o vosso des ti no! Qu an to o não po der há mais tem po ir en xu gar as
vos sas lá gri mas, e abran dar a vos sa de ses pe ra ção! Ba i a nos, o brio é a vos sa
di vi sa, ex pe li do vos so seio es ses mons tros, que se sus ten tam do vos so san gue;
não os te ma is, vos sa pa ciên cia faz a sua for ça. Eles já não são por tu gue ses, 
ex pe li-os, e vin de re u nir-vos a nós, que nos abri mos os bra ços.

Va len tes mi ne i ros, in tré pi dos per nam bu ca nos de fen so res da
liberda de bra sí li ca, voai em so cor ro dos vos sos vi zi nhos ir mãos; não é a ca u sa
de uma pro vín cia, é a ca u sa do Bra sil, que se de fen de na pri mo gê ni ta de
Cabral. Extin gui esse vi ve i ro de far da dos lo bos, que ain da sus ten tam os
san gui ná ri os ca pri chos do par ti do fac ci o so. Re cor dar-vos, per nam bu ca nos,
das fogue i ras do Bo ni to, e das ce nas do Re ci fe. Pou pai po rém, e amai, como
irmãos, a to dos os por tu gue ses pa cí fi cos, que res pe i tem nos sos di re i tos e
de sejam a nos sa e sua ver da de i ra fe li ci da de.

Ha bi tan tes do Ce a rá, do Ma ra nhão, do ri quís si mo Pará, vós to dos
das be las e ame nas pro vín ci as do Nor te, vin de exa rar, e as si nar o ato da nos sa
eman ci pa ção, para fi gu rar mos (é tem po) di re ta men te na gran de as so ci a ção
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po lí ti ca. Bra si le i ros em ge ral ami gos, re u na mo-nos; sou vos so com pa tri o ta,
sou vos so de fen sor; en ca re mos, como úni co prê mio de nos sos su o res, a hon ra, 
a gló ria, a pros pe ri da de do Bra sil. Mar can do por esta es tra da ver-me-eis
sem pre à vos sa fren te, e no lu gar do ma i or pe ri go. A mi nha fe li ci da de
(con ven cei-vos) exis te na vos sa fe li ci da de: é mi nha gló ria re ger um povo
bri o so e li vre. Dai-me o exem plo das vos sas vir tu des, e de vos sa união. Se rei
dig no de vós. Pa lá cio do Rio de Ja ne i ro, em 1º de agos to de 1822.

Prín ci pe Re gen te

Extra í do de CINTRA, F. Assis. D. Pe dro I e o gri to da in de pen dên cia. Edi to ra Me lho ra men tos. São
Pa u lo. 1921. Págs. 103-112.
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53.12 – ORDEM PARA O PROCESSO DOS MEMBROS DA
JUNTA PROVISÓRIA DO GOVERNO DA PROVÍNCIA

 DE SÃO PAULO E DOS SIGNATÁRIOS DO DISCURSO 
DIRIGIDO AO PRÍNCIPE REGENTE – CARTA RÉGIA

 DE  D. JOÃO VI (2 AGOSTO 1822)

Dom Pe dro de Alcân ta ra, prín ci pe real do re i no uni do de Por tu gal,
Brasil, e Algar ves e meu so bre to dos mu i to ama do e pre za do
filho: Eu el-rei vos en vio mu i to sa u dar, como aque le, que mu i to

amo e pre zo. Ha ven do as Cor tes Ge ra is, Extra or di ná ri as e Cons ti tu in tes da
na ção por tu gue sa re sol vi do por De cre to de vin te e três de Ju lho do cor ren te 
ano, que se pro ces sem, e jul guem os mem bros da Jun ta Pro vi só ria do gover no 
da pro vín cia de São Pa u lo, que as si na ram a re pre sen ta ção que vos di ri giram
na data de vin te e qua tro de de zem bro de mil oi to cen tos e vin te e um, as sim 
como os qua tro in di ví du os, que as si na ram o dis curso, que tam bém vos foi
di ri gi do na data de vin te e seis de ja ne i ro do cor ren te ano, or de nan do jun -
tamen te, que ne nhu ma sen ten ça so bre isso pro fe ri da se exe cu te, sem pré -
via de ci são das cor tes, as sim como, que con tra mais nin guém se pro ce da
além dos men ci o na dos, que as si na ram aque la representação, e dis cur so,
que ora vos são com esta re me ti dos. Man do que o re fe ri do de cre to, man da do
executar pela mi nha in clu sa Car ta de Lei de vin te de ju lho do cor ren te ano,
te nha logo o seu de vi do efe i to. O que vos par ti ci po, para que as sim o en ten -
da is, e fa ça is exe cu tar. Escri to no Pa lá cio de Qu e luz aos dois dias do mês de
agos to de mil oi to cen tos e vin te e dois. 

Rei
     José da Sil va Car va lho

Extra í do do Arqui vo Na ci o nal, Se ção His tó ri ca. Có di ce 907.



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53.13 – ORDEM DE APURAÇÃO DE
RESPONSABILIDADES PELA EMISSÃO DE 

ATOS ADMINISTRATIVOS CONTRÁRIOS AOS
DECRETOS DAS CORTES – CARTA RÉGIA DE 

D. JOÃO VI (2 AGOSTO 1822)

Dom Pe dro de Alcân ta ra, prín ci pe real do Re i no Uni do de Por tu gal e 
Algar ves, e meu so bre to dos e mu i to ama do e pre za do fi lho: eu
el-rei vos en vio e mu i to sa u dar, como aque le que mu i to es ti mo e

pre zo. Ha ven do as cor tes ge ra is, ex tra or di ná ri as e cons ti tu in tes da na ção
por tu gue sa re sol vi do por de cre to de vin te e um de ju lho do cor ren te ano,
que o de cre to de de zes se is de fe ve re i ro úl ti mo, da ta do do Rio de Ja ne i ro,
em que se man dou pro ce der à con vo ca ção de pro cu ra do res das di fe ren tes
pro vín ci as do Bra sil, fos se de cla ra do nulo, ír ri to e ine xe qüí vel como ex ce -
den do as fa cul da des, que vos de i xei de le ga das na mi nha vol ta para Por tu gal,
e como con trá rio aos de cre tos das cor tes, al te ran do o sis te ma cons ti tu ci o -
nal, e pre ju di can do a de fi ni ti va re gu la ção do go ver no do Bra sil, que vai
es ta be le cer-se na cons ti tu i ção po lí ti ca da Mo nar quia por tu gue sa, or de nan do-se, 
que ao mi nis té rio do Rio de Ja ne i ro se ve ri fi que a res pon sa bi li da de não só
pelo dito de cre to, mas por to dos os mais atos de ad mi nis tra ção, em que ela 
pos sa ter lu gar: man do que o re fe ri do de cre to, man da do exe cu tar pela e
mi nha in clu sa car ta de lei de vin te e qua tro de ju lho do cor ren te ano, te nha logo 
o seu de vi do efe i to. O que vos par ti ci po, para que as sim o en ten da is e fa ça is
exe cu tar. Escri to no Pa lá cio de Qu e luz aos dois dias do mês de agos to de
mil oi to cen tos e vin te e dois.

Rei
José da Sil va Car va lho

Extra í do do Arqui vo Na ci o nal, Se ção His tó ri ca. Có di ce 907.
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53.14 – REMESSA DE EXEMPLARES DE LEI E DECRETO
PARA EXECUÇÃO (ELEIÇÃO DE DEPUTADOS ÀS CORTES) –

CARTA RÉGIA DE D. JOÃO VI (6 AGOSTO 1822)

Prín ci pe real dom Pe dro de Alcân ta ra, meu so bre to dos mu i to ama do e 
pre za do fi lho. Eu, el-rei vos en vio mu i to sa u dar como aque le que
mu i to amo e pre zo: ten do as Cor tes Ge ra is, Extra or di ná ri as e Cons -

ti tu in tes da na ção por tu gue sa de cre ta do na data de onze de ju lho pró xi mo
pas sa do, o modo de se ele ge rem no pre sen te ano os de pu ta dos para a nova
le gis la tu ra, de cre to que man dei pu bli car, e exe cu tar em todo o re i no uni do
pela Car ta de Lei de de zes se te do re fe ri do mês, me pa re ceu re me ter-vos ora 
os exem pla res in clu sos da dita lei, as sim como os do De cre to de vin te e sete
do dito mês, que apla na al gu mas dú vi das, que se ofe re ce ram, so bre a exe cu ção
da re fe ri da lei; para que igual men te te nham o seu de vi do cum pri men to no
Rio de Ja ne i ro, e nas Pro vín ci as de São Pa u lo, e de Mi nas Ge ra is, para onde
os fa rei logo re me ter. Escri ta no Pa lá cio de Qu e luz aos seis dias do mês de
agos to de mil oi to cen tos e vin te e dois. 

Rei

Extra í do do Arqui vo Na ci o nal, Se ção His tó ri ca. Có di ce 907.
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53.15 – MANIFESTO DO PRÍNCIPE D. PEDRO 
“AOS GOVERNOS E NAÇÕES AMIGAS“ 

(6 AGOSTO 1822)

Dese jando eu, e os po vos, que me re co nhe cem como seu prín ci pe
regente, con ser var as re la ções po lí ti cas, e co mer ci a is com os
gover nos, e nações ami gas des te re i no, e con ti nu ar a me re -

cer-lhes a apro va ção e es ti ma ção, de que se fez cre dor o ca rá ter bra si le i ro;
cum pre-me ex por-lhe su cin ta, mas ver da de i ra men te a sé rie de fa tos e mo tivos, 
que me tem obri ga do a anu ir à von ta de ge ral do Bra sil, que pro cla ma à face 
do uni ver so a sua indepen dên cia po lí ti ca; e quer como re i no ir mão, e, como
na ção gran de e po de ro sa, con ser var ile sos e fir mes seus im pres cri tí ve is di re -
itos, con tra os qua is Por tu gal sem pre aten tou, e ago ra mais que nun ca, de pois
da de can ta da re ge ne ra ção po lí ti ca da Mo nar quia pe las cor tes de Lis boa.

Qu an do por um aca so se apre sen ta pela vez pri me i ra esta rica e 
vas ta re gião bra sí li ca aos olhos do ven tu ro so Ca bral, logo a ava re za e o
pro se li tis mo re li gi o so, mó ve is do des co bri men to e co lô nia mo der nas, se
apo de ra ram dela por meio de con quis ta; e leis de san gue, di ta das por pa i -
xões, e sór di dos in te res ses, fir ma ram a ti ra nia por tu gue sa. O in dí ge na bra -
vio, e o co lo no eu ro peu fo ram obri ga dos a tri lhar a mes ma es tra da da mi sé -
ria e es cra vi dão. Se ca va vam o seio de seus mon tes para de les ex tra í rem o
ouro, leis ab sur das, e o quin to vi e rem logo es mo re cê-los em seus tra ba lhos
ape nas en ce ta dos: ao mes mo tem po que o es ta do por tu guês com sô fre ga
am bi ção de vo ra va os te sou ros, que a be nig na na tu re za lhes ofer ta va, fa zia
tam bém ver gar as des gra ça das mi nas sob o peso do mais odi o so dos tri bu -
tos, da ca pi ta ção. Qu e ri am que os bra si le i ros pa gas sem até o ar que res pi ra -
vam, e a ter ra que pi sa vam. Se a in dús tria de al guns ho mens mais ati vos
ten ta va dar nova for ma aos pro du tos do seu solo, para com eles co brir a
nu dez de seus fi lhos, leis ti râ ni cas o em pe ci am, e cas ti ga vam es tas no bres
ten ta ti vas. Sem pre qui se ram os eu ro pe us con ser var este rico país na mais
dura e tris te de pen dên cia da me tró po le; por que jul ga vam ser-lhes ne ces sá -
rio es tan car, ou pelo me nos em po bre cer a fon te pe re ne de suas ri que zas. Se
a ati vi da de de al gum co lo no ofe re cia a seus con ci da dãos, de quan do em



quan do, al gum novo ramo da ri que za ru ral, na tu ra li zan do ve ge ta is exó ti cos,
úte is, e pre ci o sos, im pos tos one ro sos vi nham logo dar cabo de tão fe li zes
co me ços. Se ho mens em pre en de do res ou sa vam mu dar o cur so de ca u da lo sos
ri be i rões, para ar ran ca rem de seu ál ve os os di a man tes, eram logo im pe di dos
pe los agen tes cru éis do mo no pó lio, e pu ni dos por leis ine xo rá ve is. Se o
su pér fluo de suas pro du ções con vi da ra e re cla ma va a tro ca de ou tras pro -
du ções, es tra nhas, pri va do o Bra sil do mer ca do ge ral das na ções, e por con -
se guin te da sua con cor rên cia, que en ca re ce ria as com pras, e aba ra ta ria as
ven das, ne nhum ou tro re cur so lhe res ta va se não man dá-las aos por tos da
me tró po le, e es ti mu lar as sim cada vez mais a sór di da co bi ça e pre po tên cia
de seus ti ra nos. Se fi nal men te o bra si le i ro, a quem a pro vi da na tu re za deu
ta len tos não vul ga res, ane la va ins ti tu ir-se nas ciên ci as e nas ar tes para me lhor
co nhe cer os seus di re i tos, ou sa ber apro ve i tar as pre ci o si da des na tu ra is com 
que a pro vi dên cia do ta ra o seu país, mis ter lhe era i-las men di gar a Por tu gal,
que pou co as pos su ía, e de onde mu i tas ve zes lhe não era per mi ti do re gres sar.

Tal foi a sor te do Bra sil por qua se três sé cu los; tal a mes qui nha
po lí ti ca, que Por tu gal, sem pre aca nha do em suas vis tas, sem pre fa min to e
tirâni co, ima gi nou para ci men tar o seu do mí nio, e man ter seu fac tí cio
es plendor. Co lo nos e in dí ge nas, con quis ta dos e con quis ta do res, seus fi lhos
e os fi lhos dos seus fi lhos, tudo foi con fun di do, tudo fi cou su je i to a um
aná te ma ge ral. E por quan to a am bi ção do po der, e a sede de ouro são sem -
pre in sa ciá ve is e sem fre io, não se es que ceu Por tu gal de man dar con ti nu a -
men te ba chás de sa pi e da dos, ma gis tra dos cor rup tos, e en xa mes de agen tes
fis ca is de toda a es pé cie, que no de lí rio de suas pa i xões e ava re za des pe da -
ça vam os la ços da mo ral as sim pú bli ca, como do més ti ca, de vo ra vam os
mes qui nhos res tos dos su o res e fa di gas dos ha bi tan tes, e di la ce ra vam as
entranhas do Bra sil, que os sus ten ta va e en ri que cia, para que re du zi dos à
úl ti ma de ses pe ra ção seus po vos, qua is sub mis sos mu çul ma nos, fos sem em
ro ma ria à nova meca com prar com ri cos dons e ofe ren das uma vida, bem
que obs cu ra e lân gui da, ao me nos mais su por tá vel e fol ga da. Se o Bra sil
resistiu a esta torren te de ma les, se me drou no meio de tão vil opres são,
deveu-o a seus fi lhos for tes e ani mo sos, que a na tu re za ti nha ta lha do para
gi gan tes, de veu-o aos be ne fí ci os des sa boa mãe que lhes dava for ças sem pre 
re nas cen tes para zom ba rem dos obs tá cu los fí si cos e mo ra is, que seus in gra -
tos pais e ir mãos opu nham acin te men te ao seu cres ci men to e pros pe ri da de.

Po rém o Bra sil, ain da que ul ce ra do com a lem bran ça de seus pas -
sa dos in for tú ni os, sen do na tu ralmente bom e hon ra do, não de i xou de re ce -
ber com inex pli cá vel jú bi lo a au gus ta pes soa do se nhor D. João VI, e a toda
a real fa mí lia. Fez ain da mais: aco lheu com bra ços hos pe de i ros a no bre za e
povo que emi gra ram acos sa dos pela in va são do dés po ta da Eu ro pa – to mou
con ten te sobre seus om bros o peso do tron co de meu au gus to pai – con ser -
vou com es plen dor o di a de ma que lhe cin gia a fron te. – Su priu com ge ne ro -
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si da de e pro fu são as des pe sas de uma nova Cor te des re gra da – e, o que
mais é, em gran dís si ma dis tân cia, sem in te res se al gum seu par ti cu lar, mas
só pe los sim ples laços da fra ter ni da de, con tri bu iu tam bém para as des pe sas 
da guer ra, que Por tu gal tão glo ri o sa men te ten ta ra con tra os seus in va so res!
E que ga nhou o Bra sil em paga de tan tos sa cri fí ci os? A con ti nu a ção dos
velhos abu sos, e o acrés ci mo de no vos, in tro du zi dos, par te pela im pe rí cia, e 
par te pela imo ra li da de e pelo cri me. Tais des gra ças cla ma vam al ta men te
por uma pron ta re for ma de go ver no, para o qual o ha bi ta vam o acrés ci mo
de lu zes, e os seus ina u fe rí ve is di re i tos, como ho mens que for ma vam a por -
ção ma i or e mais rica da na ção por tugue sa, fa vo re ci dos pela na tu re za na sua 
po si ção ge o grá fi ca e cen tral no meio do glo bo – nos seus vas tos por tos e
enseadas – e nas ri que zas na tu ra is do seu solo: po rém sen ti men tos de le al da -
de ex ces si va, e um ex tre ma do amor para com seus ir mãos de Por tu gal
embar ga ram seus que i xu mes, so pe a ram sua von ta de, e fi ze ram ce der esta
pal ma glo ri o sa a seus pais e ir mãos da Eu ro pa.

Qu an do em Por tu gal se le van tou o gri to da re ge ne ra ção po lí ti ca
da mo nar quia, con fi a dos os po vos do Bra sil na in vi o la bi li da de dos seus
dire i tos, e in ca pa zes de jul gar aque les seus ir mãos di fe ren tes em sen ti -
mentos e ge ne ro si da de, aban do na ram a es tes in gra tos a de fe sa de seus
mais sagra dos in te res ses, e o cui da do da sua com ple ta re cons ti tu i ção; e na
me lhor fé do mun do ador me ce ram tran qüi los à bor da do mais ter rí vel
preci pí cio. Con fi an do tudo da sa be do ria e jus ti ça do Con gres so Lis bo nen se,
es pe ra va o Bra sil re ce ber dele tudo o que lhe per ten cia por di re i to. Quão lon ge 
estava en tão de pre su mir que este mes mo Con gres so fos se ca paz de tão
vilmen te atra i ço ar suas es pe ran ças e in te res ses; in te res ses que es tão es treita -
men te en laçados com os ge ra is da na ção!

Ago ra já co nhe ce o Bra sil o erro em que ca í ra; e se os bra si le i ros 
não fos sem do ta dos da que le generoso en tu si as mo, que tan tas ve zes con -
fun de fós fo ros pas sa ge i ros com a ver da de i ra luz da ra zão, ve ri am des de o
pri me i ro ma ni fes to que Por tu gal di ri gi ra aos po vos da Eu ro pa, que um dos
fins ocul tos da sua apre go a da re ge ne ra ção, con sis tia em res ta be le cer as tu ta -
men te o ve lho sis te ma co lo ni al, sem o qual creu sem pre Por tu gal, e ain da
hoje o crê, que não pode exis tir rico e po de ro so. Não pre viu o Bra sil que
seus de pu ta dos, ten do de pas sar a um país es tra nho e ar re da do – ten do de
lu tar con tra pre o cu pa ções e ca pri chos in ve te ra dos da me tró po le – fal tos de
todo o apo io pron to de ami gos e pa ren tes, de cer to ha vi am de cair na nu li -
da de em que ora o ve mos; mas foi-lhe ne ces sá rio pas sar pe las du ras li ções
da ex pe riên cia para re co nhe cer a ilu são das suas er ra das es pe ran ças.

Mas me re cem des cul pa os bra si le i ros, por que, al mas cân di das e
ge ne ro sas mu i tas di fi cul da des te ri am de ca pa ci tar-se que a ga ba da re ge ne -
ra ção da Mo nar quia hou ves se de co me çar pelo res ta be le ci men to do odi o so
sistema co lo ni al. Era mu i to di fí cil, e qua se in crí vel, con ci li ar este pla no
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absurdo e ti râ ni co com as lu zes e li be ra lis mo que al ta men te apre go a va o
Con gres so Por tu guês! E ain da mais in crí vel era, que hou ves se ho mens tão
atre vi dos, e in sen sa tos que ou sas sem, como de po is di rei, atri bu ir à von ta de
e or dens do meu au gus to pai el-rei o se nhor D. João VI, a quem o Bra sil
deveu a sua ca te go ria de re i no, que rer der ri bar de um gol pe o mais belo
pa drão que o há de eter ni zar na his tó ria do uni ver so. É in crí vel por cer to tão
gran de alu ci na ção; po rém fa lam os fa tos, e con tra a ver da de ma ni fes ta não
pode ha ver so fis mas.

Enquan to meu au gus to pai não aban do nou, ar ras ta do por ocul tas
e pér fi das ma no bras, as pra i as do Rio de Ja ne i ro para ir des gra ça da men te
ha bi tar de novo as do ve lho Tejo, afe ta va o Con gres so de Lis boa sen ti men tos
de fra ter nal igual da de para com o Bra sil, e prin cí pi os lu mi no sos de re cí pro ca
jus ti ça; de cla ran do for mal men te no art. 21 das ba ses da Cons ti tu i ção, que a
Lei Fun da men tal, que se ia or ga ni zar e pro mul gar, só te ria apli ca ção a este
re i no, se os de pu ta dos dele, de po is de re u ni dos, de cla ras sem ser esta a von ta de
dos po vos que re pre sen ta vam: mas qual foi o es pan to des ses mes mos po vos,
quan do vi ram, em con tra di ção àque le ar ti go, e com des pre zo de seus ina li e -
ná ve is di re i tos, uma fra ção do Con gres so ge ral de ci dir dos seus mais ca ros
in te res ses! Qu an do vi ram le gis lar o par ti do do mi nan te da que le Con gres so
in com ple to e im per fe i to, so bre ob je tos de trans cen den te im por tân cia, e pri va -
ti va com pe tên cia do Bra sil, sem a au diên cia se quer de dois ter ços dos seus
re pre sen tan tes!

Esse par ti do do mi na dor, que ain da hoje in sul ta sem pejo as
luzes, e pro bi da de dos ho mens sen sa tos e pro bos que as cor tes exis tem, ten ta 
to dos os me i os in fer na is e te ne bro sos da polí ti ca para con ti nu ar a en ga nar o
cré du lo Bra sil com apa ren te fra ter ni da de, que nun ca mo ra ra em seus co ra -
ções; e apro ve i ta as tu ta men te os des va ri os da Jun ta Go ver na ti va da Ba hia
(que ocul ta men te pro mo ve ra) para des pe da çar o sa gra do nó que li ga va to das 
as provín ci as do Bra sil à mi nha le gí ti ma e pa ter nal re gên cia? Como ou sou
reco nhe cer o Con gres so na que la jun ta fac ci o sa, legí ti ma au to ri da de para cor -
tar os vín cu los po lí ti cos da sua pro vín cia, e apar tar-se do cen tro do sis te ma
a que es ta va li ga da, e isto ain da de po is do ju ra men to do meu au gus to pai à
Cons ti tu i ção pro me ti da a toda mo nar quia? Com que di re i to pois san ci o nou 
esse Con gres so, cuja re pre sen ta ção na ci o nal en tão só se li mi ta va à de Por tu -
gal, atos tão ile ga is, cri mi no sos, e das mais fu nes tas con se qüên ci as para
todo o Re i no Uni do? E qua is fo ram as uti li da des que daí vi e ram à Ba hia? O
vão e ri dí cu lo nome de pro vín cia de Por tu gal; e o pior é, os ma les da guer ra 
civil e da anar quia em que hoje se acha sub mer gi da por cul pa do seu pri -
me i ro go ver no, ven di do aos de ma go gos lis bo nen ses, e de al guns ou tros
homens des lum bra dos com idéi as anár qui cas e re pu bli ca nas. Por ven tu ra
ser a Ba hia pro vín cia do po bre e aca nha do re i no de Por tu gal, quan do as sim
pu des se con ser var-se, era mais do que ser uma das pri me i ras do vas to e
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gran di o so im pé rio do Bra sil? Mas eram ou tras as vis tas do Con gres so. O
Bra sil não de via mais ser re i no; de via descer do tro no da sua ca te go ria;
despo jar-se do man to real de sua ma jes ta de; de por a Co roa e o ce tro, e
retro ceder na or dem po lí ti ca do uni ver so, para re ce ber no vos fer ros, e
humi lhar-se como es cra vo pe ran te Por tu gal.

Não pa re mos aqui – exa mi ne mos a mar cha pro gres si va do Con -
gres so. Au to rizam e es ta be le cem go ver nos pro vin ci a is anár qui cos, e in de -
pen den tes uns dos ou tros, mais su je i tos a Por tu gal. Rom pem a res pon sa bi -
li da de e har mo nia mú tua en tre os po de res ci vil, mi li tar e fi nan ce i ro, sem
de i xa rem aos po vos ou tro re cur so a seus ma les ine vi tá ve is se não atra vés do 
vas to oce a no – re cur so inú til e lu di bri o so. Bem via o Con gres so que des pe -
da ça va a ar qui tetura ma jes to sa do Impé rio bra si le i ro; que ia se pa rar e pôr
em con tí nua luta suas par tes; ani qui lar suas for ças, e até con ver ter as pro -
vín ci as em ou tras tan tas re pú bli cas ini mi gas. Mas pou co lhe im por ta vam as 
des gra ças do Bra sil; bas ta va-lhe por en tão pro ve i tos mo men tâ ne os; e nada
se lhe dava de cor tar a ár vo re pela raiz, con tan do que, à se me lhan ça dos
sel va gens da Lu i siâ nia, colhesse logo seu fru tos, se quer uma vez so men te.

As re pre sen ta ções e es for ços da Jun ta Go ver na ti va e dos de pu -
tados de Per nam bu co para se ve rem li vres das ba i o ne tas eu ro péi as, às qua is
aquela pro vín cia de via as tris tes dis sen sões in tes ti nas que a di la ce ra vam,
foram bal da das. Então o Bra sil co me çou a ras gar o den so véu que co bria
seus olhos, e foi co nhe cen do para que se des ti na vam es sas tro pas; exa -
minou as ca u sas do mau aco lhi men to que re ce bi am as pro pos tas dos pou -
cos de pu ta dos que já ti nha em Por tu gal, e foi per den do cada vez mais a
es pe rança de me lho ra men to e re for ma nas de li be ra ções do Con gres so; pois
via que não va lia a jus ti ça de seus di re i tos nem as vo zes e pa tri o tis mo de
seus de pu ta dos.

Ain da não é tudo. Bem co nhe ci am as cor tes de Lis boa que o Bra -
sil es ta va es ma ga do pela imen sa dí vi da do Te sou ro ao seu ban co na ci o nal, e 
que se este vi es se a fa lir, de cer to inu me rá ve is fa mí li as fi ca ri am ar ru i na das
ou re du zi das a to tal in di gên cia. Este ob je to era da ma i or ur gên cia; to da via,
nun ca o cré di to des te ban co lhe de veu a me nor aten ção; an tes pa re ce que se 
em pe nha vam com todo o es me ro em dar-lhe o úl ti mo gol pe, ti ran do ao
Bra sil as so bras das ren das pro vin ci a is, que de vi am en trar no seu te sou ro
pú bli co e cen tral; e até es bu lha ram o ban co da ad mi nis tra ção dos con tra tos
que el-rei meu au gus to pai lhe ha via con ce di do para amor ti za ção des ta
dívida sa gra da.

Che gam en fim ao Bra sil os fa ta is de cre tos da mi nha re ti ra da
para a Eu ro pa e da ex tin ção to tal dos tri bu na is do Rio de Ja ne i ro, ao mes -
mo tem po que fi ca ram sub sis tin do os de Por tu gal. Des va ne ce ram-se en tão
em um mo men to to das as es pe ran ças, até mes mo de con ser var uma dele ga -
ção do Po der Exe cu ti vo, que fos se o cen tro co mum de união e de for ça
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en tre to das as pro vín ci as des te vas tís si mo país, pois que sem este cen tro
co mum que dê re gu la ri da de e im pul so a to dos os mo vi men tos da sua
máqui na so ci al, de bal de a na tu re za te ria fe i to tudo o que dela pro fu sa men te 
de pen dia para o rá pi do de sen vol vi men to das suas for ças e fu tu ras pros pe -
ri da de. Um go ver no for te e cons ti tu ci o nal era só quem po dia de sem pe çar o
ca mi nho para o au men to da ci vi li za ção e ri que za pro gres si va do Bra sil;
quem po dia de fen dê-lo de seus ini mi gos ex ter nos e co i bir as fac ções in ter -
nas de ho mens am bi ci o sos e mal va dos, que ou sas sem aten tar con tra a li ber -
da de e pros pe ri da de in di vi du al e con tra o sos se go e se gu ran ça pú bli ca do
esta do em ge ral, e de cada uma das suas pro vín ci as em par ti cu lar. Sem este
cen tro co mum, tor no a di zer, to das as re la ções de ami za de e co mér cio mú tuo 
en tre este re i no com o de Por tu gal e paí ses es tran ge i ros te ri am mil co li sões
e em ba tes; e em vez de se au men tar a nos sa ri que za de ba i xo de um sistema
só li do e ade qua do de eco no mia pú bli ca, a ve ría mos pelo con trá rio en tor -
pe cer, de finhar e aca bar tal vez de todo. Sem este cen tro de for ça e de união,
fi nal men te, não po de ri am os bra si le i ros con ser var as suas fron te i ras e li mi -
tes na tu ra is, e per de ri am, como ago ra ma qui na o Con gres so, tudo o que
ganharam à cus ta de tan to san gue e ca be da is ; e o que é pior, com me nos cabo
da hon ra e brio na ci o na is e dos seus gran des e le gí ti mos in te res ses po lí ti cos
e comer ci a is. Mas fe liz men te para nós a jus ti ça ul tra ja da e a sã po lí ti ca
levan ta ram um bra do uni ver sal e fi cou sus pen sa a exe cu ção de tão ma lé fi -
cos de cre tos.

Res sen ti ram-se de novo os po vos des te re i no, ven do o des pre zo
com que fo ram tra ta dos os ci da dãos be ne mé ri tos do Bra sil, pois na nu me ro sa 
lis ta de diploma tas, mi nis tros de es ta do, con se lhos e go ver na do res mi li ta res 
não apa re ceu o nome de um só bra si le i ro. Os fins si nis tros por que se
nome a ram es tes no vos bachás com o tí tu lo dou ra do de go ver na do res
d’armas es tão hoje ma ni fes tos: bas ta aten der ao com por ta men to uni for me
que hão tido em nos sas pro vín ci as, opon do-se à dig ni da de e li ber da de do
Bra sil – e bas ta ver a con si de ra ção com que as Cor tes ou vem seus ofí ci os e a 
inge rên cia que to mam em ma té ri as ci vis e po lí ti cas, mu i to alhe i as de qual quer
man do mi li tar. A con des cen dên cia com que as cor tes re ce be ram as feli ci ta -
ções da tro pa fra tri ci da ex pul sa de Per nam bu co; e há pou co as apro va ções
da das pelo par ti do do mi nan te do Con gres so aos re vol to sos pro ce di men tos
do ge ne ral Avi lez, que, para cú mu lo de ma les e so fri men tos até deu ca u sa à 
pre ma tu ra mor te de meu que ri do fi lho, o príncipe D. João; o pou co caso e
es cár nio com que fo ram ul ti ma men te ou vi das as san güi no sas ce nas da Ba hia,
per pe tra das pelo in fa me ma de i ra, a quem vão re for çar com no vas tro pas,
ape sar dos pro tes tos dos de pu ta dos do Bra sil; tudo isto evi den cia que depo is 
de sub ju ga da a li ber da de das pro vín ci as, su fo ca dos os gri tos de suas jus tas
re cla ma ções; de nun ci a dos como an ti cons ti tu ci o na is o pa tri o tismo e hon ra
dos ci da dãos, só pre ten dem es ses de sor ga ni za do res es ta be le cer de ba i xo das 
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pala vras en ga no sas de união e fra ter ni da de um com ple to des po tis mo mi li tar
com que es peram es ma gar-nos.

Ne nhum go ver no jus to, ne nhu ma na ção ci vi li za da de i xa rá de
com pre en der que pri va do o Bra sil de um Po der Exe cu ti vo – que ex tin tos os
tri bu na is ne ces sá ri os – e obri ga do a ir men di gar a Por tu gal atra vés de
delon gas e pe ri gos as gra ças e a jus ti ça – que cha ma das a Lis boa as so bras
das ren das das suas pro vín ci as – que ani qui la da a sua ca te go ria de re i no e
que do mi na do este pe las ba i o ne tas que de Por tu gal man das sem só res ta va
ao Bra sil ser ris ca do para sem pre do nú me ro das na ções e po vos li vres,
ficando ou tra vez re du zi do ao an ti go es ta do co lo ni al e de co mér cio ex clu sivo.
Mas não con vi nha ao Con gres so pa ten te ar à face do mun do civi li za do seus
ocul tos e abo mi ná ve is pro je tos. Pro cu rou, por tan to, re bus cá-los de novo,
no me an do comissões en car re ga das de tra tar dos ne gó ci os po lí ti cos e mer -
can tis des te re i no. Os pa re ce res des tas co mis sões cor rem pelo uni ver so e
mos tram ter mi nan te men te todo o ma qui avelis mo e hi po cri sia das cor tes de 
Lis boa, que só po dem ilu dir a ho mens ig no ran tes, e dar no vas ar mas aos
ini mi gos so la pa dos que vi vem en tre nós. Di zem ago ra es ses fal sos e maus
po lí ti cos que o Congres so de se ja ser ins tru í do dos vo tos do Bra sil, e que
sem pre quis acer tar em suas de li be ra ções; se isto é ver da de, por que ain da
ago ra re je i tam as cor tes de Lis boa tudo quan to pro põem os pou cos de pu ta -
dos que lá te mos?

Essa co mis são es pe ci al en car re ga da dos ne gó ci os po lí ti cos des te
re i no já lá ti nha em seu po der as re pre sen ta ções de mu i tas das nos sas pro -
vín ci as e câ ma ras, em que pe di am a der ro ga ção do de cre to so bre a or ga ni -
za ção dos go ver nos pro vin ci a is e a mi nha con ser va ção nes te re i no como
prín ci pe re gen te. Que faz po rém a co mis são? A nada dis so aten der, ape nas
pro pôs a mi nha es ta da tem po rá ria no Rio de Ja ne i ro sem en trar nas atri bu i -
ções que me de vi am per ten cer, como de le ga do do Po der Exe cu ti vo. Re cla -
ma vam os po vos um cen tro úni co da que le po der para se evi tar a des mem -
bra ção do Bra sil em par tes iso la das e ri va is. Que fez a co mis são? Foi tão
ma qui a vé li ca que pro pôs se con ce des se ao Bra sil dois ou mais cen tros, e até 
que se cor res pon des sem di re ta men te com Por tu gal as pro vín ci as que as sim
o de se jas sem.

Mu i tas e mu i tas ve zes le van ta ram seus bra dos a fa vor do Bra sil
os nos sos de pu ta dos; mas suas vo zes ex pi ra ram su fo ca das pe los in sul tos da 
gen ta lha as sa la ri a da das ga le ri as. A to das as suas re cla ma ções res pon de ram 
sem pre que eram ou con tra os ar ti gos já de cre ta dos da Cons ti tu i ção, ou
con tra o re gu la men to in te ri or das cor tes, ou que não po di am der ro gar o que 
já es ta va de ci di do, ou fi nal men te res pon di am or gu lho sos – aqui – não há
de pu ta dos de pro vín ci as, to dos são de pu ta dos da na ção, e só deve va ler a
plu ra li da de – fal so e ina u di to prin cí pio de di re i to pú bli co, po rém mu i to útil 
aos do mi na do res, por que, es cu da dos pela ma i o ria dos vo tos eu ro pe us, tor -
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navam nu los os dos bra si le i ros, po den do as sim es cra vi zar o Bra sil a seu
sabor. Foi pre sen te ao Con gres so a car ta que me di ri giu o go ver no de São
Pa u lo, e logo de po is o voto unâ ni me da de pu ta ção, que me foi en vi a do
pelo go ver no, Câ ma ra e cle ro da sua ca pi tal. Tudo foi bal da do. A jun ta
daque le go ver no foi in sul ta da, ta xa da de re bel de e dig na de ser cri mi nal mente 
pro ces sa da. Enfim, pelo ór gão da im pren sa li vre os es cri to res bra si le i ros
ma ni fes ta ram ao mun do as in jus ti ças e er ros do Con gres so; e em paga da
sua le al da de e pa tri o tis mo fo ram in vec ti va dos de ve na is, e só ins pi ra dos pelo 
gê nio do mal, no ma qui a vé li co pa re cer da co mis são.

À vis ta de tudo isto, já não é mais pos sí vel que o Bra sil lan ce um
véu de eter no es que ci men to so bre tan tos in sul tos e atro ci da des; nem é
igual men te pos sí vel que ele pos sa ja ma is ter con fi an ça nas cor tes de Lis -
boa, ven do-se a cada pas so lu di bri a do, já di la ce ra do por uma guer ra ci vil
co me ça da por essa iní qua gen te ame a ça do com as ce nas hor ro ro sas de Ha i ti,
que nos sos fu ri o sos ini mi gos mu i to de se jam re vi ver.

Por ven tu ra não é tam bém um co me ço real de hos ti li da des pro i bir
aque le go ver no que as na ções es tran ge i ras, como quem li vre men te
comerciávamos, nos im por tem pe tre chos mi li ta res e na va is? De ve re mos
igual men te so frer que Por tu gal ofe re ça ce der à Fran ça uma par te da pro vín -
cia do Pará, se aque la po tên cia lhe qui ser sub mi nis trar tro pas e na vi os com
que pos sa me lhor al ge mar nos sos pul sos e su fo car nos sa jus ti ça? Po de rão
es que cer-se os bri o sos bra si le i ros de que igua is pro pos tas, e para o mes mo
fim, fo ram fe i tas à Ingla ter ra, com o ofe re ci men to de se per pe tu ar o Tra ta -
do de Co mér cio de 1810, e ain da com ma i o res van ta gens? A quan to che ga a 
má von ta de e im po lí ti ca des sas cor tes!

Demais, o Congresso de Lisboa, não poupando a menor tentativa
de oprimir-nos e escravizar-nos, tem espalhado uma corte de emissários
ocultos, que empregam todos os recursos da astúcia e da perfídia para
desorientarem o espírito público, perturbarem a boa ordem e fomentarem a
desunião e a anarquia no Brasil. Certificados do justo rancor que têm estes
povos ao despotismo, não cessam estes pérfidos emissários, para
perverterem a opinião pública, de envenenar as ações mais justas e puras de 
meu governo, ousando temerariamente imputar-me desejos de separar
inteiramente o Brasil de Portugal e de reviver a antiga arbitrariedade.
Debalde tentam, porém, desunir os habitantes deste reino; os honrados
europeus nossos conterrâneos não serão ingratos ao país que os adotou por 
filhos e os tem honrado e enriquecido.

Ain da não con ten tes os fac ci o sos das cor tes com toda esta sé rie
de per fí di as e atro ci da des, ou sam in si nu ar que gran de par te des tas me di das
de sas tro sas são ema na ções do Po der Exe cu ti vo; como se o ca rá ter de el-rei, 
do ben fe i tor do Bra sil, fos se ca paz de tão ma qui a vé li ca per fí dia – como se
o Bra sil e o mun do in te i ro não co nhe ces sem que o se nhor D. João VI, meu
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au gus to pai está re al men te pri si o ne i ro de es ta do, de ba i xo de com ple ta co a -
ção e sem von ta de li vre, como a de ve ria ter um ver da de i ro mo nar ca que
go zas se da que las atri bu i ções que qual quer le gí ti ma Cons ti tu i ção, por mais
es tre i ta e sus pe i to sa que seja, lhe não deve de ne gar; sabe toda a Eu ro pa e o
mun do in te i ro que dos seus mi nis tros, uns se acham nas mes mas cir cuns -
tân ci as e ou tros são cri a tu ras e par ti dis tas da fac ção do mi na do ra.

Sem dú vi da as pro vo ca ções e in jus ti ças do Con gres so para com
o Bra sil são fi lhas de par ti dos con trá ri os en tre si, mas li ga dos con tra nós:
que rem uns for çar o Bra sil a se se pa rar de Por tu gal, para me lhor da rem ali
gar ro te ao sis te ma cons ti tu ci o nal; ou tros que rem o mes mo, por que de se jam
unir-se à Espa nha: por isso não ad mi ra em Por tu gal es cre ver-se e as so a -
lhar-se des ca ra da men te que aque le re i no uti li za com a per da do Bra sil.

Cegas pois de orgulho, ou arrastados pela vingança e egoísmo,
decidiram as cortes com dois rasgos de pena uma questão da maior
importância para a grande família lusitana, estabelecendo, sem consultar a
vontade geral dos portugueses de ambos os hemisférios, o assento da
monarquia em Portugal, como se essa mínima parte do território português
e a sua povoação estacionária e acanhada devesse ser o centro político e
comercial da nação inteira. Com efeito, se convém a Estados espalhados,
mas reunidos debaixo de um só chefe, que o princípio vital de seus
movimentos e energia exista na parte mais central e poderosa da grande
máquina social para que o impulso se comunique a toda a periferia com a
maior presteza e vigor, decerto o Brasil tinha o incontrastável direito de ter
dentro de si o assento do Poder Executivo. Com efeito, este rico e vasto
país, cujas alongadas costas se estendem desde dois graus além do Equador 
até o Rio da Prata, e são banhadas pelo Atlântico, fica quase no centro do
globo à borda do grande canal por onde se faz o comércio das nações, que é 
o liame que une as quatro partes do mundo. À esquerda tem o Brasil a
Europa e a parte mais considerável da América: em frente África; à direita o
resto da América e a Ásia, com o imenso arquipélago da Austrália, e nas
costas o mar pacífico ou o máximo oceano, com o Estreito de Magalhães e o 
Cabo de Horn quase à porta.

Quem ig no ra igual men te que é qua se im pos sí vel dar nova for ça e
ener gia a po vos en ve lhe ci dos e de fe ca dos? Quem ig no ra hoje que os be los
dias de Por tu gal es tão pas sa dos e que só o Bra sil pode es tar pe que na por -
ção da Mo nar quia es pe rar se gu ro ar ri mo e no vas for ças para ad qui rir ou tra
vez a sua vi ri li da de an ti ga! Mas de cer to não po de rá o Bra sil pres tar-lhes
es tes so cor ros se al can ça rem es ses in sen sa tos de ce par-lhe as for ças de su -
ni-lo e ar ru i ná-lo.

Em ta ma nha e tão sis te má ti ca sé rie de de sa ti nos e atro ci da des,
qual de ve ria ser o com por ta men to do Bra sil? De ve ria su por aca so as cor tes
de Lis boa ig no ran tes de nos sos di re i tos e con ve niên ci as? Não, por cer to:
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por que ali há ho mens, ain da mes mo den tre os fac ci o sos, bem que mal va dos,
não de todo ig no ran tes. De ve ria o Bra sil so frer e con ter-se so men te com
pe dir hu mil de men te o re mé dio de seus ma les a co ra ções de sa pi e da dos e
ego ís tas? Não vê ele que mu da dos os dés po tas con ti nua o des po tis mo? Tal
com por ta men to, além de inep to e de son ro so, pre ci pi ta ria o Bra sil em um pé -
la go in son dá vel de des gra ças; e per di do o Bra sil está per di da a Mo nar quia.

Co lo ca do pela pro vi dên cia no meio des te vas tís si mo e aben ço a do
país, como her de i ro e le gí ti mo de le ga do de el-rei, meu au gus to pai, é a pri -
me i ra das mi nhas obri ga ções, não só ze lar o bem dos po vos bra si le i ros mas
igual men te os de toda a na ção que um dia devo go ver nar. Para cum prir es tes 
de ve res sa gra dos, anuí aos vo tos das pro vín ci as que me pe di ram não as
aban do nas se; e de i xan do acer tar em to das as mi nhas re so lu ções, con sul tei
a opi nião pú bli ca dos meus sú di tos e fiz no me ar e con vo car pro cu ra do -
res-ge ra is de to das as pro vín ci as para me acon se lha rem nos ne gó ci os de
Esta do e da sua co mum uti li da de. De po is, para lhes dar uma nova pro va da 
mi nha sin ce ri da de e amor, ace i tei o tí tu lo e en car gos de de fen sor per pé tuo
des te re i no, que os po vos me con fe ri ram: fi nal men te ven do a ur gên cia dos
acon te ci men tos e ou vin do os vo tos ge ra is do Bra sil que que ria ser sal vo,
man dei con vo car uma Assem bléia Cons ti tu in te e Le gis la ti va que tra ba lhas se 
a bem da sua só li da fe li ci da de. Assim re que ri am os po vos que con si de ram a
meu au gus to pai e rei pri va do da sua li ber da de e su je i to aos ca pri chos des se
ban do de fac ci o sos que do mi na nas cor tes de Lis boa, das qua is se ria ab sur do
es pe rar me di das jus tas e úte is aos des ti nos do Bra sil e ao ver da de i ro bem de 
toda a na ção por tu gue sa.

Eu se ria in gra to aos bra si le i ros – se ria per ju ro às mi nhas pro -
mes sas e in dig no do nome do prín ci pe real do Re i no Uni do de Por tu gal,
Bra sil e Algar ves se obras se de ou tro modo. Mas pro tes to ao mes mo tem po
pe ran te Deus e à face de to das as na ções ami gas e ali a das que não de se jo
cor tar os la ços de união e fra ter ni da de que de vem fa zer de toda a na ção
por tu gue sa um só todo po lí ti co bem or ga ni za do. Pro tes to igual men te que
sal va a dí vi da e jus ta re u nião de to das as par tes da Mo nar quia de ba i xo de
um só rei, como che fe su pre mo do Po der Exe cu ti vo de toda a na ção. Hei de
de fen der os le gí ti mos di re i tos e a Cons ti tu i ção fu tu ra do Bra sil, que es pe ro
seja boa e pru den te, com to das as mi nhas for ças e à cus ta do meu pró prio
san gue, se as sim for ne ces sá rio.

Tenho ex pos to com sin ce ri da de e con ci são aos go ver nos e
nações, a quem me di ri jo nes te ma ni fes to, as ca u sas da fi nal re so lu ção dos
povos des te re i no. Se el-rei, o se nhor D. João VI, meu au gus to pai, es ti ves se
ainda no seio do Bra sil, go zan do de sua li ber da de e le gí ti ma au to ri da de,
decer to se com pra ze ria com os vo tos des te povo leal e ge ne ro so; e o imor tal 
funda dor des te re i no, que já em fe ve re i ro de 1821 cha ma ra ao Rio de Ja neiro
cor tes bra si le i ras, não po de ria de i xar nes te mo men to de con vo cá-las do
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mesmo modo que eu ago ra fiz. Mas achan do-se o nos so rei pri si o ne i ro e
cativo, a mim me com pe te sal vá-lo do afron to so es ta do a que o re du zi ram
os fac ci o sos de Lis boa. A mim per ten ce, como seu de le ga do e her de i ro, sal -
var não só o Bra sil, mas com ele toda a na ção por tu gue sa.

A mi nha fir me re so lu ção e a dos po vos que go ver no es tão le gi ti -
ma men te pro mul ga das. Espe ro pois que os ho mens sá bi os e im par ci a is de
todo o mun do, e que os go ver nos e na ções ami gas do Bra sil ha jam de fa zer
jus ti ça a tão jus tos e no bres sen ti men tos. Eu os con vi do a con ti nu a rem com
o Re i no do Bra sil as mes mas re la ções de mú tuo in te res se e ami za de. Esta rei
pron to a re ce ber os seus mi nis tros e agen tes di plo má ti cos e a en vi ar-lhes os
meus en quan to du rar o ca ti ve i ro de el-rei, meu au gus to pai. Os por tos do
Bra sil con ti nu a rão a es tar aber tos a to das as na ções pa cí fi cas e ami gas para
o co mér cio lí ci to que as leis não pro í bem; os co lo nos eu ro pe us que para
aqui emi gra rem po de rão con tar com a mais jus ta pro te ção nes te país rico e
hospi ta le i ro. Os sá bi os, os ar tis tas, os ca pi ta lis tas e os em pre en de do res
encontra rão tam bém a ami za de e aco lhi men to. E como o Bra sil sabe res pe i -
tar os di re i tos dos ou tros po vos e go ver nos legí ti mos, es pe ra igual men te por 
jus ta re tri bu i ção, que seus ina li e ná ve is di re i tos se jam tam bém por eles res pe -
i ta dos e re co nhe ci dos, para se não ver, em caso con trá rio, na dura ne ces si -
da de de obrar con tra os de se jos do seu ge ne ro so co ra ção.

Pa lá cio do Rio de Ja ne i ro, 6 de agos to de 1822.

Prín ci pe Re gen te 

Extra í do de CINTRA, F. Assis. D. Pe dro I e o gri to da in de pen dên cia. Edi to ra Me lho ra men tos. São
Pa u lo. 1921. Págs. 113-127.
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53.16 – DECLARAÇÃO DE SEREM INIMIGAS
AS TROPAS MANDADAS DE PORTUGAL –

 DECRETO DO PRÍNCIPE REGENTE
 (10 AGOSTO 1822)

Ten do-me sido con fir ma das, por unâ ni me con sen ti men to e es pon ta -
ne i da de dos po vos do Bra sil, a dig ni da de e po der de re gen te des te
vas to Impé rio, que el-rei meu au gus to pai me ti nha ou tor ga do, dig -

ni da de de que as Cor tes de Lis boa, sem se rem ou vi dos to dos os de pu ta dos
do Bra sil, ou sa ram des po jar-me, como é no tó rio: e ten do eu ace i ta do,
ou trossim, o tí tu lo e en car gos de De fen sor Per pé tuo des te re i no, que os mes -
mos po vos tão ge ne ro sa e le al men te me con fe ri ram: cum prin do-me, por tan to,
em de sem pe nho dos meus sa gra dos de ve res, e em re co nhe ci men to de tan to 
amor e fi de li da de. To mar to das as me di das indis pen sá ve is à sal va ção des ta 
má xi ma par te da Mo nar quia por tu gue sa, que em mim se con fi ou, e cu jos
di re i tos ju rei con ser var ile sos de qual quer ata que: e como as Cor tes de
Lisboa con ti nu am no mes mo er ra do sis te ma, e a to das as lu zes in jus to,
de recolo ni zar o Bra sil, ain da à for ça d’armas; ape sar de ter o mes mo já pro -
clamado a sua in de pen dên cia po lí ti ca, a pon to de es tar já le gal men te con vo -
ca da pelo meu real De cre to de 3 de ju nho pró xi mo pas sa do, uma Assem -
bléia Ge ral Cons ti tu in te e Le gis la ti va a re que ri men to ge ral de to das as
Câmaras, pro ce den do-se as sim com uma for ma li da de que não hou ve em
Por tu gal, por ser a con vo ca ção do Con gres so em sua ori gem so men te um ato 
de clu bes ocul tos e facci o sos: e con si de ran do eu igual men te a Sua Ma jes ta de 
el-rei o se nhor D. João VI, de cujo nome e au to ri da de pre ten dem as cor tes
ser vir-se para os seus fins si nis tros, como pri si o ne i ro na que le re i no, sem
von ta de pró pria, e sem aque la li ber da de de ação, que é dada ao Po der Exe -
cu ti vo nas Mo nar qui as Cons ti tu ci o na is: man do, de po is de ter ou vi do o meu 
Con se lho de Esta do, a to das as jun tas pro vi só ri as de go ver no, go ver na do res 
d’armas, co man dan tes mi li ta res e a to das as au to ri da des cons ti tu í das, a
quem a exe cu ção des te de cre to per ten cer, o se guin te: 



I – Que se jam re pu ta das ini mi gas to das e qua is quer tro pas, que
de Por tu gal ou de ou tra qual quer par te fo rem man da das ao Bra sil, sem pré -
vio con sen ti men to meu, de ba i xo de qual quer pre tex to que seja; as sim como
to das as tri pu la ções e guar ni ções dos na vi os em que fo rem trans por ta das,
se pre ten de rem de sem bar car: fi can do, po rém, li vres as re la ções co mer ci a is 
e ami gá ve is en tre am bos os re i nos, para con ser va ção da união po lí ti ca que
mu i to de se jo man ter. 

II – Que se che ga rem em boa paz, de ve rão logo re gres sar, fi can do
po rém re ti das a bor do e in co mu ni cá ve is, até que se lhes pres tem to dos os
man ti men tos e au xí li os ne ces sá ri os para a sua vol ta. 

III – Que no caso de não que re rem as di tas tro pas obe de cer a es tas 
or dens, e ou sa rem desem bar car, se jam re cha ça das com as ar mas na mão,
por to das as for ças mi li ta res da 1ª e 2ª li nha, e até pelo povo em mas sa;
pondo-se em exe cu ção to dos os me i os pos sí ve is para, se pre ci so for, se
incendi a rem os na vi os e se me te rem a pi que as lan chas de de sem bar que. 

IV – Que se ape sar de to dos es tes es for ços, su ce der que es tas
tropas to mem pé em al gum por to ou par te da cos ta do Bra sil, to dos os
ha bitan tes que o não pu de rem im pe dir, se re ti rem para o cen tro, le van do
para as ma tas e mon ta nhas to dos os man ti men tos e bo i a das, de que elas
pos sam uti li zar-se; e as tro pas do país lhes fa çam crua guer ra de pos tos e
guer ri lhas, evi tan do toda a oca sião de com ba tes ge ra is, até que con si gam
ver-se li vres de se me lhan tes ini mi gos. 

V – Que des de já fi quem obri ga das to das as au to ri da des mi li ta res
e ci vis, a quem isto com pe tir, a for ti fi ca rem to dos os por tos do Bra sil, em
que pos sam efe tu ar-se se me lhan tes de sem bar ques, de ba i xo da mais res tri ta
e ri go ro sa res pon sa bi li da de. 

VI – Que se por aca so, em al gu ma das pro vín ci as do Bra sil não
hou ver as mu ni ções e pe tre chos ne ces sá ri as para es tas for ti fi ca ções, as mes -
mas au to ri da des aci ma no me a das, re pre sen tem logo a esta cor te o que pre ci -
sam, para da qui lhes ser for ne ci do, ou dêem par te ime di a ta men te à pro vín cia 
mais vi zi nha, que fi ca rá obri ga da a dar-lhes to dos os so cor ros pre ci sos para o 
bom de sem pe nho de tão im por tan tes obri ga ções. As au to ri da des ci vis e mi li -
ta res, a quem com pe tir a exe cu ção des te meu real de cre to, as sim o exe cu tem,
e ha jam de cum prir com todo o zelo, ener gia e pron ti dão, de ba i xo da res pon -
sa bi li da de de fi ca rem cri mi no sos de lesa-na ção, se as sim de ci di da men te o
não cum pri rem. Pa lá cio do Rio de Ja ne i ro, 1º de agos to de 1822. 

Com a ru bri ca de S. A. R. o Prín ci pe Re gen te
Luís Pe re i ra da Nó bre ga de Sousa Cou ti nho

Extra í do da Co le ção das Leis do Impé rio do Bra sil de 1822. Par te I. Pág. 36. 
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54
MISSÃO BRANT NA INGLATERRA

54.1 – NOMEAÇÃO DE FELISBERTO CALDEIRA BRANT PONTES
COMO ENCARREGADO DE NEGÓCIOS EM LONDRES 

– DECRETO DO PRÍNCIPE REGENTE
(12  AGOSTO 1822)

Sendo indispensável nas atuais circunstâncias políticas nomear
pessoa que em meu real nome haja de tratar diretamente junto do
governo de Sua Majestade Britânica os negócios que ocorrerem

relativamente a ambos os países: e tendo consideração ao patriotismo,
inteligência e zelo de Felisberto Caldeira Brant Pontes, marechal-de-campo
do Exército Nacional e real: hei por bem nomeá-lo para exercer o lugar de
meu encarregado de negócios na corte de Londres com o ordenado anual
de dois contos e quatrocentos mil réis, que compete a este lugar. José
Bonifácio de Andrada e Silva, do meu Conselho de Estado, e do Conselho
de Sua Majestade fidelíssima, ministro e secretário de Estado dos Negócios
do Reino e Estrangeiros, assim o tenha estendido, e faça expedir em
conseqüência os despachos necessários. 

Pa lá cio do Rio de Ja ne i ro, doze de agos to de mil e oi to cen tos e
vin te e dois. 

Com a ru bri ca de S. A. R. O prín ci pe re gen te 
José Bo ni fá cio de Andra da e Sil va.

Extra í do do Arqui vo Di plo má ti co da Inde pen dên cia. Lito Tipo Flu mi nen se. Rio de Ja ne i ro. 1922.
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54.2 – INSTRUÇÕES DE JOSÉ BONIFÁCIO A 
BRANT SOBRE A MISSÃO DE NEGOCIAR A OBTENÇÃO 
DO RECONHECIMENTO DA INDEPENDÊNCIA POLÍTICA

 DO REINO DO BRASIL (12 AGOSTO 1822)

Instru ção para o sr. Fe lis ber to Cal de i ra Brant Pon tes para o de sem pe -
nho das fun ções de en car re ga do de ne gó ci os na Cor te de Lon dres para
que é no me a do.

Ha ven do S. A. R por bem no meá-lo seu en car re ga do de ne gó ci os
jun to de S. Ma jes ta de Bri tâ ni ca, lhe é por esta oca sião re me ti da a sua car ta
de cren ça que o deve au to ri zar jun to àque le go ver no; a qual apre sen ta rá
de po is de ter pre vi a men te son da do as dis po si ções do ga bi ne te bri tâ ni co, a
fim de sal var o de co ro des te re i no e a dig ni da de do prín ci pe re gen te.

2

Pro cu ra rá ter todo o co nhe ci men to de qual quer pro pos ta, pro je tos 
e ne go ci a ções da Cor te de Lis boa com a de Lon dres, e do que des co brir fará
pron tos avi sos, acom pa nhan do-os dos do cu men tos que me lhor ser vi rem
para os ilus tra rem ou au ten ti ca rem de for ma que pos sa o nos so go ver no,
quan do con vi er, fa zer de les uso os ten si vo.

3

Assim que for re ce bi do como en car re ga do de ne gó ci os do Bra sil,
como é de es pe rar, ex po rá com ener gia e cla re za os mo ti vos jus tos que teve
o Bra sil: 1º de não re co nhe cer mais a au to ri da de do Con gres so de Lis boa. 2º
de que rer uma Assem bléia Ge ral Cons ti tu in te Le gis la ti va, den tro do seu
pró prio ter ri tó rio, que te nha as mes mas atri bu i ções da de Lis boa. 3º de con -
si de rar Sua Ma jes ta de el-rei o sr. D. João VI em es ta do de co a ção e ca ti ve i ro, 
sendo por isso in dis pen sá vel que S.A.R ten te sal vá-lo des te afron to so es ta do
de pés si mo exem plo às di nas ti as re i nan tes. 4º da ne ces si da de de cor res pon -
der-se S.A.R. di re ta men te com as cor tes es tran ge i ras. Insis ti rá par ti cu lar -
men te so bre o pon to da co a ção e ca ti ve i ro em que se acha el-rei em Lis boa,
o que só bas ta va para que S.A.R. e o Bra sil não de ves sem obe de cer aos



decretos da que le Con gres so, não obs tan te apa re ce ram eles re ves ti dos da
san ção d’el-rei a qual por ser for ça da é nula por di re i to.

4

Mos tra rá ou tros sim que S.A R para con ser var a realeza no Bra sil
e os de cre tos da au gus ta Casa de Bra gan ça de via, como fez, anu ir aos vo tos
gera is dos bra si le i ros, que re cla ma vam a in te gri da de do seu país e a sua
indepen dên cia po lí ti ca, como re i no ir mão, e tão li vre como o de Por tu gal,
exi gin do para es tes fins a con ser va ção de S.A.R, e acla man do-o logo de po is
seu defensor per pé tuo.

5

Nes tas cir cuns tân ci as, é in du bi tá vel a ne ces si da de que tem o mes -
mo se nhor, para cor res pon der aos vo tos dos bra si le i ros, fir mar seus di re i tos e 
de fen dê-los, de re pre sen tar no Bra sil toda a au to ri da de que com pe te ao che fe 
su pre mo do Po der Exe cu ti vo, de obrar in de pen den te men te de Por tu gal e de
tra var re la ções po lí ti cas com as na ções es tran ge i ras, que co mer ci am com este
país com os qua is de fato se pas sa a abrir a de vi da cor res pon dên cia.

6

Pro cu ra rá por tan to ob ter des se go ver no o re co nhe ci men to da
in de pen dên cia po lí ti ca des te re i no do Bra sil e da ab so lu ta re gên cia de
S.A.R. en quan to sua ma jes ta de se achar no afron to so es ta do de ca ti ve i ro a
que o re du ziu o par ti do fac ci o so das cor tes de Lis boa.

7

Para que este re co nhe ci men to se con si ga, além dos prin cí pi os de
di re i to pú bli co uni ver sal que o abo nam, fará ver com toda a des te ri da de que
os pró pri os in te res ses do go ver no bri tâ ni co ins tam por aque le re co nhe ci -
men to, pois com ele: 1º se pa ra li sam os pro je tos dos fac ci o sos de Lis boa, que
de tão pe ri go so exem plo po dem ser aos go ver nos le gí ti mos das mais na ções.
2º de sem pe nha a Ingla ter ra o de ver de an ti ga e fiel ali a da da casa de Bra -
gan ça e pro ce de co e ren te com seus prin cí pi os li be ra is; e re co nhe cen do a
inde pen dên cia do Bra sil, sa tis faz ao de ver que im pli ci ta men te con tra í ra
quando em ou tro tem po re co nhe ce ra so le ne men te a ca te go ria de re i no a que
este país fora en tão ele va do. 3º uti li za no seu co mér cio, que de cer to pa de ce -
ria se du vi das se re co nhe cer a in de pen dên cia do Bra sil, vis to que este re i no 
(à se melhança de Co lúm bia que aliás não tem tan tos di re i tos e re cur sos)
está re sol vi do a fechar seus por tos a qual quer po tên cia que não qui ser re co -
nhe cer nele o mes mo di re i to que têm to dos os po vos de se cons ti tu í rem em
es ta dos in de pen den tes, quan do a sua pros pe ri da de e o seu de co ro o exi gem.
Além dis to fará ver ao Mi nis té rio bri tâ ni co que se os go ver nos in de pen den tes 
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das ex-províncias ame ri ca nas es pa nho las têm sido por tais re co nhe ci das e até 
mes mo de al gum modo em Ingla ter ra, onde já se per mi tiu a en tra da das
duas ban de i ras, com ma i or jus ti ça deve ser con si de ra do o Bra sil, que há
mu i to tempo de i xou de ser co lô nia e foi ele va do à ca te go ria de re i no pelo seu 
le gí ti mo mo nar ca, e como tal foi re co nhe ci do pe las al tas po tên ci as da Eu ro pa.

Mos tra rá em úl ti ma aná li se que S. A. R só le va do pe las con si de -
ra ções de ami za de e boa har mo nia com as na ções ami gas e pelo res pe i to
que con sa gra à opi nião do gê ne ro hu ma no, é que paten te ia os seus fir mes
prin cí pi os, e a re so lu ção des tes po vos, cuja in de pen dên cia pre ten de seja
reco nhe ci da, pois é bem ób vio e evi den te que o Bra sil não re ce ia as po tên ci as
euro péi as de quem se acha apar ta do por mi lha res de lé guas e nem tam pou co 
precisa de las por ter no seu pró prio solo tudo o que lhe é pre ci so, im por -
tan do so men te das na ções es tran ge i ras ob je tos pela ma i or par te de luxo
que es tas tra zem por pró prio in te res se seu.

8

Po den do acon te cer que ape sar de es tar o go ver no bri tâ ni co in ti -
ma men te con ven ci do da jus ti ça da nos sa ca u sa, re ce ie to da via aven tu rar um
re co nhe ci men to ou uma de ci di da pro te ção, seja pe los prin cí pi os de ne u tra li -
da de que tem pro cla ma do em ou tras oca siões, seja por te mer que a nos sa
ca u sa não pros si ga e o en tu si as mo bra si le i ro afrou xe; será do seu de ver no
pri me i ro caso mos trar que a Ingla ter ra como an ti ga ali a da e ime di a ta in te res -
sa da nes ta ques tão, per ten ce de al gum modo in ge rir-se nela, ain da que não
seja se não como me di a ne i ra, o que S. A. R. mu i to es ti ma rá; e no se gun do
caso será do seu de ver mos trar que a opi nião ge ral dos bra si le i ros de cla ran -
do-se por esta in de pen dên cia é fir me e ge ral e que não exis tem di vi sões in ter -
nas, ex ce to em al gu mas pou quís si mos eu ro pe us fal tos de me i os e in fluên cia.

Insi nu a rá des tra men te ao go ver no in glês que os es for ços que
Portu gal po de ria fa zer con tra o Bra sil já os tem fe i to e têm sido mal su ce -
di dos, pois as suas tro pas têm tor na do a en trar pelo tejo, re pe li das pe los
bra si le i ros que es tão dis pos tos a não re ce ber mais nem uma só ba i o ne ta
européia; e que fi nal men te Sua Ma jes ta de em seu co ra ção não de i xa de apro -
var o pro ce di mento de seu au gus to fi lho como lhe tem co mu ni ca do.

9

De ve rá mais de sen ga nar aque le go ver no so bre o ca rá ter que vul -
gar men te se dá na Eu ro pa à nos sa re vo lu ção.

Mos tra rá pois que nós que re mos in de pen dên cia, mas não se pa -
ra ção ab so lu ta de Por tu gal; pelo con trá rio S. A. R. tem pro tes ta do em to das
as oca siões, e ul ti ma men te no seu ma ni fes to às po tên ci as que de se ja man ter
toda a gran de fa mí lia por tu gue sa, re u ni da po li ti ca men te de ba i xo de um só
che fe, que ora é o sr. D João VI o qual po rém se acha pri va do da sua au to ri -
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da de, e opri mi do pela fac ção do mi na do ra das cor tes, to da via bem que es tes 
se jam os prin cí pi os ver da de i ros do ga bi ne te de S. A. R. po de rá usar a este
res pe i to da lin gua gem e in si nu a ções que jul gar mais pró pri as ao an da men to
dos ne gó ci os, ser vin do-lhe nes te pon to de guia os sen ti men tos do go ver no
in glês de que ti ra rá par ti do.

10
Pro po rá e in sis ti rá com o go ver no in glês para que en vie a esta corte 

os seus agen tes di plo má ti cos, como uma re tri bu i ção, es sen ci a lís si ma de
amizades e fran que za, fa zen do sen tir àque le go ver no que este pas so pa re ce
indispen sá vel de po is do ma ni fes to de S. A.R. às po tên ci as.

11

Ain da que no es ta do atu al de Por tu gal pou co tem o Bra sil que
re ce ar-se de suas ame a ças e má von ta de, pois vê que aque le não pode en vi ar
con tra ele for ças con si de rá ve is pelo es ta do de plo rá vel de suas fi nan ças e
ma ri nha e até pela di ver gên cia de opi niões e co mo ções in ter nas, con tu do
se sou ber que na que le re i no se fa zem no vos pre pa ra ti vos con tra a Amé ri ca,
pro cu ra rá ajus tar al guns re gi men tos ir lan de ses ou de qual quer ou tra na ção
onde for mais fá cil este re cru ta men to, de ba i xo do dis far ce de co lo nos e com
con di ções fa vo rá ve is ao te sou ro pú bli co des te re i no, de ven do estes sol da dos 
vi rem logo ar ma dos e equi pa dos. Pro me te rá igual men te pro te ção e em pre go
aos ofi ci a is ar ti lhe i ros e en ge nhe i ros que qui se rem aqui vir mi li tar, con tan do
que se jam ca pa zes e não se jam con trá ri os à ca u sa do Bra sil.

12
O objeto de barcos de vapor é de muita vantagem e fica autorizado

para promover a vinda de alguns já feitos, ou de artífices que os possam
construir aqui; tendo porém em vista não ingerir o governo na despesa dos
mesmos, bastando tão-somente animar os empreendedores e prometer-lhes
toda a proteção da parte de S. A.R e até privilégios legais ao proprietário do
primeiro barco de vapor que correr os nossos portos como paquete.

13

Pelo ma ni fes to que S. A.R. di ri ge às na ções ami gas se de pre en -
dem as vis tas li be ra is do go ver no a fa vor dos que emi gra rem para o Bra sil, 
por tan to é des ne ces sá rio acres cen tar co i sa alguma a este res pe i to.

14

Fará tra du zir e im pri mir os pe rió di cos e ou tras pro du ções a bem
da ca u sa do Bra sil, cuja pu bli ci da de aí foi útil e con tri bu ir a fi xar a opi nião
públi ca da Grã-Bretanha a nos so fa vor. Para este fim pela Se cre ta ria de
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Estado dos Ne gó ci os Estran ge i ros lhe será re me ti da a Ga ze ta do Rio de Ja ne i ro
e ou tros im pres sos que pos sam pô-lo ao fato das ocor rên ci as do tem po.

15
Terá todo o cu i da do em in da gar os sen ti men tos par ti cu la res des se 

go ver no, para di ri gir sem com pro me ti men to as suas ope ra ções, e terá todo o
cu i da do em não ser sur pre en di do.

16

Esten de rá a mes ma vi gi lân cia so bre os di plo má ti cos e en vi a dos
por Por tu gal a essa ca pi tal, cu jos pas sos es pre i ta rá a fim de con ta mi nar suas
tra mas e pro je tos; do que dará pron ta e re gu lar con ta ao go ver no de S. A. R.
pela Se cre ta ria de Esta do dos Ne gó ci os Estran ge i ros.

17

Em adi ta men to ao art. 7º des ta ins tru ções, in si nu a rá des tra men te 
ao mi nis tro britâni co como mais um in cen ti vo ao pron to re co nhe ci men to
da nos sa in de pen dên cia: que a po tên cia que for a pri me i ra em re co nhe -
cê-la co lhe rá de cer to as mais de ci di das van ta gens, so bre tu do quan do o
re conhe ci men to da nos sa in de pen dên cia é um ser vi ço fe i to a el-rei. Que
con vi rá mu i to à Ingla ter ra to mar o pas so à Fran ça e aos Esta dos Uni dos,
pois é mu i to pro vá vel que es tas duas po tên ci as se ri va li zem em vir con cer -
tar co nos co no vas e mais es tre i tas ali an ças co mer ci a is e po lí ti cas a bem da
pros pe ri da de do seu co mér cio.

18

Além do or de na do de dois con tos e qua tro cen tos mil réis que lhe 
são con ce di dos pelo de cre to da sua no me a ção fica au to ri za do para al gu mas 
des pe sas ex tra or di ná ri as que fo rem in dis pen sá ve is a al gum fim im por tan te
da sua co mis são do que dará par te ao go ver no para se rem apro va das no
que po rém se lhe re co men da toda a eco no mia, en quan to o Te sou ro Pú bli co
do Bra sil não es ti ver em me lho res cir cuns tân ci as.

Tudo o mais con fia S.A.R. da sua in te li gên cia, fi de li da de, e zelo,
es pe ran do que con ti nu a rá a ser como até ago ra ami go da hon ra e de co ro da 
pá tria.

Pa lá cio do Rio de Ja ne i ro, doze de agos to de mil e oi to cen tos e
vin te dois.

 José Bo ni fá cio de Andra da e Sil va
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54.3 – CARTA DE CRENÇA A BRANT (12 AGOSTO 1822) 

Mylord – Se Ma jes té le Roi du Ro ya u me Uni de Por tu gal Bré sil
et Algar ve se trou vant à Lis bon ne op pri mé par un par ti de sor -
ga ni sa te ur, que cher ce a Lui ar ra cher tou te l’autorité, a re co lo -

ni ser le Ro ya u me du Bré sil et à plon ger la Mo nar chie dans la plus af fre u se
anar chie, au nom du Li bé ra lís me Le Prin ce Ré gent du Bré sil Son Au gus te
Fils, ap pe lé par la Pro vi den ce, dans son he u re u se po si ti on à sa u ver la
Monar chie, et à pa raly ser les fac ti ons: en con si dé rant que le Roi Son Au gus te
Père cap tif à Lis bon ne, gar dé à vue par des de ma go gues, est obli gé à síg ner
tous les ac tes qu’on lui pré sen te, même les plus con tra í res à ses sen ti mens
et à son le gi ti me au to ri té il se fait un de vo ir de s’adresser di rec tement aux
Sou ve ra ins et Gou ver ne mens lé gi ti mes Amis et Alliés de l’Auguste Ma i -
son de Bra gan ce, S. A. R. par son Ma ni fes te aux Pu is san ces a déjà dé mon tré 
les in jus ti ces des Cortès de Lis bon ne, qui ont ne ces si te la pré sen te at ti tu de
du Bré sil; et afin de mon trer aux Na ti ons que S. A. R. n’en veut pas al té rer
en re i en les in te rets ré ci pro ques, et la bon ne har mo nie, qui ont reg né jus -
qu’à pré sent, il dé si re con ti nu er en Son Nom, pen dant la ca pi ta ví té du Roi
Son Au gus te Père, les an ci en nes li a i sons po lí ti ques et Com mer ci a les en tre
ce Ro ya u me et les an tres Pays. L’Angleterre mé ri tant à tous les égards la
spé ci a le at ten ti on de S. A. R. il apris la ré so lu ti on de nom mer Mr. Fe lis ber to
Caldeira Brant Pon tes, Ma ré chal de Champs, afin qu’il pu is se ré que, et
témo ig ner à sa dite Ma jes té les sen ti ments du Prín ce Ré gent. Mr. Cal de i ra a
beaucoup des qua lí tés re com men da bles; et je suis per su a dé que vous lui
accor de rez vo tre bi en ve il lan ce. S. A. R. M’ordonne donc de vous an non cer
cet te No mi na ti on pour que vous pu is si ez en fa i re part à Sa Ma jes té Bri tan ni -
que, que vou dra bien le re con na ti re en cet te qua li té, et ajou ter en tiè re foi à
tot ce qu’il aura l’honner de lui Expo ser au Nom du Prin ce Ré gent, par ti cu -
liè re ment à l’égard des sen ti ments, dont S. A. R. ne ces se ra ja ma is d’étre
pénétré en vers Sa Ma jes té le Roi de la Gran de Bre tag ne. En m’acquittant ainsi
avec le plus grand pla i sir des or dres de S. A. R. je sa i sis avec empres se ment
cet te oc ca si on de vous ex pri mer la ha u te con si dé ra ti on et dé vou en ment



avec les quels j’ai l’honner d’étre Nylord – De Vo tre Excel len ce – très
humble et très obéis sant ser vi te ur – José Bo ni fá cio de Andra da e Sil va – Au
Palais du Rio de ja ne i ro ce 12 aout 1822 – À son Excel len ce Mylord Mar quis
de Lon don derry, Mi nis tre et Sé cré ta i re d’Etat des A’ffaires Etrang ères. 
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55
AMEAÇAS DE SECESSÃO

55.1 – CRIAÇÃO DE UM NOVO GOVERNO PROVISÓRIO
NA PROVÍNCIA DE PERNAMBUCO – CARTA DO 

PRINCIPE REGENTE (31 AGOSTO 1822)

P re si den te e de pu ta dos do Go ver no Pro vi só rio da Pro vín cia de Per -
nam bu co, Ami gos, eu o Prín ci pe Re gen te vos en vio mu i to sa u dar.
Sen do-me pre sen te o vos so ofí cio de 13 do cor ren te mês, em que

me ex pu ses ses a ne ces si da de da ins ta la ção de um novo go ver no que pro -
mo va a paz in ter na e a união dos po vos des sa pro vín cia pela boa ad mi nis -
tra ção da jus ti ça, dis ci pli na das tro pas, e de to dos os ou tros me i os para se
con se guir a con fi an ça e tran qüi li da de pú bli ca, e anu in do aos pon de ro sos
mo ti vos da pre sen te sú pli ca, não só por ser o pri me i ro dos meus mais sa -
gra dos de ve res vi gi ar so bre a sal va ção do Esta do e so bre o sos se go e re cí -
pro ca união dos po vos, que me re co nhe cem por seu De fen sor Per pé tuo e
re gen te do re i no do Bra sil, mas por es pe rar que da ins ta la ção de um novo
go ver no le gal, e es co lhi do pe los co lé gi os ele i to ra is, le gí ti mos re pre sen tan -
tes da von ta de do povo, se siga o fe liz re sul ta do de se fir mar en tre este e o
novo Go ver no Pro vi só rio aque la con fi an ça tão ne ces sá ria à pros pe ri da de,
união e gló ria da dita pro vín cia e de todo o re i no do Bra sil, pois mu i to con -
fio na hon ra, fi de li da de e ener gia de sen ti men tos e ações dos bri o sos e le a is
Per nam bu ca nos, que sem pre se têm dis tin gui do como fiéis pa tri o tas e me -
re ce do res de fa zer par te da gran de fa mí lia bra si le i ra: hei por bem or de nar
que os ele i to res pa ro qui a is, con vo ca dos nas ca be ças de dis tri to, se gun do o
meu real De cre to de 3 de ju nho e ins tru ções a ele ane xas, de po is de pro ce -
de rem à no me a ção dos de pu ta dos para a Assem bléia Ge ral Cons ti tu in te e
Le gis la ti va des te re i no do Bra sil, pas sem ime di a ta men te a no me ar um
go ver no pro vi só rio, com pos to de um pre si den te, um se cre tá rio e cin co
mem bros, cuja apu ra ção se fará pelo mes mo mé to do com que se de vem



apu rar as no me a ções dos de pu ta dos para a Assem bléia Ge ral na Câ ma ra da 
ca pi tal; à qual se dará logo a com pe ten te pos se. A este novo go ver no, as sim
no me a do e ins ta la do, fica per ten cen do a au to ri da de e ju ris di ção, que exer -
ce rá se gun do as leis exis ten tes, na par te ci vil, eco nô mi ca, ad mi nis tra ti va e
po li ci al como uma de le ga ção de meu Po der Exe cu ti vo. O que me pa re cer
par ti ci par-vos para vos sa in te li gên cia e fiel exe cu ção, de ba i xo da vos sa
ma i or res pon sa bi li da de. Escri ta no pa lá cio do Rio de Ja ne i ro, em 31 de
agos to de 1822. 

Príncipe Regente
José Bonifácio de Andrada e Silva 

Para o pre si den te e de pu ta dos do go ver no pro vi só rio da Pro vín cia
de Per nam bu co. 

No mes mo sen ti do aos das Pro vín ci as da Pa ra í ba em 5 de ou tu bro,
de Mato Gros so em 18 de no vem bro, da Ba hia em 5, das Ala go as em 7 e de
Go iás em 10 de de zem bro des te ano. 

Extra í do da Co le ção das Leis do Impé rio do Bra sil de 1822 (De ci sões do go ver no). Par te 2. Rio, Imp.
Na ci o nal, 1887. Págs. 43-44. 
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55.2 – DECLARAÇÃO SOBRE A REAÇÃO DO 
MARANHÃO CONTRA AS ORDENS DO 
PRÍNCIPE REGENTE (5 SETEMBRO 1822) 

So bre a re cu sa do Go ver no Pro vi só rio da
Pro vín cia do Ma ra nhão em cum prir as
or dens do prín ci pe re gen te. 

Sen do pre sen te a Sua Alte za Real o prín ci pe re gen te os dois ofí ci os do 
Go ver no Pro vi só rio da Pro vín cia do Ma ra nhão, nas da tas de 4 de
mar ço e 8 de maio do cor ren te ano no pri me i ro dos qua is par ti ci pa

ha ver-se ins ta la do o mes mo go ver no no dia 15 de fe ve re i ro, re me ten do
um exem plar im pres so do auto de ju ra men to e pos se a que se pro ce deu no
dia 16, e no se gun do ex põe que achan do-se o go ver no li ga do ao cum pri -
men to da or dem das cor tes de Lis boa de 16 de agos to do ano pas sa do, para
se di ri gi rem as re la ções ofi ci a is da dita pro vín cia, com de pen dên cia úni ca
do go ver no es ta be le ci do em Lis boa, como cen tro e sede da Mo nar quia, con -
si de ra va-se o Go ver no Pro vi só rio da mes ma pro vín cia nas cir cuns tân ci as
de não po der cum prir as or dens que lhe fo ram di ri gi das por Sua Alte za
Real na qua li da de de re gen te do re i no do Bra sil as sim como ha via sido pri -
va do o ex-go ver na dor Ber nar do da Sil ve i ra Pin to de igual cum pri men to,
como se ma ni fes ta do ofí cio cons tan te da có pia que re me te. 

Não aprovando pois Sua Alteza Real as reflexões do referido
governo, em se recusar à observância fiel e pronta das suas reais ordens,
julgando-as contraditórias com as das Cortes de Lisboa, manda, pela
secretaria de Estado dos Negócios do reino, declarar-lhe que havendo as
ditas cortes intentado escravizar este reino do Brasil, reduzindo-o à triste e
antiga classe de colônia, fomentando para esse fim a rivalidade e as
discórdias entre as suas províncias, para que pela falta de um centro comum
de união e for a visse na impossibilidade de sustentar a sua dignidade e
categoria, e de aspirar à sua prosperidade e glória. E havendo os povos



deste reino, obrigados pela fatal experiência dos escandalosos procedimentos 
das ditas cortes, proclamando a sua independência política, constituindo ao 
mesmo augusto senhor por perpétuo defensor de seus alienáveis direitos e
prerrogativas, e dado o passo mais enérgico sobre a convocação da
Assembléia Geral Constituinte e Legislativa do Brasil, procurando as suas
províncias, umas após outras, segundo lhes permite a distância dos seus
territórios, unir-se mutuamente e com entusiasmo patriótico para conservar 
ilesa a dignidade nacional, de que à força de cavilosas sugestões pretendem 
despojá-las, como tudo é evidente pelos papéis públicos e pelas circulares
dirigidas as mesmas províncias não é de esperar que o mesmo Governo
Provisório da Província do Maranhão, deixe de atender aos sentimentos
honestos do povo que dirige, para que, separando-se ignominiosa e
injustamente do voto geral e unânime dos povos das outras províncias, e
creditando somente as maquiavélicas e anárquicas persuasões dos 22
facciosos, de que se compõe o partido dominante das Cortes de Lisboa, e
que tem tomado a detestável empresa de sufocar as opiniões e os
sentimentos dos outros deputados do reino de Portugal, e de todos os do
Brasil, se ofereça ao cumprimento das decisões das mesmas cortes, com a
aparente e fastigiosa idéia de ser considerada província daquele reino; muito 
mais se o dito governo refletir no estado afrontoso e humilhante de coação e 
cativeiro, que se acha Sua Majestade o senhor D. João VI, sem vontade livre
para gozar das supremas atribuições que lhe competem como chefe do
Poder Executivo; e que é a Sua Alteza Real, como seu filho e herdeiro, e como 
seu legítimo delegado, a quem pertence propugnar pela dignidade e
categoria deste reino do Brasil, de que é regente e perpétuo defensor, e
manter ilesa a honra de seus povos, a conservação de seus direitos e a
união indissolúvel de suas províncias.

Con fia, pois, Sua Alte za Real do re fe ri do go ver no que, à vis ta de
tão pon de ro sos mo ti vos, con cor ra quan to em si pos sa para a pros pe ri da de e 
se gu ran ça des te re i no, unin do-se fra ter nal men te às ou tras pro vín ci as que se 
acham já de ci di das a fa vor da ca u sa co mum, e cumprin do fi el men te to das
as or dens com que o mes mo au gus to se nhor há por bem de pro vi den ci ar aos
inte res san tes fins de sua tran qüi li da de e gló ria. 

Pa lá cio do Rio de Ja ne i ro, 5 de se tem bro de 1822. 

José Bo ni fá cio de Andra da e Sil va

Extra í do de Co le ção das leis do Impé rio do Bra sil de 1822 (De ci sões do go ver no).  Par te 2. Rio, Imp.
Na ci o nal, 1887. Págs. 80-82.
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56
ORDEM DE INSTALAÇÃO DO CONSELHO DOS
PROCURADORES-GERAIS DAS PROVÍNCIAS E

 JURAMENTO DOS PROCURADORES
(1º JUNHO 1822)

DECRETO

Urgindo a salvação do Estado, que se instale quanto antes o
Conselho de Procuradores Gerais das províncias do Brasil, que
mandei criar pelo meu Real Decreto de 16 de fevereiro do ano

que corre, hei por bem mandar convocar para o dia de amanhã os já eleitos
e aqui residentes, não obstante faltarem ainda os de uma província, para a
literal execução do citado Decreto. José Bonifácio de Andrade e Silva, do
meu Conselho de Estado e do Conselho de S.M. Fidelíssima El-rei o sr. D.
João VI e meu ministro de Estado dos negócios do Reino do Brasil e
estrangeiros o tenha assim entendido, e faça executar. 

Paço 1º de ju nho de 1822.
Com a ru bri ca do prín ci pe re gen te 
Assi na do

 José Bo ni fá cio de Andrada e Sil va

Extra í do da Anto lo gia do Cor re io Bra si li en se. Orga ni za ção de Bar bo sa Lima So bri nho. Rio de
Ja ne i ro, Cá te dra; Bra sí lia, INL/MEC. 1977. Págs. 499–500. 
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CARTA QUE PRECIPITOU A INDEPENDÊNCIA,  

ENVIADA POR D. LEOPOLDINA 
A  D. PEDRO (29 AGOS TO 1822)

29 de agosto de 1822 

M eu querido e muito amado esposo, mando-lhe o Paulo; é
preciso que volte com a maior brevidade, esteja persuadido
que não só amor, amizade que me faz desejar mais que nunca 

sua pronta presença, mas sim às críticas, circunstâncias em que se acha o
amado Brasil, só a sua presença, muita energia e rigor podem salvá-lo da 
ruína. 

As no tí ci as de Lis boa são pés si mas: 14 ba ta lhões vão em bar car
nas três naus, man dou-se im pri mir suas car tas e o povo lis bo en se tem-se
per mi ti do toda a qua li da de de ex pres sões in dig nas con tra sua pes soa, na
Ba hia en tra ram 600 ho mens e duas ou três em bar ca ções de guer ra. 

Os mi nis tros de Esta do lhe es cre vem esta car ta, aqui in clu sa, e
as sen tou-se não man dar os na vi os para o sul por que o Le cor se des mas ca -
rou com Mo rat to e era ca paz de em bar car a tro pa para San ta Ca ta ri na; a sua 
vin da de ci di rá de po is se sem pre quer man dá-las. 

To dos aqui es tão bons e Ma ria já sai e o Ma nu el Ber nar des a curou
mu i to bem. 

Re ce ba mil abra ços e sa u da des mu i to ter nas des ta sua aman te
es po sa

Le o pol di na

Extra í do de re vis ta Ga li leu. Rio de Ja ne i ro. Edi to ra Glo bo. Se tem bro de 1998. Pág. 88.
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58
PROCLAMAÇÃO SOBRE A DIVISA DO BRASIL,

“INDEPENDÊNCIA OU MORTE“ – CARTA DO PRÍNCIPE
D. PEDRO AOS PAULISTANOS 

(8 SETEMBRO 1822)

Honrados paulistanos, o amor que eu consagro ao Brasil em geral, 
e à vossa província em particular, por ser aquela, que perante
mim e o mundo inteiro fez conhecer primeiro que todo o sistema

maquiavélico, desorganizador e faccioso das Cortes de Lisboa, me obrigou
a vir entre vós fazer consolidar a fraternal união e tranqüilidade, que vacilava
e era ameaçada por desorganizadores, que em breve conhecerei, fechada
que seja a devassa, a que mandei proceder. Quando eu mais que contente
estava junto de vós, chegam notícias, que de Lisboa os traidores da nação, os 
infames deputados pretendem atacar ao Brasil, e tirar-lhe do seu seio seu
defensor: cumpre-me como tal tomar todas as medidas que minha imaginação 
me sugerir; e para que estas sejam tomadas com aquela madureza que em
tais crises se requer, sou obrigado para servir ao meu ídolo, o Brasil, a
separar-me de vós (o que muito sinto), indo para o Rio ouvir meus
conselheiros e providenciar sobre negócios de tão alta monta. Eu vos
asseguro que coisa nenhuma me poderia ser mais sensível do que o golpe 
que minha alma sofre, separando-me de meus amigos paulistanos, a
quem o Brasil e eu devemos os bens, que gozamos, e esperamos gozar de
uma Constituição liberal e judiciosa. Agora, paulistanos, só vos resta
conservardes união entre vós, não só por ser esse o dever de todos os bons
brasileiros, mas também porque a nossa pátria está ameaçada de sofrer
uma guerra que não só nos há de ser feita pelas tropas, que de Portugal forem 
mandadas, mas igualmente pelos seus servis partidistas, e vis emissários, que
entre nós existem atraiçoando-nos. Quando as autoridades vos não
administrarem aquela justiça imparcial, que delas deve ser inseparável,
representai-me, que eu providenciarei. A divisa do Brasil deve ser –



INDEPENDÊNCIA OU MORTE! – Sabei que, quando trato da causa pública, não
tenho amigos, e validos em ocasião alguma.

Existi tranqüilos: acautelai-vos dos facciosos sectários das Cortes 
de Lisboa; e contai em toda a ocasião com o vosso defensor perpétuo. 

Paço, em 8 de se tem bro de 1822.

Prín ci pe Re gen te

Extra í do da Co le ção das Leis do Impé rio do Bra sil de 1822. Par te 1. Rio de Ja ne i ro, Impren sa Na ci o nal,
1887. Pág.142.
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59

COMUNICAÇÃO DA CÂMARA DO RIO DE JANEIRO
 DA RESOLUÇÃO DE FAZER ACLAMAR O PRINCÍPE  

D. PEDRO IMPERADOR DO BRASIL – OFÍCIO À 
CÂMARA DA VILA DE TAUBATÉ

(17 SETEMBRO 1822)

Ilus trís si mos se nho res: 
             Depois da nos sa car ta cir cu lar de 7 do cor ren te, a opi nião do mi nan -
te de in ves tir o Prín ci pe Re gen te no exer cí cio de to dos os atri bu tos do

Po der Exe cu ti vo, que pela Cons ti tu i ção lhe de vem com pe tir como o rei
cons ti tu ci o nal, na for ma que na que la car ta, tem-se exal ta do tan to nes ta ci da -
de, que tudo nos anun cia que o povo, e tro pa se dis põem para apres sar a sua 
acla ma ção; por tal for ma, que a no i te pas sa da foi o mes mo se nhor re ce bi do
no te a tro com as se guin tes vo zes de uni ver sal en tu si as mo: – “Viva a Inde -
pen dên cia do Bra sil” – “Viva o Impe ra dor Cons ti tu ci o nal do Bra sil”! “Viva
o rei cons ti tu ci o nal do Bra sil.” 

E por que quan do a opi nião do mi nan te se de cla ra de ci si va men te, 
é da nos sa obri ga ção e de to das as Câ ma ras, en ca mi nhá-las ao úni co, e ver -
da de i ro fim, a que se di ri gem os vo tos e tra ba lhos de to dos os ver da de i ros
bra si le i ros: – in de pen dên cia, e li ber da de pela Cons ti tu i ção, de ba i xo de
uma Mo nar quia Cons ti tu ci o nal – a fim de aca u te lar que algum pas so
pre ci pi ta do apre sen te com as co res de par ti do fac ci o so um ato, que a
von ta de de todo o povo re quer, e que por esta ra zão, e pela im por tân cia
das suas con se qüên ci as deve apa re cer à face do mun do inte i ro re ves ti do
das fór mu las so le nes que es tão ado ta das, e reco nhe ci das por ini ci a ti va da
von ta de unâ ni me dos po vos; te mos acor da do fa zer acla mar so le ne men te
no dia 12 de ou tu bro o se nhor Dom Pe dro de Alcân ta ra, hoje Prín ci pe
Re gen te do Brasil, e seu De fen sor Per pé tuo, 1º Imperador Cons ti tu ci o nal do 
Bra sil; pres tan do o mes mo se nhor pre vi a men te um ju ra men to so le ne de ju rar, 



guar dar, man ter e de fender a Cons ti tu i ção, que fi zer a Assem bléia Ge ral
Cons ti tu in te e Le gis la ti va Bra si le i ra. 

E en ten de mos que de vía mos apres sar-nos em co mu ni car esta
re so lu ção a Vos sas Se nho ri as, não só para que não pa re cês se mos obrar com
ex ces so da me di da que na que la car ta pro pu se mos à de li be ra ção de Vos sas
Se nho ri as, e an tes de sa ber mos ofi ci al men te a von ta de das Câ ma ras que
con sul ta mos; mas tam bém por que será mu i to im por tan te à ca u sa do Bra sil, 
mu i to glo ri o so ao acer to com que este vai di ri gin do a gran de obra de sua
in de pen dên cia, e de mu i ta ad mi ra ção fi nal men te para os po vos ex pec ta do -
res de nos sa con du ta, se no mes mo dia 12 de ou tu bro for S.A.R. acla ma do
Impe ra dor Cons ti tu ci o nal em to das, ou qua se to das as pro vín ci as co li ga das, 
como es pe ra mos. 

Deus Gu ar de a Vos sas Se nho ri as. Rio de Ja ne i ro, em ve re a ção
ex tra or di ná ria de 17 de se tem bro de 1822. Ilus trís si mos se nho res pre si den te,
ve re a do res, e mais ofi ci a is do Se na do da Câ ma ra da Vila de Ta u ba té.

 José Cle men te Pe re i ra 
João So a res de Bu lhões
 José Pe re i ra da Sil va 

Ma nu el Dom.  Vian.ª G.el do Ama ral 
José Ant.º dos San tos Xa vi er 

Extra í do de Do cu men tos para a his tó ria da in de pen dên cia. Vol 1. Bi bli o te ca Na ci o nal, 1923. Págs.
400-01. 
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60
PRIMEIRA ANISTIA DEPOIS DA INDEPENDÊNCIA –

DECRETO DO PRÍNCIPE D. PEDRO
 (18 SETEMBRO 1822)

Con ce de anis tia ge ral para as pas sa das
opi niões po lí ti cas; or de na o dis tin ti vo –
Inde pen dên cia ou Mor te – e a sa í da dos
dis si den tes.

Po den do acon te cer que exis tam ain da no Bra sil dis si den tes da gran de
ca u sa da sua in de pen dên cia po lí ti ca, que os po vos pro cla ma ram e
eu ju rei de fen der, os qua is ou por cras sa ig no rân cia ou por cego

fa na tis mo pe las an ti gas opi niões es pa lham ru mo res no ci vos à união e
tran qüi li da de de to dos os bons bra si le i ros; e até mes mo ou sem for mar
pro sé li tos de seus er ros: cum pre im pe ri o sa men te ata lhar ou pre ve nir este
mal, se pa ran do os pér fi dos, ex pur gan do de les o Bra sil, para que as suas
ações e a lin gua gem das suas opi niões de pra va das não ir ri tem os bons e
le a is bra si le i ros, a pon to de se ate ar a guer ra ci vil que tan to me es me ro em 
evi tar. E por que eu de se jo sem pre ali ar a bon da de com a jus ti ça e com a
sal va ção pú bli ca, su pre ma lei das na ções, hei por bem e com o pa re cer do
meu Con se lho de Esta do or de nar o se guin te: fica con ce di da anis tia ge ral
para to das as pas sa das opi niões po lí ti cas até a data des te meu real de cre to,
ex clu í dos to da via dela aque les que já se acha rem pre sos e em pro ces so.
Todo o por tu guês eu ro peu ou o bra si le i ro que abra çar o atu al sis te ma do
Bra sil e es ti ver pron to a de fen dê-lo usa rá por dis tin ção da flor ver de
den tro do ân gu lo de ouro no bra ço es quer do, com a le gen da – Inde pen -
dên cia ou Mor te –. Todo aque le, po rém, que não qui ser abra çá-lo, não
de ven do par ti ci par com os bons ci da dãos dos be ne fí ci os da so ci e da de,
cu jos di re i tos não res pe i ta, de ve rá sair do lu gar em que re si de den tro de



30 dias e do Bra sil den tro de qua tro me ses, nas ci da des cen tra is, e dois
me ses, nas ma rí ti mas, con ta dos do dia em que for pu bli ca do este meu real 
de cre to nas res pec ti vas pro vín ci as do Bra sil em que re si dir; fi can do obri ga do
a so li ci tar o com pe ten te pas sa por te. Se, en tre tan to, po rém, ata car o dito sis -
te ma e a sa gra da ca u sa do Bra sil, ou de pa la vra ou por es cri to, será pro ces -
sa do su ma ri a men te, e pu ni do com todo o ri gor que as leis im põem aos réus 
de lesa-na ção e per tur ba do res da tran qüi li da de pú bli ca. Nes tas mes mas
pe nas in cor re rá todo aque le que fi can do no re i no do Bra sil, co me ter igual
aten ta do. José Bo ni fá cio de Andra da e Sil va, do meu Con se lho de Esta do e
do con se lho de Sua Ma jes ta de Fi de lís si ma el-rei, o se nhor D. João VI, e meu
mi nis tro e se cre tá rio de Esta do dos Ne gó ci os do Re i no e Estran ge i ros, as sim 
o te nha en ten di do e faça exe cu tar, man dan do-o pu bli car, cor rer e ex pe dir
por có pia aos go ver nos pro vin ci a is do re i no do Bra sil. 

Pa lá cio do Rio de Ja ne i ro, 18 de se tem bro de 1822. 
Com a ru bri ca de Sua Alte za Real o prín ci pe re gen te

José Bo ni fá cio de Andra da e Sil va

Extra í do da Le gis la ção Bra si le i ra, ou Co le ção Cro nol ógi ca das Leis, De cre tos, Re so lu ções de Con sul ta,
Pro vi sões, etc., etc., do Impé rio do Bra sil, des de o ano de 1808 até 1831. Rio de Ja ne i ro, Tip. Imp. e
Const. de J. Vil le ne u ve e Comp., Tomo III, 1837. Pág. 324.
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61
PROVIDÊNCIAS PARA A ACLAMAÇÃO DO 
PRÍNCIPE D. PEDRO COMO IMPERADOR

CONSTITUCIONAL DO BRASIL – EDITAL DO 
SENADO DA CÂMARA (21 SETEMBRO 1822) 

O Se na do da Câ ma ra faz sa ber ao povo e tro pa des ta ci da de que,
ten do pre vis to que era von ta de unâ ni me de to dos acla mar Impe -
ra dor Cons ti tu ci o nal do Bra sil a S.A.R. o prín ci pe re gen te; de se -

jan do aca u te lar que al gum pas so pre ci pi ta do apre sen tas se com as co res de
par ti do fac ci o so um ato que a von ta de de todo o Bra sil re quer, e que por
esta ra zão e pela im por tân cia de suas con se qüên ci as, deve apa re cer à face
do mun do in te i ro re ves ti do das fór mu las so le nes que es tão re co nhe ci das
por enun ci a ti va de von ta de unânime dos po vos: tem prin ci pi a do a dar as
pro vi dên ci as ne ces sá ri as para que a acla ma ção de S. A. R. se faça so le -
nemente no dia 12 de ou tu bro, na ta lí cio do mes mo se nhor, não só nes ta capital 
mas em to das as vi las des ta pro vín cia; e tem jus tos mo ti vos para es pe rar
que a ma i or par te das pro vín ci as co li ga das pra ti quem ou tro tan to no mes mo
fa us to dia. E por que será mu i to im por tante à ca u sa do Bra sil, mu i to glo ri o so
ao acer to com que este vai di ri gin do a gran de obra da sua Inde pen dên cia, e
de mu i ta ad mi ra ção fi nal men te para os po vos es pec ta do res, se no mes mo
dia 12 de ou tu bro for S.A.R. acla ma do Impe ra dor Cons ti tu ci o nal do Bra sil
so le nemente em to das ou qua se to das as suas pro vín ci as; roga o mes mo
Se na do ao povo e tro pa des ta ci da de que sus pen dam os trans por tes de seu
en tu si as mo até o ex pres sa do dia; ao mes mo tem po os con vi da para que,
unin do-se a ele, o acom pa nhem a fa zer so le ne, gran de e glo ri o so tão im por -
tan te ato. 

Rio de ja ne i ro, 21 de se tem bro de 1822. 

 José Cle men te Pe re i ra 
Extra í do da Co le ção das Leis do Impé rio do Bra sil de 1822. Par te 1. Rio de Ja ne i ro, Impren sa
Na ci o nal, 1887. Pág. 161
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ROMPIMENTO COM LISBOA – CARTA DE 

D. PEDRO A  D. JOÃO VI DE REPÚDIO AOS DECRETOS DAS 
CORTES (22 SETEMBRO 1822)

Meu pai e senhor, tive a honra de receber de Vossa Majestade uma
carta datada de 3 de agosto, na qual Vossa Majestade me
repreende pelo modo de escrever e falar da facção luso-espanhola

(se Vossa Majestade me permitir, eu e meus irmãos brasileiros lamentamos
muito o estado de coação em que Vossa Majestade jaz sepultado); eu não tenho
outro modo de escrever, e como o verso era para ser medido pelos infames
deputados europeus e brasileiros do partido dessas despóticas cortes executivas, 
legislativas e judiciárias, cumpria ser assim; e como eu agora, mais bem
informado, sei que Vossa Majestade está positivamente preso, escrevo (esta
última sobre pastas já decididas pelos brasileiros) do mesmo modo porque, com 
perfeito conhecimento de causa estou capacitado que o estado de coação a que
Vossa Majestade se acha reduzido e que o faz obrar bem contrariamente ao seu
gênio liberal. Deus nos livrasse se outra coisa pensássemos. 

Embo ra se de cre te a mi nha de ser da ção, em bo ra se co me tam to dos
os aten ta dos que em clu bes car bo ná ri os fo rem for ja dos, a ca u sa não re tro -
gra da rá, e eu, an tes de mor rer, di rei aos meus ca ros bra si le i ros: “Vede o
fim de quem se ex pôs pela pá tria, imi tai-me.” 

Vos sa Ma jes ta de man da-me, que digo! Man dam as cor tes por
Vos sa Ma jes ta de, que eu faça exe cu tar e exe cu te seus de cre tos; para eu os
fa zer exe cu tar e exe cu tá-los era ne ces sá rio que nós bra si le i ros li vres, obe de -
cês se mos à fac ção; res pon de re mos em duas pa la vras: “Não que re mos.” 

Se o povo de Por tu gal teve di re i to de se cons ti tu ir - re vo lu ci o na -
ri a men te - está cla ro que o povo do Bra sil o tem do bra do, por que vai-se
cons ti tu in do, res pe i tan do-me a mim e às au to ri da des es ta be le ci das. 

Fir me nes tes ina ba lá ve is prin cí pi os, digo (to man do a Deus por
teste mu nha e ao mun do in te i ro), a essa cá li fa san güi ná ria, que eu, como



Prín ci pe Re gen te do re i no do Bra sil e seu De fen sor Per pé tuo, hei por bem
de cla rar a to dos os de cre tos pre té ri tos des sas fac ci o sas, hor ro ro sas, ma qui a -
vé li cas, de sor ga ni za do ras, he di on das e pes tí fe ras cor tes, que ain da não
man dei exe cu tar, e to dos os mais fi ze ram para o Bra sil, nu los, ír ri tos, ine ze -
quí ve is, e como tais como um ven to ab so lu to, que é sus ten ta do pe los bra si -
le i ros to dos, que uni dos a mim, me aju dam a di zer: “De Por tu gal nada; não
que re mos nada”. 

Se esta de cla ra ção tão fran ca ir ri tar mais os âni mos des ses lu sos-es -
pa nhóis, que man dem tro pas aguer ri das e en sa i a das na guer ra ci vil, que
lhes fa re mos ver qual é o va lor bra si le i ro. Se por des co co se atre ve rem a
con tra ri ar nos sa san ta ca u sa, em bre ve ve rão o mar co a lha do de cor sá ri os e
a mi sé ria, a fome e tudo quan to lhes pu der mos dar em tro co de tan tos
be ne fí ci os, será pra ti ca do con tra es ses co ri fe us; mas quê! quan do os des gra -
ça dos por tu gue ses os co nhe ce rem bem, eles lhe da rão o jus to prê mio. 

Jazemos por muito tempo nas trevas; hoje vemos a luz. Se Vossa
Majestade cá estivesse seria respeitado, e então veria que o povo brasileiro
sabendo prezar sua liberdade e independência se empenha em respeitar a
autoridade real, pois não é um bando de vis carbonários e assassinos, como
os que têm Vossa Majestade no mais ignominioso cativeiro. 

Tri un fa e tri un fa rá a in de pen dên cia bra sí li ca, ou a mor te nos há
de cus tar. 

O Bra sil será es cra vi za do, mas os bra si le i ros, não: por que en quan to 
hou ver san gue em nos sas ve i as há de cor rer, e pri me i ra men te hão de co nhe cer 
me lhor o ra pa zi nho - e até que pon to che ga a sua ca pa ci da de, ape sar não
ter vi a ja do pe las cor tes es tran ge i ras. 

Peço a Vos sa Ma jes ta de que man de apre sen tar esta às cor tes! às
cor tes que nun ca fo ram ge ra is, e que são hoje em dia só de Lis boa, para que
te nham com que se di vir tam, e gas tem ain da um par de mo e das a este tí si co 
te sou ro. 

Deus guar de a pre ci o sa vida e sa ú de de Vos sa Ma jes ta de, como
to dos nós bra si le i ros de se ja mos. 

Sou de Vos sa Ma jes ta de, com todo o res pe i to, fi lho que mu i to o
ama e sú di to que mu i to o ve ne ra. 

Pe dro 

Extra í do dos Arqui vos do Mi nis té rio a Edu ca ção e Cul tu ra, Nº. 2. VIANA, Hé lio, A His tó ria do
Bra sil no Cur so Se cun dá rio.
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63
TERMO DE JURAMENTO DOS DEPUTADOS DAS CORTES

GERAIS EXTRAORDINÁRIAS E CONSTITUINTES DA
NAÇÃO PORTUGUESA – ASSINATURA DE DEPUTADOS

BRASILEIROS (30 SETEMBRO 1822)

Aos 30 de se tem bro de 1822, em ses são das Cor tes Ge ra is, Extra -
or di ná ri as e Cons ti tu in tes da na ção por tu gue sa, na for ma por
elas de ter mi na da em ses são de 17 de se tem bro cor ren te, o sr.

pre si den te Fran cis co Ma nu el Tri go so de Ara gão Mo ra to pres tou o ju ra -
men to de guar dar a Cons ti tu i ção da Mo nar quia por tu gue sa, de cre ta da e
as si na da em ses são de 23 des te cor ren te mês, ten do a mão di re i ta so bre o
li vro dos San tos Evan ge lhos e pro nun ci an do a fór mu la se guin te: ”Juro
guar dar a Cons ti tu i ção Po lí ti ca da mo nar quia por tu gue sa, que aca bam
de de cre tar as Cor tes Cons ti tu in tes da mes ma na ção. – Fran cis co Ma nu el
Tri go so de Ara gão Mo ra to.“

E ha ven do as si na do, to dos os srs. de pu ta dos pres ta rão su ces si -
va men te o mes mo ju ra men to, di zen do: ”Assim o juro“.

De pu ta dos bra si le i ros que ju ra ram a Cons ti tu i ção na Ses são do
dia 30 de se tem bro

Ale xan dre Go mes Fer rão, pela Ba hia – Ro mu al do Antô nio de Se i xas,
pelo Pará – Cus tó dio Gon çal ves Ledo, pelo Rio de Ja ne i ro– Do min gos da Con -
ceição, pelo Pi a uí – Do min gos Ma la qui as de Agui ar Pi res Fer re i ra, por Per nam -
bu co– Fili pe José Ta va res Lira, por Per nam bu co– Fran cis co Ma nu el Mar tins
Ramos, pe las Ala go as – Fran cis co Mu niz Ta va res, por Per nam bu co – Fran cis co 
de Sou sa Mo re i ra, pelo Pará – Fran cis co Vi le la Bar bo sa, pelo Rio de Ja ne i ro –
Fran cis co Xa vi er Mon te i ro da Fran ça, pela Pa ra í ba – Iná cio Pin to de Alme i da e
Cas tro, por Per nam bu co – João Lo pes da Cu nha, pelo Rio Ne gro – João So a res
de Le mos Bran dão, pelo Rio de Ja ne i ro.

Extraído de BARCELOS, Mil ton. Evo lu ção cons ti tu ci o nal do Bra sil. Rio de Ja ne i ro, Impren sa
Na ci o nal, 1933. Págs. 203-204.
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MANIFESTO DE FALMOUTH LANÇADO
 POR CONSTITUINTES BRASILEIROS QUE 
ABANDONARAM AS CORTES DE LISBOA

  (22 OUTUBRO 1822)

Os aba i xo-assinados, que ren do pre ve nir qual quer sus pe i ta alheia
da ver da de, que pos sa oca si o nar a sua ines pe ra da re ti ra da de
Lis boa, de cla ram à na ção por tu gue sa e ao mun do in te i ro os

motivos que os obri ga ram a as sim obrar. 
Des de que to ma ram pela de fe sa dos di re i tos e in te res ses de sua

pá tria, do Bra sil e da na ção em ge ral, in fe liz men te vi ram ma lo gra dos to dos
os es for ços, e até ava li a dos es tes como ou tros aten ta dos con tra a mes ma na ção. 

O des pre zo e as in jú ri as an da ram sem pre de com pa nhia à re je i ção 
de suas pro pos tas; e, de po is, de ve rem com dor de seus co ra ções to dos os
dias me di tar-se e pôr-se em exe cu ção pla nos hos tis, con tra o Bra sil, ape sar
de suas re pe ti das e vi vas re cla ma ções, se lhe ofe re ceu para as si nar e ju rar a
Cons ti tu i ção, aon de se en con tra ram tan tos ar ti gos in ju ri o sos e hu mi lhan tes
ao seu país, e tal vez ne nhum só que pos sa, ain da de um modo in di re to con -
cor rer para a sua fu tu ra pos to que re mo ta pros pe ri da de. 

Os aba i xo-assinados não po di am, sem me re cer a exe cra ção de
seus con ci da dãos, sem ser ator men ta dos dos eter nos agui lhões da cons -
ciên cia, sem su je i tar-se à mal di ção da pos te ri da de, subscre ver e mu i to
menos ju rar uma tal Cons ti tu i ção, fe i ta como de pro pó si to para exal tar e
engran de cer Por tu gal à cus ta do Bra sil; re cu sa ram, por tan to, fa zê-lo. 

O ódio e a in dig na ção, já bem de sen vol vi da con tra os de pu ta dos
da que le re i no, cres ceu a pon to, que se ria a ma i or das im pru dên ci as, e mes mo 
uma cri mi no sa te me ri da de, de i xa rem-se per ma ne cer em Lis boa, onde, sen do
já inú til a sua as sis tên cia, era ine vi tá vel, pelo me nos, o so fri men to de in sul tos
da po pu la ção, que se crê apo i a da pelo go ver no e pe las Cor tes, as qua is nas



ex pres sões de al guns de seus de pu ta dos de ma i or con si de ra ção tem dado
não equí vo cas pro vas de res sen ti men to e fu tu ras de li be ra ções, con trá ri as à
in vi o la bi li da de dos aba i xo-as si na dos e mes mo à li ber da de ci vil de que goza
qual quer ci da dão em um Esta do li vre. 

O go ver no ne gou pas sa por tes a um e a co mis são de po de res jul gou 
inad mis sí vel a pre ten são de ou tro que iris ta va pelo re gres so a sua pá tria,
por que três me ses de en fer mi da de crô ni ca o tor na vam im pos si bi li ta do para 
o exer cí cio do seu em pre go, dado aque la pelo ma i or dos mo ti vos o não ha ver
este cons ti tu i ção, e ame a ça do que de ve rá su je i tar-se à sor te que es pe ra vam
os que se acha vam em igua is cir cuns tân ci as. 

Os aba i xo-assinados jul ga ram por ou tra par te que a co mis são
de que es ta vam en car re ga dos es ta va ter mi na da; eles po di am e de vi am dar
con ta dela a seus cons ti tu in tes, re ti ran do-se para onde lhes foi pos sí vel.

Pela ex po si ção cir cuns tan ci a da que fa rão a sua pá tria dos di fe -
ren tes acon te ci men tos, du ran te o tem po da sua mis são, o uni ver so in te i ro
em sua im par ci a li da de jul ga rá do me re ci men to da sua con du ta; e os seus
con ci da dãos, in te i ra dos da que les su ces sos, pre ven do sem di fi cul da de a sor te
que os es pe ra, sa be rão que seus re pre sen tan tes nada mais po di am fa zer em
seu be ne fí cio que ofe re cer-lhes o qua dro fiel do pas sa do e um es bo ço pro vá vel 
do fu tu ro. 

Em Fal mouth, 22 de ou tu bro de 1822.
Os de pu ta dos: 

Ci pri a no José Ba ra ta de Alme i da
Fran cis co Agos ti nho Go mes

José Lins Cou ti nho
Antô nio Ma nu el da Sil va Bu e no

Di o go Antô nio Fe i jó

Extraído de BARCELOS, Mil ton. Evo lu ção cons ti tu ci o nal do Bra sil. Rio de Ja ne i ro, Impren sa
Na ci o nal, 1933. Págs. 245-246.
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INTRODUÇÃO

“À hora pre sen te [agos to de 1889] qua se se pode di zer
 que há no Bra sil, en tre os ho mens de ação,
um úni co mo nár qui co, o Impe ra dor, e esse 

por de ve res de pro fis são, ja ma is por fé.”

               FIALHO DE ALMEIDA

Ahis tó ria do Impé rio se des do bra, se gun do a vi são clás si ca de de -
ter mi na dos his to ri a do res, em duas fa ses dis tin tas: a do Pri me i ro
Re i na do e a do Se gun do Re i na do, esta com pre en den do, na sua

pri me i ra dé ca da, a Re gên cia. São elas to das fa ses ri cas em ca be dal de fa tos
e vi cis si tu des que con ver gem para um des fe cho his tó ri co im por tan tís si mo: o
es ta be le ci men to e a con so li da ção da uni da de na ci o nal.

Nos sa pe ri o di za ção, to da via, des ta ca como fase ab so lu ta men te
dis tin ta aque les anos da Re gên cia, que não guar da si mi li tu des com o exer cí cio
do po der im pe ri al; mais pró xi ma está de uma ex pe riên cia que in cul ca o po der
re pu bli ca no, as sen ta do no ti tu lar úni co e ele ti vo com man da to a ter mo cer to,
ex pe riên cia der ro ga da pelo gol pe de Es ta do da Ma i o ri da de, gol pe de ini ci a ti va
li be ral que, to da via, re dun dou na con so li da ção do exer cí cio do po der con ser -
va dor, pre pon de ran te no Se gun do Re i na do.

A com pre en são do Pri me i ro Re i na do, to da via, nos com pe le a um
re cuo no tem po, que nos re mon ta à em pre sa co lo ni al e ao pro ces so mes mo de
for ma ção do Esta do, pas san do ne ces sa ri a men te pela Incon fi dên cia Mi ne i ra,
pelo tras la do da Cor te por tu gue sa ao Bra sil, cul mi nan do com o re tor no de
D. João VI a Por tu gal e a Inde pen dên cia de 1822. 

Esse pe río do teve res pe i ta da a sua au to no mia e por isso mes mo é
es tu da do de per si. Sem em bar go, cum pre-nos ain da lem brar que a vi a gem da
cor te de D. João VI, em seu re tor no lu si ta no, de i xa va aqui de fla gra da a cri se



da Inde pen dên cia, an te vis ta, até em seu des fe cho, pelo rei, con so an te as pro vi -
dên ci as to ma das e os con ce i tos de i xa dos com os her de i ros. As ocor rên ci as que
prin ci pi am com o sa cri fí cio de Ti ra den tes e de sem bo cam no gri to do Ipi -
ranga – este de im por tân cia pu ra men te sim bó li ca –, com põem, sem dú vi da,
uma das par tes mais im por tan tes do pro ces so de eman ci pa ção, mas não o exa u -
rem de todo, sem em bar go de o Sete de Se tem bro ina u gu rar for mal men te o
ad ven to do Pri me i ro Re i na do. O nas ci men to des te, de cer to modo, se con fun de
com a ne ces si da de de con so li dar a Inde pen dên cia, para de fi nir as no vas ins ti -
tu i ções e lo grar um mo de lo po lí ti co es tá vel, em or dem a as se gu rar so bre tu do a 
so bre vi vên cia da fa mí lia real fi a do ra do sta tus da na ci o na li da de emer gen te.

Não era fácil conciliar vínculos ultramontanos com o sentimento
nativista caldeado com o sangue de Tiradentes e dos revolucionários
republicanos de 1817; estes últimos, herdeiros das tradições de combate que
coroaram a expulsão dos invasores holandeses. Mais difícil ainda, como
vimos na “Intro du ção à Inde pen dên cia”, se ria conciliar os interesses
materiais, objetivíssimos, em conflito. Foi o Pri me i ro Reinado gerado nas
turbulências da crise que desvinculou politicamente o Brasil de Portugal.
Dizer que nossa Independência se fez sem derramamento de sangue, sendo
obra de um único dia, ou que se concretizou com o simples ato de heroísmo
de um príncipe generoso e rebelde, como nos românticos, de inspiração
oficial, seria fu gir à verdade e desmerecer a memória e os feitos dos
batalhadores da causa patriótica, bem como esmaecer homens e episódios,
cuja lembrança histórica e documental bem merece a reverência agradecida
das gerações subseqüentes, debruçadas sobre a análise crítica da época e dos
acontecimentos per ti nen tes à Independência. Tudo isso esperamos a ver
demonstrado na introdução da Independência, fiados em vas to testemunho
documental.

O historiador que não se contenta com as datas nem imola o juízo
crítico ao conforto fácil do simbolismo de fórmulas, como se estas explicassem
toda a essência e veracidade dos sucessos de uma nação, não pode compartir
com esse método de expor e interpretar acontecimentos.

Depois do Sete de Setembro, o processo da Independência
permaneceu ainda complexo, sujeito a oscilações decorrentes da massa dos
interesses em jogo, das controvérsias internacionais, do sopro de idéias
novas, da presença de formas coloniais de organização social, fundada aqui 
na tradição, no privilégio e na suposta legitimidade do trono e do altar,
assentados, pois, além do mais, sobre a estrutura de uma economia agrária,
cujas portas o inglês, volvendo-se para o interesse de sua expansão
industrial, forçara em 1808 com a abertura dos portos.
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O país da cana-de-açúcar, dos pequenos burgos, do braço servil,
tinha sua alvorada liberal precoce, animada do exemplo europeu. As elites
nativistas, escoradas em reminiscências sugestivas do passado, se encorajavam
para o debate e o desafio da emancipação. O imperialismo inglês, cerca de
cem anos antes da Revolução Francesa, já sepultara o feudalismo, e se fi ze ra,
de último, nosso aliado natural naquelas circunstâncias singulares.

Duas cor ren tes dis tin tas se for ma ram no seio da so ci e da de pa tri ar -
cal em bus ca da ma i o ri da de po lí ti ca. Uma, em que pon ti fi ca va o ele men to
mais ar ra i ga da men te con ser va dor, re ce o so de per der a ca pa ci da de de tra çar
os ru mos da nova si tu a ção e ba si ca men te com pro me ti do com os in te res ses e
as as pi ra ções do ab so lu tis mo; por isso mes mo pro pen so, em ma té ria po lí ti ca
– ain da de po is do ato for mal de Inde pen dên cia – a pre ser var a união das
Co ro as, com a vaga idéia de um laço ins ti tu ci o nal as so ci a ti vo que ad qui ris se 
for ma per ma nen te. Ou tra, cons ti tu í da em lar ga par te de ele men tos li be ra is,
que se in cli na vam por um pro je to ins ti tu ci o nal mais au tên ti co, o qual, des -
fa zen do para sem pre os la ços da união, tor na va po li ti ca men te ir re ver sí vel o
ato da se pa ra ção.

Essas duas correntes não bracejaram nem porfiaram em duelos
acadêmicos, não se alçaram a esferas meramente abstratas e teóricas, senão
que mediram suas forças no terreno concreto da realidade, marcando, em
campos hostis, a divisão política de suas idéias e interesses.

O Primeiro Reinado é período dos mais dinâmicos e ao mesmo
tempo dos mais decisivos de nossa  História, po rquan to nele se acham
lançadas já as questões fundamentais do futuro, posto que de maneira
ainda tíbia tocante ao seu desdobramento e debate.

Quem não pressente na Constituinte o tema da escravidão que se 
tornará crepitante durante o Segundo Reinado, marcando de maneira
definitiva o rumo incerto das instituições ou contribuindo com extrema
importância a precipitar o ruinoso desfecho, tanto da forma de Estado como
da forma de governo, consumada com a queda do Império?

Quem não percebe ainda durante aquele período o esforço de
estabelecer a equação da unidade nacional e de fini-la tacitamente em termos
que vão ser a vértebra com que se articula de todo o projeto político
subseqüente? Um projeto que atravesse as graves turbulências da fase
regencial e do advento da Ma i o ri da de, quando se atropela a Constituição e fica
caracterizado o estigma de um golpe de estado; que implanta em base
consuetudinárias um sistema peculiaríssimo de governo parlamentar; que
introduz a singular projeção de um Poder Moderador, apartado dos cânones
equívocos dos próprios dispositivos constitucionais.
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Com efeito, não fôra a ação pessoal e moderadora do imperador,
cujo equilíbrio e sobriedade de com por ta men to, na que las determinadas
condições históricas, fez então daquele poder o oposto da versão funesta do
Primeiro Reinado, ele decerto teria decretado a ruína das instituições liberais
nascentes.

Enfim, o projeto político em via de concretização arregimenta a
sociedade brasileira para a guerra externa, de tal modo que, durante a
campanha do Paraguai, a consciência do país externou já a força de alguns
valores impalpáveis da nacionalidade, com solidez e energia vistas unicamente
em ocasião de sacrifício e sobrevivência para a identidade nacional.

Mas o po der im pe ri al emer giu da luta ex ter na en vol vi do em gra vís -
si mas con tra di ções. Ao trans cur so das dé ca das se guin tes elas mi na ri am len ta -
men te a ro bus tez do Se gun do Re i na do, até des fa zer-lhe o ar ca bou ço com o gol pe 
de es ta do de 1889.

O pe río do pos te ri or à Gu er ra do Pa ra guai fica todo as si na la do pela
na tu re za de vá ri as cri ses que aba la ram as es tru tu ras do Impé rio. Tais, por
exem plo, a cri se da Abo li ção que teve suas nas cen tes des de a Inde pen dên cia; a
cri se per ti nen te à fun ção das for ças ar ma das no con tex to po lí ti co in ter no da na -
ci o na li da de; a cri se re fe ren te ao al can ce das in ter ven ções do Po der Mo de ra dor
so bre ação dos mi nis té ri os e sua sus ten ta ção par ti dá ria, por via par la men tar; a
cri se da enor me con cen tra ção de po de res que o Ato Adi ci o nal de 1834 mi ti ga ra, 
mas que aca bou de ci si va men te res ta u ra da, por obra da Lei de Inter pre ta ção de
1840, ins tru men to da re a ção con ser va do ra tri un fan te, cu jos em pe nhos re a ci o -
ná ri os anu lam tan to no es pí ri to como na prá ti ca as con quis tas des cen tra li za do -
ras da Re gên cia; en fim, a cri se da ali ci a ção re pu bli ca na, prin ci pi a da de for ma
in flu en te, pa cí fi ca e or ga ni za da a par tir da Con ven ção de Itu, em con tras te com 
as an te ce dên ci as de uma tra di ção his tó ri ca de lu tas ar ma das, que tra zi am a eiva 
ou a sus pe i ta do des mem bra men to, como fôra, an tes da Inde pen dên cia, a in sur -
re i ção re pu bli ca na de 1817 e, pos te ri or men te, o mo vi men to da Con fe de ra ção do
Equa dor, re a ção cons ti tu ci o nal das pro vín ci as do Nor des te ao gol pe do im pe -
ra dor, dis sol ven do a Cons ti tu in te de 1823.

O Bra sil pro vin ci al, du ran te o Impé rio, não pas sa va de um ar qui pé -
la go de oli gar qui as agrá ri as, per pe tu a das pe los in te res ses da es cra va tu ra, cujo
cen tro de gra vi da de se acha va na Cor te cen tra li za da. De sar ma do de con vic ções
e de po de res para apa gar a nó doa ser vil, pre sen te nas ins ti tu i ções como nos sa
gran de hu mi lha ção na ci o nal, o tro no bus cou para tan to uma so lu ção len ta e
gra du al, cuja con cre ti za ção so la pa va po rém os ali cer ces da mo nar quia.

Realeza solitária em continente republicano, o Império, atado aos 
seus milhões de escravos negros, se rebaixava perante a família de povos
vizinhos e estranhos; este, ao lhe recriminarem a mancha da servidão
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humana em suas instituições, pareciam apontar para um corpo estranho,
como se fôramos a singular variação remanescente do absolutismo de
ultramar.

Não hou ve ja ma is du ran te o Impé rio a for ma ção de uma cons -
ciên cia ide o ló gi ca. É pos sí vel, sem dú vi da, fa lar de lu tas do ele men to po pu -
lar, atre la do ao car ro dos in te res ses das eli tes, so bre tu do quan do se abri am
fos sos di vi só ri os den tro das pró pri as ca ma das oli gár qui cas, e ne las de ter -
mi na dos gru pos bus ca vam im por sua su pre ma cia, as sen ta da em am bi ções
que de no ta vam sem pre uma pre pon de ran te vo ca ção pes so al de po der. Mas
não é pos sí vel iden ti fi car – ain da quan do es sas lu tas pro je ta vam a mi li tân -
cia de pon de rá ve is ca ma das da clas se mé dia em cen tros po pu la ci o na is de
in ci pi en te ur ba ni za ção, qua is eram in du bi ta vel men te as ca pi ta is de pro -
vín ci as – a for ça de gru pos po lí ti cos com atu a ção de li be ra da e cons ci en te,
de âm bi to na ci o nal.

É paradoxo o Império assentar-se sobre uma estrutura tão
arraigadamente unitária, como se sabe, e no entanto o centralismo político
da Coroa ter sido, como foi, refratário à organização de partidos, dotados de
uma consciência nacional profunda, que fossem capazes de refletir, de
maneira nítida e determinada a adesão a uma ideologia, a um programa de
governo, a uma cartilha de prin cípios. Não veio a ser este porém no poder e
na ação parlamentar o caminho dos liberais e dos conservadores.

As idéias sempre foram a mola frágil das dissenções políticas do
Império; em rigor, não as havia: os interesses de grupos, os egoísmos de
facção, os apetites de corrilhos, a vo ca ção car re i ris ta das personalidades
dominavam o cenário da competição pse u do par ti dá ria, que só almejava o
poder, sem considerar de perto, fora do ca su í smo habitual, a necessidade de
reformar as instituições ou aprofundar o apregoado esforço de regeneração dos 
costumes públicos. 

Li be ra is e con ser va do res, em toda a crô ni ca das as cen sões
ministe ri a is, in va ri a vel men te se mos tra ram aquém das gra ves res ponsa bi li da -
des his tóricas ge ra das por pro ble mas como os que ti ve ram a di men são do re gi -
me fe de ra ti vo, pro pos to des de a Re gên cia. A fe de ra ção era a re for ma bá si ca para 
as se gu rar a con ti nu i da de da mo nar quia cons ti tu ci o nal, veio con co mi tan -
temente o pro ble ma da re la ção do po der civil  com o po der mi li tar; pro duziu-se
uma cri se tão agu da a par tir da Gu er ra do Pa ra guai que de ci diu a sor te do
Impé rio, subs ti tu in do as for mas de Estado e de go ver no.

A mesma questão teve ao longo das sucessivas repúblicas
instaladas no país enorme influxo sobre os destino das instituições. A
hegemonia dos quartéis já desestabilizou governos e provocou golpes de
estado.
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Não menos agudo o problema da escravatura, em que o regime
servil punha a nu a força do privilégio e da injustiça ao sustentar formas de
opressão social das quais nunca nos libertamos por inteiro. Com efeito, a
menoridade social prossegue sob distintos matizes da mais apurada
refinação, com modelos espoliativos diferentes, que patenteiam que a
exploração do homem pelo próprio homem não cessou  dentro dos quadros e das 
estru tu ras de de si gual da de da sociedade subdesenvolvida.

Finalmente, o problema da íntima união do Estado e da Igreja,
com ingerências recíprocas, culminou na questão religiosa do Império,
tornando-se essa crise mais grave em seus efeitos quando se deu a Abolição,
pois a liberdade de culto só alcançou plenitude com a separação dos dois
reinos, o secular e o eclesiástico. Era, em realidade, um postulado do
liberalismo cuja adoção somente se deu com o advento da nova ordem
republicana.

Constitui  a história do Império, indubitavelmente, repositório
opulentíssimo de eventos e convergências fáticas onde nossas instituições
deitam raízes profundas. Não resultou fácil a tarefa de fundar uma sociedade
política razoavelmente livre e mantê-la depois unificada, quando havia
também fatores que poderiam ter militado em direção diametralmente
oposta, ocasionando, ao invés da suspirada unidade, a dispersão, o caos, a
anarquia ou a secessão.

Manteve-se o sistema imperial dentro de um apertado espaço de
equilíbrio, que traduzia a delicadeza do compromisso político unitarista: de
uma parte, a sufocante realidade centralizadora, que inibia e a certa altura
paralisava o corpo gigante, fazendo definhar, à míngua de poderes
autônomos, as partes remotas da organização provincial, sem mais
alternativa para sobreviverem que o rompimento ou a extinção dos laços;
doutra parte, o grave risco de um colapso do sistema qual se afigurava às
correntes conservadoras, temerosas de promover reformas de cunho ou
inspiração federativa, ainda cingidas às modestas raias de um processo
meramente descentralizador, de reduzido alcance autonomista, e de todo
compatível com a natureza cen trí peta da monarquia e da modalidade de
Estado. 

Mas quando a Coroa não pôde, ao cabo do Segundo Reinado,
talvez por inépcia ministerial e parlamentar ou debilidade tanto do Exe cu -
tivo como dos corpos representativos, enfrentar as grandes questões
enunciadas que se perfilavam sob a forma de crise, o dissenso  – alimentado
na fogueira política pelo sopro das reivindicações republicanas e federativas –
acaba prevalecendo sobre o consenso, que a fraqueza e a doença do
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Imperador, com seu poder já consideravelmente alienado no círculo áulico da
família, tanto contribuíram para diminuir e abater.

O des fe cho foi o gol pe de es ta do de 15 de no vem bro. Uma ação
re for mis ta aca u te la do ra, dos úl ti mos ga bi ne tes, po de ria ter to lhi do este
de sen lan ce, como bem ar gu men tou Rui Bar bo sa e fez sen tir por igual
Na bu co ao for mu lar as re fle xões fi na is acer ca do oca so do Impé rio. Com
efe i to, a dé ca da an te ri or ao gol pe do Cam po da Acla ma ção lan çou o di le ma
fun da men tal, que não se ci fra va em Mo nar quia ou Re pú bli ca, mas em
mo nar quia uni tá ria ou mo nar quia fe de ra ti va; a pri me i ra, já sem ho ri zon te,
re cu sa da pela tra gé dia do cen tra lis mo im pe ri al; a se gun da, con gre gan do to das
as pos si bi li da des de tra je tó ria har mô ni ca e de sim pi di da para as ins ti tu i ções
que su pli ca vam o soro re vi ta li za dor das au to no mi as.

Como os con ser va do res e li be ra is, ex pres sões par ti dá ri as do sta tu
quo, não ti ve ram sen si bi li da de e tato su fi ci en tes para en ca mi nhar a so lu ção
des cen tra li za do ra, a cri se da Abo li ção já con su ma da fez o ele men to con ser -
va dor pre ci pi tar-se na hos ti li da de ou na in di fe ren ça à sor te do Ter ce i ro
Reina do, pré-inaugurado com os po de res da prin ce sa e com a san ção da Lei
Áu rea.

Estava assim selado o fim do Império, cuja tela, o baile da ilha
Fiscal, emol du ra ra com o toque irônico de desforra histórica aos erros da
cegueira po lí ti ca de quantos sonham com a perpetuidade de situações
insustentáveis. Era o fim do Império unitário, mas não era ainda o começo
de uma República autenticamente federativa.
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III
PRIMEIRO REINADO 

(1822-1831)



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

INTRODUÇÃO 

“Uma Cons ti tu i ção não é ou tra co i sa que a ata do
pac to so ci al, que fa zem en tre si os ho mens

 quan do se aju dam e as so ci am para vi ver
 em re u nião ou so ci e da de.”

FREI CANECA
(Manifesto na Reunião Popular do Recife)

O Pri me i ro Re i na do é o pe río do agô ni co de for ma ção e con so li da ção 
da in de pen dên cia po lí ti ca for mal men te pro cla ma da a 7 de se tem bro
de 1822.
Nun ca é de ma si a do in sis tir na ori gi na li da de do pro ces so po lí ti co

bra si le i ro, que cul mi nou com o es ta be le ci men to de uma mo nar quia e o
adven to de uma na ci o na li da de. 

Tudo isso acon te ceu em ma ni fes to con tras te com o des fe cho dos
su ces sos co loniais nas pos ses sões es pa nho las e in gle sas do con ti nen te,
onde o re gi me re publi ca no fôra a so lu ção nor mal; com pa tí vel, aliás, com as
fór mu las ins ti tu ci o na is mais avan ça das, pro du zi das pela re fle xão fi lo só fi ca
li ber ta do ra acer ca do con tra to so ci al.

É verda de que nos Esta dos Uni dos da Amé ri ca do Nor te o prin cípio 
so ci al-revolucionário pre va le ceu com toda a for ça e in ten si da de, pois a re a li -
da de das ins ti tu i ções cor res pon deu ali qua se por in te i ro ao es que ma for mal
das gran des te ses li be ra is pro pug na das com base na or ga ni za ção cons ti tu cional 
do país.

Já entre os povos da família ibérica, a tradição política peninsular,
atada historicamente a formas autocráticas de exercício do poder, complicava



e obstaculizava o problema de concretização de uma liberdade republicana
exemplar, qual sonhavam os guias da guerra emancipadora. 

Ansi o sos por que brar as ca de i as de opres são do sis te ma co lo ni al,
porfi a vam eles por es ta be le cer uma so ci e da de ins pi ra da nos prin cí pi os
libera is do ra ci o na lis mo do sé cu lo XVIII. A Re pú bli ca, para o ele men to
his pânico, que emer gia da su je i ção co lo ni al, e so bre tu do para os con tin gen -
tes popu la ci o na is na ti vos – quan ti ta ti va men te os mais opu len to – era, com
efeito, um prin cí pio, e mais que um prin cí pio, um sím bo lo da re vo lu ção
liberta dora.

Ban de i ra ou le gen da, a Re pú bli ca fas ci na va tan to quan to a li ber -
da de e com esta se con fun dia. Mas o peso da he ran ça co lo ni al, o atra so, as
ri va li da des oli gár qui cas, o ego ís mo das fac ções, o des pre pa ro po lí ti co, a de bi -
li da de das es tru tu ras so ci a is fi ze ram ma lo grar cedo o pro je to eman ci pa dor,
frus tran do as sim a es pe ran ça de uma união fe de ra ti va es tá vel e per ma nen te, 
fa da da a ser o nor mal co ro a men to das lu tas da Inde pen dên cia.

A frag menta ção po lí ti ca, que deu lu gar ao fe i xe de re pú bli cas
oriun das da ex tin ção do sis te ma co lo ni al es pa nhol, com põem uma das
perve rsões his tó ri cas mais sen ti das e mais gra ves que con cor re ram para a
tra gé dia da de pen dên cia dos po vos da Amé ri ca La ti na, ví ti mas da ini qüi da -
de es po li a ti va do ne o co lo ni a lis mo ca pi ta lis ta, du ran te os sé cu los XIX e XX. 

Con tra este mo de lo es cra vi za dor se vem er guen do, po rém, des de
as úl ti mas dé ca das, uma só li da cons ciên cia de li ber ta ção, cu jos fru tos já se
co lhem com o san gue, a dor e o sa cri fi cio das lu tas re vo lu ci o ná ri as.

Des de nos sas nas cen tes his tó ri cas, ti ve mos di fi cul da des pe cu li a -
rís simas para rom per o cor dão um bi li cal da do mi na ção lu si ta na. Os su cessos
do ex pan si o nis mo na po leô ni co na Eu ro pa in ter vi e ram ca pri cho sa men te em
fa vor de uma so lu ção sui ge ne ris para o pro ble ma da eman ci pa ção co lo ni al
da Amé ri ca por tu gue sa. Isso acon te ceu des de o mo men to em que o prín ci -
pe-regente D. João, em fuga di an te dos ge ne ra is de Na po leão, fez o tras la do
da Cor te lu si ta na para o Rio de Ja ne i ro.

Antes ain da de ins ta lar-se ali, o regente fu gi ti vo, de pas sa gem
pela an ti ga me tró po le co lo ni al, de cre ta ra a aber tu ra dos por tos. Esse ato de
na ve ga ção e co mér cio en tra nos pró dro mos po lí ti cos da Inde pen dên cia, com
uma for ça sim bó li ca de eman ci pa ção, e ri va li za com o gri to do Ipi ran ga, ou
seja, com a pro cla ma ção for mal de 7 de se tem bro de 1822. 

Pró lo go da se ces são, a pre sen ça da fa mí lia real por tu gue sa no
país que bran tou, pe las me di das ad mi nis tra ti vas in tro du zi das, o qua dro
rígi do, imo bi lis ta e con fis ca tó rio de toda a tra di ci o nal po lí ti ca da me tró po le
no Bra sil-Colônia. Con tra tal po lí ti ca fôra em vão o mar tí rio do al fe res mineiro.
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Emerge o Pri me i ro Re i na do lon gin qua men te de um com plô fami li ar, 
a sa ber, de um pac to do més ti co de in te res ses di nás ti cos, ou seja, um diá lo go
de pai e fi lho, um cál cu lo ego ís ti co de dois Bra gan ças. Em pre sen ça de onda
in sur re ci o nal, cris ta li za da na Incon fi dên cia, e con ti nu a da, com mais for ça e
vi gor, com o le van te re pu bli ca no de 1817 – onde o re cur so às ar mas ocor reu
já de for ma direta – pres sen tiu a Casa de Bra gan ça a imi nên cia da ca tás trofe.
Fa zia-se mis ter pre veni-la.

Escar men ta da com o exem plo das re be liões con ti nen ta is vi to ri o -
sas, de nor te a sul, pro mo vi das por sú di tos opri mi dos das co lô ni as in gle sas e 
es pa nho las, a Co roa de Por tu gal se em pe nhou, pe las vias há be is do com pro -
mis so, da tran sa ção, da paz e do diá lo go, em lo grar um acor do ins ti tu ci o nal, 
cuja re sul tan te de ve ria ser uma for ma pe cu li ar de união mo nár qui ca, ca paz
de es ten der ao país, e man tê-lo com toda ener gia, em for mas apa ren te men te
li vres, o bra ço ul tra ma ri no da re a le za lu si ta na.

O con se lho de D. João VI ao fi lho, por oca sião da des pe di da, é de
uma elo qüên cia his tó ri ca exem plar. De mons tran do ha bi li da de e in tu i ção
pro fé ti ca, ele nos faz du vi dar que o ‘tolo’, ma ri do de D. Car lo ta Jo a qui na
fôra mesmo aque la per so na li da de sim pló ria, não raro pos ta a ri dí cu lo nas
páginas dos compên di os onde o le i tor se ilus tra acer ca de fa tos e epi só di os da
His tória do Bra sil.

A fór mu la pa cí fi ca de tran si ção, pre pa ra da em har mo nia com os
de síg ni os ín ti mos da re a le za, fôra con tra di to ri a men te fa vo re ci da pelo com -
por ta men to re a ci o ná rio das Cor tes de Lis boa. Tu te lan do de ma ne i ra ar ro -
gan te o mo nar ca cons ti tu ci o nal, de cre ta vam elas a re co lo ni za ção do país,
prin ci pi a da com a in ti ma ção do re to rno, di ri gi do ao prín ci pe-regente. Do
pon to de vis ta his tó ri co, as Cor tes sig ni fi ca vam para Por tu gal um con si de -
rá vel avan ço li be ral, um pas so à fren te com que con cre ti zar o pro je to li be -
ro-democrático nas ci do nos ide a is da Re vo lu ção Fran ce sa e da as cen são da
bur gue sia ao pri ma do po lí ti co da so ci e da de; mas para o Bra sil o tri un fo dos
li be ra is na pe nín su la re pre sen ta va con tra di to ri a men te um cru el re tro ces so
rumo à res ta u ra ção co lo ni al, em toda sua ple ni tu de. Nun ca a más ca ra das
li ber da des bur gue sas se de sa fi ve lou com tão so le ne de sen ga no para os po vos
opri mi dos como no epi só dio das Cor tes. Ali es ta va uma das mu i tas con tra -
di ções que des ven da ri am a ban de i ra mis ti fi ca do ra da bur gue sia, mal egres sa 
das ba ta lhas so ci a is e re vo lu ci o ná ri as con tra o an ci en ré gi me, fe ri das em
nome de uma su pe ri or com po si ção de va lo res em que a li ber da de pa re cia pre -
va le cer.

Abra ça dos a uma po lí ti ca im pe ri a lis ta, in di fe ren te à sor te dos
povos sub ju ga dos, e da qual não se ar re da vam, os li be ra is ti nham, por tan to,
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os mes mos ape ti tes es po li a ti vos do ab so lu tis mo e se viam in cul pa dos dos
mes mos ví ci os, das mes mas de for mi da des.

Aque las Cor tes, que no Ve lho Mun do apa ren ta vam uma ade são
sem li mi tes à ca u sa da li ber da de e do tro no cons ti tu ci o nal, aqui, so bre o chão 
do Novo Mun do, as su mi am a se ve ra ca ta du ra de al go zes do pen sa men to
li beral, afe i ço a das por in te i ro aos bru ta is in te res ses da do mi na ção co lo ni al e
pro pen sas a re vo gar im pla ca vel men te to das as con ces sões já fe i tas ao Bra sil
pelo in ti mi da do cír cu lo de ca be ças onde a au to ri da de ré gia se as sen ta va.

Com efe i to, nes sa am biên cia sin gu lar e ad ver sa, o “Fico” mar cou 
o pri me i ro pas so con du cen te ao pro ces so de des vin cu la ção for mal. Era um
ato de re sis tên cia se não de rom pi men to com os de cre tos da que le cor po re pre -
sen ta ti vo, cuja po lí ti ca me nos pre za va o sen ti men to li ber tá rio já im pe ran te e
ex pan si vo des de a Incon fi dên cia e a Re vo lu ção de 1817.

A con vo ca ção da Cons ti tu in te ro bus te cia a ca u sa dos edi fi ca do res 
de um sis te ma de li ber da des pú bli cas, que tam bém con sa gra va os di re i tos
hu ma nos fun da men ta is. A ge ra ção de ba cha réis gra du a dos em Co im bra
com pu nha sem dú vi da a ma té ria-prima de uma eli te que não pôde, to da via,
por im pe di men tos his tó ri cos pe cu li a res à na tu re za do pro ces so, de sen vol ver
to das as vir tu a li da des re vo lu ci o ná ri as da pug na li ber ta do ra, ha ven do aqui
con si de rá vel de fa sa gem em re la ção aos de ma is po vos ir mãos, que se va li am
de ins tru men tos re pu bli ca nos de governo para tra çar a car ta de seu des ti no
po lí ti co. 

Nos so país, ao con trá rio, ele gia a so lu ção mo nár qui ca, pro du zin do
as sim, em ma té ria ins ti tu ci o nal, a gran de ano ma lia do Con ti nen te. Res ta va, 
porém, sa ber se a úni ca mo nar quia das Amé ri cas se ria ex pres são de um
poder li vre e li mi ta do, que es ta be le ces se, sob o pá lio da ide o lo gia li be ral,
um gênero es tá vel de ins ti tu i ções go ver na ti vas, ou sim ples men te um bra ço
de fer ro ou uma agên cia do ab so lu tis mo res ta u ra dor e re a ci o ná rio da San ta
Ali an ça.

A Cons ti tu in te se con gre ga ra de ba i xo de res tri ções fa tu a is ori un -
das já do con fron to de dois prin cí pi os, à pri me i ra vis ta con ci li a dos, mas no
âma go di a me tral men te ad ver sos pela na tu re za dos in te res ses e dos va lo res
de que eram ór gãos: de uma par te, o prin cí pio da so be ra nia na ci o nal tri un -
fan te qual co lu na po lí ti ca de su pre ma cia bur gue sa; dou tra par te, o ve lho
prin cí pio da so be ra nia de di re i to di vi no, do qual não se apar ta ra, por in te i ro, 
o prín ci pe-re gen te, sem em bar go de seu li be ra lis mo cons ti tu ci o nal apa ren te.
Tan to que, no dis cur so cons ti tu in te, ao re ce ber os mem bros da Assem bléia
so be ra na, não ti tu be a ra em co a gi-los com o sin gu lar man da to de ela bo rar
uma Cons ti tu i ção dig na de sua im pe ri al von ta de, mos tran do as sim a face de 
um ab so lu tis mo dis si mu la do, cuja con se qüên cia afron to sa aca ba ria por le van -
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tar-se à luz da opi nião pú bli ca e da Na ção, sur pre en di da com a ru de za do
de cre to que dis sol veu a Cons ti tu in te.

Era o cre pús cu lo das es pe ran ças li be ra is que ins pi ra ram a fundação
do Pri me i ro Re i na do. O De fen sor Per pé tuo, pe nhor das li ber da des cons ti tu -
ci o na is, gol pe a ra a nas cen te or ga ni za ção li be ral e re pre sen ta ti va do país. E
con tra aque le ato de for ça, que foi o gol pe de esta do de 1823, não tar dou a
re a ção pa trió ti ca e cons ti tu ci o nal da Con fe de ra ção do Equa dor, um dos epi -
só di os mais des lem bra dos e me nos com pre en di dos de toda a nos sa for ma ção
his tó ri ca.

Seu sig ni fi ca do, po rém, avul ta va se in ten tar mos me dir a le gi ti -
mi da de e o al can ce da ou tor ga de 25 de mar ço de 1824. A nova Car ta aca bou 
sen do o fruto con fes sa do de um cla mor que par ti ra das Câ ma ras Mu ni ci pais,
cé lu las de um ci vis mo li be ral cuja ener gia a bru ta li da de do gol pe não pu de ra 
sopitar. Em seus pro tes tos de cons ti tu ci o na li za ção, D.Pe dro I bus ca va as
esco ras de le gi ti ma ção de seu po der, ques ti o na do pelo sen ti men to de re bel dia 
das provín ci as do Nor des te, no me a da men te Per nam bu co e Ce a rá, onde
depois das Co mis sões Mi li ta res, in ves ti das de prer ro ga ti vas mar ci a is, ver-se-ia
de cre tar a sen ten ça ca pi tal con tra os he róis e pa tri o tas ven ci dos no ma logrado
en sa io re pu bli ca no e cons ti tu ci o nal de 1824. Não se pode di mi nu ir a im por -
tân cia do pro tes to con fe de ra do nem al te rar-lhe o sen ti do pro fun do.

Na que la épo ca ti nha o Nor des te uma den si da de de pres tí gio na
po lí ti ca do país in com pa ra vel men te su pe ri or à de nos sos dias. José Bo nifácio,
ao ex pe dir as ins tru ções re la ti vas à com po si ção da Cons ti tu in te de 1823,
fazia pre ver para o Nor te e Nor des te uma re pre sen ta ção cons ti tu in te quan -
ti ta ti va men te su pe ri or àque la es ta be le ci da para as pro vín ci as me ri di o na is.
Cons ta ta ção esta su fi ci en te para de mons trar o vul to e o peso po lí ti co das
regiões se ten tri o na is, cuja im por tân cia só tem de cres ci do des de os anos pos -
te ri o res ao Pri me i ro Re i na do. Se a Con fe de ra ção hou ves se vin ga do, me ta de
do Bra sil po lí ti co te ria per fi lha do a so lu ção re pu bli ca na, pro du zin do um eixo 
de po der e atra ção que, lon ge de des tru ir a uni da de na ci o nal, pro va vel men te 
faria ro dar em sua ór bi ta, num pro ces so de gra vi ta ção es pon tâ nea, as
demais uni da des po lí ti cas do país me ri di o nal, onde a for ça do ele men to li be -
ral era tam bém de ve ras con si de rá vel.

O protes to re pu bli ca no-constitucional de 1824 ocor ria em
momento his tó ri co de per ple xi da de e in de ci são, com a sor te da Inde pen dência
pro cla ma da cor ren do re cen tes ris cos na Ba hia, no Pi a uí, no Ma ra nhão e no
Pará. Na Ba hia, a se pa ra ção fe i ta por via mo nár qui ca in cor po ra ria de po is à
tro pa de li nha a ofi ci a li da de por tu gue sa re bel de. Dú vi das, sus pe i tas e
descon fi an ças exa cer ba vam o âni mo na ci o na lis ta dos pa tri o tas que ma ni fes -
ta vam des cren ça so bre as in ten ções do De fen sor Per pé tuo.
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Não era, pois, ta re fa fá cil de fi nir po li ti ca men te o novo sis te ma,
traçar-lhe o per fil ine quí vo co, es ta be le cer os seus ver da de i ros ru mos, se ainda
perdu ra vam, no cam po das as pi ra ções, os in ten tos uni fi ca do res, os qua is, sem
sa cri fi car o ato po lí ti co da eman ci pa ção, po de ri am, to da via, ge rar uma forma 
com bi na da e con sen su al de as so ci a ção dos Re i nos, sob o ce tro dos Bra gan ças.

O Pri me i ro Re i na do trans cor reu, pois, em meio a mu i tas in cer te -
zas. To das to can tes ao bom êxi to da nova or dem cons ti tu ci o nal ou tor ga da;
in cer te za tam bém quan to à paz in ter na e à fi xa ção das fron te i ras do Impé rio, 
co nhe ci da que era de to dos a ins ta bi li da de da Ba cia do Pra ta.

A fa i xa me ri di o nal onde fi ca va en cra va da a Pro vín cia Cis pla ti na
re pre senta va um dos mais som bri os pro ble mas da nova or ga ni za ção na cional.
Ali o pri me i ro im pe ra dor se de fron tou com o ma i or de sa fio mi li tar de seu
reinado.

Aqui cabe sem dú vi da um con jun to de re fle xões acer ca da guer ra
mo vi da con tra os exér ci tos das Pro vín ci as Uni das do Pra ta, cu jos ca u di lhos
fo men ta vam a se ces são da Pro vín cia Cis pla ti na e al me ja vam sua in cor po ra -
ção. Aca ba ram por nos en vol ver num con fli to cuja con se qüên cia foi a
perda da que la área, com o es ta be le ci men to de um esta do-tampão en tre o
Bra sil e a Argen ti na, a sa ber, a Re pú bli ca Ori en tal do Uru guai.

Em ver da de, fal tou-nos mais do que po de rio mi li tar e co er ção. Se
co er ção bas tas se, a Co mis são Mi li tar re pres si va, ins ti tu í da na Pro vín cia
Cis pla ti na pela au to ri da de im pe ri al con tes ta da, te ria to lhi do a onda de
seces são. Hou ve mais foi ca rên cia de ha bi li da de, de ima gi na ção po lí ti ca e de
tato di plo má ti co. Com efe i to, o de sas tre da que la se ces são po de ria ter sido
con ju ra do tal vez, não fôra o fu nes to pro je to uni ta ris ta da ou tor ga de 1824,
tão dis tin to da fór mu la pri mi ti va, con ti da no sá bio e con ci li a tó rio an te pro je to
cons ti tuci o nal en ca be ça do por Antônio Car los e de ma is mem bros da
Comis são Cons ti tu ci o nal. A Cons ti tu in te de 23 de ba tia exa us ti va men te as
ba ses da Cons ti tu i ção onde se fi xa ri am as fron te i ras do Impé rio quan do se
deu a sur pre sa do gol pe da dis so lu ção.

Domi na va o en ten di men to da Cons ti tu in te de 1823 a tese segundo
a qual nos sos li mi tes po lí ti cos es ta vam no rio da Pra ta.

Na ses são de 15 de se tem bro, ao dis cu tir-se o art. 1º do tí tu lo 1º,
Fernan des Pi nhe i ro te mia que o pa ra le lo de sig na do cor tas se “po si ções de
Buenos Ai res”, dan do as sim oca sião a con tes ta ções e que re las, ra zão por que 
re co men da va se re di gis se o tex to de modo que a ex ten são do Impé rio fi cas se
as si na la da, não des de a foz do Oi a po que até os trin ta e qua tro gra us e meio
ao sul, mas sim pli fi ca da men te des de o rio Oi a po que ao nor te até o rio da
Pra ta ao sul, emen da que re ce beu todo o apo io.
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Na ses são de 17 de se tem bro es te ve a ma té ria no va men te em pauta
para o de ba te pe ran te o ple ná rio cons ti tu in te. Acen tu ou po rém Car va lho e
Melo as vaci la ções po lí ti cas que ro de a vam o tema. E as se ve ra va: “Pela parte do 
Sul, há mu i to mais dú vi das por que des de o prin cí pio da des co ber ta do Bra -
sil, e se gun do a pos se to ma da por Mar tim Afon so, sem pre se su pôs que a
nos sa di vi sa era o rio da Pra ta, fi can do-nos a mar gem se ten tri o nal. To dos
sa bem que, para mar car esta di vi são, hou ve vá ri os Tra ta dos en tre a Espa nha 
e Por tu gal, que em con se qüên cia de les se co me ça ram de mar ca ções; que
umas se es tor va ram pela per fí dia dos je su í tas; que ou tras não con ti nu a ram
por ma nhas e for ça aber ta dos es pa nhóis; e que, fi nal men te, o Tra ta do de
1771, para este fim ajus ta do, se es tor vou pela guer ra de 1801; tan to as sim
que ain da não se en tre ga ram os cam pos ne u tros que as nos sas tro pas ocuparam 
nes sa cam pa nha.”

Pe re i ra da Cu nha, se guin do-se com a pa la vra, pos to que com ba -
tes se o mé to do de de mar ca ção do ar ti go, re co nhe cia que “os dois gran des
rios Ama zo nas e Pra ta têm cons tan te men te ser vi do de ba li zas na tu ra is ao
Bra sil, e são, com ra zão, os li mi tes que a nor te e sul lhe têm as si na la do os
geó gra fos e his to ri a do res”. A Assem bléia, con tu do, de ba tia o tema da ex ten -
são e in te gri da de do Impé rio de ve ras en fra que ci da, pois uma in ter ro ga ção se 
le van ta va ao nor te, re fe ren te às Pro vín ci as do Ma ra nhão, Pará e Rio Ne gro,
onde ain da se man ti nha, como uma nu vem car re ga da de pres sá gi os, a união
com Por tu gal. Tan to isso pe sa va so bre o co lé gio cons ti tu in te que ele não tre -
pidou em apro var o se guin te adi ta men to de Alen car: “A pre sen te Cons titui ção
não obri ga rá as Pro vín ci as do Pará, Rio Ne gro e Ma ra nhão, en quan to es tas
não en tra rem para a nos sa co mu nhão.”

Mas a ina bi li da de ma i or, em per da na tu ral men te da dis cus são que
pou co an tes se ha via adi a do acer ca do laço fe de ra ti vo com a Pro vín cia Cis pla -
ti na, re sul tou da emen da que Fer re i ra Fran ça man dou à Mesa e logo re ce beu
o rá pi do e en tu siás ti co apo io de Mon te zu ma. A se guir, se viu ela ca us ti ca -
men te com ba ti da pelo ele men to con ser va dor, ca pi ta ne a do por Car va lho e
Melo, re ce o so que ela, por seu ex ces si vo teor fe de ra li zan te, fran que as se as por -
tas a um pro ces so ime di a to de des pe da ça men to da uni da de do Impé rio. Com
efe i to, pela pro pos ta de Fer re i ra Fran ça, em cujo art. 2º do pro je to da Co mis são
da Assem bléia Cons ti tu in te di zia, de iní cio, “[...] com pre en de as Pro vín ci as
do Pará, Rio Ne gro, etc.]” e no fim “[...] por fe de ra ção o Esta do Cis pla ti no”, 
de ve ria ler-se “[...] com pre en de con fe de ral men te as Pro vín ci as etc.”, su pri -
min do-se na par te fi nal as pa la vras “por  fe de ra ção”.

To das as vo zes he ge mô ni cas do sta tu quo po lí ti co re pre sen ta do
na Assem bléia com ba te ram com a má xi ma ener gia e te na ci da de a “pro po si -
ção se di ci o sa”, que in tro du zi ria o fe de ra lis mo na mo nar quia; uma idéia e
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no ção fa da das a nun ca de sa pa re cer da re tó ri ca e do sen ti men to de al gu mas
cor ren tes li be ra is, em pe nha das em re for çar as po si ções au to no mis tas con tra
o so pro ra di cal men te cen tra li za dor dos adep tos mais fer re nhos das prer ro ga -
ti vas mo nár qui cas.

A emenda de Fer re i ra Fran ça pa re ce ha ver ca u sa do mu i ta ce le u ma e 
in tran qüi li da de do ple ná rio, con for me se ob ser va do ca lor dos de ba tes, ri cos de
argu men ta ção, em que im pres si o na a atu a li za ção dou tri ná ria dos nos sos
pu blicis tas sen ta dos na ca de i ra cons ti tu in te. É de ad mi rar o in te res se que a
maté ria pro vo ca va, em bo ra não dis cer nis sem com cla re za os que par ti cipavam
da dis cus são os con ce i tos per ti nen tes a vín cu los fe de ra ti vos e con fe de ra ti vos, 
repa ro em nada de sa bo na dor, por quan to a mais aper fe i ço a da dou tri na do
século pas sa do, tan to a dos fe de ra lis tas ame ri ca nos como a dos ale mães, se
en re da ra em gra ves con fu sões e per ple xi da des acer ca do con tro ver ti do tema.
Um úni co cons ti tu in te, Alen car, os ten tou vi são mais pro fun da do pro ble ma
e da solu ção fe de ra ti va pro pos ta ao Impé rio nas cen te. Ele mes mo pou co antes
ti ve ra uma im por tan tís si ma in di ca ção apro va da pela Assem bléia, va za da,
aliás, nos se guin tes ter mos: “Pro po nho que se pe çam ao Go ver no to dos os
es cla re ci men tos pos sí ve is acer ca da Fe de ra ção do Esta do Cis pla ti no, para
então se po der tra tar da par te do ar ti go que diz res pe i to à mes ma Fe deração.”

Pro va vel men te per ce be ra Alen car as di fi cul da des pro vi só ri as de
fa zer pre va le cer de ime di a to a fór mu la fe de ra ti va de as so ci a ção po lí ti ca com
o Esta do Cis pla ti no, úni ca com pos si bi li da de de vin gar, fora da con cep ção
unita ris ta do mi nan te, e de man ter as sim nos sa pre sen ça his tó ri ca na
margem se ten tri o nal do Pra ta.

Era a pro pos ta uma pro vá vel ma no bra de ga nhar tem po e ob ter
novo es pa ço po lí ti co para um de ba te da ma té ria em oca sião mais pro pí cia.

Que a tese fede ra ti va es ta va no âni mo e nas con vic ções mais
arrai ga das do cé le bre ex po en te de nos so li be ra lis mo, não res ta a me nor dúvida,
tan to que, ocu pan do-se da emen da de Fer re i ra Fran ça, não tre pi dou em
asseve rar com ab so lu ta co e rên cia de prin ci pi os: “Já se mos trou que as reuniões
por federa ção não são con tra a uni da de do Impé rio. Não co me te ram pois
ne nhum ab sur do os de pu ta dos que apo i a ram a emen da, por que aque las re u -
niões por fe de ra ção po di am ser para tais e tais pro vín ci as en tra rem na nos sa 
so ci e da de. Nem se diga que isto é ir con tra o que ju ra mos. Ain da nós não
sa be mos qual é o Impé rio; qua is os seus li mi tes; qua is os seus por tos. Se os
po vos dis se rem que não que rem mais união com Por tu gal, mas que se não
que rem tam bém re u nir co nos co, não os ha ve mos de obri gar, que para isso
não te mos di re i to al gum, ain da que ti vés se mos for ça. A in cor po ra ção do
Estado Cis pla ti no é a ma i or ra zão que eu te nho para apro var a emen da,
por que nós não de ve mos de ne nhu ma mane i ra des tru ir a tran qüi li da de que
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pro mo ve mos. Cum pre dar mos a conhe cer aos po vos que so mos res pe i ta do res
dos seus di re i tos, e que lon ge de ser mos ti ra nos, que re mos, pelo con trá rio,
tão-somente o que for mar ca do pela sua vontade ge ral. Uma das ra zões, Sr.
Pre si den te, que de sa cre di ta ram as Cortes de Portu gal, foi o des po tis mo com
que meia dú zia de de pu ta dos que ri am deci dir dos des ti nos do Impé rio do
Bra sil; fu ja mos, pois, de imi tá-los. Mostre mos que não que re mos for çar
Pro vín ci as que ain da não se re u ni ram a nós; que ain da não es tão re pre sen -
tadas na nos sa Assem bléia: em aten ção a es tas foi que eu apo i ei a emen da.”

A ver da de his tó ri ca é que a Cons ti tu in te foi dis sol vi da e nós
aca ba mos per den do a Pro vín cia Cis pla ti na, após a guer ra ca la mi to sa, sem
hon ra para as ar mas im pe ri a is, hu mi lha das nos cam pos de Itu za in gó. O 
de sas tre mi li tar do im pe ra dor na Ba cia do Pra ta des gos tou a na ção, en tran do
na or dem dos fa to res que ace le ra ram e an te ci pa ram o gol pe bran co da
Abdi ca ção.

Dois mo vi men tos su pos ta men te an ti u ni ta ris tas mar ca ram a face
po lí tica do Pri me i ro Re i na do. Um vin gou em Mon te vi déu, que foi as Malvinas 
bra si leiras do sé cu lo XIX; o ou tro ma lo grou em Per nam bu co. Ambos,
provavel men te, ja ma is te ri am acon te ci do, se a Cons ti tu in te de 1823 hou vesse
com ple ta do, em paz, sua obra de le gi ti mi da de. O pri me i ro gol pe de Es ta do
de nos sa his tó ria cons ti tu ci o nal foi tam bém um gol pe con tra a uni da de dos
ter ritóri os im pe ri a is, con for me a po lí ti ca do Pri me i ro Re i na do, cega e re pres -
si va, veio so be ja men te de mons trar com a per da da Pro vín cia Cis pla ti na.

For ta le za/Rio Ja ne i ro, 1996.

PAULO BONAVIDES
ROBERTO AMARAL
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65
CONSOLIDA-SE A INDEPENDÊNCIA
65.1 – PROCLAMAÇÃO DO IMPERADOR D. PEDRO I 
AOS PORTUGUESES SOBRE O RECONHECIMENTO DA

INDEPENDÊNCIA DO BRASIL PELO GOVERNO DE
PORTUGAL (21 OUTUBRO 1822)

Por tu gue ses, toda a for ça é in su fi ci en te con tra a von ta de de um
povo, que não quer vi ver es cra vo: a his tó ria do mun do con fir ma
esta ver da de, con fir mam-na ain da os rá pi dos acon te ci men tos, que 

ti ve ram lu gar nes te vas to Impé rio, em baí do a prin cí pio pe las li son je i ras
pro mes sas do Con gres so de Lis boa, con ven ci do logo de po is da fal si da de
de las, tra í do em seus di re i tos os mais sa gra dos, em seus in te res ses os mais 
cla ros; não lhe apre sen tan do o fu tu ro ou tra pers pec ti va, se não a da re co lo -
ni za ção e a do des po tis mo le gal, mil ve zes mais ti râ ni co, que as ar bi tra ri e -
da des de um só dés po ta: o gran de e ge ne ro so povo bra si le i ro pas sou pe las 
al ter na ti vas de ní mia cre du li da de, de jus ta des con fi an ça, e de en tra nhá vel
ódio: en tão ele foi unâ ni me na fir me re so lu ção de pos su ir uma Assem bléia 
Le gis la ti va sua pró pria, de cuja sa be do ria e pru dên cia re sul tas se o novo
pac to so ci al, que de via regê-lo, e ela vai en trar já em tão glo ri o sa ta re fa: ele 
foi unâ ni me em es co lher-me para seu De fen sor Per pé tuo, hon ro so en car go,
que com ufa nia ace i tei e que sa be rei de sem pe nhar à cus ta de todo o meu
san gue. 

Este primeiro passo, que devia abrir os olhos ao Congresso, para
encarar o profundo abismo, em que ia precipitar a nação inteira, que devia
torná-lo mais circunspecto em sua marcha, e mais justo em seus
procedimentos, serviu somente de inflamar as paixões corrosivas dos
muitos demagogos, que para vergonha vossa têm assento no augusto
santuário das leis. Todas as medidas, que tendiam a conservar o Brasil
debaixo do jugo de ferro da escravidão, mereceram a aprovação do
Congresso; decretaram-se Tropas para conquistá-lo sob o frívolo pretexto



de sufocar suas facções; os deputados brasileiros foram publicamente
insultados, e suas vidas ameaçadas; o senhor dom João VI, meu augusto pai,
foi obrigado a descer da alta dignidade de monarca constitucional pelo duro 
cativeiro, em que vive, e a figurar de mero publicador dos delírios, e vontade 
desregrada ou de seus ministros corruptos, ou dos facciosos do
Congresso, cujos nomes sobreviverão aos seus crimes para execração da
posteridade: e eu, o herdeiro do trono, fui escarnecido, e vociferado por
aqueles mesmos, que deviam ensinar o povo a respeitar-me para poderem
ser respeitados. 

Em tão críticas circunstâncias o heróico povo do Brasil, vendo
fechados todos os meios de conciliação, usou de um direito, que ninguém
pode contestar-lhe, aclamando-me no dia 12 do corrente mês, seu Imperador
Constitucional, e proclamando sua independência. Por este solene ato
acabaram as desconfianças e azedumes dos brasileiros contra os projetos
de domínio que intentava o Congresso de Lisboa; e a série não interrompida
de pedras numerárias colocadas no caminho eterno do tempo, para lhes
recordarem os seus infortúnios passados, hoje só serve de os convencer de
quanto o Brasil teria avultado em prosperidade, se há mais tempo se tivesse 
separado de Portugal; se há mais tempo o seu bom siso, e razão tivesse
sancionado uma separação, que a natureza havia feito. 

Tal é o es ta do do Bra sil: se des de o dia 12 do cor ren te mês ele
não é mais par te in te gran te da an ti ga Mo nar quia por tu gue sa, to da via nada
se opõe à con ti nu a ção de suas an ti gas re la ções comer ci a is, como de cla rei no
meu De cre to do 1º de agos to des te ano, con tan to que de Por tu gal se não
enviem mais tro pas a in va dir qual quer pro vín cia des te Impé rio. Por tu gueses: 
eu ofe re ço o pra zo de qua tro me ses para a vos sa de ci são; de ci di, e es co lher,
ou a con ti nu a ção de uma ami za de fun da da nos di ta mes da jus ti ça, e da
gene ro si da de, nos la ços de san gue, e em re cí pro cos in te res ses; ou a guer ra
mais vi o len ta, que só po de rá aca bar com o re co nhe ci men to da in de pen dência 
do Bra sil, ou com a ru í na de am bos os Esta dos. Pa lá cio do Rio de Ja ne i ro
em 21 de ou tu bro de 1822. 

Impe ra dor

Extra í do do Arqui vo Na ci o nal. Cx 704. Doc. 1 Dac.
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65.2 – ATUAÇÃO DA MAÇONARIA NA
 INDEPENDÊNCIA –  CERTIDÃO DAS ATAS DAS SESSÕES
 DE AGOSTO A OUTUBRO DE 1822 DA LOJA MAÇÔNICA

GRANDE ORIENTE DO BRASIL (29 AGOSTO 1861)

Sa pi en tís si mo grão-mes tre e gran de co men da dor
Pro ces se-se. Rio, 14 de ag.º 1861

M. d’Abrantes desejando reivindicar na corografia do Brasil
que estou publicando a iniciativa que teve o Grd. Oriente
nos atos da independência e aclamação do seu primeiro

imperador e união das províncias que alguns escritores mal informados
atribuem a outras associações e indivíduos, preciso que o resp:. ir:. grande
secretário chefe da gr:. secr:. passe por certidão o que constar a tal respeito
das atas das Sessões do Gr:. Or:. de ns. 13 a 17 e o mais que constar a respeito 
da aclamação do primeiro imperador em assembléia geral do povo maçônico 
antes do dia 12 de outubro de 1822. 

Rio de Ja ne i ro, 12 de agos to de 1861. 

Dr. Ale xan dre Js. de Melo Mo ra is Gr:. 33:. 
Gran de ora dor do Gr:. Or:. 

Em cum pri men to do des pa cho de sua ex ce lên cia mar quês
d’Abrantes, gran de mes tre gran de co men da dor da or dem ma çô ni ca no Brasil,
exa ra do no re que ri men to an te ce den te do gran de ora dor da mes ma or dem
dr. Ale xan dre José de Melo Mo ra is, em o dia 14 de agos to cor ren te, ex trai
do Li vro 1º das atas das ses sões do Gran de Ori en te do Bra sil, a res pe i to do
que re quer o su pli can te, o se guin te:



1º Que da ata da ses são em 13 do 5º mês do ano de 1822 (2 de
agos to) cons ta ter o gran de mes tre da or dem en tão, o con se lhe i ro José Bo ni -
fá cio d’Andrada e Sil va, pro pos to para ser ini ci a do nos mi nis té ri os da or dem
S. A. D. Pe dro d’Alcântara, prín ci pe re gen te do Bra sil e seu de fen sor per pé -
tuo: e que sen do ace i ta a pro pos ta com unâ ni me apla u so, e apro va da por
acla ma ção ge ral, foi ime di a ta e con ve ni en te men te co mu ni ca da ao mes mo
pro pos to, que dig nan do-se ace i tá-la, com pa re ceu logo na mes ma ses são, e
sen do tam bém logo ini ci a do no pri me i ro grau na for ma re gu lar e pres cri ta
pela li tur gia, pres tou o ju ra men to da or dem, e ado tou o nome his tó ri co de:
Gu a ti mo zin. 

2º Que da ata da ses são de 16 do mes mo mês e ano (5 de agos to)
pre si di da in te ri na men te pelo 1º gran de vi gi lan te do Gran de Ori en te Jo a -
quim Gon çal ves Ledo, cons ta ter sido pro pos to e apro va do para o grau
de mes tre o so bre di to ilus tre apren diz Gu a ti mo zim, que por ter fi ca do
per ten cen do à Loja nº 1 de no mi na da Co mér cio e Artes, foi in cum bi do
de lhe con fe rir o dito grau o res pec ti vo ve ne rá vel Ma nu el dos San tos
Por tu gal. 

3º Que da ata da ses são de 20 do 6º mês do mes mo ano 1822
(9 de se tem bro), cons ta não só que ten do sido con vo ca dos os ma çons
mem bros das três lo jas me tro po li ta nas para essa ses são ex tra or di ná ria,
com o es pe ci fi ca do fim di an te de cla ra do, sen do tam bém pre si di da pelo so bre -
di to 1º gran de vi gi lan te Jo a quim Gon çal ves Ledo, no im pe di men to do
gran de mes tre José Bo ni fá cio, di ri gi ra do Só lio um enér gi co e fun da do
dis cur so de mons tran do com as mais só li das ra zões, que as atu a is po lí ti cas,
cir cuns tân ci as de nos sa pá tria o rico, fér til e po de ro so Bra sil, de man da -
vam a exi gir im pe ri o sa men te que a sua ca te go ria fos se ina ba la vel men te
for ma da com a pro cla ma ção da nos sa in de pen dên cia, e da re a le za cons ti -
tu ci o nal na pes soa do au gus to prín ci pe, per pé tuo de fen sor do re i no do
Bra sil; mas tam bém, que esta mo ção fora apro va da por unâ ni me e si mul -
tâ nea acla ma ção ex pres sa da com o ar dor do mais puro e cor di al en tu si -
as mo pa trió ti co. Que sos se ga do mas não ex tin to o ar dor da pri me i ra ale -
gria dos âni mos, por ve rem pres tes a re a li za rem-se os vo tos da von ta de
ge ral pela Inde pen dên cia e en gran de ci men to da pá tria, pro pu se ra ain da
o mes mo 1º gran de vi gi lan te Jo a quim Gon çal ves Ledo, a ne ces si da de de
ser esta sua mo ção dis cu ti da, para que aque les que pu des sem ter re ce io de
que fos se pre ci pi ta da a me di da da se gu ran ça e en gran de ci men to da pá tria,
que se pro pu nha, a per des sem con ven ci dos pe los de ba tes, de que a pro -
cla ma ção da in de pen dên cia do Bra sil era a ân co ra da sal va ção da mes ma
pá tria. 
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Em con se qüên cia do que, dan do a pa la vra a quem qui ses se es pe ci -
fi car seus sen ti men tos, fa la ram vá ri os mem bros, e, pos to que to dos apro va vam
a mo ção re co nhe cen do a ne ces si da de im pe ri o sa de se fa zer a in de pen dên cia 
do Bra sil e de ser acla ma do rei dele o prín ci pe D. Pe dro d’Alcântara seu
de fen sor per pé tuo e cons ti tu ci o nal, con tu do, como al guns dos mes mos opi -
nan tes mos tras sem de se jos de que fos sem con vi da das as ou tras pro vín ci as
co li ga das para ade ri rem a nos sos vo tos, e efe tu ar-se em to das si mul ta ne a -
men te a de se ja da acla ma ção, fi cou re ser va da a dis cus são para ou tra as sem -
bléia ge ral, sen do to dos os ma çons pre sen tes, en car re ga dos de dis se mi nar e
pro pa gar a per su a são de tão ne ces sá ria me di da po lí ti ca.

Em se gui da, sen do pro pos to por um dos mem bros pre sen tes,
que a dou tri na po lí ti ca pro cla ma da no pe rió di co in ti tu la do o = Re ge ne ra dor 
= era sub ver si va dos prin cí pi os cons ti tu ci o na is e ju ra dos nes ta au gus ta or -
dem, en quan to pre ten dia fa zer per su a dir aos po vos do Bra sil prin cí pi os
aris to crá ti cos, que não se com pa de ci am com a li ber da de cons ti tu ci o nal, que 
os bra si le i ros ane la vam, e que só pode fa zer a sua fe li ci da de po lí ti ca, e mu i -
to mais quan do tal dou tri na é di a me tral men te opos ta ao sis te ma cons ti tu ci -
o nal abra ça do, pro cla ma do, ju ra do e se gui do pelo au gus to prín ci pe e per -
pé tuo de fen sor do re i no do Bra sil, e por tan to só pró pria para ofen der seus
in te res ses, pro van do as ser ções in si di o sas do Con gres so de Lis boa, que os
áu li cos do Rio de Ja ne i ro pre ten dem res ta be le cer o des po tis mo: o que é fal -
so, e por isso de ve ria ser cha ma do ante o Gran de Ori en te do Bra sil em as -
sem bléia ge ral o re da tor da que le pe rió di co, para ser re pre en di do por pro -
cu rar pro pa gar tais prin cí pi os de sor ga ni za do res, em con tra ven são aos ju ra -
men tos que pres ta ra nes ta au gus ta or dem, quan do foi em pos sa do no lu gar
que ocul pa de ora dor da Loja nº 1. Esta pro pos ta foi apro va da sob a co mi -
na ção de pe nas ma çô ni cas no caso de de so be diên cia ao cha ma men to; fi can -
do logo re sol vi do que de ve ria efe tu ar-se o com pa re ci men to em as sem bléia
ge ral, e se mar cou para o dia 23 des te mes mo mês, e que aque les mem bros
que fos sem as si nan tes do Re gu la dor, en vi as sem ime di a ta men te ao re da tor
os nú me ros que ti ves sem de tal pe rió di co, com car ta em que lhe sig ni fi cas sem, 
que o dis pen sa vam da con ti nu a ção da re mes sa dos nú me ros ul te ri o res,
bem como de res ti tu i ção da as si na tu ra re ce bi da, por se con ten ta rem co nhe cer 
um ho mem por tão pou co di nhe i ro, digo des pe sa.

4º Que da ata da ses são em 23 do mes mo 6º mês (12 de se tem bro),
cons ta que, achan do-se re u ni do o povo ma çom das três lo jas me tro po li ta nas,
que por de li be ra ção da ses são an te ce den te, fora con vo ca do para esta as sem -
bléia ge ral, to ma ra a pre si dên cia o su pra di to 1º gran de vi gi lan te, no im pe di -
men to do gran de mes tre e abri ra a ses são, na qual, de po is da le i tu ra e apro -
va ção da ata da an te ce den te, pro pôs-se o ma çom fr. Fran cis co de Sam pa io,
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re da tor do pe rió di co Re gu la dor, que se acha va na sala de es pe ra, de via ser acu -
sa do pelo pro mo tor, ou se bas ta ria a le i tu ra da ata da ses são pas sa da no ar ti -
go res pec ti vo; e sen do de ci di do por unâ ni me voto da as sem bléia, que se
les se ao acu sa do o ar ti go que con ti nha os pon tos da acu sa ção, e de po is lhe
fos se esta fe i ta so bre es ses pon tos pelo pro mo tor ver bal men te, teve in gres so 
e as sen to com pe ten te na as sem bléia o re fe ri do acu sa do; de po is do que, pra -
ti ca da a de li be ra ção aci ma, pre ten deu ele acu sa do jus ti fi car-se afir man do
de ba i xo de sua pa la vra de hon ra, que as opi niões trans cri tas no pe rió di co
de que era re da tor, não fo ram ja ma is as de sua ín ti ma con vic ção, cha man do 
em tes te mu nho da ver da de des ta sua as ser ção, as dou tri nas li be ra is, que
ape sar de ame a ças con tra a sua mes ma exis tên cia não du vi da va pro pa lar
pu bli ca men te no púl pi to, e em par ti cu lar pe ran te to dos os mem bros, com
quem ti ve ra fre qüen tes pa les tras so bre a nos sa re ge ne ra ção po lí ti ca e a san -
ta ca u sa do Bra sil: que as per ni ci o sas dou tri nas de cuja pro pa ga ção o acu sa -
vam eram es cri tos de uma cor res pon dên cia que lhe fora trans mi ti da por
pes soa a quem de ven do ele acu sa do res pe i to e con si de ra ção não pôde ne -
gar a in se rên cia do seu pe rió di co: que, era ver da de ha ver se omi ti do de cla -
ra ção de que tais es cri tos pro vi nham de cor res pon dên cia, po rém, que ele
acu sa do já se ha via abs ti do dela, e que no pró xi mo nú me ro do mes mo pe -
rió di co, que se acha va re di gi do, mos tra va qual era a sua opi nião ín ti ma; e
que pro tes ta va à res pe i tá vel as sem bléia, que o ou via, de ja ma is dar lu gar
em seu pe rió di co a es cri tos de sor ga ni za do res e sub ver si vos da li ber da de
cons ti tu ci o nal que a opi nião pú bli ca tem abra ça do, e que se acha ju ra do por 
esta au gus ta or dem. Esta pre ten di da jus ti fi ca ção foi dó cil, mas ener gi ca -
men te re fu ta da, fa zen do-se sen tir ao acu sa do o quan to ele se des li za va dos
de ve res de um bom ma çom e de um bra si le i ro aman te da ver da de, en quan -
to por con si de ra ções e res pe i tos hu ma nos mar cha va de en con tro a aque les
mes mos de ve res, abri gan do de ba i xo do seu bom re no me alhe i as opi niões,
con trá ri as aos ver da de i ros in te res ses da na ção bra si le i ra, e que por isso, não 
po den do, nem de ven do uma tal des cul pa de aten ção a res pe i tos e con si de -
ra ções para com po de ro sos, ser ad mi ti da a ne nhum ho mem de bem, me nos
po dia ser vir de jus ti fi ca ção a ele acu sa do, que como ma çom tem con tra í do a 
obri ga ção de de fen der por to dos os me i os a seu al can ce a ca u sa do Bra sil, e
a sua in de pen dên cia, de ba i xo dos aus pí ci os de seu au gus to de fen sor per pé -
tuo, a cuja li be ra li da de cons ti tu ci o nal se ir ro ga a mais atroz in jú ria, e até se
atra i çoa, quan do se pro cu ra dar à opi nião pú bli ca ou tra di re ção, que não
seja con for me à que tão sá bia e ade qua da men te se tem de sen vol vi do e abra -
ça do: e que por tan to a as sem bléia não ad mi tin do a des cul pa dele acu sa do
como jus ti fi ca ção a re ce bia como uma sa tis fa ção, e de tan to me lhor gra do,
quan to era aten dí vel a do ci li da de e re ve rên cia com que se com por ta va, bem 
como o pro tes to que fi ze ra de aban do nar aque la pér fi doa cor res pon dên cia,
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e de es cre ver se gun do seus ver da de i ros sen ti men tos em de fe sa da ca u sa do
Bra sil. Con sul ta da a as sem bléia a tal res pe i to, bem como se o acu sa do tor na -
va-se dig no de re ce ber o abra ço e ós cu lo fra ter nal, fi can do as sim em per pé tuo 
es que ci men to todo o ocor ri do a seu res pe i to foi ge ral men te apo i a da e apro -
va da esta, agra dá vel, de se ja da e es ti má vel pro pos ta, efe tu an do-se a con ci li a -
ção do so bre di to ma çom fr. Fran cis co de Sam pa io com to dos os mem bros pre -
sen tes pelo abra ço e ós cu lo fra ter nal.

Em se gui da pro pôs mais o pre si den te so bre di to à as sem bléia,
que aten ta a boa dis po si ção dos âni mos de to dos os bra si le i ros con for mes
em acla mar o nos so au gus to de fen sor per pé tuo, rei cons ti tu ci o nal do Bra sil, 
e de ven do os ma çons, que fo ram os pri me i ros a dar este ne ces sá rio im pul so 
à opi nião pú bli ca, adi an tar e pôr em exe cu ção me i os pre ci sos para que
ne nhu ma cor po ra ção ci vil os pre ce des se na glo ria des ta hon ro sa em pre sa,
acer ta do era que des ta au gus ta or dem se en vi as sem às pro vín ci as do Bra sil,
emis sá ri os en car re ga dos de pro pa gar a opi nião abra ça da, e dis por os âni mos 
dos po vos a esta gran de e glo ri o sa obra, fa zen do-se a des pe sa aos em pre ga dos 
nes ta im por tan te co mis são com fun dos que se acha vam em ca i xa, por que,
pos to que des ti na dos para os or na tos e de co ra ções do Gran de Ori en te,
pa re cia fi ca rem me lhor em pre ga dos na ca u sa pú bli ca.

Apo i a da e apro va da esta pro pos ta com o en tu si as mo e pa tri o tis mo
que a nos sa au gus ta or dem tem sem pre de sen vol vi do a res pe i to da ca u sa
do Bra sil e para com o seu au gus to de fen sor cons ti tu ci o nal, e não que ren do
ne nhum dos mem bros pre sen tes que se fi zes se dos fun dos em ca i xa apli ca -
ção di fe ren te da do seu des ti no, se apres sa ram a ofe re cer ge ne ro sas con tri -
bu i ções, pres tan do-se os mem bros J. Fer nan des Lo pes, e J. M. Lou ren ço Vi a -
na, a fa zer aos emis sá ri os as pre ci sas as sis tên ci as; e os mem bros Fran cis co
Xa vi er com a quan tia de cem mil réis; Ama ro Ve lho com a de tre zen tos mil;
e Rui com a de cin qüen ta mil réis, e to dos os mais con for me suas pos si bi li -
da des, ofe re cen do-se mais para a co mis são à pro vín cia de Mi nas o pa dre Ja -
nuá rio da Cu nha Bar bo sa; à de Per nam bu co, João Men des Vi a na; à de San ta 
Ca ta ri na, Ale xan dri no José Ti no co; à do Espí ri to San to, M. P. Ri be i ro Pe re i -
ra de Sam pa io; à do Rio Gran de do Sul o so bre di to Fran cis co Xa vi er, que
não po den do par tir com a pre ci sa bre vi da de, adi an ta va por con tas en tre -
gues a seus so bri nhos, João, e Do min gos Ri bas, per ten cen tes tam bém à nos -
sa or dem, as con ve ni en tes in si nu a ções, na qua li da de de mem bro que era do 
Go ver no Pro vi só rio da que la pro vín cia; à da Ba hia, J. E. Gor di lho de Bar bu -
da; à de Mon te vi déu, L. Obes; e a ci da de de Cabo Frio, à sua cus ta, R. G.
Pos so lo; fi can do o pre si den te da as sem bléia en car re ga do de no me ar para as 
mais pro vín ci as, pes so as ha bi li ta das: o que tudo foi ace i to. Sen do mais pro -
pos to e apro va do, que em con se qüên cia de ha ver o au gus to grão-mes tre,

Tex tos Po lí ti cos da His tó ria do Brasil 699



Gu a ti mo zim, di ri gi do da pro vín cia de S. Pa u lo ao Gran de Ori en te fra ter na is 
fe li ci ta ções, era um de ver do Gran de Ori en te fa zer-lhe, por me i os de uma
de pu ta ção as res pe i to sas ex pres sões de agra de ci men to pela sua be né vo la
re cor da ção, e pelo seu fe liz re gres so: fo ram no me a dos para irem a esta
mis são na ma nhã do dia se guin te os ma çons João Fer nan des, Ama ro Ve lho
da Sil va e João Mar tins Lou ren ço Vi a na. 

 5º Que da ata da ses são em o dia 14 do 7º mês do mes mo ano
(4 de ou tu bro) pre si di da pelo re fe ri do 1º gran de vi gi lan te, cons ta que ele
ex pu se ra ter a con vo ca ção de pre sen te as sem bléia por fim, a pres ta ção
do ju ra men to do nos so mu i to ama do mem bro Gu a ti mo zim, na qua li da de 
de grão-mes tre ele i to da ma ço na ria bra si le i ra em ple na re u nião do povo
ma çom; e sen do logo o novo grão-mes tre con du zi do ao Só lio por uma
de pu ta ção, pres tou o ju ra men to da or dem e ime di a ta men te to mou a pre -
si dên cia. Que de po is de vá ri as pro vi dên ci as da das a res pe i to de ne gó ci os 
de Per nam bu co, ob ten do a pa la vra do mes mo 1º gran de vi gi lan te e apro -
ve i tan do o en tu si as mo ge ral da as sem bléia fez sen tir, em um enér gi co
dis cur so, as boas dis po si ções em que se acha va o povo bra si le i ro, ma ni fes -
ta das por seus atos de ade são à au gus ta pes soa e de seu de fen sor per pé tuo, 
e que sen do o Gran de Ori en te a pri me i ra cor po ra ção que to mou a ini ci a ti va 
da in de pen dên cia do Bra sil, dan do to das as pro vi dên ci as ao seu al can ce
por meio de seus mem bros para ser le va da a efe i to em to das as pro vín ci -
as, cum pria que tam bém a to mas se na acla ma ção do seu mo nar ca, acla -
man do rei ao seu de fen sor per pé tuo; fir man do a re a le za na sua au gus ta
di nas tia. Re ce bi da com a ma i or sa tis fa ção e en tu si as mo uma tal mo ção, e
oran do no mes mo sen ti do vá ri os mem bros, fir man do-se em ra zões mui
con vin cen tes, en tão o ma çom bri ga de i ro Do min gos Alves Bran co to man do
a pa 1a vra de cla rou, que o au gus to de fen sor per pé tuo de via ser acla ma do 
im pe ra dor do Bra sil, e não rei, e su bin do so bre uma mesa acla mou por
três ve zes e com voz for te: viva o sr. D. Pe dro d’Alcântara 1º im pe ra dor e 
de fen sor per pé tuo do Bra sil: o que foi unâ ni me e en tu si as ti ca men te re pe -
ti do pela as sem bléia. Em se gui da re sol veu a as sem bléia que a acla ma ção
ci vil ti ves se lu gar no dia 12 de ou tu bro, e que to dos os ma çons se es pa -
lhas sem pe los lu ga res de ma i or con cur so, prin ci pal men te no cam po de
St.ª Ana onde de ve ria efe tu ar-se o mes mo so le ne ato, a fim de pro cu ra rem
con ser var a ne ces sá ria tran qüi li da de e con ve ni en te de co ro. Por esta oca sião 
pro pôs o ma çom José Cle men te Pe re i ra, os vi vas que como pre si den te do 
Se na do da Câ ma ra ten ci o na va dar = à re li gião = ao sr. D. Pe dro 1º Impe -
ra dor Cons ti tu ci o nal do Bra sil = à sua au gus ta es po sa = e à in de pen dên cia
do Bra sil.
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E logo o grão-mes tre da or dem (Gu a ti mo zim) lem brou mais um
viva à Assem bléia Cons ti tu in te e Le gis la ti va: e as sim se acor dou no que se
de ve ria pra ti car no fu tu ro dia da acla ma ção ci vil. Con ti nu an do com a pa la vra
o so bre di to ma çom Cle men te Pe re i ra, par ti ci pou, e fi cou a as sem bléia in te i ra da,
as boas no vas re ce bi das dos emis sá ri os, que já ha vi am par ti do, e o re sul ta do
sa tis fa tó rio da cor res pon dên cia com as Câ ma ras cir cun vi zi nhas. 

Em se gui da apre sen tan do a co mis são en car re ga da dos fes te jos
para a acla ma ção, o res pec ti vo pro gra ma con sis tin do em cin co ar cos e sua
co lo ca ção, re sol veu-se que não só esta des pe sa, como a mais que fos se ne -
ces sá ria, se fi zes se por meio de subs cri ção en tre os ma çons, os qua is po de ri -
am igual men te pro mo vê-la en tre seus ami gos; no me an do-se en tão, quem
de ve ria re ce ber o pro du to res pec ti vo. 

Con clu í dos os tra ba lhos des ta ses são, o grão-mes tre re ce ben do
as des pe di das de vá ri os ou tros emis sá ri os para as pro vín ci as, os fe li ci tou e
abra çou fra ter nal men te. 

6º Que da ata da ses são do dia 15 do mes mo 7º mês e ano (5 de
ou tu bro), cons ta, que aber ta a as sem bléia ge ral sob a pre si dên cia do
grão-mes tre (Gu a ti mo zim) e de po is de tra tar-se da ocor rên cia ha vi da com o 
ma çom Fran cis co Pe re i ra Lim po, re la ti va men te as que i xas que fi ze ra da or dem
do go ver no, que re gu la va o modo de guar ne cer a Esqua dra Bra si le i ra, que
se es ta va apa re lhan do, pro pu se ra o ma çom João Men des Vi a na, que o tí tu lo 
de de fen sor per pé tuo do Bra sil fos se he re di tá rio na fa mí lia do im pe ra dor,
em re co nhe ci men to dos in co men su rá ve is ser vi ços pres ta dos ao Bra sil; e que 
sen do ge ral men te apro va da esta pro pos ta, ob ser va ra um dos mem bros pre -
sen tes, que con quan to fos se esse o de se jo dos ma çons, con tu do era ne ces sá rio
o con sen ti men to de todo o povo. Re co nhe ci da a le ga li da de da me di da,
en car re gou-se o ma çom José Cle men te Pe re i ra de a pro por na pri me i ra
ve re a ção da Câ ma ra, de que era pre si den te, para que fos se ado ta da se as sim
con vi es se. 

7º Que da ata da ses são do dia 22 do so bre di to mês e ano (11 de
ou tu bro), que fora igual men te pre si di da pelo grão-mes tre, cons ta, que de po is 
de vá ri as de li be ra ções to ma das acer ca de ob je tos da or dem, fora re co men da do 
a to dos os ma çons a ma i or vi gi lân cia, para que o so le ne ato da acla ma ção,
que de via ce le brar-se no de se ja do dia se guin te, se efe tu as se com a de vi da
or dem e bri lhan tis mo, se gun do ha via sido de sig na do. 

8º Fi nal men te, que da ata da ses são do dia 5 do 8º mês do mes mo
ano (25 de ou tu bro), que fora con vo ca da e pre si di da pelo men ci o na do 1º
gran de vi gi lan te Jo a quim Gon çal ves Ledo, cons ta que ele apre sen ta ram
uma or dem na qual de ter mi na va o grão-mes tre (Gu a ti mo zim) que se
sus pen des sem os tra ba lhos do Gran de Ori en te e de to das as ofi ci nas do cír cu lo
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até se gun da or dem sua: o que man da va na qua li da de de grão-mes tre da
ma ço na ria bra si le i ra, e na de im pe ra dor e de fen sor per pé tuo des te Impé rio.
Que en cer ra dos os tra ba lhos, se dis per sa ram os tra ba lha do res. Eis o que
cons ta do so bre di to li vro ao qual me re por to: em fé do que pas sei a pre sen te
cer ti dão. 

Se cre ta ria-geral da or dem ma çô ni ca no Bra sil, ao Vale do Rio de
Ja ne i ro, aos 29 dias do mês d’gosto de 1861. 

Rui Ger mack Pos so lo
Che fe 33 

De cla ro que da so bre di ta Ata de 13 do 5º mês do ano 1822 (2 de
agosto) cons ta tam bém, que an tes de ter lu gar a ini ci a ção do prín ci pe regente,
fo ram re ce bi dos no Gran de Ori en te como vi si tan tes para as sis ti rem a esse
ato os ma çons Fe li pe Nery Fer re i ra, mem bro do Go ver no Pro vi só rio de Per -
nam bu co, e Lu cas José Obes, pro cu ra dor da Pro vín cia Cis pla ti na, que na
ses são an te ce den te, em 11 do mes mo mês, ha vi am sido no me a dos de le ga -
dos do Gran de Ori en te nas di tas pro vín ci as. 

Se cre tá rio & era ut su pra. 

R. G. Pos so lo
Che fe 33 

Extra í do de Do cu men tos para a His tó ria da Inde pen dên cia. Vol. 1. Lis boa, Rio de Ja ne i ro, Ofi ci nas
Gráfi cas da Bi bli o te ca Na ci o nal, 1923. Págs. 394-399.
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65.3 – DEMISSÃO DE MINISTROS E SECRETÁRIOS DE
ESTADO E NOMEAÇÃO DO BARÃO DE SANTO AMARO E
OUTROS – DECRETO DO IMPERADOR (28 OUTUBRO 1822)

Tendo em consideração as representações que me têm feito por vezes
os meus ministros e secretários de Estado de todas as repartições,
pedindo-me as suas demissões, e querendo eu mostrar em tudo a

minha constitucionalidade em não obrigar alguém a servir empregos de
tanta responsabilidade contra a sua vontade, hei por bem conceder-lhes as
suas demissões, agradecendo-lhes os serviços que até agora têm prestado a
este Império. E para os substituírem nos seus diversos cargos nomeio os
seguintes: para ministro e secretário de Estado do Império e Estrangeiros,
ao barão de Santo Amaro, não só por esperar dele bom desempenho, mas
muito principalmente por gozar da opinião de seus concidadãos, que
ultimamente acabam de dar-lhe testemunho público, elegendo-o para
deputado à Assembléia Geral Constituinte e Legislativa do Brasil, cargo
que exercerá até decisão final da mesma Assembléia Geral; para ministro e
secretário dos Negócios da Justiça, ao desembargador Sebastião Luís Tinoco 
da Silva, pela sua reconhecida inteireza e inteligência; para ministro e
secretário de Estado dos Negócios da Fazenda, ao desembargador do Paço
João Inácio da Cunha, pela sua reconhecida aptidão e honra; para ministro e
secretário de Estado dos Negócios da Guerra, ao coronel João Vieira de
Carvalho, pelos seus conhecimentos militares e probidade, e, finalmente,
para ministro e secretário de Estado dos Negócios da Marinha, ao
capitão-de-mar-e-guerra Luís da Cunha Moreira, por iguais motivos. José
Bonifácio de Andrada e Silva, do meu Conselho de Estado ministro e
secretário de Estado dos Negócios do Império, o tenha assim entendido e o
faça executar, expedindo os despachos necessários. Palácio do Rio de Janeiro, 
28 de outubro de 1822.

Com a ru bri ca de Sua Ma jes ta de o Impe ra dor

José Bo ni fá cio de Andrada e Sil va

Extra í do de Co le ção das Leis do Impé rio do Bra sil de 1822. Par te I. Pág. 68. 
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65.4 – REPRESENTAÇÃO POPULAR PELO RETORNO DE 
JOSÉ BONIFÁCIO AO MINISTÉRIO

 (30 OUTUBRO 1822)

Senhor, o povo desta capital e província, amante da grande causa do
Império do Brasil, protesta e jura na presença de Vossa Majestade
Imperial, do céu e de todo o mundo, que a demissão, concedida aos

beneméritos cidadãos José Bonifácio de Andrade e Silva e Martim Franco
Ribeiro de Andrada, dos empregos de ministros, e Secretários de Estado
dos Negócios do Império, Estrangeiros e Fazenda, é assaz perniciosa à
vantagem, grandeza, e andamento progressivo da independência, e
liberalidade deste nascente, mas rico, e vasto Império. Os seus
conhecimentos políticos, a sua reconhecida literatura, o seu crédito
estabelecido para com as nações estrangeiras, a sua honra e o seu decidido
patriotismo e amor pela sagrada causa do Brasil, os tinham constituído
dignos da admiração geral, do amor, e respeito dos cidadãos, amigos da
ordem, os quais olhavam para eles como a única âncora (unidos ao trono de 
V. Majestade) deste novo Império, e como o terror dos tenebrosos, e
incendiários partidos, que minando a estabilidade do Brasil ameaçam
conduzi-lo ao teatro sanguinoso da anarquia, da discórdia, e desunião das
suas mais belas províncias, das quais em umas reinará a aristocracia, em
outras a democracia, e em todas a confusão, o despotismo, a desolação, e a
guerra civil. Eis aqui, senhor, em que pararam os esforços, as vigílias, e as
fadigas de V. M. I., e desses dois ministros, eis aqui em que se hão de
converter os nossos juramentos, os nossos sacrifícios, e os holocaustos da
nossa pátria!

É para re me di ar a es tes ma les imi nen te, é mes mo para ven tu ra
de V. M. que do bra do às sú pli cas des te povo fiel lhe con vém dig nar-se de
re cha mar aque les dois be ne mé ri tos ci da dãos ao exer cí cio de seus em pre gos, 
de que eles se des pe di ram; todo o povo sabe, se nhor, e V. M. tam bém o sabe 



ain da me lhor, que a de mis são por eles pe di da só teve por ob je to ver cres cer
im pu ne men te o par ti do de um ban do de fac ci o sos, que in ten tam co lo car-se
nos pri me i ros car gos do Impé rio, es pa lhan do (para con se gui rem seus fins)
pela gen te cré du la idéi as de fu tu ro des po tis mo, e o mais é, se nhor, que até
ou sa ram pu bli car, que ti nham à sua dis po si ção a for ça ar ma da, quan do só
eles se ri am ca pa zes de exer cer esse des po tis mo, se pu des sem um dia to mar
as ré de as do go ver no, até ago ra exer ci do com tan ta li be ra li da de; e este
povo, se nhor, que aca ba de ser re ge ne ra do, que só de se ja ver à tes ta da
ad mi nis tra ção pú bli ca ci da dãos hon ra dos, que aten tem pela sua se gu ran ça
pes so al, e de pro pri e da de, que os de fen dam das in va sões ex ter nas, de que
se vê ame a ça do, para cuja de fe sa se tem pres ta do tão he ro i ca men te com
do na ti vos, e em prés ti mos, po de ria ver a san gue frio in ge ri dos nos car gos
pú bli cos es ses fac ci o sos, que pro cu ram as som bras da no i te para con cer ta rem 
os seus mal va dos pla nos! Ah! se nhor, quem en tão se con ta ria se gu ro? Qu a is 
se ri am os ci da dãos hon ra dos, que que re ri am ha bi tar nes ta Cor te? E qual se ria
o re sul ta do fi nal? A anar quia, e a guer ra ci vil. E V. Ma jes ta de ten do em tor no 
de si os au to res da de sor dem, em vão pre ten de ria re me diá-la, e a sua sa gra da
pes soa com toda a sua real fa mí lia fi ca ria ex pos ta aos des va ri os de per ver sos 
e am bi ci o sos. Con vém pois, se nhor, pro ces sar e pu nir os mal va dos; só este
re mé dio é ca paz de sal var a pá tria, e não a de mis são de mi nis tros fiéis e
ze lo sos; pois que uma tal me di da é um de grau para os fac ci o sos che ga rem
aos seus fins. Esses mi nis tros, que tão de no da da men te têm pug na do pe los
di re i tos do Impé rio do Bra sil; que até ago ra têm sa cri fi ca do a sua vida já
ame a ça da pelo Con gres so de Por tu gal, de vem ce der às cir cuns tân ci as; de vem
acu dir às cri ses da na ção; de vem sal vá-la dos ma les in ter nos e ex ter nos,
car re gan do-a aos pró pri os om bros. Ou tro qual quer par ti do, que to ma rem,
lhes será mu i to in ju ri o so; eles per de rão a re pu ta ção; de que com tan ta jus ti ça
go zam; e eles me re ce rão a exe cra ção des te povo, se por ven tu ra o de i xa rem
ago ra ex pos to a uma guer ra ci vil. V. Ma jes ta de não en con tra no cír cu lo dos
ho mens, ci da dãos mais dig nos, e que mais me re çam a con fi an ça da pá tria; e é
por isso, que V. Ma jes ta de obe de cen do à pá tria, deve re co lo cá-los nos lu ga res
de que sa í ram. Este povo fiel o pede; todo o Impé rio o de man da; e V. Ma jes ta de, 
que ju rou de fen dê-lo per pe tu a men te, não pode ser sur do às vo zes de seus
sú di tos, quan do se di ri gem a mos trar os me i os de sal var o mes mo Impé rio.

Rio de Ja ne i ro, 30 de ou tu bro de 1822.

Extra í do de Do cu men tos para a his tó ria da in de pen dên cia. Vol 1. Bi bli o te ca Na ci o nal, 1923. Págs.
402-403.
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65.5 – REINTEGRAÇÃO DOS MINISTROS E 
SECRETÁRIOS DE ESTADO QUE HAVIAM SIDO

 DEMITIDOS – DECRETO DO IMPERADOR 
(30 OUTUBRO 1822)

Ha ven do eu con ce di do a José Bo ni fá cio de Andra da e Sil va, Mar tim
Fran cis co Ri be i ro de Andra de e Ca e ta no Pin to de Mi ran da
Mon te ne gro as de mis sões dos lu ga res de mi nis tros e se cre tá ri os

de Esta do, por que as sim me ha vi am pe di do re pe ti das ve zes, e por que
nin guém deve ser obri ga do a ser vir em pre gos de tan ta res pon sa bi li da de
con tra a pró pria von ta de, e tam bém por que ocul ta men te mal in ten ci o na dos 
bus ca vam por to dos os mo dos fa zer-lhes per der a opi nião pú bli ca, rou ban do 
à na ção bons ser vi do res, jul guei con ve ni en te à jus ti ça e ao bem do Esta do
ace i tar-lhes as suas de mis sões, para que en tão o povo, com im par ci a li da de e
si su dez, des co bris se os in tri gan tes e ca lu ni a do res, fa zen do jus ti ça à pro bi da de
e à vir tu de. E com efe i to o povo e a tro pa des ta ca pi tal, co nhe cen do logo os
au to res des ta vil ca ba la, com que eles pre ten di am en gran de cer-se e pro mo ver
tu mul tos, dis cus sões e fi nal men te a guer ra ci vil, re u ni dos em seus vo tos aos 
pro cu ra do res-ge ra is das pro vín ci as e à câ ma ra des ta leal ci da de, me re pre -
sen ta ram com toda cons ti tu ci o na li da de e res pe i to quan to con vi nha ao bem
do Impé rio e ao meu que hou ves se no Mi nis té rio toda a ener gia e uni da de
de sen ti men tos e de me i os, para o que era pre ci so que fos sem re in te gra dos
nos seus lu ga res José Bo ni fá cio de Andra da e Sil va e Mar tim Fran cis co
Ri be i ro de Andra da, e tam bém Ca e ta no Pin to de Mi ran da Mon te ne gro.
Por tan to, de se jan do sa tis fa zer em tudo que for jus to aos re que ri men tos dos
po vos e às re pre sen ta ções dos pro cu ra do res-ge ra is, hei por bem re in te grar
com efe i to os aci ma men ci o na dos nos lu ga res que an te ri or men te ocu pa vam 
no Mi nis té rio, exer cen do as sim o di re i to que cons ti tu ci o nal men te me
per ten ce de no me ar ou de mi tir os meus mi nis tros, se gun do con vém ao
ser vi ço do Impé rio. Hei ou tros sim por bem, pe las mes mas ra zões, que con -
ti nu em nos mes mos lu ga res de mi nis tros e se cre tá ri os de Esta do João Vi e i ra 
de Car va lho na Re par ti ção dos Ne gó ci os da Gu er ra e Luís da Cu nha Mo re i ra,



na Re par ti ção da Ma ri nha, e que João Iná cio da Cu nha e Se bas tião Luís Ti no co 
da Sil va, que ago ra saem do Mi nis té rio, tor nem a exer cer os car gos e em pre -
gos que an te ce den te men te ti nham, por es pe rar de les que con ti nu em com a
mes ma pro bi da de, in te li gên cia e hon ra com que até ago ra se têm dis tin gui do 
no ser vi ço pú bli co. Os mes mos mi nis tros e se cre tá ri os de Esta do no me a dos
as sim o te nham en ten di do. Pa lá cio do Rio de Ja ne i ro, 30 de ou tu bro de
1822.

Com a ru bri ca de Sua Ma jes ta de Impe ri al

Luís da Cu nha Mo re i ra

Extra í do de Co le ção das Leis do Impé rio do Bra sil  de 1822. Par te I. Pág. 68.
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65.6 – NOVA RECOMENDAÇÃO DO IMPERADOR
D. PEDRO I DE “UNIÃO, TRANQÜILIDADE, 

VIGILÂNCIA E CONSTÂNCIA“ 
(30 OUTUBRO 1822)

Bri o sos e le a is flu mi nen ses, aca ba is de dar-me a pro va mais con vin -
cen te de afe to que po díe is mos trar, tan to a mim como à sa gra da
ca u sa des te Impé rio. Os meus prin cí pi os de cons ti tu ci o na li da de

não são para vós du vi do sos nem para nin guém mas sim têm sido por al guns
me nos ca ba dos; e para que eles vos se jam cada vez mais pa ten tes, eu ago ra
mes mo aca bo de no me ar um reto mi nis tro pe ran te o qual de ve is de nun ci ar
os ter rí ve is mons tros, a fim de que a vara da Jus ti ça os faça ou de sa pa re cer
da face do uni ver so, ou pelo me nos do Impé rio do Bra sil.

O ca mi nho cons ti tu ci o nal está aber to pela ra zão, si ga mos por
ele e as sim po de re mos vir a che gar àque le apu ro de hon ra, de sin te res se e
de amor à pá tria, que vos deve em todo o tem po ca rac te ri zar.

O vos so Impe ra dor sem pre foi o de fen sor dos di re i tos des te
Impé rio, mu i to an tes de vós o cons ti tu ir des como tal; por tan to lem brai-vos
que ele nun ca ama ria quem vos fos se tra i dor. A ver da de apa re ceu e a ex pe -
riên cia vô-lo aca ba de com pro var.

Se gun da vez vos re co men do união e tran qüi li da de; e pela pri me i -
ra vi gi lân cia so bre os ini mi gos do Bra sil e con fi an ça no Mi nis té rio que aca -
bo de no me ar.

É o que vos re co men da o vos so Impe ra dor e o que de ve is se guir.

Impe ra dor

Extra í do de Co le ção das Leis do Impé rio do Bra sil de 1822. Par te 2. Rio de Ja ne i ro, Impren sa
Na ci o nal, 1887. Págs. 144-145.
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65.7 – CARTA DE HIPÓLITO JOSÉ DA COSTA A 
JOSÉ BONIFÁCIO, DANDO CONTA DE SUA 

ATUAÇÃO EM LONDRES
 (12 NOVEMBRO 1822)

I lmo. e Exmo. Se nhor
Na mi nha pre ce den te de 27 de ou tu bro (nº 2) tive a hon ra de

   informar a V. Exª da fa vo rá vel dis po si ção, que su pu nha no mi nis tro
dos Ne gó ci os Estran ge i ros, nes ta cor te, para re co nhe cer o go verno de S. A. R.
no Brasil. Depo is dis so tive me i os de averi guar que a mi nha supo si ção era
bem fun da da; e, como, além dis to, o mins tro aus tría co, mr. Neumann, foi
tam bém da mi nha opi nião, que o ma re chal Brant de via abo car-se pes so al -
men te com mr. Can ning, para dele sa ber as in ten ções des te go ver no, tive
com o en car re ga do de ne gó ci os de S. A. R. uma con fe rên cia, em que re sol vi
dar este pas so; con cer tei com ele o modo por que de ve ria abrir ne go ci a ção;
e com efe i to pe diu e teve uma au diên cia de mr. Can ning, no dia 8 do cor -
ren te. Do re sul ta do des sa con fe rên cia o mes mo en car re ga do de ne gó ci os
dará sem dú vi da a V. Exª par te cir cuns tan ci a da; quan to a mim, só te nho a
di zer a V. Exª que o dito en car re ga do de ne gó ci os me in for mou de que ajus -
ta ra com mr. Can ning não pas sas se o ob je to da con fe rên cia além de les dois;
e como eu não te nho ca rá ter pú bli co, tal vez por isso de ves se eu tam bém ser
ex clu í do de en trar no se gre do; pois nada mais me co mu ni cou o en car re ga -
do de ne gó ci os so bre a ma té ria. Nes tes ter mos, ofe re ci-me para lhe co pi ar
os papéis que não fos sem de se gre do, fa zer-lhe tra du ções e, en fim, ser vi-lo
em tudo que de mim pre ci sas se. Dis to tam bém me dis pen sou mu i to po li da -
men te, di zen do-me que não era jus to de i xar eu mi nhas ocu pa ções lu cra ti -
vas para ser vir sem re ce ber or de na do al gum. Re tor qui eu que isso de po is
vi ria, e quan do não vi esse, que mu i to fe liz me jul ga va em po der ter oca -
sião de ser vir à mi nha pá tria; que para me lhor fa zer já ti nha anunci a do
que des de o mês que vem de i xa va de con ti nu ar a re da ção do Cor re io Bra si li en se



e in tentava mes mo dar de mão a ou tras ocu pa ções. Não obs tan te tudo isto,
não foi ace i ta a mi nha ofer ta.

Da qui verá V. Exª que, ape sar dos meus bons de se jos, se re du -
zem à per fe i ta nu li da de os ser vi ços que aqui po de ria fa zer ao go ver no de S.
A. R., já com as re la ções que aqui te nho, já com o co nhe ci men to que pos suo
do país, por que, ain da que as or dens de V. Exª me não li mi tassem, como li -
mi tam, so men te a con fe ren ci ar eu com o en car re ga do de ne gó ci os, se ria
te me ri da de dar eu pas so al gum por mim mes mo, não sa ben do qua is são as
ins tru ções do en car re ga do de ne gó ci os, nem mes mo se nas con fe rên ci as com 
mr. Can ning se tem ou não se gui do o pla no que tí nha mos em co mum acor -
do tra ça do. Espe ro por tan to as ul te ri o res or dens de V. Exª para sa ber como
devo obrar; as se gu ran do a V. Exª que não de i xa rei de apro ve i tar to das as
oca siões em que pos sa ser útil ao ser vi ço do nos so país, em tudo quan to
cou ber nas mi nha for ças.

O en car re ga do de ne gó ci os não ul ti mou a com pra dos na vi os em
que fa lei a V. Exª na mi nha úl ti ma por que os cor re to res le van ta ram os pre -
ços e dis se-me o en car re ga do de ne gó ci os que as suas ins tru ções não o ha bi -
li ta vam a fa zer essa com pra. Sen do isto as sim, não sei por que se hou ves se
de co me çar um ne gó cio que não ha via po der para con clu ir.

O go ver no in glês no me ou ago ra o ge ne ral Codd e o fez sair a
toda pres sa para ir ser go ver na dor em Hon du ras, um pe que no es ta be le ci -
men to in glês nas cos tas do Mé xi co, em fren te de Ja ma i ca. Se gun do um tra -
ta do da Ingla ter ra com a Espa nha, fe i to em 1786, os in gle ses só ob ti ve ram a
fa cul da de de ali cor tar os paus cam pe che e mog no; mas este go ver na dor
ago ra leva ordens para es ten der os li mi tes da fe i to ria, fa zer for ti fi ca ções e
em uma pa la vra, ti rar par ti do das de sor dens do Mé xi co, para es ta be le cer
uma im por tan te co lô nia na ter ra fir me.

Deus guar de a V. Exa mu i tos anos. Lon dres, 12 de no vem bro de
1822.

Ilmo e Exmo se nhor José Bo ni fá cio de Andra da e Sil va

Hi pó li to José da Cos ta Pe re i ra Fur ta do de Men don ça

Extra í do de Do cu men tos para a his tó ria da in de pen dên cia. Vol 1. Bi bli o te ca Na ci o nal, 1923. Págs.
419-420.
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65.8 – RELATO DE JOÃO VIEIRA DE CARVALHO E
PROVIDÊNCIAS TOMADAS SOBRE OS

ACONTECIMENTOS DA BAHIA – OFÍCIO 
(6 DEZEMBRO 1822)

Fo ram pre sen tes a Sua Ma jes ta de o Impe ra dor os ofí ci os de V. S.ª de 5
a 9 de no vem bro pp; tra zi dos pelo al fe res Pa re si e pelo aju dan te-de-or -
dens Ma mig nard, e pela sua le i tu ra re co nhe ceu o Impe ra dor o des ve lo 

e pe rí cia que V. S.ª em pre ga ra não só no ar ran jo do novo go ver no de Ser gi pe, 
como de po is da sua che ga da ao re côn ca vo na or ga ni za ção e dis ci pli na da
Tro pa, e bem as sim na for ti fi ca ção dos pon tos mais ar ris ca dos.

Mu i to tam bém fol gou o Impe ra dor de ver o no bre e exal ta do
es pí ri to de que está ani ma do o bri o so exér ci to do co man do de V. S.ª e o fiel 
e hon ra do povo da pro vín cia, e por ex tre mo sen sí vel a tan ta le al da de e
amor. Man da dar a V.S.ª os bem me re ci dos lou vo res pelo acer to, ati vi da de e 
in te li gên cia e ao exér ci to e povo seu real agra de ci men to; a um pela in tre pi -
dez e de no do mi li tar, a ou tro pelo exal ta do pa tri o tis mo e as si na la dos sa cri -
fí ci os à sa gra da ca u sa da in de pen dên cia do Bra sil; e isto en quan to não che -
gam ao seu im pe ri al co nhe ci men to os no mes dos be ne mé ri tos para lhes dar
par ti cu lar tes te mu nho, e a de vi da re mu ne ra ção por tais fe i tos e tra ba lhos,
como já pra ti cou com al guns no mes, po de rão che gar ao seu im pe ri al co nhe -
ci men to.

Entre tan to o Impe ra dor, em pro gre di men to da de fe sa da pro vín cia
e ex pul são dos no vos vân da los que a opri mem, man da por esta oca sião
re me ter a V. S.ª para su pri men to do Exér ci to, novo for ne ci men to de ar mas,
mu ni ções e far da men to, a fim de o ha bi li tar a man ter a de fe sa da pro vín cia e
sua li ber da de; e bre ve men te te rão V. S.ª e os po vos a doce sa tis fa ção de
ve rem sur gir nas águas da Ba hia o novo pa vi lhão do Impé rio, con du zi do
pe las suas em bar ca ções de guer ra, para co o pe ra rem efi caz men te na in te i ra
des tru i ção do ini mi go co mum, para o que mu i to con vi rá que V.S.ª lhes faça



uma guer ra con tí nua que lhes pro du zi rá a mor te pe las ba i o ne tas, ou pela
fa di ga de re pe ti dos alar mes.

Incansável o Imperador na adoção das mais enérgicas providências 
e socorros, não só mandou marchar tropas da província de Minas Gerais
em auxílio dessa, como Espírito Santo sobre S. Matheus, para cortar todo o
apoio e fornecimento de víveres, e aumentar as forças do Exército do
comando de V. S.ª, recomendando à Junta do Governo da primeira à mais
ampla prestação de socorros de mantimentos para evitar a fome, que por
falta de braços empregados na defesa da pátria pode eventualmente
sobrevir; e tem o mesmo augusto senhor acudido a todos os pontos
arriscados do Brasil com fornecimento de armas e munições como agora
manda para Caravelas, Alagoas e Paraíba.

Além des tes so cor ros se não es que ço de que as tro pas au men tam
em va lor e in tre pi dez quan do co man da das por ofi ci a is in te li gen tes e co ra jo sos, 
e os po vos con fi am na sua se gu ran ça quan do ela é co me ti da a tais mi li ta res;
por isso, e por sa ber das cir cuns tân ci as de Per nam bu co, no me ou para
Go ver na dor das Armas des ta pro vín cia o co ro nel Jo a quim José de Alme i da
e para as Ala go as, onde or de na que se pro ce da a nova no me a ção do go ver no 
ci vil, o te nen te-co ro nel Jo a quim Ma ri a no de Oli ve i ra Belo.

Com estes oficiais e respectivos governos terá V.S.ª a melhor
inteligência e franca correspondência, para haver o que julgar necessário, e
aquelas províncias possam fornecer.

Pos to que os cu i da dos do go ver no de Sua Ma jes ta de Impe ri al, e
as pro vi dên ci as para re pe lir tão atroz ini mi go pa re çam ab sor ver toda a sua
vi gi lân cia, to da via lhe não me re ce me nor aten ção a des gra ça da sor te dos
iner mes ha bi tan tes da ci da de da Ba hia, pelo que lhes faz so frer a pre sen ça
das de sen fre a das tro pas lu si ta nas, como pe las hor rí ve is ca la mi da des que há 
de re ce ar de tro pas, que não du vi da rão man char no san gue fra ter no as
ho mi ci das mãos; por tan to, mui par ti cu lar men te man da o Impe ra dor re co -
men dar a V. S.ª o ma i or cu i da do, pre vi dên cia, e ati vi da de em im pe dir que
os pa cí fi cos ha bi tan tes da ci da de se jam sa que a dos ou in sul ta dos pe las tro pas
do in fa me Ma de i ra em sua re ti ra da, pro te gen do-os por to dos os mo dos
para não ca í rem ví ti mas da bru ta li da de e in so lên cia da que les bár ba ros.

Espera igualmente o Imperador toda a maior exerção da prudência 
e luzes de V. S.ª na entrada do exército na cidade, depois da saída dos
lusitanos, que trabalhará por sufocar paixões, ódio, e espírito de partido, de 
que antigas alheias inimizades se aproveitam para vinganças particulares
com o especioso pretexto de causa pública; e que tomará as mais prontas
medidas de polícia, para se não cometer abuso, e reine a tranqüilidade
pública e segurança individual.
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Do mes mo modo es pe ra o Impe ra dor que na or ga ni za ção dos
cor pos que fo rem pre ci sos para a de fe sa da pro vín cia, de po is de li ber ta da
a ca pi tal do jugo ini mi go, se ha ve rá V. S.ª com mo de ra ção, ten do em vis ta
as cir cuns tân ci as de uma pro vín cia que aca ba de so frer uma tão cru el agres -
são, e cuja agri cul tu ra es ta va aban do na da, e que em tudo o mais pro ce de rá
de modo que o Impe ra dor te nha de que lhe agra de cer, e os po vos da pro -
vín cia de que lou var-lhe.

Deus guar de a V. S.ª Pa lá cio do Rio de Ja ne i ro, 6 de de zem bro de 
1822.

João Vi e i ra de Car va lho

Extra í do de Do cu men tos para a his tó ria da in de pen dên cia. Vol 1. Bi bli o te ca Na ci o nal, 1923. Págs.
423-424.
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65.9 – DECLARAÇÃO DE CENSURA À REAÇÃO DO PIAUÍ
DE RECUSA ÀS ORDENS DO IMPERADOR

 (26 DEZEMBRO 1822)

Sendo o primeiro dos fervorosos cuidados de S. M. o Imperador
promover por todos os meios a união das diferentes províncias deste 
vasto Império, da qual depende essencialmente a prosperidade e

ventura geral; e chegando ao conhecimento do mesmo augusto senhor que
o Governo Provisório da província do Piauí, por não ter maduramente
refletido sobre os princípios que devem guiá-lo na marcha dos negócios
políticos do Brasil, ainda duvida abraçar a causa sagrada da liberdade e
independência deste riquíssimo país, favorecendo deste modo os iníquos
projetos dos inimigos declarados da nossa felicidade. Manda pela secretaria 
de Estado dos Negócios do Império participar ao referido governo que mui
graves pesares lhe têm causado tão desagradáveis notícias. E porque ao
mesmo tempo está bem certo de que o governo só pode por ilusão de falsos
princípios, e não por falta de honra e patriotismo proceder contra o que
altamente reclamam os sagrados interesses dos povos do Brasil, lhe
recomenda que, fazendo ajustado uso das suas luzes e zelo pelo bem da
pátria, pondere nas ruinosas conseqüências da desunião em que se
conserva com as províncias que se têm declarado pela independência, e que  
constituem a maioria da população do Império.

Que se recorde dos males horríveis e incalculáveis que à
província da Bahia chamou o seu criminoso governo, sempre costumaz
em seguir o partido do Congresso de Portugal, que já desde então delineava a 
escravidão do Brasil. Que pese da balança da justiça os direitos reconhecidos e
inauferíveis dos povos deste Império a sua liberdade e independência, com que
se arrogam as cortes de Lisboa para quererem sujeitar um povo grande e
generoso às leis do seu orgulho e insensato despotismo. E que enfim
considere na rigorosa responsabilidade que deve à província, cujo regime lhe 



está confiado, ao Brasil inteiro, e à posteridade que julgaram com
severidade da funesta influência da sua conduta no progresso da contenda 
gloriosa em que nos achamos empenhados.

S. M. Impe ri al po de ria ain da lem brar, como pró pri os para de ter -
mi nar o go ver no a se guir a ca u sa, que é hoje de qua se todo o Bra sil, os
exem plos da Ho lan da, Su í ça e Esta dos Uni dos da Amé ri ca, que mais cedo e 
com me nos des gra ças che ga ri am a go zar dos fru tos de suas ins ti tu i ções, se
a de mo ra na união de al gu mas par tes da que les Esta dos, por não co nhe ce rem 
o que lhes con vi nha, não ti ves se cus ta do lon gos e mul ti pli ca dos sa cri fí ci os
de fa zen das e vi das;  mas sem re cor dar ma les es tra nhos, es pe ra S. M. que só 
o co nhe ci men to dos mu i tos que po dem pou par ao Bra sil a con for mi da de de 
sen ti men tos e von ta de nas di fe ren tes pro vín ci as, uni das to das para re sol ver 
o gran de e van ta jo so fim da sua in de pen dên cia, bas ta rá para re sol ver o
go ver no do Pi a uí, a pro mo ver a su je i ção da que la pro vín cia ao sa u dá vel e
pa ter nal go ver no do mes mo au gus to se nhor, ter mi nan do in de ci sões que
mui vi va men te ma go am, pois só po dem ser ori gem de de plo rá ve is de sas tres
para seus ama dos sú di tos, de cuja fe li ci da de se acha, com gran de pra zer
seu, glo ri o sa men te en car re ga do, como Impe ra dor Cons ti tu ci o nal e De fen sor
Per pé tuo de seus sa gra dos di re i tos.

Pa lá cio do Rio de Ja ne i ro, 26 de de zem bro de 1822.

José Bo ni fá cio de Andra da e Sil va

Extra í do de  Co le ção das leis do Império do Bra sil de 1822 (De ci sões do go ver no). Par te 2. Rio, Imp.
Na ci o nal, 1887. Págs. 126-127.
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65.10 – PROVIDÊNCIAS SOBRE A ASSEMBLÉIA GERAL
CONSTITUINTE E LEGISLATIVA DO BRASIL 

(5 JANEIRO 1823)

Sen do da mais alta im por tân cia para o bem ge ral do Impé rio a re u -
nião dos de pu ta dos das di fe ren tes pro vín ci as, que hão de for mar a
Assem bléia Ge ral Cons ti tu in te e Le gis la ti va, do Bra sil nes ta cor te; e

de se jan do S. M. Impe ri al que eles co me cem quan to an tes, como é ne ces sá rio,
as suas su bli mes fun ções: man da pela se cre ta ria de Esta do dos Ne gó ci os do 
Impé rio que o Go ver no Pro vi só rio da pro vín cia de ... faça cons tar aos de pu -
ta dos pela mes ma pro vín cia, ele i tos para a re fe ri da as sem bléia, a ne ces si da de 
de par ti rem com a pos sí vel bre vi da de para esta cor te, e lhes fa ci li te to dos os
me i os pre ci sos para o seu trans por te; e quan do acon te ça que al guns por
au sen tes, ou por ou tros jus tos im pe di men tos ale ga dos não pos sam com pa
 re cer, or de na o mes mo A. S. que o go ver no faça a com pe ten te par ti ci pa ção
aos ime di a tos em nú me ro de vo tos, para que ve nham sem per da de tem po
fa zer as ve zes dos que se acham na im pos si bi li da de de com pa re cer, du ran te 
os seus im pe di men tos; fi can do o go ver no na in te li gên cia de que será, as sim
como a Jun ta da Fa zen da, res pon sá vel na par te que lhe toca pela pron ta
ob ser vân cia des ta im pe ri al de ter mi na ção. 

Pa lá cio do Rio de Ja ne i ro, 5 de ja ne i ro de 1823.

 José Bo ni fá cio de Andra da e Sil va

Extra í do de Co le ção das Leis do Impé rio do Bra sil de 1823. Par te 1.
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65.11 – DECLARAÇÃO DE CENSURA E EXORTAÇÃO AO
PARÁ EM PROL DA UNIÃO DAS PROVÍNCIAS

 (8 ABRIL 1823)

Manda S.M. o Imperador pela secretaria de Estado dos Negócios
do Império participar à Junta Provisória do Governo Civil da
Província do Pará que lhe foi presente o seu ofício de 11 de junho 

do ano passado, em que expende as razões que julga suficientes para, não
cumprir o Decreto de 16 de fevereiro do mesmo ano, que criou o Conselho
dos Procuradores-Gerais das províncias do Brasil, e em que protesta
constante obediência às cortes e governo de Portugal; e ficando o mesmo
senhor inteirado do seu conteúdo, não pode deixar de deplorar que,
fascinada a Junta pelas teorias do partido dominante do Congresso de Lisboa, 
considere profícuo e justo o que ofende o direito reconhecido, dos povos, e
só pode produzir guerras intestinas, e os males horrorosos que as
acompanham. 

S.M. Impe ri al está bem per su a di do que a re fe ri da jun ta fita sem pre
seus pen sa men tos no ma i or bem da pro vín cia, e por isso las ti ma que com as 
me lho res in ten ções a faça cor rer a pas sos lar gos para o abis mo que lhe têm
ca va do os ini mi gos de cla ra dos da fe li ci da de do Bra sil. 

Que con si de ra ção me re cem as in ter pre ta ções ar bi trá ri as, que se
de ram ao con tex to do ci ta do de cre to a par das sa u dá ve is con se qüên ci as
que re sul tam da sua ob ser vân cia? Que ou tro meio se acha ria tão ade qua do
para co nhe cer os ma les das di fe ren tes pro vín ci as, e apli car-lhes os re mé di os 
mais con ve ni en tes se gun do as cir cuns tân ci as par ti cu la res de cada uma?
Encar re ga do S.M. do go ver no ge ral des te vas to país, como sa tis fa ria a obri -
ga ção sa gra da de acu dir, até nos pon tos mais dis tan tes, as ne ces si da des dos 
po vos, se es tes não as re pre sen tas sem pe los ór gãos le gí ti mos por eles mes mos
ele gi dos para tão im por tan tes fins? Se o Con gres so de Lis boa, no de lí rio
que lhe cus tou a des mem bra ção ir re me diá vel da mais va li o sa por ção da



Mo nar quia por tu gue sa, não quis re co nhe cer es tas ver da des, e de cla rou ir res -
tri ta e nula a cri a ção da que le con se lho, não foi por con si de rá-lo opos to ao
bem ge ral do Bra sil, mas por ver que ten dia a con so li dar a per ma nên cia de 
S.M. nes te Impé rio, tão con trá ria aos fins si nis tros das ca vi lo sas pre ten sões
do mes mo Con gres so, como be né fi ca a es tes po vos, o glo ri o sa ao prín ci pe
mag nâ ni mo que hoje fe liz men te os go ver na. 

Não pode igual men te ler S.M. sem a mais pun gen te má goa a
pro tes ta ção que a jun ta faz, de não se des li gar ja ma is da obe diên cia que
ju ra ra às cor tes e go ver no de Por tu gal, por ser esta a von ta de dos ha bi tan tes 
da pro vín cia, e as sim exi gi rem os seus in te res ses e si tu a ção to po grá fi ca.
Além de ser prin cí pio de eter na ver da de, que ces sa essa obri ga ção de obe -
diên cia pe los abu sos do obe de ci do, de ven do por isso, há mu i to, a Pro vín cia 
do Pará re pu tar-se de so bri ga da da su je i ção ao re fe ri do go ver no, em cu jas
de ter mi na ções se ma ni fes ta sem pre a exe crá vel ten ção de re du zir a es cra vos 
os bri o sos fi lhos des te país, de cla ra fran ca men te S.M, que não pode ca pa ci -
tar-se que os ha bi tan tes do Pará, em quem con si de ra a mes ma no bre za de
sen ti men tos que têm mos tra do os das ou tras pro vín ci as, es te jam sin ce ra -
men te re sol vi dos a se pa rar-se da fa mí lia a que per ten cem e a de i xar quem
os res pe i ta, e guar da os seus di re i tos, para se gui rem aque les que lhos atro -
pe lam: e por isso en ten de que a jun ta, ilu di da por apa rên ci as, dá como
exis ten te o que para hon ra da pro vín cia nun ca teve, nem terá re a li da de.
Mas, quan do hou ves se quem as sim pen sas se, a jun ta não ig no ra que era seu 
ri go ro so de ver mos trar aos alu ci na dos que, sen do in con tes tá vel que qual quer
na ção tem di re i to de ado tar a for ma de go ver no que mais lhe con vêm, ex pres -
sa da a sua von ta de pela plu ra li da de de vo tos; e ten do qua se todo o Bra sil
de cla ra do al ta men te a sua in de pen dên cia, e acla ma do es pon ta ne a men te
S.M. por seu Impe ra dor Cons ti tu ci o nal, não po dia o Pará se pa rar-se im pu -
ne men te do todo a que per ten ce, nem S.M. con sen ti-lo, de po is de ter ju ra do
a de fe sa, e con ser va ção dos di re i tos de seus fiéis sú di tos, e a da in te gri da de
do ter ri tó rio do Impé rio. 

Per su a de-se po rém S.M. que, sem re pe tir os mu i tos e in ven cí ve is 
ar gu men tos de que abun dam suas pro cla ma ções e ma ni fes tos é so be ja a
in di ca ção des tas ver da des, para que a Jun ta re fli ta so bre as des gra ças de
que a Pro vín cia do Pará será in fe liz ví ti ma, se a mes ma jun ta con ti nu ar na
ob ser vân cia dos prin cí pi os que em boa-fé, mas ce ga men te abra çou; e para
que se ri a men te pon de ra que será res pon sá vel ao Bra sil e ao mun do pe las
con se qüên ci as do seu pro ce di men to. E es pe ra o mes mo A.S., pela con fi an ça
que nas lu zes e pa tri o tis mo dos mem bros da jun ta, que em bre ve se abra ça rá 
aber ta men te a ca u sa sa gra da do Bra sil na Pro vín cia do Pará, por mu i tos
tí tu los dig na de go zar com as ou tras dos al tos bens que lhe afi an çam a in de -
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pen dên cia e li ber da de, de fen di das e con ser va das pelo ex cel so mo nar ca, que 
se hon ra e gló ria de ser che fe des ta glo ri o sa na ção, e que ne nhum sa cri fí cio
re pu ta cus to so para ele var a pros pe ri da de e gran de za, a que a cha mam,
com in ve ja de seus ini mi gos, a vas ti dão de ter re nos, e a in cal cu lá vel ri que za 
de suas pro du ções. 

Pa lá cio do Rio de Ja ne i ro, 8 de abril de 1823.  

José Bo ni fá cio de Andra da e Sil va

Extra í do de Co le ção das leis do Impé rio do Bra sil de 1823 (De ci sões do go ver no). Par te 2. Rio, Imp.
Na ci o nal, 1887. Págs. 38-39.
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65.12 – FALA DO TRONO – MENSAGEM DO IMPERADOR
À ASSEMBLÉIA GERAL CONSTITUINTE E

LEGISLATIVA (MAIO 1823)

Dignos representantes da nação brasileira!
É hoje o dia maior, que o Brasil tem tido; dia em que ele pela

     primeira vez começa a mostrar ao mundo, que é Império livre.
Quão grande é meu prazer vendo juntos representantes de quase todas as
províncias fazerem conhecer umas às outras seus interesses, se sobre eles
basearem uma justa e liberal Constituição, que as reja. Deveríamos já ter
gozado de uma representação nacional; mas a nação não conhecendo há
mais tempo seus verdadeiros interesses, ou conhecendo-os, e não os
podendo patentear, visto a força, o predomínio do partido português que,
sabendo mui bem a que ponto de fraqueza, pequenez e pobreza, Portugal
já estava reduzido, e ao maior grau a que podia chegar de decadência, nunca
quis consentir (sem embargo de proclamar liberdade, temendo a separação)
que os povos do Brasil gozassem de uma representação igual àquela, que
eles então tinham. Enganaram-se nos seus planos conquistadores, e deste
engano nos provém toda a nossa fortuna.

O Bra sil, que por es pa ço de tre zen tos e tan tos anos so freu o in dig no
nome de co lô nia, e igual men te to dos os ma les pro ve ni en tes do sis te ma
des tru i dor en tão ado ta do, logo que o se nhor D. João VI, rei de Por tu gal e
Algar ves, meu au gus to pai o ele vou à ca te go ria de Re i no pelo de cre to de 16 
de de zem bro de 1815, exul tou de pra zer: Por tu gal bra miu de ra i va, tre meu
de medo. O con ten ta men to, que os po vos des te vas to con ti nen te mos tra ram 
nes sa oca sião, foi ina u di to; mas atrás des ta me di da po lí ti ca não veio, como
de via ter vin do, ou tra, qual era a con vo ca ção de uma as sem bléia, que or ga -
ni zas se o novo re i no.

O Bra sil, sem pre sin ce ro no seu modo de obrar, e mor ti fi ca do
por ha ver so fri do o jugo de fer ro por tan to tem po an tes, e mes mo de po is de 



tal me di da, ime di a ta men te, que em Por tu gal pro cla mou a li ber da de, o Bra -
sil gri tou Cons ti tu i ção por tu gue sa; as sen tan do, que por esta pro va que
dava de con fi an ça a seus pse u do-irmãos, se ria por eles aju da do a li vrar-se
dos imen sos ver mes, que lhe ro íam suas en tra nhas, não es pe ran do nun ca
ser en ga na do.

Os bra si le i ros, que ver da de i ra men te ama vam seu país, ja ma is
ti ve ram a in ten ção de se su je i ta rem a uma Cons ti tu i ção, que to dos não ti ves -
sem par te, e cu jas vis tas eram, de os con ver ter re pen ti na men te de ho mens
li vres, em vis es cra vos. Con tu do, os obs tá cu los, que an tes de 26 de abril de
1821 se opu nham à li ber da de bra si le i ra, e que de po is con ti nu a ram a exis tir
sus ten ta dos pela tro pa eu ro péia, fi ze ram com que es tes po vos, te men do
que não pu des sem go zar de uma as sem bléia sua, fos sem pelo amor da li ber -
da de, ar ras ta dos a se guir as in fa mes cor tes de Por tu gal; para ver se fa zen do 
tais sa cri fí ci os, po de ri am de i xar de ser in sul ta dos pelo seu par ti do de ma gó -
gi co, que pre do mi na va nes te he mis fé rio.

Nada dis to va leu: fo mos mal tra ta dos pela tro pa eu ro péia de tal
modo, que eu fui obri ga do a fa zê-la pas sar à ou tra ban da do rio, pô-la em
sí tio, man dá-la em bar car, e sair bar ra-fora, para sal var a hon ra do Bra sil, e
po de mos go zar da que la li ber da de, que de vía mos, e que ría mos ter, para a
qual de bal de tra ba lha ría mos por pos suí-la, se en tre nós con sen tís se mos um
par ti do he te ro gê neo à ver da de i ra ca u sa.

Ain da bem não es tá va mos li vres des tes ini mi gos, quan do pou cos
dias de po is apor tou ou tra ex pe di ção, que de Lis boa nos era en vi a da para
nos pro te ger; eu to mei so bre mim pro te ger este Impé rio, e não a re ce bi.
Per nam bu co fez o mes mo, e a Ba hia, que foi a pri me i ra em ade rir a Por tu gal,
em prê mio da sua boa fé, o de ter co nhe ci do tar de qual era o ver da de i ro
tri lho, que de via se guir, so fre hoje crua guer ra dos vân da los, e sua ci da de
só por eles ocu pa da, está a pon to de ser ar ra sa da, quan do nela se pos sam
man ter.

Eis em suma a li ber da de, que Por tu gal ape te cia dar ao Bra sil; ela
se con ver tia para nós em es cra vi dão, e fa ria a nos sa ru í na to tal, se con ti -
nuás se mos a exe cu tar suas or dens, o que acon te ce ria, a não se rem os he rói -
cos es for ços, que por meio de re pre sen ta ções fi ze ram pri me i ro que to dos,
a jun ta do go ver no de São Pa u lo, de po is a câ ma ra des ta ca pi tal, e após des -
tas, to das as mais jun tas de go ver nos, e câ ma ras, im plo ran do a mi nha fi ca -
da. Pa re ce-me, que o Bra sil se ria des gra ça do, se eu as não aten des se, como
aten di, bem sei, que este era meu de ver, ain da que ex pu ses se mi nha vida;
mas como era em de fe sa des te Impé rio, es ta va pron to, as sim como hoje, e
sem pre se for pre ci so.
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Mal tinha acabado de proferir estas palavras: como é para o bem de 
todos, e felicidade geral da nação diga ao povo, que fico; recomendando-lhe ao
mesmo tempo, união e tranqüilidade, comecei imediatamente a tratar de nos
pormos em estado de sofrer os ataques de nossos inimigos, até aquela
época encobertos, depois desmascarados uns entre nós existentes, outros
nas democrativas cortes portuguesas; providenciando por todas as secretárias
especialmente pela do Império, e Negócios Estrangeiros as medidas, que
dita a prudência, que eu cale agora, para vos serem participadas pelos
diferentes secretários de estado em tempo conveniente.

As circunstâncias do tesouro público eram as piores, pelo
estado a que ficou reduzido, e mui principalmente, porque até quatro ou
cinco meses foi somente provincial. Visto isto, não era possível repartir o
dinheiro, para tudo quanto era necessário, por ser pouco, para se pagar a
credores, a empregados em efetivo serviço, e para sustentação da minha
casa, que despendia uma quarta parte da de El-Rei, meu augusto pai. A
dele excedia quatro milhões, e a minha não chegava a um. Apesar da
diminuição ser tão considerada, assim mesmo eu não estava contente,
quando via, que a despesa, que fazia, era mui desproporcionada à receita,
a que o tesouro estava reduzido, e por isso me limitei a viver como um
simples particular, percebendo tão somente a quantia de 110:000$000 para
todas as despesas da minha casa excetuando a mesada da Imperatriz,
minha muito amada e prezada esposa, que lhe era dada em conseqüência
de ajustes de casamento.

Não sa tis fe i to com fa zer só es tas pe que nas eco no mi as na mi nha
casa, por onde co me cei, vi gi a va so bre to das as re par ti ções, como era mi nha
obri ga ção; que ren do mo di fi car tam bém suas des pe sas, e obs tar seus ex tra vi os.
Sem em bar go de tudo, as ren das não che ga vam; mas com pe que nas mu dan ças
de in di ví du os não afe tos à ca u sa des te Impé rio, e só ao in fa me par ti do
por tu guês, que con ti nu a men te nos es ta vam atra i ço an do, por ou tros, que de 
todo o seu co ra ção ama vam o Bra sil, uns por nas ci men to e prin cí pi os, ou tros
por es ta rem in ti ma men te con ven ci dos, que a ca u sa era a da ra zão, con se gui  
(e com quan ta gló ria o digo), que o ban co, que ti nha che ga do a pon to de ter
qua se per di do a fé pú bli ca, e es tar por mo men tos a fa zer a ban car ro ta, ten do
fi ca do no dia, em que o se nhor D. João VI saiu à bar ra, du zen tos con tos em
mo e da, úni ca quan tia para tro co de suas no tas, res ta be le ces se seu cré di to de 
tal for ma, que não pas sa pela ima gi na ção a in di ví duo al gum, que ele um
dia pos sa vol tar ao tris te es ta do, a que o ha vi am re du zi do; que o Te sou ro
Pú bli co, ape sar de suas de ma si a das des pe sas, as qua is de vi am per ten cer a
to das as pro vín ci as, e que ele só fa zia, ten do fi ca do de sa cre di ta do, exa us to
to tal men te, ad qui ris se um cré di to tal, que já soa na Eu ro pa, e tan to di nhe i ro,
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que a ma i or par te dos seus cre do res, que não eram pou cos, nem de pe que nas
quan ti as, te nham sido sa tis fe i tos de tal for ma, que suas ca sas não te nham
pa de ci do: que os em pre ga dos pú bli cos es te jam em dia, as sim como os mi li -
ta res em efe ti vo ser vi ço: que as mais pro vín ci as, que têm ade ri do à ca u sa
san ta, não por for ça, mas por con vic ção, que eu amo a jus ta li ber da de, te nham
sido for ne ci das de to dos os pe tre chos de guer ra para sua de fe sa, gran de
par te de les com pra dos, e ou tra dos que exis ti am nos ar se na is. Além dis to,
tem sido so cor ri das com di nhe i ro, por não che ga rem suas ren das para as
des pe sas que de vi am fa zer.

Em suma con se gui, que a pro vín cia ren des se 11 para 12 mi lhões,
sen do o seu ren di men to an te ri or à sa í da de meu au gus to pai de seis a sete
quan to mu i to.

Nes tas des pe sas ex tra or di ná ri as en tram tam bém fre tes de na vi os 
das di fe ren tes ex pe di ções, que des te por to re gres sa ram para o de Lis boa,
com pras de al gu mas em bar ca ções, e con cer tos de ou tras, pa ga men to a to dos
os em pre ga dos ci vis e mi li ta res, que em ser vi ço aqui têm vin do, e aos ex pul -
sos das pro vín ci as por pa i xões par ti cu la res e tu mul tos que ne las têm ha vi do.

Gran des fo ram sem dú vi da as des pe sas; mas con tu do, ain da não 
se lan çou mão da ca i xa dos dons gra tu i tos e se qües tros das pro pri e da des
nos au sen tes por opi niões po lí ti cas da ca i xa do em prés ti mo, que se con tra iu 
de 400:000$000 para com pra de va sos de guer ra, que se fa zi am ur gen te men te
ne ces sá ri os para de fe sa des te Impé rio, o que tudo exis te em ser, e da ca i xa
da ad mi nis tra ção dos di a man tes.

Em to das as ad mi nis tra ções se faz su ma men te pre ci sa uma gran de
re for ma; mas nes ta da fa zen da, ain da mu i to mais por ser a prin ci pal mola
do Esta do.

O Exér ci to não ti nha nem ar ma men to ca paz, nem gen te, nem
dis ci pli na: de ar ma men to está pron to per fe i ta men te, de gen te vai-se
com ple tan do con for me o per mi te a po pu la ção; e de dis ci pli na, em bre ve
che ga rá ao auge, já sen do em obe diên cia o mais exem plar do mun do. Por
duas ve zes te nho man da do so cor ros à pro vín cia da Ba hia, um de 240 ho mens,
ou tro de 735, com pon do um ba ta lhão com o nome de Ba ta lhão do Impe ra dor:
o qual em oito dias foi es co lhi do, se apron tou, em bar cou e par tiu.

Além dis to, fo ram cri a dos um re gi men to de es tran ge i ros, e um
ba ta lhão de ar ti lha ria de li ber tos, que em bre ve es ta rão com ple tos.

Nos ar se na is do Exér ci to tem-se tra ba lha do com toda a ati vi da de,
pre pa ran do-se tudo quan to tem sido pre ci so para de fe sa das di fe ren tes
pro vín ci as, e to das des de a Pa ra í ba do Nor te até Mon te vi déu, re ce be ram os
so cor ros que pe di ram.
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To dos os re pa ros de ar ti lha ria das for ta le zas des ta cor te, es ta vam 
to tal men te ar ru i na dos; hoje acham-se pron tos; imen sas obras de que se
ca re cia den tro do mes mo ar se nal se fi ze ram.

Pelo que toca a obras mi li ta res, re pa ra ram-se as mu ra lhas de to das
as for ta le zas, e fi ze ram-se al gu mas to tal men te no vas. Cons tru í ram-se em
di fe ren tes pon tos os mais apro pri a dos para ne les se obs tar a qual quer de sem -
bar que, e mes mo em gar gan tas de ser ras a qual quer pas sa gem do ini mi go, 
no caso de ha ver de sem bar ca do (o que não será fá cil), en trin che i ra men tos,
for tins, re du tos, aba ti ses e ba te ri as ra sas. Fez-se mais o quar tel da Ca ri o ca;
pre pa ra ram-se to dos os mais quar téis; está qua se con clu í do o da pra ça da
Acla ma ção, e em bre ve se aca ba rá o que se man dou fa zer para gra na de i ros.

A ar ma da cons ta va so men te da fra ga ta Pi ran ga en tão cha ma da
União, mal pron ta; da cor ve ta Li be ral  só em cas co; e de al gu mas mui
pequenas e in sig ni fi can tes em bar ca ções.

Hoje acha-se com pos tas da nau D. Pe dro I, fra ga tas Pi ran ga,
Caro li na e Ni te rói; cor ve tas Ma ria da Gló ria e Li be ral pron tas; e de uma cor ve -
ta nas Ala go as, que em bre ve aqui apa re ce rá com o nome de Ma ce ió; dos
bri gues de guer ra Gu a ra ni pron to, Ca ci que e Ca bo clo em con ser to, di fe ren tes
em co mis sões, as sim como tam bém vá ri as es cu nas.

Espe ro seis fra ga tas de 50 pe ças pron tas de gen te, e ar ma men to,
e de tudo quan to é ne ces sá rio para com ba te, para cuja com pra já man dei
or dem. Pa re ce-me que o cus to não ex ce de rá mu i to a 300:000$ se gun do o
que me foi par ti ci pa do.

Obras no ar se nal da Ma ri nha fi ze ram-se as se guin tes: con ser ta -
ram-se to das as em bar ca ções que atu al men te es tão em ser vi ço: fi ze ram-se
bar cos, ca nho ne i ras, e mu i to mais, que não enu me ro por pe que nos; mas
que con tu do so ma dos mon tam a gran de nú me ro, e im por tân cia.

Pre ten do que este ano no mes mo lu gar, em que não se fez por
es pa ço de tre ze, mais do que ca la fe tar, tin gar e ata man car em bar ca ções,
enter ran do so mas con si de ra bi lís si mas de que o go ver no po dia mui bem
dis por com suma uti li da de na ci o nal, se po nha a qui lha de uma fra ga ta de
40 pe ças, que, a não fal ta rem os cál cu los que te nho fe i to, as or dens que
tenho dado, e as me di das que para isso te nho to ma do, es pe ro seja con clu í -
da por todo este ano, ou me a do do ano que vem, pon do-se-lhe o nome de
Campis ta.

Qu an to a obras pú bli cas, mu i tas se têm fe i to. Pela po lí cia re e di fi -
cou-se o pa la ce te da pra ça da Acla ma ção: pri vou-se esta ex ten sa pra ça de
inun da ções, tor nan do-se um pas se io agra dá vel, ha ven do-se cal ça do por to dos
os la dos, além das di fe ren tes tra ves sas, que se vão fa zen do para mais em -
be le zá-la. Con ser tou-se a ma i or par te dos aque du tos da Ca ri o ca, e Ma ra ca nã.
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Re pa ra ram-se imen sas pon tes, umas de ma de i ra, ou tra de pe dra; e além dis to
têm-se fe i to mu i tas to tal men te no vas; tam bém se con ser ta ram gran de par te
das es tra das.

Ape sar do ex pos to, e de mu i to mais, em que não toco, seu co fre,
que es ta va em abril de 1821 de ve dor de 60:000$000, hoje não só não deve,
mas tem em ser 60 e tan tos mil cru za dos.

Por di fe ren tes re par ti ções fi ze ram-se as se guin tes obras: au men -
tou-se mu i to a ti po gra fia na ci o nal. Con ser tou-se gran de par te do pas se io
pú bli co. Re pa rou-se a casa do mu seu, en ri que ceu-se mu i to com mi ne ra is, e
fez-se uma ga le ria com ex ce len tes pin tu ras, umas que se com pra ram, ou tras,
que ha via no te sou ro pú bli co, e ou tras mi nhas, que lá man dei co lo car.

Tem-se tra ba lha do com toda a for ça no cais da pra ça do co mér cio,
de modo que está qua se con clu í do. As cal ça das de to das as ruas da ci da de
fo ram fe i tas de novo, e em bre ve tem po fez-se esta casa da as sem bléia, e to das
as mais, que a ela es tão jun tas, fo ram pron ti fi ca das para este mes mo fim.

Imen sas obras, que não são do to que des tas, se tem em pre en di do,
co me ça do e aca ba do, que eu omi to, para não fa zer o dis cur so ni mi a men te
lon go.

Te nho pro mo vi do os es tu dos pú bli cos, quan to é pos sí vel, po rém
ne ces si ta-se para isso de uma le gis la ção par ti cu lar. Fez-se o se guin te:
com prou-se para en gran de ci men to da bi bli o te ca pú bli ca uma gran de co le ção 
de li vros dos de me lhor es co lha, au men tou-se o nú me ro das es co las, e al gum
tan to o or de na do de seus mes tres, per mi tin do-se, além dis to, ha ver um
sem-nú me ro de las par ti cu la res: co nhe cen do a van ta gem de en si no mú tuo,
tam bém fiz abrir uma es co la pelo mé to do lan cas te ri a no.

O Se mi ná rio de São Jo a quim, que seus fun da do res ti nham cri a do 
para edu ca ção da mo ci da de, achei-o ser vin do de hos pi tal da tro pa eu ro péia;
fi-lo abrir na for ma da sua ins ti tu i ção, e ha ven do eu con ce di do à casa da
mi se ri cór dia, e roda dos ex pos tos (de que aba i xo fa la rei) uma lo te ria para
me lhor se po de rem man ter es ta be le ci men tos de tão gran de uti li da de, de ter -
mi nei ao mes mo tem po que uma quo ta par te des ta mes ma lo te ria fos se dada
ao Se mi ná rio de São Jo a quim, para que me lhor se pu des se con se guir o útil
fim para que fora des ti na do por seus hon ra dos fun da do res. Acha-se hoje
com imen sos es tu dan tes.

A pri me i ra vez, que fui à roda dos ex pos tos, achei (pa re ce im pos -
sí vel) sete cri an ças com duas amas; nem ber ços, nem ves tuá ri os. Pedi o
mapa, e vi, que em 13 anos ti nham en tra do per to de 12.000, e ape nas ti nham
vin ga do 1.000, não sa ben do a mi se ri cór dia ver da de i ra men te, aon de eles se
acha vam. Ago ra com a con ces são da lo te ria, edi fi cou-se uma casa pró pria
para tal es ta be le ci men to, aon de há trin ta e tan tos ber ços, qua se tan tas amas
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quan tos ex pos tos, e tudo em mu i to me lhor ad mi nis tra ção. To das es tas co i sas,
de que aci ma aca bei de fa lar, de vem me re cer-vos suma con si de ra ção.

De po is de ter ar ran ja do esta pro vín cia, e dado imen sas pro vi -
dên ci as para as ou tras, en ten di, que de via con vo car, e con vo quei por de cre to
de 16 de fe ve re i ro do ano pró xi mo pas sa do um Con se lho de Esta do, com -
pos to de pro cu ra do res-ge ra is, ele i tos pe los po vos, de se jan do, que eles ti ves -
sem quem os re pre sen tas se jun to a mim, e ao mes mo tem po quem me acon -
se lhas se, e me re que res se o que fos se a bem de cada uma das res pec ti vas
pro vín ci as. Não foi so men te este o fim, e mo ti vo, por que fiz se me lhan te
con vo ca ção, o prin ci pal foi, para que os bra si le i ros me lhor co nhe ces sem a
mi nha cons ti tu ci o na li da de, o quan to eu me li son je a ria go ver nan do a
con ten to dos po vos, e quan to de se ja va em meu pa ter nal co ra ção (es con di -
da men te, por que o tem po não per mi tia, que tais idéi as se pa ten te as sem de
ou tro modo) que esta leal, gra ta, bri o sa, e he rói ca na ção fos se re pre sen ta da
numa Assem bléia Ge ral, cons ti tu in te, e le gis la ti va, o que, gra ças a Deus, se
efe tu ou em con se qüên cia do de cre to de 3 de ju nho do ano pre té ri to, a re que -
ri men to dos po vos, por meio de suas câ ma ras, seus pro cu ra do res ge ra is, e
meus con se lhe i ros de Esta do.

Bem cus to so se gu ra men te me tem sido, que o Bra sil até ago ra
não go zas se de re pre sen ta ção na ci o nal; e ver-me eu por for ça de cir cuns -
tân ci as obri ga do a to mar al gu mas me di das le gis la ti vas; elas nun ca pa re ce rão, 
que fo ram to ma das por am bi ção de le gis lar, ar ro gan do um po der, em o qual
so men te devo ter par te; mas sim, que fo ram to ma das para sal var o Bra sil,
vis to que a as sem bléia, quan to a umas não es ta va con vo ca da, quan to a ou tras,
não es ta va ain da jun ta, e re si di am en tão de fato, e de di re i to, vis to a in de -
pen dên cia to tal do Bra sil de Por tu gal, os três po de res no che fe su pre mo da
na ção, mu i to mais sen do ele seu de fen sor per pé tuo.

Embora algumas medidas parecessem demasiadamente fortes,
como o perigo era iminente, os inimigos, que nos rodeavam imensos (e
prouvera a Deus, que entre nós ainda não existissem tantos), cumpria
serem proporcionadas.

Não me te nho pou pa do, nem pou pa rei a tra ba lho al gum, por
ma i or que seja, con tan do que dele pro ve nha um ce i til de fe li ci da de para a
na ção.

Quando os povos da rica e majestosa província de Minas estavam
sofrendo o férreo jugo do seu deslumbrado governo, que a seu arbítrio
dispunha dela, e obrigava seus pacíficos, e mansos habitantes a
desobedecerem-me, marchei para lá com os meus criados somente, convenci
o governo, e seus sequazes, do crime que tinha perpetrado e do erro em que
pareciam querer persistir; perdoei-lhes porque o crime era mais em ofensa 
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a mim, do que mesmo à nação, por estarmos ainda naquele tempo unidos a 
Portugal.

Qu an do em São Pa u lo sur giu den tre o bri o so povo da que la agra -
dá vel e en can ta do ra pro vín cia, um par ti do de por tu gue ses, e bra si le i ros
de ge ne ra dos, to tal men te afe tos às cor tes do des gra ça do e en ca ne ci do
Por tu gal, par ti ime di a ta men te para a pro vín cia, en trei sem re ce io, por que
co nhe ço, que todo o povo me ama, dei as pro vi dên ci as, que me pa re ce ram 
con ve ni en tes, a pon to, que a nos sa in de pen dên cia lá foi pri me i ro, que em
par te al gu ma pro cla ma da no sem pre me mo rá vel sí tio da Pi ran ga.

Foi na pá tria do fi de lís si mo, e nun ca as saz lou va do Ama dor Bu e no 
de Ri be i ra, aon de pela pri me i ra vez fui acla ma do Impe ra dor.

Gran de tem sido se gu ra men te o sen ti men to, que en lu ta mi nha
alma, por não po der ir à Ba hia, como já quis, e não exe cu tei, ce den do às
re pre sen ta ções de meu Con se lho de Esta do, mis tu rar meu san gue com o
da que les guer re i ros, que tão de no da da men te têm pe le ja do pela pá tria.

A todo o cus to, até ar ris can do a vida, se pre ci so for, de sem pe -
nha rei o tí tu lo, com que os po vos des te vas to, e rico con ti nen te em 13 de
maio do ano pre té ri to, me hon ra ram de De fen sor Per pé tuo do Bra sil. Este
tí tu lo pe nho rou mu i to mais meu co ra ção do que quan ta gló ria al can cei – 
com a es pon tâ nea, e unâ ni me acla ma ção de Impe ra dor des te in ve ja do
Impé rio.

Gra ças se jam da das à pro vi dên cia, que ve mos hoje a na ção re pre -
sen ta da, e re pre sen ta da por tão dig nos de pu ta dos. Oxa lá, que há mais tem po
pu des se ter sido; mas as cir cuns tân ci as an te ri o res ao de cre to de 3 de ju nho
não o per mi ti am, as sim como de po is as gran des dis tân ci as, a fal ta de amor
da pá tria em al guns, e to dos aque les in cô mo dos, que em lon gas vi a gens se
so frem, prin ci pal men te em um país tão novo, e ex ten so, como o Bra sil; são
quem tem re tar da do esta ape te ci da, e ne ces sá ria jun ção, ape sar de to das as
re co men da ções, que fiz de bre vi da de por di fe ren tes ve zes.

Afi nal ra i ou o gran de dia para este vaso Impé rio, que fará épo ca
na sua his tó ria. Está jun ta a as sem bléia para cons ti tu ir a na ção. Que pra zer!
Que for tu na para to dos nós!

Como Impe ra dor Cons ti tu ci o nal, e mu i to es pe ci al men te como
de fen sor per pé tuo deste Impé rio, dis se ao povo no dia 1.º de de zem bro do
ano pró xi mo pas sa do, em que fui co ro a do e sa gra do, que com a mi nha espada 
de fen de ria a pá tria, a na ção, e a Cons ti tu i ção, se fos se dig na do Brasil e de
mim. Re ti fi co hoje mu i to so le ne men te pe ran te-vós esta pro mes sa, e es pe ro,
que me aju de is a de sem pe nhá-la, fa zen do uma Cons ti tu i ção sá bia, jus ta,
adequada e exe cu tá vel, di ta da pela ra zão, e não pelo ca pri cho, que te nha em
vista so men te a fe li ci da de ge ral, que nun ca pode ser gran de, sem que esta
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Constitu i ção te nha ba ses só li das, ba ses que a sa be do ria dos sé cu lo te nha
mos tra do, que são as ver da de i ras para da rem uma jus ta li ber da de aos povos, 
e toda a força ne ces sá ria ao Po der Exe cu ti vo. Uma Cons ti tu i ção, em que os 
três po de res se jam bem di vi di dos de for ma, que não pos sam ar ro gar direi tos,
que lhe não com pi tam, mas que se jam de tal modo or ga ni za dos, e har mo ni -
za dos, que se lhes tor ne im pos sí vel, ain da pelo de cur so do tem po, fa -
zerem-se ini mi gos, e cada vez mais con cor ram de mãos da das para a fe li ci -
dade ge ral do Esta do. Afi nal uma Cons ti tu i ção que, pon do bar re i ras ina ces -
sí ve is ao des po tis mo, quer real, quer de mo cra ti vo, afu gen te a anar quia, e
plan te a árvo re da que la li ber da de, a cuja som bra deve cres cer a união, tran -
qüi lidade, e in de pen dên cia des te Impé rio, que será o as som bro do mun do
novo e ve lho.

To das as Cons ti tu i ções, que, à ma ne i ra das de 1791 e 92, têm
es ta be le ci do suas ba ses, e se têm que ri do or ga ni zar, a ex pe riên cia nos tem
mos tra do, que são to tal men te te o ré ti cas, e me ta fí si cas, e por isso ine xe qüí ve is,
as sim o pro va a Fran ça, Espa nha; e ul ti ma men te Por tu gal. Elas não têm fe i to,
como de vi am, a fe li ci da de ge ral; mas sim, de po is de uma li cen ci o sa li ber da de,
ve mos, que em uns pa í ses já apa re ceu, e em ou tros ain da não tar da a apa re cer
o des po tis mo em um, de po is de ter sido exer ci ta do por mu i tos, sen do
con se qüên cia ne ces sá ria fi ca rem os po vos re du zi dos à tris te si tu a ção de
pre sen ci a rem e so fre rem to dos os hor ro res da anar quia.

Lon ge de nós tão me lan có li cos re cor da ções: elas en lu ta ri am a
ale gria e jú bi lo, de tão fa us to dia. Vós não as ig no ra is, e eu cer to, que a
fir me za nos ver da de i ros prin cí pi os cons ti tu ci o na is, que têm sido san ci o na dos 
pela ex pe riên cia, ca rac te ri za cada um dos de pu ta dos, que com põem esta
ilus tre as sem bléia, es pe ro, que a cons ti tu i ção que fa ça is, me re ça a mi nha
im pe ri al ace i ta ção, seja tão sá bia, e tão jus ta, quan to apro pri a da à lo ca li da de 
e ci vi li za ção do povo bra si le i ro; igual men te, que haja de ser lou va da por to das 
as na ções; que até os nos sos ini mi gos ve nham a imi tar a san ti da de e sa be -
do ria de seus prin cí pi os, e que por fim a exe cu tem.

Uma as sem bléia tão ilus tra da, e tão pa trió ti ca, olha rá só a fa zer
pros pe rar o Impé rio, e co bri-lo de fe li ci da de; que re rá, que seu Impe ra dor
seja res pe i ta do, não só pela sua, mas pe las mais na ções; e que seu de fen sor
per pé tuo, cum pra exa ta men te a pro mes sa fe i ta no 1º de de zem bro do ano
pas sa do, e ra ti fi ca da hoje so le ne men te pe ran te a na ção le gal men te re pre senta da.

Impe ra dor Cons ti tu ci o nal e De fen sor Per pé tuo do Bra sil.

Extra í do de Fa las do Tro no des de o ano de 1823 até o ano de 1889 acom pa nha das dos res pec ti vos vo tos
de gra ças da Câ ma ra Tem porá ria. Rio de Ja ne i ro, Impren sa Na ci o nal. Págs. 15-28.
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65.13 – RESPOSTA DO PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA
GERAL À FALA DO TRONO

 (MAIO 1823)

Se nhor, ca ben do-me hoje a di to sa sor te de ma ni fes tar na au gus ta
pre sen ça de Vos sa Ma jes ta de Impe ri al os hon ra dos sen ti men tos
pa trió ti cos da Assem bléia Ge ral Cons ti tu in te e Le gis la ti va do Impé rio

do Bra sil, a pri me i ra idéia que se me ofe re ce é a no vi da de des te mes mo
es pe tá cu lo so be ra no, e ma jes to so, pela pri me i ra vez os ten ta do no Bra sil, e
ra ras ve zes vis to no res to do mun do. Não é por que em to dos os tem pos, e
em to dos os lu ga res se não te nham vis to mu i tas ve zes a mag ni fi cên cia de
um prín ci pe do ta do de gran des ta len tos, ro de a do de uma pom po sa cor te,
go ver nan do vas tos es ta dos, ou co man dan do nu me ro sos exér ci tos: não é
tam bém por que se não te nha vis to mu i tas ve zes o en tu si as mo pa trió ti co de
uma na ção in te i ra, que des per tan do da mi sé ria e do opró brio, em que a
ti nham agri lho a do, gri ta pela li ber da de, re cla ma os seus di re i tos e exi ge um 
go ver no jus to, e dig no de ho mens. 

Não há uma na ção que não pos sa apon tar al guns des tes acon te -
ci men tos, como épo cas no tá ve is da sua his tó ria, e que são re al men te o re sul -
ta do, e o de sen vol vi men to das pa i xões hu ma nas no es ta do so ci al, efe i tos
es pon tâ ne os da na tu re za mo ral do ho mem. Mas não sei por que fa ta li da de,
ou an tes por que pro vi dên cia es tes acon te ci men tos an dam qua se sem pre
se pa ra dos, e ra ras ve zes se ajus tam, e se com bi nam para pro du zi rem um só
fe nô me no, que iden ti fi que a gran de za, e a gló ria de um prín ci pe com a jus ta 
li ber da de, com a se gu ran ça e fe li ci da de de um povo. Este gran de fe nô me no 
po lí ti co nun ca se pôde re a li zar na in fân cia dos po vos bár ba ros, nem na
de ca dên cia dos po vos cor rom pi dos e des mo ra li za dos; este fe nô me no raro
só o têm po di do apre sen tar à con tem pla ção do mun do aque las na ções di to sas, 
que se têm per fe i ta men te cons ti tu í do, e ci vi li za do; e é este o mes mo gran de
fe nô me no, que ago ra te mos di an te dos olhos. A mag ni fi cên cia de um gran de
prín ci pe, o pa tri o tis mo de um povo li vre, e ge ne ro so, que pos sui o mais
belo, e vas to país do uni ver so, tudo isto re pre sen ta do, e re u ni do em um



pon to de vis ta, ani ma dos to dos do mes mo es pí ri to, res pi ran do uma só
von ta de, e for man do um só cor po vivo e vi go ro so; eis aqui, se nhor, o es pe -
tá cu lo pela pri me i ra vez os ten ta do no Bra sil, e ra ras ve zes vis to no res to do
mun do. Espe tá cu lo ma ra vi lho so que ab sor ve to dos os meus sen ti dos, e que
ar re ba ta a mi nha alma. 

Oh! Dia da San ta Cruz, que já nos tra zi as do ces re cor da ções an ti gas 
nos fas tos do Bra sil! Oh! Dia pre cla ro e ven tu ro so! Oxa lá que nas re vo lu -
ções dos anos, e dos sé cu los sem pre cá nos tra gas um au men to pro gres si vo
da gló ria, e das pros pe ri da des que es pe ra mos, e que aqui se en ce rram, e
sim bo li zam no re cin to des ta sala. 

Em ver da de, se nhor, o pre sen te es pe tá cu lo che ga ao mais alto
grau de ad mi ra ção, e de im por tân cia, quan do é con si de ra do como ima gem
sim bó li ca, mas ener gé ti ca da ver da de i ra gran de za, e das pros pe ri da des re a is,
que dele de vem re sul tar ao Bra sil. O Bra sil ci vi li za do já não po dia per fe i ta -
men te cons ti tu ir-se, e or ga ni zar-se se não ado tan do as for mas e es ta be le cen do 
as ga ran ti as, e cri an do as ins ti tu i ções po lí ti cas, que têm fe i to a fe li ci da de, e 
a opu lên cia dos po vos mais ilus tra dos do mun do.  

A distinção dos poderes políticos é a primeira base de todo o
edifício constitucional: estes poderes se acham já distintamente no recinto
augusto desta sala; a sabedoria coletiva da nação; a autoridade constituinte
e legislativa; o chefe do poder executivo. Mas é este mesmo recinto apertado, e 
estreito que eu considero como a imagem mais viva, e enérgica daquele laço 
apertado e indissolúvel, que deve ligar todos os membros do corpo político, 
daquela doce harmonia, que deve dirigir para um só fim todos os supremos 
poderes, aliás distintos e independentes nos limites da sua esfera. Esta doce
harmonia dos poderes é o objeto mais claro, e precioso dos mais puros votos
do nosso coração, e de todos os cidadãos amantes da pátria, e amigos da
humanidade. Esta doce harmonia dos poderes não pode ser somente a
obra dos talentos e das luzes, que hoje se tem difundido por toda a parte,
dela se espera principalmente, e com todo o fundamento se espera das altas
virtudes liberais, que residem no generoso coração de Vossa Majestade, e
igualmente se espera das virtudes patrióticas, que estão animando a todos os
ilustres srs. representantes do povo brasiliense. 

Os ta len tos, e as lu zes da as sem bléia hão de le van tar cer ta men te
com toda a per fe i ção, e sa be do ria, a com pli ca da má qui na do es ta do, mas o
que nos afi an ça a re gu la ri da de, a cons tân cia, e a per pe tu i da de dos seus
mo vi men tos são as vir tu des, as pa i xões bem re gu la das pela ra zão, os bons
cos tu mes, e ma ne i ras, os sin ce ros sen ti men tos re li gi o sos das au to ri da des
pú bli cas e dos in di ví du os par ti cu la res. Não, se nhor, as san tas vir tu des,
su bli mes fi lhas do céu, não hão de aban do nar-nos, en quan to nós não
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aban do nar mos a re li gião de nos sos pais, que ha ve mos ju ra do. Oxa lá que
as san tas vir tu des ino cen tes fa çam o seu as sen to eter no no Impé rio do Bra sil! E 
en tão a mais re mo ta pos te ri da de aben ço an do este dia, e re cor dan do com
res pe i to, e pra zer sa u do so a ins ta la ção da pri me i ra Assem bléia Cons ti tu in te 
e Le gis la ti va, verá re pe tir mu i tas ve zes esse mes mo ato ma jes to so, em que o
mo nar ca vem ao seio da re pre sen ta ção na ci o nal a con gra tu la rem-se, e a fe li -
ci ta rem-se mu tu a men te pe los du pli ca dos mo ti vos de fe li ci da de do povo e
da gló ria do tro no.

 Bispo capelão-mor, presidente. 

Extra í do de  Fa las do Tro no des de o ano de 1823 até o ano de 1889 acom pa nha das dos res pec ti vos vo tos
de gra ças da Câ ma ra Tem porá ria. Rio de Ja ne i ro, Impren sa Na ci o nal. Págs. 28-32. 
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65.14 – INTERIORIZAÇÃO DA CAPITAL – MEMÓRIA DE
JOSÉ BONIFÁCIO LIDA NA ASSEMBLÉIA

 (8 JUNHO 1823)

“Parece muito útil, até necessário, que se edifique uma nova
capital do Império no interior do Brasil para assento da
corte, da assembléia legislativa e dos tribunais superiores

que a Constituição determinar. Esta capital poderá chamar-se Petrópole ou
Brasília.

”Dis se que essa ci da de era não só útil, mas ne ces sá ria, e vou
de sen vol ver as ra zões em que me fun do. Sen do ela cen tral e in te ri or, fica o
as sen to do go ver no e da le gis la tu ra li vre de qual quer as sal to ou sur pre sa
fe i to por ini mi gos ex ter nos. Cha ma-se para es sas pro vín ci as do ser tão o
ex ces so da po vo a ção sem em pre go das ci da des ma rí ti mas e mer can tis.
Como esta deve fi car, quan to pos sí vel, eqüi dis tan te dos li mi tes do Impé rio,
tan to em la ti tu de como em lon gi tu de, vai-se abrir des te modo por meio das
es tra das que de vem sair des te cen tro como ra i os, para as di ver sas ci da des
in te ri o res e ma rí ti mas, uma co mu ni ca ção e de cer to cri a rá em bre ve giro de
co mér cio in ter no da ma i or mag ni tu de, vis to a ex ten são do Impé rio, seus
di ver sos cli mas e pro du ções. Ain da há ou tro ob je to po lí ti co, que acon se lha
essa me di da mu i to útil e ne ces sá ria, e vem a ser que des te modo aca bem
to das as ri va li da des e pre ten sões, que po dem ter as ca pi ta is das di ver sas
pro vín ci as, que não que rem ce der o di re i to da cor te ao Rio de Ja ne i ro.
De ma is sen do co mu ni ca ção ma rí ti ma en tre o Rio de Ja ne i ro ou mes mo Ba hia,
se esta pas sas se a ser ca pi tal do Impé rio, com os por tos do Ma ra nhão e Pará 
mu i to lon ge e di fi cí li mo por ca u sa do lan ça men to e si tu a ção das cos tas e
peas mon ções, to dos es ses em ba ra ços e di fi cul da des ces sa rão pe las co mu ni -
ca ções in ter nas da nova ca pi tal por meio das es tra das a mon ta das, por onde 
cir cu la ri am em toda a pron ti dão e re gu la ri da de as or dens do go ver no.



”Mas acha re mos nós este pon to cen tral que cor res pon da a to dos
os fins pro pos tos? Exa mi nan do-se a cos ta ge ral do Bra sil, re co lhi das to das
as no tí ci as ti po grá fi cas que pu de rem al can çar, eu jul go que a na tu re za já
as si na lou o dis tri to em que ela deve edi fi car. A co mar ca de Pa ra ca tu é aque la 
que a na tu re za in di ca pela sua la ti tu de e po si ção ge o grá fi ca, pela fer ti li da de 
do seu tor rão, pela sa lu bri da de do seu cli ma e pe las van ta gens que ofe re ce
ao co mér cio e à co mu ni ca ção re cí pro ca das di ver sas pro vín ci as com a cor te.
Pe los mu i tos rios que ali nas cem ou se cru zam e en gros sam, por ela ter
co mu ni ca ção flu vi al com as pro vín ci as de Go iás, Pará, Ma ra nhão, Per nam -
bu co, Ba hia, Por to Se gu ro e Espí ri to San to. Pe los rios Reto, San ta Rita e
Pa ra ná pode-se pas sar ao To can tins e vai-se ao Ama zo nas. Pelo rio São
Fran cis co faz-se a co mu ni ca ção com Per nam bu co. Pe los rios Je qui ti nho nha
e Aru a cu aí (os qua is re u ni dos for mam o cha ma do rio Bel mon te), abre-se a
co mu ni ca ção com a pro vín cia da Ba hia e do Rio de Ja ne i ro.

”Mas que par te do dis tri to de Pa ra ca tu deve ser edi fi ca da esta
nova ca pi tal do gran de Impé rio do Bra sil? A es co lha fi nal do tra ba lho ge o -
dé si co e sa ni tá rio de uma co mis são com pos ta de en ge nhe i ros, mé di cos e
ar qui te tos, que le van te a plan ta do ter re no e exa mi ne as cir cuns tân ci as lo ca is
que o de vem fa zer dig no de tal ca te go ria.

“To da via se ja-me per mi ti do apon tar des de já al gu mas po si ções
par ti cu la res por onde de vam co me çar este exa me. Os sí ti os que me pa re cem 
apro pri a dos são: 1º, as vi zi nhan ças da con fluên cia do rio das Ve lhas com de 
S. Fran cis co; 2º, as vi zi nhan ças em que o rio Pre to se re ú ne ao de Pa ra ca tu;
3º, fi nal men te, um lo cal qual quer da pe nín su la que for mam os rios de S.
Fran cis co, do Ouro e de Pa ra ca tu.

”Apesar da utilidade desta nova capital, nada teríamos
conseguido se não indicássemos os meios necessários para a realização
deste projeto; assinalar os bairros que cada província deve edificar,
ficando-se então livre de vender ou arrematar esse prédios urbanos,
conforme lhe parecer mais conveniente ou lucrativo. Como esta cidade não
se de pode nem se deve edificar toda de repente, mas progressivamente os
cabedais necessários vão também progressivamente aparecendo e
facilitando-se. Há um princípio de economia que logo se oferecem
vantagens certas aos especuladores nunca faltam os cabedais precisos
para semelhantes empresas. Igualmente e lembro que sejam convidadas 
para edificar as ordens religiosas que possuem fundos e as irmandades
ricas que acharão um emprego útil aos seus capitais. ”Em suma, nunca
faltam meios quando um povo rico e generoso, como o brasileiro, toma
peito empresas de honra e utilidade nacional.

Tex tos Po lí ti cos da His tó ria do Brasil 733



“Pe las ra zões po lí ti cas e mer can tis aci ma apon ta das, jul go
que esta mi nha lem bran ça não des me re ce rá o be nig no aco lhi men to das
lu zes e sa be do ria da nos sa Assem bléia Ge ral Cons ti tu in te e le gis la ti va
do Bra sil, mor men te em tem po em que os es pí ri tos pela exal ta ção” em
que se acham de se jam e pre ci sam ser ocu pa dos em em pre sas gran di o -
sas e utilíssimas."

Rio de Ja ne i ro, 8 de ju nho de 1823. – José Bo ni fá cio de Andra da e
Sil va.

Extra í do de Guia do Ter ce i ro Mun do. Edi to ra Ter ce i ro Mun do. Rio de Ja ne i ro. 1980-1990. Pág. 590.
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65.15 – PRIMEIRO MANIFESTO DAS MULHERES
BRASILEIRAS (1823)

Ilmº e Excmº Sr. Ci pri a no José Ba ra ta de Alme i da
 Pas san do a ser um de ver dos li be ra is bra si le i ros agra de cer a

  V. Exª pelo gran de tra ba lho que tem tor na do de ilu mi nar-nos so bre as
obri ga ções em que es ta mos para nos sa pá tria: Nós, me ta de da so ci e da de,
consi de ran do-nos mais ri go ro sa de fa zer mos ver a V. Exª (ou mun do in te i ro)
quão gra tas lhe so mos pe las in du bi tá ve is pro vas de pa tri o tis mo, e li be ra lismo,
que tem pa ten te a do a face do uni ver so; mu i to prin ci pal men te de po is que
pos tou-se nes sa gua ri ta bra dar os po vos no vas to Con ti nen te Bra sí li co, com
voz aler ta  com a qual re tum ban do des de o Pra ta até o Ama zo nas, não só
faz tre mer e ba que ar o ego ís mo, como tam bém pro duz âni mos no bres, tanto
nos fa mi ge ra dos va rões, com ilus tres ma tro nas, os mais ar den tes de se jos de 
reas su mir os seus di re i tos, há tan to usur pa dos, e de que brar os ver go nho sos
fer ros da vil es cra vi dão em que ja zía mos.

Nós, pos to que co nhe ce mos a fra que za do nos so sexo, con tu do
não ce de mos nem em va lor, nem em pa tri o tis mo, ao mais in tré pi do guer re i ro
ci da dão que es ta mos na fir me re so lu ção (se pre ci so for) de uni das aos nos sos
es po sos, pais, fi lhos e ir mãos, lan çan do mão das ar mas e fa zer mos a mais
cru en ta guer ra aos sec tá ri os do ne fan do des po tis mo.

Pe di mos a V. Exª que, con ti nu an do a pro gre dir em sua ta re fa,
que i ra fa zer ver o povo des te nas cen te e ven tu ro so im pé rio a ver da de nua
para de sa bu so e de sen ga no de al guns en tes tão mi se rá ve is que, ca i a dos
com le i te do ve lho go ver no, cer ram os ou vi dos. A mais li be ral dou tri na, e
mais jus tas e san tas das ca u sas.

Julgamos de algum modo ter cumprido com o nosso
relacionamento. Pelo que pedimos-lhe queira introduzir em suas folhas esta 
nossa indiscreta carta, para fazer ver a todos o quanto nos interessa a pura



linguagem dos ruminosos princípios de V. Exª para continuar no glorioso e
santo serviço da chamada mãe pátria. Estes são os puros votos de todas as
matronas liberais desta vila que se prezam ser de V. Exª atenciosas e amantes
patrícias (seguem-se 100 assinaturas)

Extra í do de A Sen tinela da Li ber da de a Be i ra-Mar da Pra ia Gran de. Tip. de Sil va Por to. Rio de
Ja ne i ro, 1823.
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66
COMUNICAÇÃO DE OFÍCIO DO LORDE DE COCHRANE

PARTICIPANDO A EVACUAÇÃO DAS FORÇAS
PORTUGUESAS DA BAHIA EM 2 DE JULHO 

(4 NOVEMBRO 1823) 

Apresentado em 18 de julho, recebido
com muito especial agrado esta notícia. 

I lmo e Exmo Se nhor, de or dem de Sua Ma jes ta de Impe ri al co mu ni co a
V. Exa, para le var ao co nhe ci men to da Assem bléia Ge ral Cons ti tu in te
e Le gis la ti va do Impé rio, que pela cor ve ta li be ral, che ga da on tem a

este por to, par ti ci pa o pri me i ro al mi ran te, co man dan te da es qua dra do blo -
que io, Lord Co chra ne, em ofí cio da ta do em 2 do cor ren te, que na que le dia
eva cu a ra o ini mi go a Ba hia, não po den do ter mais re cur sos por mar; e que 
é de sua in ten ção per se gui-lo até onde isso pos sa ser van ta jo so. 

Deus guar de a V. Exa. Pa lá cio do Rio de Ja ne i ro, 18 de ju lho de
1823.

Luís da Cu nha Mo re i ra

Extra í do de Do cu men tos para a his tó ria da inde pen dên cia. Vol 1. Bi bli o te ca Na ci o nal, 1923. Pág. 434.
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67
SOLICITAÇÃO DE LICENÇA PARA O DEPUTADO

FELISBERTO CALDEIRA BRANT PONTES 
SER EMPREGADO COMO NEGOCIADOR

 DIPLOMÁTICO EM LONDRES
(4 NOVEMBRO 1823)

À Co mis são de Cons ti tu i ção, com ur gên cia, 
em 4 de no vem bro de 1823.

I lmo e Exmo, se nhor, fa zen do-se mu i to ne ces sá rio ao re co nhe ci men to,
pro gres so e es ta bi li da de  da Inde pen dên cia Po lí ti ca do Impé rio do
Bra sil, que se en vie quan to an tes a Lon dres  um há bil ne go ci a dor mu -

ni do dos ple nos po de res para tra tar de ne gó ci os im por tan tes a este Impé rio.
Orde na-me Sua Ma jes ta de o Impe ra dor par ti ci pe a V. Exa, para

ser pre sen te na Assembléia Ge ral Cons ti tu in te e Le gis la ti va, que cum prin do
no me ar pes soa, que a um de ci di do pa tri o tis mo, in te li gên cia e des te me ridade
polí ti ca re ú na os in dis pen sá ve is co nhe ci men tos da si tu a ção e bem en tendidos
inte res ses de am bas as na ções; se tem lem bra do para esta mis são do marechal
Felis ber to Cal de i ra Brant, não só por nele con cor re rem os re qui si tos in di cados, 
mas até pelo mo ti vo de me re cer a sua par ti cu lar con fi an ça e já ter es ta do em 
Lon dres en car re ga do dos ne gó ci os des te Impé rio, a apra zi men to co mum
das duas Cor tes. Como po rém se ofe re ça o em ba ra ço de es tar pre sen te men te
o mes mo ma re chal Brant exer cen do as fun ções de de pu ta do da Assem -
bléia-Geral, as qua is im pli cam com o exer cí cio de ou tras qua is quer, se gun do
o de cre to no vís si mo da mes ma au gus ta Assem bléia; e re co nhe cen do, aliás,
Sua Ma jes ta de Impe ri al o quan to urge na atu al con jun tu ra a pron ta no me a ção
de um ne go ci a dor; e o quan to so fre ri am os in te res ses na ci o na is se fi cas se
inu ti li za do, em vir tu de da lei, aque le que a ex pe riên cia já tem con ce i tu a do



como há bil para as fun ções di plo má ti cas: or de na-me ou tros sim o mes mo
au gus to se nhor que trans mi ta a V. Exª. o co nhe ci men to des tas cir cuns tân ci -
as, para que a Assem bléia Ge ral Cons ti tu in te e Le gis la ti va, sen do de las in te -
i ra da opor tu na men te, e ten do em vis ta, como cos tu ma, o ma i or bem do
Impé rio, haja de to má-las em par ti cu lar consi de ra ção, dig nan do-se in te li -
gen ci ar-me das suas res pec ti vas de li be ra ções, para re gu la mento do go ver no,
que nada tan to de se ja como acer tar na ges tão da sua ad mi nis tra ção pú bli ca.

Deus guar de a V. Exª.
Paço, 3 de no vem bro de 1823.

José Jo a quim Car ne i ro de Cam pos

A Comissão de Constituição tomou em consideração a
requisição do governo, em que pede dispensa da Lei de 1º de abril deste
ano, a fim de poder empregar na qualidade de negociador em Londres, o sr. 
deputado Felisberto Caldeira Brant Pontes; bem que não deixe de custar à
comissão fazer uma ferida em uma lei tão recente, e discutida com tanta
madureza, nem mesmo possa crer sem desar do Brasil na falta absoluta de
pessoas idôneas fora desta Assembléia; todavia, como é inegável ao menos a 
pouca abundância de bons diplomáticos, e por outro lado o sr. deputado
escolhido já encetou esta mesma tarefa a aprazimento de ambas as cortes,
que supõe maior habilidade, ao menos maior facilidade na continuação
das ditas negociações; e demais não queira a Comissão dar justo motivo
de queixa ao governo para poder bem fazer o que é de seu dever em
utilidade comum do Império; é de parecer que se dispense na lei, para que
possa o digno sr. deputado ser empregado na forma que o governo pede,
com a declaração porém que, acabada esta comissão, deve voltar a continuar
nas altas funções de deputado, expedindo-se porém para que venha o
imediato suplente.

Sala, 4 de abril de 1823.

Pe dro d’ Ara ú jo Lima 
Ma nu el Fer re i ra da Câ ma ra 

Ni co lau Pe re i ra de Cam pos Ver gue i ro 
Ba rão de San to Ama ro 

Antô nio Car los Ri be i ro d’ Andra da M. e Sª

Extra í do de Do cu men tos para a his tó ria da in de pen dên cia. Vol 1. Bi bli o te ca Na ci o nal, 1923. Págs.
435-436.

Tex tos Po lí ti cos  da His tó ria do Bra sil  739



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68
PRIMEIRA CRISE CONSTITUICIONAL

68.1 – DECLARAÇÃO DO IMPERADOR D. PEDRO I
INTERPRETANDO A EXPRESSÃO “PERJURADO” DO

DECRETO DE DISSOLUÇÃO DA ASSEMBLÉIA
CONSTITUINTE (13 NOVEMBRO 1823)

Ten do che ga do ao meu co nhe ci men to que, por des vio do ge nu í no
sen ti do das ex pres sões com que se qua li fi ca ra de per ju ra a Assem -
bléia Le gis la ti va do Bra sil, no de cre to da data de on tem que a

dis sol veu, se in ter pre ta vam aque las ex pres sões como com pre en si vas da
to ta li da de da re pre sen ta ção na ci o nal; e, de se jan do eu que se co nhe ça que 
ja ma is con fun di os dig nos re pre sen tan tes do ge ne ro so povo bra si le i ro com
a co nhe ci da fac ção que do mi na va aque le Con gres so, hei por bem de cla rar
que, fa zen do a jus ta dis tin ção en tre os be ne mé ri tos, que sem pre ti ve ram em
vis ta o bem do Bra sil, e os fac ci o sos que anhe la vam vin gan ças, ain da à cus ta
dos hor ro res da anar quia, só es tes se com pre en dem na que la in cre pa ção
como mo to res, por sua pre pon de rân cia, dos ma les que se pro pu nham der -
ra mar so bre a pá tria.

Os meus mi nis tros e se cre tá ri os de Esta do o te nham as sim en ten -
di do e fa çam pu bli car. 

Palácio do Rio de Janeiro, 13 de novembro de 1823, 2º da
Independência e do Império. – Com a rubrica de S. M. I. - Clemente Ferreira
França. 

Extra í do de Cole ção das leis do Impé rio do Bra sil de 1823. Parte II. Pág. 85.



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68.2 – PROCLAMAÇÃO DO IMPERADOR D. PEDRO I
JUSTIFICANDO A CONVOCAÇÃO DE UMA NOVA

ASSEMBLÉIA CONSTITUINTE
 (13 NOVEMBRO 1823) 

B ra si le i ros! Uma só von ta de nos una. Con ti nu e mos a sal var a pátria.
O vos so im pe ra dor, o vos so de fen sor per pé tuo vos aju da rá, como
on tem fez, e como sem pre tem fe i to, ain da que ex po nha sua vida.

Os de sa ti nos de ho mens alu ci na dos pela so ber ba e am bi ção nos iam pre ci -
pi tan do no mais hor ro ro so abis mo. É mis ter, já que es ta mos sal vos, ser mos
vi gi lan tes, qual Argos. As ba ses que de ve mos se guir e sus ten tar para nos sa
fe li ci da de são in de pen dên cia do im pé rio, in te gri da de do mes mo e sis te ma cons ti -
tucio nal, sus ten tan do nós es tas três ba ses sem ri va li da des, sem pre odi o sas,
sejam por que lado en ca ra das, e que são as alavan cas (como aca bas tes de
ver) que po de ri am aba lar este co los sal im pé rio, nada mais te mos que te -
mer. Estas ver da des são ine gá ve is, vós bem as co nhe ce is pelo vos so ju í zo 
e des gra ça da men te as leis co nhe cen do me lhor pela anar quia. 

Se a Assembléia não fosse dissolvida, seria destruída a nossa santa
religião e nossas vestes seriam tintas em sangue. Está convocada nova
Assembléia. Quando an tes, ela se unirá para trabalhar sobre um projeto de
Constituição, que em breve vos apresentarei. Se possível fosse, eu
estimaria, que ele se conformasse tanto com as vossas opiniões, que nos
pudesse reger (ainda que provisoriamente) como Constituição. 

Ficai certos que o vosso imperador a única ambição que tem é de 
adquirir cada vez mais glória, não só para si, mas para vós, e para este
grande império, que será respeitado pelo mundo inteiro. As prisões agora
feitas serão pelos inimigos do império consideradas despóticas. Não são.
Vós vedes que são medidas de polícia, próprias para evitar a anarquia e
poupar as vidas desses desgraçados, para que possam gozar ainda
tranqüilamente delas, e nós de sossego. Suas famílias serão protegidas pelo
governo. A salvação da pátria, que me está confiada, como defensor
perpétuo do Brasil e que é a suprema lei, assim o exige. Tende confiança em 



mim, assim como eu a tenho em vós, e vereis os nossos inimigos internos e
externos suplicarem à nossa indulgência. 

União e mais união, brasileiros; quem aderiu à nossa sa grada
causa, quem jurou a independência deste império é brasileiro. 

Imperador 

Extra í do da Co le ção das Leis do Impé rio do Bra sil de 1822. Par te 2. Rio de Ja ne i ro, Impren sa Na ci o nal,
1887. Pág. 7.
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68.3 – ATA DE DEPORTAÇÃO DE EX-DEPUTADOS À
ASSEMBLÉIA CONSTITUINTE – SESSÃO DO

CONSELHO DE ESTADO
 (15 NOVEMBRO 1823)

Ses são do Con se lho de Esta do do dia 15
de no vem bro de 1823, no Paço da Ci da de, 
pre si di da por S. M. o Impe ra dor, o Sr.
D. Pe dro I.

Pro pôs o Con se lho, e S. Ma jes ta de apro vou:
 1º) Que se mande logo e sem perda de tempo aprontar uma

    embarcação, em que sejam transportados para o Havre de Grace os 
ex-deputados que se acham na fortaleza, indo acompanhados por embarcação 
de guerra, até os pôr fora da possibilidade de arribarem a algum porto
do Império.

2º) Que fique ao arbítrio dos deportados o levarem suas famílias, 
segurando-se-lhes a pensão anual de três mil cruzados, aos casados, pagos
aos quartéis, no Tesouro Público do Rio de Janeiro, ou a seus procuradores,
podendo deixar às suas famílias a parte que lhes parecer da dita pensão; e
que aos ex-deputados solteiros se haja de dar o mesmo modo uma pensão
anual de seiscentos mil réis, cessando porém estas no caso de se mostrarem
indignos de semelhante socorro.

3º) Que se autorize o intendente-geral da polícia para, pelo cofre
da intendência, fazer as despesas secretas, que forem necessárias, a fim de se
descobrirem os clubes, ou projetos tendentes à perturbação da tranqüilidade 
pública, facilitando as quantias que pedir o comandante do corpo da polícia,
para satisfazer despesas com pessoas encarregadas de vigiar e observar o 
que se passa nos lugares públicos, teatros, praças, botequins e lojas, havendo
nisto a maior circunspecção e cautela.



4º) Que todos os que reciprocamente se insultarem por motivo
de naturalidade sejam levados à presença do intendente-geral da polícia
para assinarem termo de não repetirem tais atos, com pena de prisão; mas
que sejam logo presos todos os que, além do insulto de palavras, passarem
a atos ofensivos, fazendo-se públicas estas determinações por edital do
intendente-geral da polícia.

5º) Que, no mesmo dia em que saírem deste porto os ex-deputados
José Bonifácio, Antônio Carlos, Martim Francisco, José Joaquim da Rocha,
Montezuma e Belchior, seja posto em liberdade o deputado Vergueiro.

6º) Que logo depois da saída destes ex-deputados se mande abrir 
uma devassa, servindo de corpo de delito alguns números do Tamoyo e da
Sentinela da Praia Grande, para se indagar a parte que tiveram nas últimas
perturbações que deram causa à dissolução da assembléia os ex-deputados 
e outras pessoas.

7º) Que se expeça ordem ao intendente-geral da polícia para fazer
sair do território do Império Antônio de Sousa Vieira, Paulo Jordão, João
Bernardo dos Reis e Henrique Garcez.

Impe ra dor
Cle men te Fer re i ra Fran ça – Luís José de Car va lho e Melo – Antô nio

Luís Pe re i ra da Cu nha – Ba rão de San to Ama ro – Pe dro de Ara ú jo Lima – Pe dro
José da Cos ta Bar ros – Fran cis co Vi le la Bar bo sa  - Ma nu el Ja cin to No gue i ra da
Gama – José Jo a quim Car ne i ro de Cam pos

Extra í do de Alma naque ad mi nis tra ti vo, mer can til e in dus tri al da cor te do, Rio de Ja ne i ro para o ano de
1865. Rio de Ja ne i ro, Edu ar do & Hen ri que La em mert, 1865, Su ple men to. Págs. 53-54.
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68.4 – MANIFESTO DO IMPERADOR D. PEDRO I ANTE A
REAÇÃO CAUSADA PELA DISSOLUÇÃO DA ASSEMBLÉIA

CONSTITUINTE (16 NOVEMBRO 1823) 

Ma ni fes to que S. M. o im pe ra dor di ri giu
aos bra si le i ros no dia 16 de no vem bro de
1823 com o ob je to de apla car a im pres são
ca u sa da pela dis so lu ção da Assem bléia
Cons ti tu in te.

A pro vi dên cia, que vi gia pela es ta bi li da de, e con ser va ção dos
im pé ri os, ti nha per mi ti do nos seus pro fun dos de síg ni os, que, fir -
ma da a in de pen dên cia do Bra sil, uni das to das as suas pro vín ci as, 

ain da as mais re mo tas, con ti nu as se este im pé rio na mar cha pro gres si va da
sua con so li da ção, e pros pe ri da de. A Assem bléia Cons ti tu in te e Le gis la ti va
tra ba lha va com as si du i da de, dis cer ni men to, e ati vi da de para for mar uma
Cons ti tu i ção, que so li da men te plan tas se e ar ra i gas se o sis te ma cons ti tu ci o nal
nes te vas tís si mo im pé rio. So bre esta ina ba lá vel base se er guia, e fir ma va o 
edi fí cio so ci al, e era tal o ju í zo, que so bre a na ção bra si le i ra for ma vam os
es tran ge i ros, que as prin ci pa is po tên ci as da Eu ro pa re co nhe ce ri am mui
bre ve men te a in de pen dên cia do im pé rio do Bra sil, e até am bi ci o na ri am
tra var com ele re la ções po lí ti cas e co mer ci a is. Tão bri lhan te pers pec ti va,
que nada pa re cia po der es cu re cer, foi ofus ca da por sú bi ta bor ras ca, que
en lu tou o nos so ho ri zon te. O gê nio do mal ins pi rou da na das ten sões a
es pí ri tos in qui e tos, e mal in ten ci o na dos, e so prou-lhes nos âni mos o fogo da
dis cór dia. De tem pos a esta par te co me çou a di vi sar-se, e a co nhe cer-se, que 
não ha via em toda a Assem bléia uni for mi da de dos ver da de i ros prin cí pi os,
que for mam os go ver nos cons ti tu ci o na is; e a har mo nia dos po de res di vi di -
dos, que faz a sua for ça mo ral, e fí si ca, co me çou a es tre me cer. Di ver sos e
con ti nu a dos ata ques ao Po der Exe cu ti vo, sua con des cen dên cia a bem da



mes ma har mo nia, ener va ram a for ça do go ver no, e o fo ram sur da men te
mi nan do. Foi cres cen do o es pí ri to de de su nião; der ra mou-se o fel da des -
con fi an ça; sor ra te i ra men te fo ram sur gin do par ti dos, e do sú bi to apa re ceu,
e ga nhou for ças uma fac ção de sor ga ni za do ra, que co me çou a ater rar os âni -
mos dos va rões pro bos, que le va dos só do zelo do bem pú bli co, e do mais
acri so la do amor da pá tria, tre mi am de sus to a vis ta de fu tu ros pe ri gos, que
pre vi am e se lhes an to lha vam. Entre tan to os que pre me di ta vam, e ma qui -
na vam pla nos sub ver si vos, e úte is aos seus fins si nis tros, ga nha vam uns de 
boa-fé, e in gê nu os com as li son je i ras idéi as de fir mar mais a li ber da de, este
ído lo sa gra do sem pre de se ja do, e as mais das ve zes des co nhe ci do: ou tros
com a per su a são de que o go ver no se ia ma nho sa men te tor nan do des pó ti co, 
e al guns, tal vez com pro mes sas van ta jo sas, exa ge ra das em suas gi gan tes cas 
ima gi na ções; che gan do até à ma lig ni da de de in cul ca rem como abra ça do o
pér fi do, e in si di o so pro je to de união com o go ver no por tu guês. 

For ja dos os pla nos, ar ran ja dos e en de re ça dos os me i os de re a -
lizá-los, apla na das as di fi cul da des, que su pu se ram es tor var-lhe as ve re das,
cum pria que se ve ri fi cas se o de síg nio con ce bi do, e ha via tem pos pre me di ta do. 

Um dos me i os es co lhi dos, como se gu ro, era se me ar a dis cór dia
en tre os ci da dãos nas ci dos no Bra sil, e em Por tu gal, já por meio de pe rió di cos,
es cri tos com ma nho so ar ti fí cio, e vi ru lên cia, pro cu ran do des tru ir a for ça
mo ral do go ver no, e ame a çar a mi nha im pe ri al pes soa com os exem plos de
Itúr bi de, e de Car los I; e já por meio de emis sá ri os, que sus ten tas sem, e pro -
pa gas sem tão se di ci o sos prin cí pi os. 

Disposta assim a fermentação, de que devia brotar o vulcão
revolucionário, procurou a facção, que se havia feito preponderante na
Assembléia, servir-se para o fatal rompimento de um requerimento do
cidadão David Pamplona, inculcado brasileiro de nascimento, sendo aliás
natural das ilhas portuguesas, que a ela se queixava de umas pancadas,
que lhe deram dois oficiais brasileiros, mas nascidos em Portugal, e que pelo 
parecer de uma comissão se entendia, que o mesmo devia recorrer aos
meios ordinários. De antemão, e com antecipação a mais criminosa, se
convidaram pelos chefes daquela tremenda facção, e por meio de seus
sequazes, pessoas do povo, que armadas de punhais e pistolas lhe servissem
de apoio, incutindo terror aos ilustres, honrados e dignos Deputados da
mesma Assembléia, que, fiéis ao juramento prestado, só pretendiam
satisfazer à justa confiança, que neles pusera a nobre nação brasileira, e
folgavam de ver mantida a tranqüilidade necessária para as deliberações. 

Nes te mal fa da do dia ha ve ri am ce nas trá gi cas, e hor ro ro sas, se,
ou vin do gri ta ri as, e apo i a dos tão ex tra or di ná ri os, como es can da lo sos, o
ilus tre pre si den te com pru dên cia vi gi lan te, e ames tra da não le van tas se a

746 Pa u lo Bo na vi des e Ro ber to Ama ral



ses são, pon do as sim ter mo aos ma les, que re ben ta ri am com hor rí vel es tam -
pi do de ta ma nho vul cão fer men ta do da fú ria dos par ti dos, do ódio na ci o nal,
da sede de vin gan ça, e da mais hi dró pi ca am bi ção; tan to era de es pe rar,
até por ser gran de o nú me ro de pes so as, que den tro e fora da Assem bléia,
es ta vam dis pos tas a sus ten tar os pro je tos da ter rí vel fac ção; e tan to se de via
te mer até da gran de quan ti da de de ar mas, que com pro fu são se ven de ram
na ci da de nos dias an te ce den tes, e da es can da lo sa acla ma ção, com que
fo ram re ce bi dos, e exal ta dos pe los seus sa té li tes, os che fes do ne fan do par ti do,
quan do sa í ram da Assem bléia a des pe i to da mi nha im pe ri al pre sen ça. 

Re no vou-se no dia ime di a to esta cena pe ri go sa. Ve e men tes e
vi ru len tos dis cur sos dos que per ten ci am à re fe ri da fac ção con ti nu a ram a
so prar o fogo da dis cór dia, e mu i tos dos seus apa ni gua dos nas ga le ri as da
Assem bléia, e fora, pro te ge ri am os re sul ta dos hor rí ve is, que eram con se -
qüên cia cer ta dos pla nos pre me di ta dos. A este fim se pre ten deu, e con se -
guiu fi car a ses são per ma nen te com o es pe ci o so pre tex to de que não con vi nha
le van tá-la sem es tar res ta be le ci da a tran qüi li da de. Para esta se con se guir já
eu ti nha man da do mar char toda a tro pa, e ajun tá-la no cam po de São Cris -
tó vão, com o jus to de síg nio de de i xar a Assem bléia em per fe i ta li ber da de; e
fiz de po is par ti ci par à mes ma Assem bléia esta de li be ra ção, para que to mas se
em con si de ra ção os mo ti vos jus ti fi ca dos dela, e quan to con vi nha pro vi den ci ar
so bre me di das po si ti vas, e de ter mi nan tes ao res ta be le ci men to da tran qüi li -
da de. Estas se não to ma ram, e con ti nu ou-se a dis cu tir com o mes mo ca lor, e 
pro tér via, e com exa ge ra ção de pre tex tos es pe ci o sos se pre ten dia a ru í na da 
pá tria: sen do o pri me i ro, e cer to alvo a mi nha au gus ta pes soa, que a este
fim foi de sa ca ta da por to dos os mo dos, que a ca lú nia e a ma lig ni da de po di am
su ge rir. 

Não pa rou só o fu ror re vo lu ci o ná rio nes te de sa ti na do de sa ca to.
Pas sou-se avan te, e pre ten deu-se res trin gir em de ma sia as atri bu i ções, que
com pe tem pela es sên cia dos go ver nos re pre sen ta ti vos ao che fe do Po der
Exe cu ti vo, e que me ha vi am sido con fe ri das pela na ção, como Impe ra dor
Cons ti tu ci o nal e de fen sor per pé tuo do Bra sil; che gou-se até o ex ces so de
ha ver mo ções de que se de via re ti rar toda, ou uma gran de par te da tro pa
para lon ge des ta ci da de, fi can do por este modo o go ver no sem o ne ces sá rio
vi gor e ener gia. 

A de mo ra das de ci sões sem pre pe ri go sa em ca sos aper ta dos, e
que afi nal se ria fa tal à vis ta do tris te qua dro, que vem de de se nhar-se; e a
hor rí vel pers pec ti va dos acon te ci men tos, que es ta vam imi nen tes; a de ses -
pe ra ção de uns, o or gu lho, e fa na tis mo po lí ti co de ou tros; os sus tos, e te mo res
de to dos os ci da dãos pa cí fi cos; a ima gem da pá tria em pe ri go, e o medo da
ru í na, e sub ver são do Esta do exi gi am im pe ri o sa men te pro vi dên ci as tão
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pron tas, como efi ca zes, e re mé di os bem que vi o len tos na apa rên cia, úni cos
ca pa zes de ope rar pron tos, e fe li zes re sul ta dos. 

E qual po de ria ser o de que se de via lan çar mão em tão ár dua e
ar ris ca da cri se? Qual o que ser vin do de di que à tor ren te re vo lu ci o ná ria
sus ti ves se o em ba te da for ça de suas on das, e as pa ra li sas se de todo? Ne nhum
ou tro era ób vio, nem tão po de ro so como o da dis so lu ção da Assem bléia.
Este, e o da de mis são dos mi nis tros, são os pre ser va ti vos das de sor dens
pú bli cas nas mo nar qui as cons ti tu ci o na is; este es ta va pos to em prá ti ca, e
não ha via já ou tro re cur so mais, do que fa zer exe cu tar o pri me i ro, pos to
que com sumo des gos to, e má goa do meu im pe ri al co ra ção. Por tão pon de ro -
sos mo ti vos, pela ur gen te ne ces si da de de sal var a pá tria, que é a su pre ma lei,
e que jus ti fi ca me di das ex tre mas em ca sos de ma i or ris co, man dei dis sol ver 
a Assem bléia pelo De cre to de 12 do cor ren te, or de nan do no mes mo a
con vo ca ção de uma ou tra, como é Di re i to Pú bli co Cons ti tu ci o nal, com
que mu i to de se jo, e fol go de con for mar-me. 

Nes te mes mo De cre to, e no de 13 que o de cla rou, e am pli ou, se
dão ir re fra gá ve is pro vas da for ço sa ne ces si da de, por que lan cei mão de tão
for te meio, e de quan to de se jo, e que ro res ta be le cer o sis te ma cons ti tu ci o nal,
úni co que pode fa zer a fe li ci da de des te im pé rio, e o que foi pro cla ma do
pela na ção bra si le i ra. Se tão ár du as e ar ris ca das cir cuns tân ci as me obri ga ram a 
por em prá ti ca um re mé dio tão vi o len to, cum pre ob ser var que ma les ex tra -
or di ná ri os exi gem me di das ex tra or di ná ri as, e que é de es pe rar, e crer que
nun ca mais se rão ne ces sá ri as. Cer tos os po vos de to das as pro vín ci as da
mi nha mag na ni mi da de, e prin cí pi os cons ti tu ci o na is, e de quan to sou em pe -
nha do em pro mo ver a fe li ci da de, e tran qüi li da de na ci o nal, sos se ga rão da
co mo ção ca u sa da por este acon te ci men to de sas tro so, que tan to me pe na li zou
tam bém e con ti nu a rão a go zar da paz, tran qüi li da de, e pros pe ri da de, que a
Cons ti tu i ção afi an ça, e se gu ra. – Rio, 16 de no vem bro de 1823. 

IMPERADOR 

Extra í do de Co le ção das Leis do Impé rio do Bra sil de 1822. Par te 2. Rio de Ja ne i ro, Impren sa
Na ci o nal, 1887. Págs. 107-112.
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68.5 – PEDIDO PARA QUE SEJA JURADO COMO
CONSTITUIÇÃO O PROJETO APRESENTADO PELO
IMPERADOR – REPRESENTAÇÃO DO SENADO DA

CÂMARA DO RIO DE JANEIRO
(6 JANEIRO 1824) 

I lmº exmº Sr. O ilmº Senado desta cap i tal persuadido por in tima
convicção de que nada era mais útil a este império, que jurar-se, e
observar-se já como Constituição do mesmo império o projeto

oferecido por S. Maj. e Imp.al tencionou rogar ao mesmo senhor se
dignasse mandar jurar, e observar o mesmo projeto; como porém uma tal
medida não cabia nas atribuições do Senado sem primeiro consultar a
vontade geral; ele o fez pelo edital, que levamos a presença de V. Exa, e
tendo o mesmo Senado reconhecido exuberantemente que a vontade geral é 
que com efeito se adote o dito projeto por siso que no curto espaço de oito
dias tem concorrido muitos centenares de pessoas, e das de maior
representação já por seus empregos, já por seus estabelecimentos a
concordarem com a proposta do Senado, sem que até agora tenha
aparecido uma única assinatura contrária, nestes termos o mesmo Senado
roga a S. Maj. e Imp.al por intermédio de V. Exa. haja de destinar-lhe dia
em que o mesmo Senado possa em solene deputação fazer chegar à
presença do mesmo augusto senhor os desejos do povo; e se lhe fora lícito
indicar esse dia, ele não deixaria de lembrar o dia 9 do corrente, que sendo
aquele, em que teve origem este império, pela heróica, e nunca assaz
louvada resolução que S. Maj. Im pe rial tomou de assentir aos votos do
fiel povo brasileiro; parece ao mesmo Senado mui próprio para nele o
mesmo senhor consolidar este império, penhorando assim mais se é
possível o coração dos seus fiéis súditos. 



Deus guarde a V. Exª muitos anos. 
Rio de Ja neiro, em vereação de 3 de ja neiro de 1824.
 Ilmº e exmº Sr. João Se ve ri a no Maciel da Costa. 

Lú cio So a res Pe re i ra de Gou ve ia 
Antô nio So a res Pe re i ra de Gou ve ia 

L.Mnz. (?) J.e Vnnª Gel. d’Amaral e Ro cha
Ma nu el Go mes d’Oliveira Cou to 

Se nhor, O Se na do da Câ ma ra des ta mu i to he rói ca, e leal ci da de
do Rio de Ja ne i ro ape nas re ce beu o pro je to de Cons ti tu i ção, que Vos sa
Majes ta de Impe ri al se dig nou ofe re cer ao seu fiel povo, pas sou a exa mi -
ná-lo com aque la ma du re za que era com pa tí vel com as suas for ças; e que
de man da va ob je to de tan ta mon ta; e bem que o mes mo Se na do da Câ ma ra 
in ti ma men te con ven ci do do li be ra lis mo de Vos sa Ma jes ta de Impe ri al es ti -
ves se cer to, que não ofe re ce ria um pro je to, que não fos se dig no de si, e do
povo bra si le i ro; con tu do não pôde de i xar de ad mi rar-se do de sin te res se e
da eqüi da de em que Vos sa Ma jes ta de Impe ri al as sen tou as ba ses de um
có di go des ti na do a fa zer a ven tu ra da na ção bra si le i ra, e da so li dez em
que fir mou as gran des ga ran ti as do Esta do mo nár qui co cons ti tu ci o nal,
úni cas que fa zem a ver da de i ra fe li ci da de de um povo li vre, que ain da na
sua in fân cia nada tem que lu tar com ve lhas ins ti tu i ções, e tudo tem a cri ar. 
Nem o Se na do da Câ ma ra des ta cor te a fa lar a ver da de, se nhor, vê nes te
pro ce der de Vos sa Ma jes ta de Impe ri al, se não a pro gres si va su ces são dos
sacri fí ci os, que Vos sa Ma jes ta de Impe ri al há fe i to a fa vor da pá tria, que
espon ta ne a men te ado ta ra: ele não se es que ceu, que Vos sa Ma jes ta de
Impe ri al fora mes mo quem no me mo rá vel dia 26 de fe ve re i ro de 1821
pro cla ma ra este sis te ma, e por isso des can san do se gu ro na im pe ri al promes sa
de Vos sa Ma jes ta de só lou va va a pro vi dên cia por ha ver des ti na do ao Brasil
tão jus to, e vir tu o so prín ci pe. Mas nem por isso de i xa va de te mer ao mesmo
pas so, que o gê nio do mal acen des se a dis cór dia en tre este povo pa cí fi co e
que um país ta lha do para ser o pa ra í so do mun do, vi es se a ser o te a tro de
cru éis fra tri cí di os, por fal ta de um có di go, em que os bra si le i ros vis sem
exa ra da a lar ga có pia de di re i tos, que lhe com pe tem a par das su a ves obri -
ga ções, que tem de de sem pe nhar; da fal ta de cuja ins tan tâ nea de cla ra ção
pu des sem pre va le cer-se al guns ini mi gos do im pé rio, que por des gra ça
ainda te mos, e mas ca ra dos com o in de fi ni do nome de li ber da de aprovei tar-se
des te es ta do va ci lan te para ilu di rem o in ca u to povo, e le vá-lo ao pre cipício.
Nes te es ta do de co i sas, se nhor, se ti ves se ca bi do nas atri bu i ções do Se na -
do, ele te ria vo a do à pre sen ça de Vos sa Ma jes ta de Impe ri al a ro gar que
para fe li ci da de do im pé rio Vos sa Ma jes ta de Impe ri al de ve ria man dar
jurar e ob ser var, logo como Cons ti tu i ção do mes mo im pé rio o pro jeto
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ofere ci do; po rém em bar gou-lhe o pas so o sen ti men to de ser este ob je to de
in te res se ge ral, e que por isso de via pri me i ro con sul tar a opi nião pú bli ca
esta guia cer ta dos go ver nos cons ti tu ci o na is, e gran de mes tre do mun do,
em con se qüên cia fez pu bli car o Edi tal de 20 de de zem bro pró xi mo pas sa -
do, pelo qual con vo cou a to dos os ci da dãos para li vre men te sem a mais
pe que na co a ção, vi rem dar os seus vo tos. O Se na do da Câ ma ra igual men -
te re co nhe ceu, que os de se jos do povo des ta ca pi tal so men te não po dia
cons ti tu ir a ma i o ria da von ta de ge ral da na ção, e por isso tam bém ofi ci ou
a to das às Câ ma ras do im pé rio ex pon do-lhes o seu sen ti men to e as me di -
das que ado ta ra; e o Se na do da Câ ma ra está per su a di do que com a mes ma
franque za com que sem pre se co li ga ram para pro mo ver, e sus ten tar a in -
de pen dên cia e fe li ci da de do im pé rio, com a mes ma, (se não ma i or) se uni rão 
a este Sena do da Câ ma ra para com ple tar a gran de obra da con so li da ção do
mes mo impé rio. O nú me ro de as si na tu ras de que se acham che i as as pá gi -
nas do Li vro, que se fran que ou aos ci da dãos, que fos sem do mes mo sen tir
do Se na do, ex ce de tan to ao nú me ro da que las que se tem ob ti do nos dias
mar ca dos nos fas tos do im pé rio, que é o ar gu men to mais de ci si vo da con -
vic ção de to das as clas ses so bre a ne ces si da de de se ado tar, e ju rar des de
já o pro je to de Cons ti tu i ção ofe re ci do por Vos sa Ma jes ta de Impe ri al, sem
que seja preci so ao Se na do va ler-se do con tras te, que for ma tão su bi do nú -
me ro de vo tos com o to tal va zio das pá gi nas, em que po di am as si nar os
que sen tis sem di ver sa mente. 

Não é só o Senado da Câmara, senhor, todos conhecem o perigo 
que corre um Estado enquanto não está perfeitamente constituído, sem ser 
necessário recorrer à história antiga para demonstrar esta verdade, sem
ser necessário mesmo mendigar exemplos em outro hemisfério. Os nossos
vizinhos deslumbrados por uma quimérica imagem de liberdade, lutam
debalde há mais de qua torze anos, sem que seus esforços, sem que a
experiência lhes tenha valido para alcançar um arremedo ao menos de
Constituição. É verdade, senhor, que nada há mais apreciável, que a
liberdade, e que para a conseguir nenhum sacrifício nos deve ser custoso;
mas quantas vezes não nos enganamos abraçando a imagem da licença
pela da verdadeira liberdade. De que tem servido que Vossa Majestade
Im pe rial, e que todos os brasileiros proclamássemos essa liberdade no
memorável dia 26 de fevereiro de 1821! 

São pas sa dos qua se três anos, e ain da não es ta mos per fe i ta men te
cons ti tu í dos: a tran qüi li da de do im pé rio tem es ta do va ci lan te; e ha ve rá
quem de se je con ti nu ar nes te es ta do de os ci la ções es pe ran ço sas sem pre
por um pro je to de Cons ti tu i ção dis cu ti do com as tar di as for ma li da des dos 
cor pos de li be ran tes com a cer te za de que ape nas três anos bas ta rão para

Tex tos Po lí ti cos  da His tó ria do Bra sil  751



ul ti mar esta ta re fa! Nós não o cre mos, e nis to fa ze mos jus ti ça aos nos sos
com pa tri o tas: Entre cons ti tu ir mo-nos já, e po der mos cons ti tu ir não há es co lha, 
e au gu ra mos con fi a da men te, que este pro je to de Cons ti tu i ção será tan to
mais ge ral men te ace i to e ju ra do com ân sia, quan to a idéia de ser obra de
Vos sa Ma jes ta de Impe ri al nos afi an ça a sua du ra ção, e ar re da para lon ge o 
re ce io, de que a sua dou tri na seja obra de uma fac ção; além da van ta gem
in con tras ta vel men te ma i or de se ajus ta rem as te o ri as de tais prin cí pi os
com a fa ci li da de da prá ti ca, o que di fi cil men te se pode con se guir nas as -
sem bléi as de li be ran tes já pelo ca lor com que são dis cu ti das, já mes mo por
não ser pos sí vel, que to dos os seus mem bros es te jam ao fato das di fi cul da des,
que se e…*  seu de sem pe nho. De mais, que… gu rar que a na ção no meio
des tas… mude fa cil men te de ca rá ter, band… para a anar quia, tan to mais
fá cil de pro mo ver, quan to a arma de que mais co mu men te lan çam mão os
ini mi gos do im pé rio é in cu tir a idéia de que tais in ter va los são bus ca dos
de pro pó si to para se es ta be le cer o Des po tis mo. Afo ra es tas ra zões acres ce a
de não nos po der dar a Assem bléia Ge ral Cons ti tu in te e Le gis la ti va, ou tra
Cons ti tu i ção que não ve nha a co in ci dir com a do pro je to ofe re ci do. 

Fu gir dos ex tre mos é a vir tu de do po lí ti co; e no pro je to que Vos sa
Ma jes ta de Impe ri al ofe re ce es tão tam bém mar ca das as ra i as dos po de res
pú bli cos, que nem cor rem o ris co de ver des tru í da a for ma da Mo nar quia,
nem os po vos per der a sua li ber da de; e quan do to das es tas ra zões não bas -
tas sem para de ter mi nar a Vos sa Ma jes ta de Impe ri al a ju rar o pro je to como
Cons ti tu i ção, de ve rá por cer te za pe sar mu i to na ra zão de Vos sa Ma jes ta de
Impe ri al a di fi cul da de que sen tem as na ções Estran ge i ras em re co nhe ce rem
a Inde pen dên cia de um im pé rio, cuja for ma ain da não re pu tam bem ins ti tu í -
da, nem tão pou co de ter mi na da a na tu re za das re la ções en tre o che fe, e os
seus sú di tos do im pé rio, úni ca di fi cul da de que de cer to re tar da este gran de
acon te ci men to, pois que nem um só Ini mi go pisa o con ti nen te do Bra sil, e
nem as suas cos tas são vi si ta das por seus na vi os.

 À vista pois de tão ponderosas razões, o Senado da Câmara
desta cap i tal fiel intérprete, e órgão da vontade geral do povo por quem
representa, não pode deixar de rogar a Vossa Majestade Im pe rial, que haja
por bem jurar, mandar jurar, e observar como Constituição política do império 
o projeto arranjado no Conselho de Estado, e oferecido por Vossa Majestade
Im pe rial. A salvação da pátria, senhor, assim o demanda. Vossa Majestade
Im pe rial como Imperador Constitucional, e defensor perpétuo tem
contraído o dever de a salvar; não nos exponha Vossa Majestade Im pe rial por

* Devido ao mau estado do original, as palavras que não puderam ser reconstituídas vão
aqui em reticências.
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mais tempo aos embates de partidos, e paixões sempre perigosas: sele
portanto Vossa Majestade Im pe rial de uma maneira digna obra tão
gloriosamente começada; o dia 9 de ja neiro já tão memorável nos fastos da
história brasileira poderá ser o dia em que Vossa Majestade Im pe rial,
anuindo aos votos do seu fiel povo, pátria e terra de Santa Cruz, Seja também
aquele, em que Vossa Majestade Im pe rial, consolidando por meio de uma tão
saudável como justa e liberal Constituição o império, o faça as delícias dos
seus súditos, e, a inveja das nações civilizadas: 

E assim o esperamos, senhor! 
Rio de Ja neiro, 9 de ja neiro de 1824. 
O dez.or Juiz de Fora pres i dente 

Lú cio So a res Te i xe i ra de Gou ve ia 
O ve re a dor Antô nio José da Cos ta Fer re i ra 
L. Mnz (?) J.e Vnn.ª Gel. d’Amaral Cou to. 

O pro cu ra dor Ma nu el Go mes d’Oliveira Cou to.

Extra í do de Do cu men tos para a his tó ria da in de pen dên cia. Vol 1. Bi bli o te ca Na ci o nal, 1923.
Págs. 453-456.
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68.6 – REFLEXÕES DIRIGIDAS AO IMPERADOR SOBRE O
PROJETO DA CONSTITUIÇÃO – OFÍCIO DA

CÂMARA DE ITU (1º FEVEREIRO 1824)

S e nhor: se fôs se mos go ver na dos por um des ses mo nar cas usur pa do res
dos di re i tos de seus sú di tos, não obs tan te o De cre to de 13 de no vem -
bro do ano pas sa do, não te ría mos a lem bran ça de re fle xi o nar so bre

o pro je to de Cons ti tu i ção, cu jas ba ses se diz no fron tis pí cio se rem apre sen ta -
dos por V. Ma jes ta de Impe ri al. Mas, fe liz men te para o Bra sil, nós pos su í mos
um impe ra dor que mil ve zes tem re co nhe ci do os di re i tos im pres cri tí ve is
dos seus sú di tos, que lhes tem so le ne men te pro me ti do ga ran ti-los e de fen -
dê-los: e que se glo ria não tan to com o au gus to tí tu lo de impe ra dor e che fe
da na ção bra si le i ra por unâ ni me acla ma ção dos po vos, como por se de no -
mi nar seu per pé tuo de fen sor, tí tu lo na ver da de sig ni fi ca ti vo de uma pro te ção
pa ter nal da par te de quem o pos sui, como de uma ili mi ta da con fi an ça da
par te dos que o de ram. 

Cer tos, por tan to, se nhor, que aque le de cre to não tem ou tro
fim que co lher a opi nião pú bli ca li vre men te enun ci a da, para V. Ma jes ta de
Impe ri al sa tis fa zer os de se jos de seus sú di tos, esta Câ ma ra de po is de ou vir 
o pa re cer de ci da dãos pro bos e in te li gen tes, de po is de con sul tar to dos os
ha bi tan tes des ta vila para apre sen ta rem as re fle xões que me lho res lhes
pa re ce rem, re di giu as que jun tas ofe re ce à con tem pla ção de V. Ma jes ta de
Impe ri al, as qua is fo ram de novo ex pos tas à con si de ra ção pú bli ca e que me re -
ce ram ge ral apro va ção. 

Não pre ten de mos sin gu la ri zar-nos. Su je i ta mo-nos de bom gra do 
à ma i o ria dos vo tos da na ção, cum prin do o man da do de V. Ma jes ta de
Impe ri al em de sem pe nho do car go que ocu pa mos, lem bra dos que mu i tas
ve zes ain da o mais ig no ran te es ti mu la o gê nio do sá bio para gran des des co -
ber tas, e que sen do uma Cons ti tu i ção obra de sa ber, ex pe riên cia e pru dên cia, 
não se ria im pos sí vel fa zer lem brar a V. Ma jes ta de Impe ri al al gu mas al te ra -
ções, que as cir cuns tân ci as par ti cu la res de cada lu gar exi gem. 



Nes ta mes ma oca sião ro ga mos a V. Ma jes ta de Impe ri al, que por
ser vi ço de Deus, por bem da na ção, haja man dar pu bli car e ju rar já o pro je to
de Cons ti tu i ção ofe re ci do com aque las al te ra ções que a ma i o ria da na ção
exi gir, ou que a pru dên cia de V. Ma jes ta de Impe ri al jul gar ne ces sá ri as para
fe li ci da de pú bli ca, pois só des ta sor te nos jul ga mos se gu ros: a tran qüi li da de 
se res ti tu i rá, e uni do o im pé rio che io de con fi an ça no seu che fe fará uma
re sis tên cia in ven cí vel a qual quer que que i ra per tur bar-nos. 

Deus guar de a V. Ma jes ta de Impe ri al por mu i tos anos como nos
é mis ter. Itu, em Câ ma ra de 1º de fe ve re i ro de 1824. - Se nhor, de V. Ma jes -
ta de Impe ri al sú di tos re ve ren tes - Jo a quim de Alme i da Sa les, Ber nar di no
José de Sena Mota, Jo a quim Ma nu el Pa che co da Fon se ca, Lou ren ço de Alme i da
Le i te. 

Re fle xões so bre o pro je to da Cons ti tu i ção

TÍTULO IV
CAPÍTULO 1º

10. Fi xar anu al men te as des pe sas pú bli cas; re par tir a con tri bu i ção
di re ta e de cre tar a con ti nu a ção das im po si ções sem o que o povo se jul ga
de so ne ra do de sa tis fa zê-las. 

11. Fi xar anu al men te com in for ma ção do go ver no as for ças de
mar e ter ra, or di ná ri as e ex tra or di ná ri as, sem o que o Exér ci to e Ma ri nha se
jul gam dis sol vi dos. 

NOTA

No pro je to se acha ga ran ti da a au to ri da de, exis tên cia do go ver no
de uma ma ne i ra fir me e ina ba lá vel, pelo con trá rio a re pre sen ta ção na ci o nal
não é acom pa nha da de uma só ga ran tia que fir me sua exis tên cia. Pa re ce,
por tan to, que só os dois ar ti gos men ci o na dos, as sim con ce bi dos, são os que
po dem fa zer ne ces sá ria e in dis pen sá vel a sua exis tên cia, pon do-a a sal vo da
in va são do po der exe cu ti vo por en fra que cê-lo des de o mo men to que ces se a 
re pre sen ta ção na ci o nal. 

CAPÍTULO 3º

40. O Se na do é com pos to de mem bros vi ta lí ci os e tem po rá ri os, e
es tes du ra rão duas le gis la tu ras e se rão ele i tos pe los con se lhos pro vin ci a is. 

45. Deve ter um ren di men to anu al mar ca do pela lei e para a
pre sen te le gis la tu ra é su fi ci en te que o ele i to seja re pu ta do ho mem rico no
seu país. 
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48. No ju í zo dos cri mes, cuja acu sa ção não per ten ce à Câ ma ra
dos De pu ta dos, ou a par te que i xo sa acu sa rá ou o pro cu ra dor. 

NOTA

O Senado composto de membros, todos vitalícios e nomeados
pela província e de entre a classe rica, tem a grande dificuldade de que os
eleitos aceitem um emprego que os expatria: durante este, somente oito
anos, ainda será bem pesada ao senador tão grande demora fora de sua casa
e bens: se as legislaturas durassem somente dois anos, elas se tornariam
menos incômodas; e poderiam então os senadores durar três legislaturas. O 
rendimento anual certo de 800$000 réis será limitado numa província,
excessivo em outras e até impossível em algumas. 

Sen do este ob je to tão va riá vel, pa re cia pru den te re ser vá-lo à lei
das ele i ções, que po de rá mar car di fe ren tes ren di men tos às di ver sas pro vín ci -
as, e, en quan to essa lei não se faz, bas ta rá a pro vi dên cia do Art. 45. E como
será sem pre de gran de di fi cul da de des co brir na clas se rica (a me nor em
qual quer lu gar) su je i tos de sa ber, ca pa ci da de e vir tu de, pa re ce que a ele i ção 
de se me lhan tes ho mens deve fi car aos con se lhos pro vin ci a is, que, por se rem
com pos tos de ci da dãos es co lhi dos e re u ni dos na ca pi tal, es tão mais ao al -
can ce de co nhe cê-los. 

Nos cri mes onde há que i xo so pa re ce não de ver ti rar-se a este o
di re i to da acu sa ção, re ser van do-o ao pro cu ra dor, que pou co in te res se tem
em pros se gui-la, como con vém ao in te res se da par te e do pú bli co. 

CAPÍTULO  4º

65. A de ne ga ção da san ção até ter ce i ra le gis la tu ra pode du rar 12
anos, e com no tá vel pre ju í zo da na ção; pa re ce, por tan to, que esta de ne ga ção 
só deve ter lu gar até a se gun da le gis la tu ra e até a ter ce i ra, du ran do, po rém,
cada uma de las só dois anos. 

CAPÍTULO 5º

Art. 83. § 3 º - Pa re ce in dis pen sá vel que a pro pos ta so bre im -
po si ções per ten ça igual men te aos con se lhos, por que ser vi rá aos de pu ta dos
de in for ma ção para me lhor as de cre ta rem, não re sul tan do dis to in con ve ni -
en te al gum. 

§ 4º Pa re ce ne ces sá rio que os con se lhos di ri gin do re pre sen ta ções
mo ti va das so bre a exe cu ção da lei, te nham igual men te o di re i to de fa ze rem 
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res pon der as par tes a fim de que o go ver no pos sa, sem de lon gas, pro vi den ci ar 
quer so bre a exe cu ção das leis, como so bre os in fra to res dela.

CAPÍTULO 6º

As no me a ções etc., etc. 

NOTA

As ele i ções fe i tas por dis tri tos ele i to ra is sa tis fa zem os po vos,
como se rão sem pre mais acer ta das, por que são ele i tos su je i tos co nhe ci dos,
sem a con cor rên cia da to ta li da de da pro vín cia, na qual (pela sua ex ten são)
não se co nhe cem os ho mens, se não em seu pró prio país, ou quan do mu i to
nas vi zi nhan ças des te; e quan do al gum goze de ce le bri da de na pro vín cia,
não de i xa rá por isso de ser ele i to pela fa ci li da de de es co lher em todo o im pé rio 
se gun do o Art. 96.

 Art. 92, 94 e 95 so bre ren di men tos para vo tar e ser ele i to. 

NOTA

Nes ta mes ma pro vín cia que não é tal vez, a mais po bre do Bra sil,
en con tram-se po vo a ções onde será di fi cul to so achar vo tan tes para ele i to res
e mu i to mais ele i to res com 200$000 réis de ren di men to lí qui do anu al; e se a
Cons ti tu i ção no Art. 75 exi ge para con se lhe i ro de pro vín cia só a de cen te
sub sis tên cia, pa re ce in co e ren te exi gir dos ele i to res dos mes mos con se lhe i ros
o ren di men to mar ca do de 200$000 réis. 

Pa re ce, por tan to, que para vo tar e ser ele i tor bas ta rá o ter meio
de sub sis tên cia, e para de pu ta do 100$000 réis anu a is. É só des te modo que
se dará a ne ces sá ria la ti tu de às ele i ções, aten ta a di fi cul da de de se en con tra rem 
su je i tos com as qua li da des pre ci sas para se me lhan tes em pre gos; ao me nos
deve de i xar-se este ob je to à lei das ele i ções. 

TITULO V
CAPÍTULO 1º

Art. 101. § 5º so bre a dis so lu ção da Câ ma ra dos De pu ta dos.

NOTA

Ten do o Po der Mo de ra dor au to ri da de para adi ar (con tan to que
se fa çam no ano as ses sões pres cri tas na Cons ti tu i ção), dan do-se-lhe além
dis to au to ri da de para de cla rar à Assem bléia, quan do con vi er, que tal ou tal

Tex tos Po lí ti cos  da His tó ria do Bra sil  757



ne gó cio seja tra ta do em ses são se cre ta, pa re ce re mo vi do todo o pe ri go, que
o en tu si as mo ou a im pru dên cia pro du zir. 

Qu an do da dis so lu ção re sul tam os gran des in con ve ni en tes de
po der fi car a na ção por dois anos sem re pre sen ta ção pela vas ti dão do Bra sil 
e di fi cul da de de re u nir-se nova Assem bléia em me nos de um ano, e nes te
tem po en tre gue a na ção ao Po der Exe cu ti vo so men te, sem re cur so nem
quem o res pon sa bi li ze; se este for mal in ten ci o na do, que ma les não pode
fa zer ain da en tre o povo que mal co nhe ce a li ber da de e nem ain da a sabe
bem apre ci ar? 

§ 8º Per do an do e con si de ran do as pe nas im pos tas aos réus
con de na dos por sen ten ça, ex ce to os seus mi nis tros e con se lhe i ros nos de li tos
de seus em pre gos e nos cri mes aten ta dos con tra a pá tria, será ne ces sá rio o
con sen ti men to da Assem bléia. 

NOTA

Des de que os mi nis tros e con se lhe i ros pos sam ser per do a dos nos 
cri mes de seu ofí cio, tor na-se ilu só ria a res pon sa bi li da de, e por con se guin te
o sis te ma cons ti tu ci o nal. 

O mes mo acon te ce so bre os cri mes con tra a pá tria; por que os
adu la do res e ser vis não du vi da rão re vol tar a na ção a fa vor do im pe ran te,
des de que contém o per dão, quan do não con si gam es cra vi zar a sua pá tria. 

CAPÍTULO 2º

Art. 102. § 2º No me ar bis pos e pro mo ver be ne fí ci os ecle siás ti cos,
na for ma da Cons ti tu i ção ecle siás ti ca que se fi zer. 

§ 8º So bre ces são e tro ca de ter ri tó rio bra si le i ro ja ma is terá efe i to
sem apro va ção da as sem bléia, quer no tem po de paz como no de guer ra. 

§ 11. Con ce der tí tu los etc. 

NOTA

Pa re cen do in dis pen sá vel uma re for ma so bre o ecle siás ti co, o § 2º 
con ce bi do como está no pro je to, pode obs tá-la de al gu ma sor te; o qual
in con ve ni en te ces sa com a cláu su la acres cen ta da: pa re ce cons ter nan te ao
bra si le i ro o po der ce der-se de suas pes so as e pro pri e da des para sem pre
sem que os seus re pre sen tan tes re co nhe çam a im pe ri o sa ne ces si da de de
uma tal me di da. 

So bre a cri a ção dos tí tu los pa re ce bem pro nun ci a da a opi nião do
Bra sil em re je i tá-los, e con tu do, quan do se jul gas se ine vi tá vel a sua cri a ção,
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se ria pru den te que a mes ma Cons ti tu i ção mar cas se seu nú me ro para não
ser ex ces si vo, e lhes des se lu gar vi ta lí cio en tre os se na do res, a fim de se
in te res sa rem pela na ção.

CAPÍTULO 6º

Art. 132. Os mi nis tros de Es ta do re fe ren da rão to dos os atos do
Po der Exe cu ti vo e do Po der Mo de ra dor na qui lo em que ele deve re gu lar-se
pela Cons ti tu i ção sem o que não po de rão ter exe cu ção. 

NOTA

Sem este acrés ci mo so bre o Po der Mo de ra dor po de ria este no me ar
se na do res, apro var as re so lu ções dos con se lhos ge ra is, adi ar a as sem bléia,
sus pen der ma gis tra dos etc., etc., além do que lhe con ce de a Cons ti tu i ção,
sem res pon sa bi li da de al gu ma. 

CAPÍTULO 8º

Art. 148. Ao Po der Exe cu ti vo etc., etc., acres cen te-se: con tu do as
mi lí ci as ja ma is sa i rão dos seus quar téis ou dis tri tos, se não em oca sião de
guer ra aber ta ou re be lião ma ni fes ta. 

NOTA

Uma for ça res pe i tá vel jun ta em um pon to sem mo ti vo ma ni fes to
ater ra uma nação, in co mo da os sol da dos, e po de-se dela abu sar. 

TÍTULO VI
CAPÍTULO 1º

(ADIÇÕES)

Art. 151. Será com pos to de ju í zes e ju ra dos, os qua is te rão lu gar,
as sim no cí vel como no cri me, em to dos os ca sos ad mis sí ve is. 

Art. 152. Os ju ra dos se rão ele i tos pelo povo e o seu nú me ro re gu -
la do por lei. Eles pro nun ci am so bre etc., etc. 

Art. 159. A in qui ri ção das tes te mu nhas será pu bli ca da, às vis tas
das par tes ou seus pro cu ra do res, os qua is lhes po de rão fa zer per gun tas no
mes mo ato de ju ra men to. 

Art. 164. Nas ca u sas cri mes etc., etc. Con ce der ou de ne gar re vis -
tas. Acres cen te-se: que se rão fe i tas pelo mes mo tri bu nal etc., etc. 

Tex tos Po lí ti cos  da His tó ria do Bra sil  759



TÍTULO VII
CAPÍTULO 2º

Art. 167. Acres cen te-se: E o go ver no po li ci al será en car re ga do
aos ju í zes de paz. Pa re ce de ab so lu ta ne ces si da de que os ju í zes de paz exer çam 
esta atri bu i ção que a nin guém mais está re ser va da na Cons ti tu i ção. 

CAPÍTULO 3º

Art. 171. Fica pre ju di ca do, ado tan do-se a re for ma do Art. 10. 

TÍTULO VIII

Art. 179. § 4º Todos podem comunicar seus pensamentos por
palavras e publicá-los pela imprensa, sem dependência de censura exceto
propondo-se a atacar as autoridades com insultos, provocando os cidadãos a
rebelião, insultando a religião do estado e ofendendo a moral política com
obscenidades e manifestação de faltas individuais, que não tenham relação
imediata com o emprego do sujeito; por cujos abusos será responsável aos
jurados na forma de lei.

 § 9º Acres cen te-se - de po is da fi an ça idô nea e que terá lu gar em
to dos os ca sos, ex ce to na que les cri mes a que es ti ver im pos ta a pena de mor te 
e de gre do per pé tuo para fora do Im pé rio. E em lu gar de - co mar ca - se diga -
Pro vín cia. 

§ 10. Con ce de a pri são sem cul pa for ma da por de so be diên cia aos 
man da dos da jus ti ça; e não cum prir al gu ma obri ga ção den tro do de ter mi -
na do pra zo. 

Esta dis po si ção pa re ce con trá ria à do ar ti go an te ce den te, no
qual per mi te-se li vrar sol to o ci da dão nos cri mes que não têm ma i or pena
do que seis me ses de pri são; e abre a por ta à ar bi tra ri e da de e in jus ti ça
per mi tin do a con de na ção sem ou vir ao réu; a lei mar ca rá a bre vi da de e sim -
pli ci da de de pro ces so em ca sos se me lhan tes. 

§ 21. Se acres cen ta rá - Fi cam abo li dos os se gre dos ain da que o
réu pos sa es tar in co mu ni cá vel nos ca sos e pelo tem po mar ca do na lei. 

§ 35. Em lu gar de li ber da de in di vi du al, que pode ter uma as ser ção
mais ex ten sa, se diga - se gu ran ça in di vi du al. 

NOTA

Pa re ce de ab so lu ta ne ces si da de que a Cons ti tu i ção mar que com
toda a cla re za os ca sos em que pode ser cri mi no so o abu so da im pren sa, e
aque les em que pode ha ver lu gar a fi an ça e a pri são, a fim de se gu rar tão
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sa gra dos di re i tos: aliás as leis fu tu ras cor ta rão como bem lhes pa re cer, e o
ci da dão ain da re ce o so não tem a me nor se gu ran ça pela Cons ti tu i ção em ob je -
tos que tan to lhe im por tam. 

Estas re fle xões fo ram as si na das por: João Pa u lo Xa vi er, José Gal vão
de Bar ros Fran ça, Di o go Antô nio Fe i jó, José Ro dri gues do Ama ral e Melo, Cân di do
José da Mota, Fer nan do Dias Paes Leme, Ma nuel Fer raz de Ca mar go, Fran cis co Le i te
Ri be i ro, Antô nio Pa che co da Fon se ca, João de Alme i da Pra do. 

Extra í do da Cer ti dão dos li vros de re gis tros ge ra is existente no ar qui vo da Câ ma ra de Itu.
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68.7 – DISPOSIÇÃO SOBRE O JURAMENTO DO PROJETO
DA CONSTITUIÇÃO POLÍTICA DO IMPÉRIO DO

BRASIL – DECRETO DO IMPERADOR
 (11 MARÇO 1824) 

Tendo subido à minha im pe rial presença representações de tantas
Câmaras do Império, que formam já a maioridade do povo
brasileiro, participando que o projeto de Constituição, que lhes

ofereci, tem sido aprovado unanimemente, e com o mais patriótico
entusiasmo; pedindo-me instantemente que haja eu por bem jurá-lo, e
mandá-lo jurar já, como Constituição do Império: e considerando quão justas
são estas instâncias do leal povo brasileiro, pelas incontrastáveis vantagens,
que se seguem, de possuir quanto an tes o seu código constitucional: tenho
resolvido, com o parecer do meu Conselho de Estado: jurar e mandar jurar
o dito projeto, para ficar sendo Constituição política do Império; o qual
juramento terá lugar, nesta corte, no dia 25 do corrente mês, que para esse
fim tenho designado; e fora dela, logo que este meu im pe rial decreto for
apresentado às re spectivas autoridades. João Severiano Maciel da Costa, do 
meu Conselho de Estado, ministro e secretário de Estado dos Negócios do
Império, o tenha assim entendido, e faça executar com os despachos
necessários. Paço, 11 de março de 1824, 3º da Independência e do Império. 

Com a ru bri ca de Sua Ma jes ta de Impe ri al.

 João Severiano Maciel da Costa

Extra í do de Co le ção das Leis do Impé rio do Bra sil de 1824. Par te I. Pág. 14.
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68.8 – CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÕES DOS DEPUTADOS E
SENADORES À ASSEMBLÉIA GERAL LEGISLATIVA E DOS
MEMBROS DOS CONSELHOS GERAIS DAS PROVÍNCIAS –

DECRETO DO IMPERADOR (26 MARÇO 1824)

Tendo a maioria do povo brasileiro aprovado o projeto de Constituição, 
organizado pelo Conselho de Estado, e pedido que ele fosse jurado, 
como foi, para ficar sendo a Constituição do Império: E cessando por 

isso à necessidade das eleições de deputados para nova Assembléia
Constituinte, a que mandei proceder por Decreto de 17 de novembro do
ano próximo pas sa do: Hei por bem que, ficando sem efeito o citado decreto,
se proceda à eleição dos deputados para a Assembléia simplesmente
Legislativa, na forma das Instruções, que com este baixam assinadas por
João Severiano Maciel da Costa, do meu Conselho de Estado, ministro e
secretário de Estado dos Negócios do Império. O mesmo ministro e secretário 
de Estado o tenha assim entendido, e o faça executar com os despachos
necessários.

Paço, em 26 de mar ço de 1824, 3º da Inde pen dên cia e do Impé rio.
Com a ru bri ca da Sua Ma jes ta de Impe ri al.

João Se ve ri a no Ma ci el da Cos ta

Extra í do de Col e ção das Leis do Impé rio do Bra sil de 1824. Par te I. Pág. 17.
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68.9 – “SE PERNAMBUCO NÃO JURAR A
CONSTITUIÇÃO JÁ, TAMBÉM ESTA PROVÍNCIA A  
NÃO JURA” – CARTA DE JOSÉ MARTINIANO DE
ALENCAR A MANUEL DE CARVALHO PAIS DE

ANDRADE (5 MAIO 1824) 

Exmº sr. Ma nu el de Car va lho Pais de Andra de
Per nam bu co
Meu ami go, 

Duran te a mi nha es ta da no Ce a rá es cre vi-lhe por três ve zes, e
depois car tas terá vis to, que não me des cu i dei da co mis são da qual me en -
car re gou o go ver na dor des sa pro vín cia: cre io que a cor res pon dên cia do go -
ver no des ta com o des sa pro vín cia terá sido con forme aos nos sos de se jos. 

Fá cil me foi no Ce a rá e fá cil me tem sido aqui plan tar no povo os
ide a is de li ber da de, que nós de se ja mos se me ar, por isso digo-lhe que toda
esta pro vín cia está bem ani ma da. Ago ra po rém está tudo cons ter na do com
a no tí cia dos tu mul tos do Mor ga do, e o de sa fo ro co me ti do pe los dois ma jo res
La me nha e Sou sa, e como já não sa i ba o re sul ta do des ses ba ru lhos, e este
povo te nha o ma i or cu i da do pela sua con ser va ção na pre si dên cia do go ver no 
de ter mi nou a Câ ma ra des ta vos sa a man dar aí um pró prio bus (in dí ge na)
com no tí ci as suas, e qual o re sul ta do des tas con ten das e tam bém sa ber se aí
se jura ou não a Cons ti tu i ção im pe ri al: bem sabe, que es ta mos co lo ca dos no
cen tro des tes ma tos, e mi li ta mos sa ber do que vai pelo gran de mun do: sa tis -
fa ça pois você aos de se jos des te ci o so e por que com isto o amor, e a ade são
que ele re tém dan do-nos no tí ci as cir cuns tan ci a das do es ta do des sa pra ça, e
mor men te de você mes mo, de cuja con ser va ção na pre si dên cia quan do o
âni mo, va lor, a co ra gem des te povo, que mu i to con fia da vos sa. Aqui só sa -
bem no tí ci as até 25-3 e a con ti nu a ção do que su ce deu pos te ri or a esse dia é



o que se de se ja sa ber. Você tem sido bem omis so em es cre ver-me; ape sar de 
suas ocu pa ções bem po dia ter-me es cri to al gu ma vez: sa tis fa ça pois ago ra
a este de ver. Re ce bi os fo lhe tos que me man dou, aos qua is te nho dado o
con ve ni en te uso. Se Per nam bu co não ju rar a Cons ti tu i ção já tam bém esta
pro vín cia a não jura. Como o ca pi tão José Pe re i ra Fil gue i ras, o meu mano
Tris tão Gon çal ves de Alen car tem não con se gui do fe liz men te ga nhar uma
as cen dên cia ex tra or di ná ria so bre os po vos des ta pro vín cia a pon to de nada se
fa zer se não pela ser vi ção de les, e como es tes se jam adi ros a boa ca u sa e me
ou çam, bem vê que fá cil é ter mos a pro vín cia dis pos ta a ca u sa da li ber da de, 
e com isto deva você con tar já lhe dis se que todo este povo o ama cor di al -
men te, e por tan to nes tes lu ga res tem você um re cur so cer to, um abri go
se gu ro para sal var-se, a sus ten tar por mu i to tem po o pen dão da li ber da de,
no caso de que aí pe ri guem por ca ba la dos ser vis os ne gó ci os da pá tria.
Meu mano e o Fil gue i ras ain da es tão no Ce a rá, o que mu i to bre ve se re tor nam 
a este cen tro para fi ca rem li vres de al gu ma tra i ção com a che ga da da fra ga ta,
a fa ze rem-se aqui for tes para da rem dis to ao res to da pro vín cia, que toda
tra ma com medo do Ca ri ri, onde es tão os go ver nis tas do Ce a rá. Ade ma is,
es cre va-me e faça que o go ver no res pon da ao ofí cio da Câ ma ra. 

Cra to, 5-5-1824. 

Extra í do do Arqui vo Pú bli co Na ci o nal. Rio de Ja ne i ro.
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68.10 – MANIFESTO DOS DEPUTADOS DA PROVÍNCIA DE 
PERNAMBUCO (7 JUNHO 1824)

Ilus tres ci da dãos per nam bu ca nos de to das as clas ses, ecle siás ti ca, ci vil, e
mi li tar, e hon ra dos com pa tri o tas! Os aba i xo-as si na dos, vos sos bas tan tes 
pro cu ra do res, e de pu ta dos a S.M.I. e C. o sr. D. Pe dro I, fir mes no

prin cí pio in con tes tá vel, de que os cons ti tu í dos de po is da con clu são dos ne -
gó ci os, que fa zem o ob je to de sua mis são, de vem dar in te i ra con ta de sua 
con du ta, e do re sul ta do da sua co mis são aos seus cons ti tu in tes, e não ten do
ou tro meio mais apro pri a do, e cô mo do para de sem pe nhar este en car go,
que a voz do pre lo, não que rem fal tar a este sa gra do de ver, a que os liga
não só a cons ciên cia, mas tam bém a Jus ti ça, e a Hon ra; por tan to eles vos de -
cla ram que: ha ven do re ce bi do de vós a hon ra, que não me re ci am, de ad vo -
ga rem a ca u sa da vos sa jus ti ça, paz, e fe li ci da de, nada obs tan te se jul ga rem 
fora das cir cuns tân ci as in dis pen sá ve is para de sem pe nha rem dig na men te
tão di fí cil em pre go, con tu do res pe i to sa, e gos to sa men te se sub me te rão a
vos sa voz im pe ri o sa para vos da rem uma pro va pú bli ca do quan to sa bem
apre ci ar vos sos pre ce i tos, e que não sa bem mu dar a cor do ros to nos pe ri gos,
que ame a çam a vos sa exis tên cia po lí ti ca, a vos sa li ber da de, e os vos sos
ver da de i ros in te res ses. Che i os des tes sen ti men tos sa í ram des te por to aos 20 
de abril, e che ga ram ao do Rio de Ja ne i ro no dia 2 de maio pró xi mo pas sa do.
De sem bar can do na que le por to, acha ram S.M.I. e C. fora da ci da de; e di ri -
gin do aos mi nis tros das res pec ti vas re par ti ções, apre sen ta ram seus di plo mas,
e en tre ga ram os ofí ci os en vi a dos pe las suas res pec ti vas clas ses a S.M.I. e
C. Nas prá ti cas, que ti ve ram com o mi nis tro do Impé rio lhe ex pu se ram as
vi cis si tu des, e as con jun tu ras po lí ti cas da nos sa pro vín cia, e o es ta do
con vul si vo, em que nos achá va mos, pe los bem jus tos re ce i os, em que es tá -
va mos, de que se pro mo via a união com Por tu gal, e de se que rer re plan tar
en tre nós o de tes tá vel ab so lu tis mo, por meio do pre si den te no me a do,
Fran cis co Paes Bar re to, ho mem des ti tu í do de idéi as para bem re ger os
ne gó ci os pú bli cos, e que pelo seu ca rá ter ser vil se fa zia abor re ci do de toda a 
pro vín cia. Che gou afi nal S.M.I. e C. no dia 10, e quan do os aba i xo as si na dos 



es pe ra vam que este au gus to se nhor re co nhe ces se ne les o ca rá ter de vos sos
de pu ta dos, e pro cu ra do res, dan do as sim a de vi da con si de ra ção aos nos sos
di re i tos, e gran de za da que le povo guer re i ro, ge ne ro so, e li be ral, a quem o
mes mo au gus to se nhor tem por ve zes lou va do, como de fen sor da li ber da de 
bra sí li ca, e até mes mo man da do pelo seu mi nis té rio agra de cer os exal ta dos
sen ti men tos de pa tri o tis mo, fi de li da de, e no bre za d’alma, e as se gu rar, que
apro va ria sem pre to dos os atos, que pra ti cas sem ten den tes a fir mar em
in dis so lú vel laço a Gran de União Bra si le i ra, e a sua Inde pen dên cia Cons ti -
tu ci o nal; qual não foi, ilus tres per nam bu ca nos, o seu pas mo ao sa be rem que 
se me tia em ques tão a le gi ti mi da de do seu ca rá ter sa gra do, e que se pre ten dia
não ou vir pelo seu ór gão as vos sas re pre sen ta ções, as vos sas sú pli cas jus tas
en ca mi nha das à se gu ran ça da vos sa li ber da de, da vos sa paz, e bem-es tar!
Este co nhe ci men to ater rou os seus âni mos, e os fez lo bri gar ma les e de sas tres
so bre vós. Sim ce le bra ram-se dois Con se lhos de Esta do a este res pe i to, e
cons tou aos vos sos de pu ta dos, que hou ve ram vo ga is, que opi na ram a sua
pri são, ou tros que fos sem re ti ra dos sem se rem ou vi dos, e ou tros fi nal men te 
que fos sem sim ou vi dos, mas com umas par ti cu la res, e não com o ca rá ter
pú bli co de vos sos re pre sen tan tes. Estes vo tos ape sar de os sen si bi li za rem,
me nos por sa í rem de bo cas de bra si le i ros, que ti nham em todo, o mais
sa gra do de ver sus ten ta rem a li ber da de do Bra sil, e de cada uma de suas
pro vín ci as, do que por di mi nu í rem do modo mais ines pe ra do a vos sa per so -
na li da de, e ca te go ria no meio da gran de na ção bra si le i ra, fo ram de um cer to 
modo su a vi za dos pela de ci são, que se ven ceu de se lhes dar au diên cia
como re pre sen tan tes da mag nâ ni ma, e ge ne ro sa pro vín cia de Per nam bu co.
Mar cou-se-lhes o dia 14 para se rem ad mi ti dos a au diên cia de S.M. o que teve
lu gar de po is de ou vi dos os pre ten den tes. Po rém foi para mais se agra va rem 
suas cha gas e se fe rir a sen si bi li da de de co ra ções ge ne ro sos, de co ra ções
per nam bu ca nos. Um dos vos sos de pu ta dos Ba zí lio Qu a res ma Tor reão foi o
que to man do a pa la vra di ri giu a S.M. a ex po si ção dos su ces sos, que hão
tido lu gar en tre vós, re con tan do-os com aque la ver da de, in ge nu i da de, e
jus ti ça com que fo ram pra ti ca dos, e em uma ex pres são dig na da au gus ta
pes soa, pe ran te quem fa la va, e dig na igual men te do povo per nam bu ca no.
Po rém, ilus tres com pa tri o tas, o aco lhi men to, que S. M. deu ao vos so ora dor, 
não cor res pon deu às es pe ran ças, que se su pu nham na mag ni mi da de de um 
prín ci pe, e de um prín ci pe que tem sido o vos so ído lo. Os vos sos de pu ta dos se 
ma go a ram as saz, ven do, já não di ze mos a in di fe ren ça, sim a fria sen sa bo ria,
e uma qua se es pé cie de des dém, com que S. M. nos ou viu; to mou o au tó -
gra fo da ex po si ção, e res pon deu; – que es ta va cer to que toda a pro vín cia de
Per nam bu co, lhe era obe di en te, e só o Re ci fe era que se opu nha às suas or dens. 
A este pas so quis o vos so ora dor de fen der-vos, foi a pri me i ra vez in ter rom pi do, 
e quan do pela se gun da mal ha via ar ti cu la do a pri me i ra pa la vra, foi man da do
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ca lar, pon do S. M. o ín di ce di re to na boca, e di zen do - Sio, cale-se. Que res ta va
mais a fa zer-se de po is de se lhes ha ver dito que já se ha vi am dado as pro vi -
dên ci as, quan do de uma ma ne i ra tão in cons ti tu ci o nal se ne ga va a uma
pro vín cia por tan tos tí tu los res pe i tá vel a de fe sa, que tem o me nor dos
ho mens por di re i to na tu ral, ina u fe rí vel, ain da mes mo na Por ta Oto ma na.
Pe di ram en tão os vos sos re pre sen tan tes li cen ça para se re ti ra rem, e S.M.
lhes res pon deu brus ca men te. – Qu an to an tes. – Por este não pe que no fa vor
be i ja ram a mão a S. M., e tra tan do logo da sua vol ta para o meio de vós, sa í -
ram da que la cor te a 20 do pas sa do, de po is de pas sa rem por to dos aque les
des pa chos, e ma tra que a ções de ho mens par ti cu la res, que não se acha vam re ves -
ti dos de um ca rá ter pú bli co; e fe liz men te che ga ram a este por to a 3 des te, e
se acham uni dos ou tra vez aos seus cons ti tu in tes, di vi din do com eles os
des gos tos, os tra ba lhos, e os pe ri gos. Ao mes mo tem po, que esta ve rí di ca, e
fiel ex po si ção deve to car os co ra ções bri o sos do bom povo per nam bu ca no,
jul gam os aba i xo-as si na dos que para mo de rar esta jus ta sen sa ção, e ao
mes mo tem po fa zer jus ti ça aos hon ra dos flu mi nen ses, é do seu de ver de cla -
rar-vos, que de ve is àque le povo ver da de i ra men te li be ral, e cons ti tu ci o nal, a 
mais de ci di da es ti ma, e con si de ra ção não só dos ob sé qui os, e bom aga sa lho, 
que os vos sos re pre sen tan tes re ce be ram de mu i tas, e mes mo pes so as da
ma i or res pe i ta bi li da de, mais tam bém no de sa gra do, e des gos to, que tes te -
mu nha ram, pelo não es pe ra do modo com que fo ram re ce bi dos de S.M.I.
pois não há cri me, nem aten ta do de sú di tos, que faça a um prín ci pe de i xar
aque la li nha de bran du ra, cor te sia, e mag na ni mi da de, que é pró pria da ele va -
ção de um Su pre mo Impe ran te, que deve ser um se mi de us. Re ci fe de Per nam -
bu co, 7 de ju nho de 1824.

O vi gá rio João Evan ge lis ta Leal Pe ri qui to, pelo cle ro.
Ba sí lio Qu a res ma Tor reão, pelo mi li tar.
João Fran cis co Bas tos Jú ni or, pelo ci vil.

Extra í do de BRANDÃO, Ulis ses. A Con fe de ra ção do Equa dor. 1824-1924. Per nam bu co, Sec. Tec.
da Rep. de Pu bli ca ções Ofi ci a is. Págs. 365-370.
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69
CONFEDERAÇÃO DO EQUADOR

69.1 – MANIFESTO DOS DEPUTADOS À ASSEMBLÉIA
CONSTITUINTE PELAS PROVÍNCIAS DE  PERNAMBUCO,

PARAÍBA E CEARÁ (13 DEZEMBRO 1823)

Os aba i xo-assinados, de pu ta dos à Assem bléia Ge ral Cons ti tu in te e 
Le gis la ti va do Impé rio do Bra sil, pe las Pro vín ci as de Per nambuco,
Pa ra í ba, e Ce a rá, para colabo ra rem no pac to cons ti tu ci o nal, por

que ele de ve rá ser re gi do, se gun do o sis te ma ado ta do, jul gam-se no ri go -
ro so de ver de apre sen tar aos go ver nos das res pec ti vas pro vín ci as, a to das
as au to ri da des mu ni ci pa is de las, e ao res pe i tá vel bri o so povo, de quem
re ce be ram tão alta mis são, os mo ti vos que, im pe din do-os de con ti nu ar a
tare fa co me ça da, os obrigou a de i xar ex tem po ra ne a men te a cor te do Rio de
Ja ne i ro, onde se acha vam le gi ti ma men te con gre ga dos. É tris te, mas ine -
vitável, ter de re fe rir um fato, que ma go a rá a na ção in te i ra, im pe di da do
mais sa gra do dos seus di re i tos!!! 

Em sessão de 1º de novembro último, apresentando-se na
assembléia o parecer da Comissão de Justiça Civil e Criminal, sobre o
requerimento de um cidadão, que se queixava de haver sido espancado por
oficiais militares, portugueses de origem, mas cidadãos brasileiros, e ao
serviço do Império; e orando contra ele com veemência alguns deputados, 
o povo, que então ocupava os arredores do salão, por não caber nas galerias, 
lhes deu apoiados; o que determinou o presidente da Assembléia a
levantar irregularmente a sessão. 

No dia se guin te, ten do cons ta do, que na no i te an te ce den te S. M.
Impe ri al ha via man da do mar char da ci da de para o cam po de S. Cris tó vão
to das as tro pas com mu ni ções, e trem de guer ra, o que se ve ri fi cou por ofí cio
do mi nis té rio, em que se dava como ca u sal a re pre sen ta ção fe i ta ao mes mo
im pe ri al se nhor, pe los ofi ci a is da guar ni ção, que i xan do-se de al guns pe rió -
di cos, que di zi am in cen diá ri os, e ul tra jan tes de sua hon ra, de li be rou a
Assem bléia con ser var-se em ses são per ma nen te, a fim de po der mais pron -



ta men te ocor rer com as pro vi dên ci as pre ci sas em um caso, que ti nha a ca pi tal
em sus to, mor men te ven do-se con ti nu ar o cha ma men to até de mi lí ci as, e de 
tro pas es ta ci o na das fora da ci da de. 

Entre tan to pe di ram-se ao mi nis té rio mais am plos es cla re ci men tos, 
que ele deu, in di can do os pe rió di cos, con tra os qua is era a que i xa, e os in di -
ví du os, que se di zia te rem ne les in fluên cia; e en quan to se dis cu tia so bre as
pro vi dên ci as, que cum pria dar, exi gin do-se até a com pa rên cia pes so al do
mi nis tro do Impé rio, para es cla re cer lu ga res obs cu ros do seu ofí cio, foi pela
uma hora, e qua ren ta mi nu tos da tar de de 12, cer ca da a casa da as sem bléia,
por um cor po de tro pa de to das as ar mas em toda ati tu de hos til, e até por
duas pe ças de ar ti lha ria com mur rões ace sos, e pron tas a obrar.

No meio des te apa ra to as sus ta dor, fez-se anun ci ar ao pre si den te
um ofi ci al tra zen do a or dem de S. M., que vai trans cri ta sob nº 1, e pela qual
im pe ri o sa men te era or de na da a dis so lu ção da as sem bléia. Não hou ve, nem
po dia ha ver de mo ra; e lida, e co pi a da pelo se cre tá rio a or dem, sa í ram os de pu -
ta dos com o ter ror no ros to, e no pe i to a cons ter na ção, cons ci en ci o sos to da via
de ha ve rem cum pri do seus de ve res; fi can do al guns pre sos ao pas so de sair. 

O ca u sal anun ci a do na que la or dem, achan do-se já al te ra do pela
de cla ra ção do dia 13, sob nº 2, dis pen sa aos aba i xo-as si na dos de al gu ma
aná li se, aliás ne ces sá ria; bem como o que há de va ci lan te, e con tra di tó rio
nas pe ças sob nº 3, e 4, os dis pen sa de re fle xões. Obsta dos pois por for ça ir -
re sis tí vel de con ti nu ar o mu nus, de que a na ção os en car re gou, não res ta va
aos aba i xo-as si na dos se não re ti rar-se; e foi o que fi ze ram, ape nas ces sa do o
em bar go em que por pou cos dias es te ve o por to, por ci o na da a ga le ra fran ce -
sa “Ale xan dre”, de que aca bam de sal tar. 

Os aba i xo-as si na dos na amar gu ra em que os tem o fato ex pen di do, 
não po dem de i xar de re co nhe cer com gra ti dão a fran que za com que S. M. I., 
não só lhes per mi tiu sua re ti ra da, se não lhes man dou su prir a pas sa gem; e
da mes ma ma ne i ra pe ne tra dos de re co nhe ci men to ates tam da can du ra, e
aco lhi men to be nig no do bom, e hon ra do povo do Rio de Ja ne i ro, que sem pre 
lhes pres tou fa vo rá vel aten ção, ain da mes mo de po is da dis so lu ção da as sem -
bléia, que cer to não teve apo io na opi nião pú bli ca. 

Per nam bu co, 13 de de zem bro de 1823. 
Luís Inácio de Andrade Lima - Inácio de Almeida Fortuna - Francisco

Muniz Tavares - Venâncio Henriques de Resende - Augusto Xavier de Carvalho -
Joaquim Manuel Carneiro da Cunha - José da Cruz Gouveia - José Martiniano de
Alencar. 

Extraído de BRANDÃO, Ulisses de Carvalho. Confederação do Equador. Governo de Pernambuco,
1924. Págs 173-174.
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69.2 – ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO
MAIOR (QUIXERAMOBIM, CE) DESTITUINDO O

IMPERADOR D. PEDRO I E PROCLAMANDO A REPÚBLICA 
(9 JANEIRO 1824)

Ter mo da ses são ex tra or di ná ria que man -
da ram fa zer o pre si den te e mais ofi ci a is da
Câ ma ra, com as sis tên cia do cle ro, no bre za
e povo.

Aos nove dias do mês de ja ne i ro de mil oi to cen tos e vin te e qua tro
anos, nes ta Vila de Cam po-Ma i or da Co mar ca do Cra to, pro vín -
cia do Ce a rá Gran de, nas ca sas da câ ma ra que ser ve de Pas sos do 

Con se lho onde se acha va o juiz pre si den te e mais ofi ci a is da câ ma ra com
ad jun to do cle ro, no bre za e povo para de li be ra rem so bre a cri se atu al.
Acor da ram que em vis ta à hor ro ro sa per fí dia de D. Pe dro I, im pe ra dor do
Bra sil, ba nin do a for ça ar ma da as cor tes con vo ca das no Rio de Ja ne i ro con -
tra mil pro tes tos fir ma dos pela sua pró pria mão, ele de i xa va a sua di nas tia
de ser o su pre mo che fe da na ção e se no vas cor tes con vo ca das em lu gar tudo
as sim o apro va rem. Que pre sen te men te vão re gu lan do o povo as leis an ti -
gas por fal ta de có di ce le gí ti mo fir ma do pela plu ra li da de dos de pu ta dos da
na ção em no vas cor tes. Que se deve quan to an tes ofi ci ar ao ge ne ral José
Pe re i ra Fil gue i ras para to mar o co man do das tro pas da pro vín cia e es ta be -
le cer-se um novo go ver no sal va dor, vis to que o atu al se acha co ac to e de ba i xo
de for ça ar ma da para po der de li be rar em uma cri se tão me lin dro sa como a
atu al. Fi nal men te, que ces san do a di nas tia de Bra gan ça de ser o 1º che fe da
na ção, pro tes tam fir mar uma re pú bli ca es tá vel e li be ral que de fen da seus
di re i tos com ex clu são de ou tra qual quer fa mí lia. No me a ram para uma de pu -
ta ção ex tra or di ná ria ao ge ne ral Fil gue i ras, aos se nho res Rvd. Gon ça lo
Iná cio de Lo i o la Albu quer que e Melo, o te nen te-co ro nel Antô nio Fran cis co
de Qu e i rós Bar re i ra e Be lar mi no de Arru da Câ ma ra, ao mes mo tem po que
se ofi ci as se ao sr. ca pi tão-mor José dos San tos Les sa para pre si dir na Vila



todo tem po que se con so li das se o novo go ver no, no seu im pe di men to le gí ti mo 
ao sr. sar gen to-mor João Ber nar des da Cu nha, e jun ta men te aos co man dan -
tes das tro pas de mi lí ci as des ta Vila e seu ter mo, e de tudo para cons tar
man da ram fe char este ter mo em que to dos as si na ram. Eu Ma nu el Ale xan -
dre de Lima, es cri vão da Câ ma ra, o es cre vi. – Ennes – San tos – Gu er re i ro –
Be zer ra – O vi gá rio João Ro dri gues Le i te – O pa dre Gon ça lo Iná cio de Lo i o la
– Antô nio Fran cis co de Qu e i rós Bar re i ra, te nen te-co ro nel de Ca va la ria –
Mi guel José de Qu e i rós Lima, sar gen to-mor do 2º Ba ta lhão de Ca va la ria –
Ma nu el da Sil va e Sou sa – Be lar mi no de Arru da Câ ma ra – Ma nu el Mar tins
de Alme i da Bu ri ti, sar gen to-mor gra du a do – Ma nu el de Tor res Câ ma ra,
ca pi tão de or de nan ças – Del fi no José de Qu e i rós Bar re i ra, aju dan te do 2º
Ba ta lhão – Jo a quim Fe lí cio Pin to – Fé lix José de Ve los, al fe res por ta-ban de i ra 
de mi lí ci as – José Antô nio da Sil va Fer re i ra – Ma nu el da Cu nha Pe re i ra –
Iná cio de Melo Te i xe i ra – José Ca lix to Te les de Me ne ses – Ma nu el Ale xan -
dre de Sou sa – Jo a quim José Fran cis co – José de Ara gão – José Mon te i ro de
Ma ga lhães Pin to – Antô nio J. de Ma ga lhães Pin to – Luís Ra i mun do Be zer ra
de Mo ra es – Bo ni fá cio Ca bral de Melo – José Fer re i ra da Cos ta e Sil va –
Fran cis co Lobo dos San tos – Antô nio Ca e ta no de Oli ve i ra – Antô nio da
Cos ta Ale crim – José Re mí gio de Fre i tas – Antô nio das Vir gens Pi nhe i ro –
Fran cis co Go mes da Sil va Sa bóia – Jo a quim José Cor re ia – Ra fa el Bor ges de
Ara ú jo – Fran cis co Ra mos de Fre i tas – Pe dro Ma ri nho Fal cão – Pe dro Pe re i ra
da Sil va – Alber to Lo pes da Sil va – Fran cis co Antô nio Mo re i ra – Antô nio
Pe re i ra de Mou ra – José Sa bi no Ri be i ro – Fran cis co Antô nio Gu i ma rães –
José da Cu nha Pe re i ra – André da Sil va Leal – João do Ó do Ro sá rio – Luís
José de Mou ra Ca bral – Fé lix José de Sou sa Man da ca ru – Ma nu el Xi me -
nes de Ara gão Jú ni or – José de San ta na – Antô nio Nar ci so Pi nhe i ro - Ja cin to 
de Cas tro Pas sos - Jo a quim Ma nu el da Sil va – Eli as do Car mo Ci ri lo – José
Mon te i ro de Ma ga lhães Pin to Jú ni or – Ma nu el Iná cio de Abreu – João Antô nio 
Da mas ce no – Bal ta sar Ro dri gues Pe re i ra – João Fi li pe da Cos ta Le i tão –
Jo a quim Ví tor de San ta na – Fran cis co Car ne i ro Pin to – Ale xan dre José Gon -
çal ves – Fi li pe Men des da Fon se ca – José de Oli ve i ra Sil va – João Ba tis ta de
Oli ve i ra – José Fer nan des da Cu nha, sar gen to-mor de or de nan ças – Antô nio 
Cor re ia – Antô nio Se bas tião dos Reis – Fran cis co de Pa u la – Ma nu el dos
Anjos da Sil va – Ma nu el Go mes da Sil va – Ma nu el Bor ges de Andra de –
Ma nu el José Fer re i ra. Está con for me com o ori gi nal. O es cri vão da Câ ma ra
Ma nu el Ale xan dre de Lima.

Extra í do  do Arqui vo do Insti tu to His tó ri co e Ge o grá fi co Bra si le i ro.  
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69.3 – BASES PARA A FORMAÇÃO DO PACTO SOCIAL

Sen do o fim de toda a re u nião dos ho mens em so ci e da de a con ser va ção
dos di re i tos na tu ra is, ci vis e po lí ti cos, es tes di re i tos de vem ser a base 
do pac to so ci al; e o seu re co nhe ci men to e de cla ra ção de vem pro ce der à 

cons ti tu i ção, a qual lhes ser ve de fi a dor.
Art. 1 - Os di re i tos na tu ra is, ci vis e po lí ti cos do ho mem são a li ber -

da de, a igual da de, a se gu ran ça, a pro pri e da de e a re sis tên cia a opres são.
Art. 2 - A li ber da de con sis te em po der fa zer tudo, con tan to que

não seja con trá rio aos di re i tos do ou tro. Assim, o exer cí cio dos di re i tos
na tu ra is de cada um ho mem só tem li mi te na qui lo que as se gu ra aos ou tros
mem bros o gozo des tes mes mos di re i tos.

Art. 3 - A con ser va ção da li ber da de de pen de da sub mis são à lei,
que é a ex pres são da von ta de ge ral. Tudo o que não é pro i bi do pela lei não
pode ser im pe di do, e nin guém pode ser obri ga do a fa zer o que ela or de na.

Art. 4 - A todo ho mem é li vre ma ni fes tar seus sen ti men tos e a
sua opi nião so bre qual quer ob je to.

Art. 5 - A li ber da de da im pren sa, ou ou tro qual quer meio de
pu bli car es tes sen ti men tos, não pode ser pro i bi do, sus pen so nem li mi ta do.

Art. 6 - A igual da de con sis te em que cada um pos sa go zar dos
mes mos di re i tos.

Art. 7 - A lei deve ser igual para to dos, re com pen san do ou punindo, 
pro te gen do ou re pri min do.

Art. 8 - To dos os ci da dãos são ad mis sí ve is a to dos os lu ga res,
em pre gos e fun ções pú bli cas. Os po vos li vres não co nhe cem ou tros mo ti vos 
e vir tu des.

Art. 9 - A se gu ran ça con sis te na pro te ção con ce di da pela so ci e da de
a cada um ci da dão, para con ser va ção da sua pes soa, dos seus bens e dos
seus di re i tos.



Art. 10 - Ne nhu ma pes soa deve ser cha ma da a ju í zo, acu sa da,
pre sa nem de ti da, se não nos ca sos de ter mi na dos pela lei, e se gun do as for mas
que ela tem pres cri to. Ou tro qual quer ato, exer ci ta do con tra um ci da dão, é
ar bi trá rio, e por con se qüên cia ti râ ni co.

Art. 11 - Aque les que so li ci ta rem, ex pe di rem, as si na rem ou fi ze rem 
exe cu tar es ses atos ar bi trá ri os, são réus de cul pa, e de vem ser pu ni dos.

Art. 12 - Os ci da dãos, con tra quem se in ten tar exe cu tar igua is
atos, tem o di re i to de re pe lir a for ça pela for ça; mas todo ci da dão cha ma do
ou em bar ga do pela au to ri da de da lei, e nas for mas pres cri tas por ela, deve
ins tan ta ne a men te obe de cer, e tor nar-se-á cri mi no so se re sis tir.

Art. 13 - Deve ser se ve ra men te re pri mi do pela lei todo ri gor, que
se obrar con tra um ho mem, que ain da se ve ri fi cou ser cul pa do, pos to que se 
pos sa as se gu rar da sua pes soa para co nhe ci men to do cri me, que se lhe im -
pu ta.

Art. 14 - Nin guém deve ser pu ni do, se não em vir tu de de uma lei
es ta be le ci da, pro mul ga da an te ri or men te ao de li to, e le gal men te apli ca da.

Art. 15 - A lei que pu nir os de li tos co me ti dos an tes dela exis tir,
será ato ar bi trá rio. O efe i to re tro a ti vo dado a lei é um cri me.

Art. 16 - A lei deve de cre tar se não pe nas res tri tas e evi den te mente
ne ces sá ri as a se gu ran ça ge ral. Elas de vem ser pro por ci o na da aos de li tos e
úte is a so ci e da de.

Art. 17 - O di re i to da pro pri e da de con sis te nis to, em que todo
ho mem seja se nhor e dis por a sua von ta de de seus bens, dos seus ren di -
men tos e in dús tria.

Art. 18 - Ne nhum gê ne ro de tra ba lho, de co mér cio e de cul tu ra
pode ser pro i bi do a ci da dão al gum. Ele pode fa bri car, ven der e trans por tar
toda a es pé cie de pro du ção.

Art. 19 - Todo o ho mem pode en trar no ser vi ço de ou tro pelo
tempo que qui ser, po rém não pode ven der-se, nem ser ven di do. A sua pessoa
não é uma pro pri e da de ali e ná vel.

Art. 20 - Ne nhu ma pes soa pode ser pri va da da me nor por ção da
sua pro pri e da de em seu con sen ti men to, só no caso de ha ver ne ces si da de
pú bli ca, e esta le gal men te con tes ta da, que o exi ja evi den te men te e de ba i xo
de uma jus ta e pré via in de ni za ção.

Art. 21 - Ne nhu ma con tri bu i ção po de rá ser es ta be le ci da, se não
para uti li da de ge ral, para so cor rer as ne ces si da des pú bli cas. To dos os ci da -
dãos tem o di re i to, pes so al men te ou por seus re pre sen tan tes, de con cor rer
para o es ta be le ci men to das con tri bu i ções.
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Art. 22 - A ins tru ção ele men tar é ne ces sá ria a to dos, e a so ci e da de
a deve pres tar igual men te a to dos os seus mem bros.

Art. 23 - Os so cor ros pú bli cos são uma dí vi da sa gra da da so ci e -
da de e per ten ce à lei de ter mi nar a sua ex ten são e apli ca ção.

Art. 24 - A se gu ran ça des tes di re i tos re pou sa na so be ra nia na ci o nal.
Art. 25 - Esta so be ra nia é uma, in di vi sí vel e ina li e ná vel.
Art. 26 - Ela re si de es sen ci al men te no povo in te i ro, e cada ci da dão 

tem o di re i to igutral de con cor rer para o seu exer cí cio.
Art. 27 - Ne nhu ma re u nião par ci al de ci da dãos, ne nhum in di ví duo 

pode atri bu ir-se a so be ra nia, nem exer cer au to ri da de al gu ma, nem pre en -
cher qual quer fun ção, sem uma de le ga ção for mal da lei.

Art. 28 - Não pode exis tir se gu ran ça, onde os li mi tes das fun ções
não são cla ra men te de ter mi na dos pela lei, e onde a res pon sa bi li da de de to dos
os fun ci o ná ri os pú bli cos não é se gu ra.

Art. 29 - To dos os ci da dãos são obri ga dos a con cor rer para esta
se gu ran ça e dar for ça à lei, quan do são cha ma dos em seu nome.

Art. 30 - Os ho mens re u ni dos em so ci e da de de vem ter um meio
le gal de re sis tir à opres são.

Art. 31 - Há opres são, quan do uma lei vi o la os di re i tos na tu ra is,
ci vis e po lí ti cos, que ela deve afi an çar.

“Há opres são, quan do uma lei é vi o la da pe los fun ci o ná ri os
pú bli cos na sua apli ca ção aos fa tos in di vi du a is.”

“Há opres são quan do os atos ar bi trá ri os vi o lam os di re i tos dos
ci da dãos con tra a ex pres são da lei.”

“Em todo o go ver no li vre o modo de re sis tên cia a es tes di fe ren tes
atos de opres são deve ser re gu la do pela lei.”

Art. 32. Um povo tem sem pre o di re i to de re ver, re for mar e mu dar
a sua Cons ti tu i ção, mas a ge ra ção não tem o di re i to de su je i tar às suas leis
das ge ra ções fu tu ras e toda a he ran ça nas fun ções é ab sur da e ti râ ni ca.

Extra í do de CANECA, Jo a quim do Amor Di vi no e. Ensa i os Po lí ti cos. Con se lho Fe de ral da Cul -
tu ra, Rio de Ja ne i ro, 1976. Págs. 105-107.
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69.4 – MANIFESTO DE FREI CANECA (1824)

Algumas pessoas de patriotismo fogoso, sabendo ou conjeturando
com bons fundamentos, que a Câmara Mu nic i pal da cidade do
Recife se dispunha a jurar e fazer jurar o projeto de Constituição,

que o imperador impunha, reuniram-se na casa da mesma Câmara; e esta
ausente, a declaram deposta, e elegeram outra; tudo isto, se ilegalmente
feito, o fizeram todavia sem o menor barulho, e em serena tranqüilidade. 

Dis se mos se ile gal men te fe i ta; mas no es ta do de de sor ga ni za ção
so ci al, em que nos achá va mos, pela dis so lu ção da Assem bléia Cons ti tu in te,
su pos to o di ver so modo de con fec ci o nar-se a Cons ti tu i ção po lí ti ca do Bra sil,
modo novo e aves so do que tí nha mos pro cla ma do e ju ra do, e co nos co o im -
pe ra dor, no vi da de e mu dan ça a que não ade ría mos; que ha via aí de ri go -
ro sa men te ile gal, na que las de po si ção e ele i ção? Em tão ex tra or di ná ri as
cir cuns tân ci as toda a apli ca ção e cu i da do, todo o zelo e afa go dos es pí ri tos
exal ta dos e atô ni tos di ri gi am-se a pro cu rar e man ter o bem e dig ni da de
na ci o nal, a vi gi ar e de fen der a nos sa hon ra, in te li gên cia e di re i tos, à sal va ção
da pá tria, po de mos dizê-lo. Ha via boa fé, e a me lhor in ten ção. Nem se pode 
fu gir de re co nhe cer, que pos to a sal va ção da pá tria seja as mais das ve zes
um pre tex to para o des po tis mo ou a anar quia, não de i xa al gu mas ve zes o
em pre go des sa su pre ma lei de ser um ver da de i ro e sa u dá vel re cur so para a
boa con ser va ção e li ber da de so ci al. 

Mas a quem se deve imputar, em última análise, tais
ilegalidades, se de qualificarmos assim aquelas deposição e eleição não
cabe desdizer-nos? 

A nova Câ ma ra por edi ta is, que re pe ti dos fez afi xar, e por inu -
me rá ve is car tas, que di ri giu a to das as au to ri da des, em pre ga dos pú bli cos
de to das as clas ses, pro pri e tá ri os e pes so as no tá ve is do seu dis tri to, con vi -
dou-os a com pa re cer no dia, que mar cou, na casa da mes ma Câ ma ra, para



aí li vre men te da rem o seu voto so bre a exe cu ção do de cre to, que man da va
ju rar o pro je to de Cons ti tu i ção po lí ti ca, que ofe re ce ra o im pe ra dor; pois que
este mag no as sun to per ten cia a to dos re sol ver, e não a ela só, e me nos im por 
com o seu voto e con du ta aos ci da dãos do seu mu ni cí pio. Mu i tos dos con vi -
da dos por car tas de i xa ram de com pa re cer no dia apra za do, e pe los que
com pa re ce ram foi o ne gó cio dis cu ti do, e afi nal ven ceu-se, que se não de via
re ce ber nem ju rar o pro je to; pri me i ro por ser ili be ral, con trá rio à li ber da de,
in de pen dên cia e di re i tos do Bra sil, e apre sen ta do por quem não tem po der
para o dar; e se gun do por en vol ver o seu ju ra men to per jú rio ao ju ra men to
cí vi co, em que se pro me teu re co nhe cer e obe de cer à Assem bléia Cons ti -
tu in te e Le gis la ti va. Frei Jo a quim do Amor Di vi no Ca ne ca leu o seu voto, 
e este im pres so cor reu pe las mãos de to dos; ei-lo aqui: 

“Se nhor pre si den te, ten do eu re ce bi do a hon ra de ser con vi da do
por V. Exa. para, como mem bro do cor po li te rá rio des ta ci da de, dar o meu
voto so bre a ma té ria do de cre to de S.M.I. e C. de 11 de mar ço des te pre sen te 
ano, pelo qual o dito se nhor man da ju rar, como Cons ti tu i ção do Impé rio do 
Bra sil, o pro je to fe i to pelo Mi nis té rio e Con se lho de Esta do, apa re ci nes te
lu gar, não só para pro var a V. Exa. quanto pre zei o seu con vi te, mas tam -
bém para fa zer ver aos meus hon ra dos com pa tri o tas, que me não pou po a
co o pe rar com eles para o bem e fe li ci da de da pá tria, quan to per mi tem mi -
nha fraqueza e meu es ta do; e não te nho, nem pas sar por orá cu lo em uma
assembléia que com pre en de tan tas pes so as aci ma de mim em prin cí pi os
lumino sos e sen ti men tos li be ra is. Por tan to, me aba lan ço a ma ni fes tar as
minhas curtas e mes qui nhas idéi as na es pe ran ça de que dos sá bi os me re ce rei
cor reção, e dos que não se acham nes ta li nha, des cul pa e do ci li da de; digo
pois; que não se deve ado tar, nem ju rar como Cons ti tu i ção do Impé rio o
pro je to ofe re ci do para este fim. 

A cer te za, em que es tou, de fa lar en tre ci da dãos li vres, pa tri o tas
e co roá ve is da ver da de, é o sus ten tá cu lo da li ber da de e fra que za, com que
avan ço esta pro po si ção, que por mais es ca bro sa que pa re ça aos âni mos pre -
ju di ca dos, e idó la tras fa ná ti cos de an ti gos pre ju í zos, se fará ace i tá vel, se me
não en ga no, pe las ra zões, que de sen vol ve rei; e é a quan to as pi ro. 

Pa re cia-me, que se ria útil, para me lhor es ta be le cer o meu voto,
fa zer aqui uma li ge i ra ex po si ção das vi cis si tu des e mu dan ças po lí ti cas, por
que há pas sa do a nos sa pá tria, o Bra sil, des de que S. M. I. se dig nou fi car
co nos co até ago ra; mas res pe i tá ve is se nho res, lem bran do-me que tal vez a
jul gás se is su pér flua, por es tar des ao fato de tudo, a de i xei de mão e pas so
logo a tra tar da ma té ria. Fa la rei pri me i ra men te da qua li da de do pre sen te
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pro je to, quan to pos so al can çar, para ao de po is exa mi nar, se se deve ou não
ado tar. 

Uma Cons ti tu i ção não é ou tra co i sa, que a ata do pac to so ci al,
que fa zem en tre si os ho mens, quan do se ajun tam e as so ci am para vi ver em 
re u nião ou so ci e da de. Esta ata, por tan to, deve con ter a ma té ria, so bre que
se pac tu ou, apre sen tan do as re la ções, em que fi cam os que go ver nam, e os
go ver na dos, pois que sem go ver no não pode exis tir so ci e da de. Estas relações,
a que se dão os no mes de di re i tos e de ve res, de vem ser tais, que de fen dam
e sus ten tem a vida dos ci da dãos, a sua li ber da de, a sua pro pri e da de, e dirijam
todos os ne gó ci os so ci a is à con ser va ção, bem-estar e vida cô mo da dos sócios,
se gun do as cir cuns tân ci as de seu ca rá ter, seus cos tu mes, usos e qua li da de
do seu ter ri tó rio etc. Pro je to de Cons ti tu i ção é o ras cu nho des ta ata, que ainda
se há de ti rar a lim po, ou apon ta men tos das ma té ri as que hão de ser ven ti -
la das no pac to; ou, usan do de uma me tá fo ra, é o es bo ço na pin tu ra, isto é, a
pri me i ra de li ne a ção, nem per fi la da, nem aca ba da. Por tan to, o pro je to ofe re -
ci do por S. M. nada mais é do que o apon ta men to das ma té ri as, so bre que
S. M. vai a con tra tar co nos co. Ve ja mos, por tan to, se a ma té ria aí lembrada,
suas di vi sões e as re la ções des tas são com pa tí ve is com as nos sas cir cuns tâncias
de in de pen dên cia, li ber da de, in te gri da de do nos so ter ri tó rio, me lho ra -
men to mo ral e fí si co, e se gu ra feli ci da de. 

Sendo a nos sa pri me i ra e prin ci pal ques tão, em que te mos em -
pe nha do nos sos es for ços, brio e hon ra, a eman ci pa ção e in de pen dên cia de
Por tu gal, esta não se acha ga ran ti da no pro je to com aque la de ter mi na ção e
dig ni da de ne ces sá ria; por que pri me i ro no pro je to não se deter mi na po si ti -
va e ex clu si va men te o ter ri tó rio do Impé rio, como é de ra zão, e o tem fe i to 
sa bi a men te as cons ti tu i ções mais bem for ma das da Eu ro pa e Amé ri ca; e
com isto se de i xa uma fis ga, para se as pi rar à união com Por tu gal; o que
não só tra ba lham por con se guir os dés po tas da san ta ali an ça e o rei de Por -
tugal, como o ma ni fes tam os pe rió di cos mais apre ciá ve is da mes ma Europa
e as ne go ci a ções do mi nis té rio por tu guês com o do Rio de Ja ne i ro e cor res -
pon dên cia da que le rei com o nos so im pe ra dor, com o que S. M. tem dado
for tes in dí ci os de es tar des te acor do, não só pela dis so lu ção ar bi trá ria e des -
pó ti ca da so be ra na as sem bléia cons ti tu in te, e proi bi ção da ou tra que nos
ha via pro me ti do, mas tam bém, além de ou tras mu i tas co i sas, por que se
reti rou da ca pi tal do Impé rio para não so le ni zar o dia 3 de maio, ani ver sário
da ins ta la ção da as sem bléia, que por de cre to era dia de gran de gala; e no dia
13, dia dos anos do rei de Por tu gal, S. M. deu be i ja-mão no Paço e foi à ilha
das Enxa das, onde se acha vam as tro pas de Por tu gal, vin das de Mon tevidéu,
es tan do ar vo ra da com o ma i or es cân da lo a ban de i ra por tu gue sa; segun do
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por quan to ain da que no pri me i ro ar ti go se diga, que a na ção bra si le i ra não
admi te com ou tra qual quer laço al gum de união ou fe de ra ção, que se oponha
a sua in de pen dên cia, con tu do esta ex pres são é para ilu dir-nos; pois que o
exe cu ti vo, pela sua oi ta va atri bu i ção (Art. 102) pode ce der ou tro car o
território do Impé rio ou de pos ses sões, a que o Impé rio te nha di re i to, e
isto inde pen den te men te da as sem bléia ge ral; ter ce i ro por que ju ran do o im pe -
rador a in te gri da de e in di vi si bi li da de do Impé rio, não jura a sua in de pen -
dên cia. 

Ao de po is é este ju ra men to con tra di tó rio com esta oi ta va atri bu i -
ção, por que se S. M. jura a in di vi si bi li da de do Impé rio, como pode ce der ou 
tro car o seu ter ri tó rio? Só se isto se deve en ten der de ce der o ter ri tó rio do
Impé rio todo por in te i ro e pas sar-nos en tão a to dos, com suas fa mí li as e ha -
ve res, ou para os de ser tos da Tar tá ria, ou para os da Áfri ca, ou afi nal lá
para os Bo to cu dos, en tre gan do as nos sas ci da des e vi las ao que com ele
con tra tar. 

O art. 2º não pode ser mais pre ju di ci al à li ber da de po lí ti ca do
Bra sil; por que per mi tin do que as pro vín ci as atu a is so fram no vas sub di vi -
sões, as re duz a um Impé rio da Chi na, como já se lem brou e co nhe ceu igual 
ma qui a ve lis mo no pro je to dos Andra das o de pu tado Ba ra ta; en fra que ce as
pro vín ci as, in tro du zin do ri va li da des, au men tan do os in te res ses dos am bi -
ci o sos para me lhor po der sub ju gá-las umas por ou tras; e esta de su nião
tan to mais se ma ni fes ta pelo Art. 83, em que se pro í be aos con se lhos pro -
vin ci a is de po de rem pro por e de li be rar so bre pro je tos de qua is quer ajus tes
de umas para as ou tras pro vín ci as, o que nada me nos é, que es ta be le cer a
des li ga ção das pro vín ci as en tre si, e fa zê-las to das de pen den tes do go ver no
exe cu ti vo, e re du zir a mes ma na ção a di ver sas bor das de po vos des li ga dos
e in di fe ren tes en tre si, para me lhor po der em úl ti ma aná li se es ta be le cer-se o 
des po tis mo asiá ti co. 

O Po der Mo de ra dor de nova in ven ção ma qui a vé li ca é a cha ve
mes tra da opres são da na ção bra si le ira e o gar ro te mais for te da li ber da de
dos po vos. Por ele o im pe ra dor pode dis sol ver a Câ ma ra dos De pu ta dos,
que é a re pre sen tan te do povo, fi can do sem pre no gozo dos seus di re i tos o
Se na do, que é o re pre sen tan te dos apa ni gua dos do im pe ra dor. Esta
monstru o sa de si gual da de das duas Câ ma ras, além de se opor de fren te ao
sistema cons ti tu ci o nal, que se deve che gar o mais pos sí vel à igual da de ci vil, 
dá ao im pe ra dor, que já tem de sua par te o Se na do, o po der de mu dar a seu 
bel pra zer os de pu ta dos, que ele en ten der, que se opõem a seus in te res ses
pesso a is, e fa zer es co lher ou tros de sua fac ção, fi can do o povo in de fe so nos
aten ta dos do im pe ra dor con tra seus di re i tos, e re al men te es cra vos, de ba i xo
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po rém das for mas da lei, que é o cú mu lo da des gra ça como tudo ago ra
está su ce den do na Fran ça, cujo rei em de zem bro pas sa do dis sol veu a
Câma ra dos Depu ta dos, e man dan do-se ele ger ou tros, fo ram or dens do
Minis té rio para os de par ta men tos a fim de que os pre fe i tos fi zes sem ele ger
tais e tais pessoas para de pu ta dos, de cla ran do-se-lhes logo, que quan do o
gover no em pre gava a qual quer, era na es pe ran ça de que este mar cha rá por
onde lhe mos tras sem a es tra da. De ma is, eu não pos so con ce ber como é pos -
sí vel, que a Câ ma ra dos De pu ta dos pos sa dar mo ti vos para ser dissol vi da,
sem ja ma is po der dá-los a dos se na do res. A qua li da de de ser a dos de pu ta -
dos tem po rá ria, e vi ta lí cia a dos se na do res, não só é uma de si gual da de, que
se re fun de toda em aumen tar os in te res ses do im pe ra dor, como é o meio de
cri ar no Bra sil, que fe liz men te não a tem, a clas se da no bre za opres so ra dos
po vos; a qual só se tem aten di do na que les po vos, que fo ram cons ti tu í dos
depo is de já terem en tre si seus du ques, seus con des, seus mar que ses etc. E
este é o mesmo fim da atribu i ção un dé ci ma do Po der Exe cu ti vo, que na
mi nha opi nião é o bra ço esquer do do des po tis mo, sen do o di re i to o Mi nis té -
rio or ga ni za do da maneira que se vê no pro je to. 

Po dem os mi nis tros de Esta do pro por leis, (Art. 53) as sis tir a sua
dis cus são, vo tar sen do se na do res e de pu ta dos (Art. 54). Qual será a co i sa,
por tan to, que de i xa rão eles de con se guir na as sem bléia ge ral? Po dem ser
se na do res e de pu ta dos, (Art. 30) exer ci tan do am bos os em pre gos de se na -
do res e mi nis tros; e o mes mo se diz dos con se lhe i ros, (Art. 32) ao mes mo
tem po que o de pu ta do, sen do es co lhi do para mi nis tro, não pode con ser var
um ou tro em pre go; isto além de ser um es ta tu to sem o equi lí brio, que deve
de ha ver en tre os man da dos e o man dan te, é um ab sur do em po lí ti ca, que
aque les que fa zem ou in flu em na fa tu ra das leis se jam os mes mos que as
exe cu tem; e não se pode apre sen tar uma pro va mais au tên ti ca da fal ta de 
li ber da de do pro je to, do que esta. É por este mo ti vo, que diz o sá bio car de al 
Ma ury, que: “Todo o ci da dão que sabe cal cu lar as con se qüên ci as dos prin -
cí pi os po lí ti cos, deve ab ju rar uma pá tria em que aque les que fa zem as leis,
são ma gis tra dos, e onde os re pre sen tan tes do povo que têm fi xa do a le gis la -
ção, pre ten dem in flu ir na ad mi nis tra ção da jus ti ça.” 

A sus pen são da san ção im pe ri al a qual quer lei for ma da pela
Assem bléia Ge ral por duas le gis la tu ras (Art. 65) é in te i ra men te ru i no sa à
fe li ci da de da na ção, que pode mu i to bem de pen der de uma lei, que não
deva ad mi tir uma di la ção pelo me nos de oito anos, mu i to prin ci pal men te
quan do ve mos, que para pas sar a lei como san ci o na da, pela di la ção do tem po, 
é in dis pen sa vel men te ne ces sá rio que as duas le gis la tu ras se guin tes in sis tam 
a eito so bre a mes ma lei (Art. 65). 
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A oi ta va atri bu i ção do Po der Exe cu ti vo, que é de fa zer tra ta dos
de ali an ça de fen si va e ofen si va, le van do-os de po is de con clu í dos ao co nhe -
ci men to da Assem bléia Ge ral, é de mu i to pe ri go para a na ção, pois que ela
não in ter fe re com o seu co nhe ci men to e con sen ti men to em ne gó cio que tan ta
im por tân cia, mu i to prin ci pal men te quan do se vê, que o mes mo exe cu ti vo
jul ga ne ces sá ria a apro va ção pré via da Assem bléia Ge ral para exe cu ção dos
bre ves, le tras pon ti fí ci as, de cre tos e con cí li os, quan do en vol ve rem dis po si ção
ge ral (Art. 14). 

A atri bu i ção pri va ti va do exe cu ti vo de em pre gar, como bem lhe 
pa re cer con ve ni en te à se gu ran ça e defesa do Impé rio, a for ça ar ma da de
mar e ter ra (art. 148), é a co roa do despotis mo e a fon te ca u dal da opres são
da na ção, e o meio de que se va le ram to dos os dés po tas para es cra vi zar a
Ásia e Eu ro pa, como nos con ta a his tó ria an ti ga e mo der na. 

Pe los Arts. 55, 56, 57, 58 e 59, a Câ ma ra dos De pu ta dos está qua se
es cra va da dos se na do res, e o re mé dio que se apli ca, no caso de dis cór dia,
me pa re ce pa li a ti vo, obs cu ro e im pra ti cá vel. 

Os con se lhos das pro vín ci as são uns me ros fan tas mas para ilu dir 
os po vos; por que de ven do le var suas de ci sões à Assem bléia Ge ral e ao exe -
cu ti vo con jun ta men te, isto bem ne nhum pode pro du zir às pro vín ci as; pois
que o ar ran jo, atri bu i ções e ma ne jo da Assem bléia Ge ral faz tudo em úl ti mo 
re sul ta do de pen der da von ta de e ar bí trio do impe ra dor que ar te i ra men te
avo ca tudo a si, e de tudo dis põe a seu con ten to e pode opri mir a na ção do
modo mais pre ju di ci al, de ba i xo da for ma da lei. De po is, tira-se aos con se lhos 
o po der de pro je tar so bre a exe cu ção das leis, atri bu in do esta, que pa re ce de 
suma ne ces si da de ao con se lho; pois que este mais que ne nhum ou tro, deve
de es tar ao fato das cir cuns tân ci as do tem po, lu gar, etc., da sua pro vín cia,
co nhe ci men tos in dis pen sá ve is para a cô mo da e fru tu o sa apli ca ção das leis. 

Estas são as co i sas ma i o res, que mi nha fra que za pode des co brir
no pro je to em ques tão, e que eu jul go de sumo pe ri go para a in de pen dên cia 
do Impé rio, sua in te gri da de, sus ten ta ção da li ber da de dos po vos e con ser -
va ção sa gra da da sua pro pri e da de; e es tas mes mas co i sas as ex pus su ma ri a -
men te, ou le ve men te to ca das, por não ad mi tir a pre sen te con fe rên cia dis cur -
sos ex ten sos. Tal vez eu nes tas mes mas me en ga ne, e não te nha idéi as exa tas,
nem sa i ba com bi ná-las e con ce der-lhes a ne ces sá ria re la ção, que há en tre si,
por cujo mo ti vo me pa re ça mau, opres sor e con tra di tó rio o pro je to; mas no
en tan to é o que por ora en ten do, e sen do cha ma do para dar o meu voto, hei 
de vo tar não pe las idéi as que os ou tros têm, sim pe las mi nhas; por tan to
digo, que pelo que é em si esta peça de po lí ti ca, es tes ras cu nhos de Cons ti -
tu i ção não se deve ad mi tir. 
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Ago ra di rei o mes mo por ou tro prin cí pio, a sa ber, pela fon te de
que ma nou. É prin cí pio co nhe ci do pe las lu zes do pre sen te sé cu lo, e até con -
fes sa do por S. M., que a so be ra nia, isto é, aque le po der, so bre o qual não há
ou tro, re si de na na ção es sen ci al men te; e des te prin cí pio nas ce como pri má ria
con se qüên cia, que a mes ma na ção é quem se cons ti tui, isto é, quem es co lhe
a for ma do go ver no, quem dis tri bui esta suma au to ri da de nas par tes, que
bem lhe pa re ce, e com as re la ções; que jul ga mais ade qua das ao seu au men -
to, se gu ran ça da sua li ber da de po lí ti ca e sua fe li ci da de; logo é sem ques -
tão, que a mes ma na ção, ou pes soa de sua co mis são, é quem deve es bo çar
a sua Cons ti tu i ção, pu ri fi cá-la das im per fe i ções e afi nal cons ti tui-la; por tan -
to como S. M. I. não é na ção, não tem so be ra nia, nem co mis são da na ção
bra si le i ra para ar ran jar es bo ços de Cons ti tu i ção e apre sen tá-los, não vem
este pro je to de fon te le gí ti ma, e por isso se deve re je i tar por ex ce ção de in -
com pe tên cia. Mu i to prin ci pal men te quan do ve mos, que es ta va a re pre sen -
ta ção na ci o nal usan do da sua so be ra nia em cons ti tu ir a na ção, e S. M. pelo
mais ex tra or di ná rio des po tis mo e de uma ma ne i ra a mais hos til dis sol veu a
so be ra na as sem bléia e se ar ro gou o di re i to de pro je tar cons ti tu i ções. 

Re fli to, que só a ação de es co lher por si a ma té ria do pac to so ci al, 
e dá-lo, como faz S. M., é um ato da so be ra nia, que ele não tem. Isto é uma
con se qüên cia ime di a ta da so be ra nia da na ção, como pode ocor rer a qual -
quer que pen sar por al guns mi nu tos nes te ne gó cio; mas se fos sem pre ci sos
ar gu men tos ex ter nos, além de ou tros mu i tos, que por abre vi ar eu calo, bas ta
lem brar o au tor das re fle xões con tra os re da to res do in ves ti ga dor por tu guês 
da Ingla ter ra, o qual pro va for te e jus ta men te, que as cor tes de La me go, e
ou tras de Por tu gal nun ca ti ve ram o Po der Le gis la ti vo, como as Câ ma ras
dos Pa res e Co muns da Ingla ter ra, por que os reis de Por tu gal fo ram os que
nas cor tes pro pu se ram a ma té ria das or de na ções e das leis. Em se gun do lu gar, 
que em S. M. não há atri bu i ção al gu ma, don de se pos sa de du zir o po der de
nos dar Cons ti tu i ção e man dá-la ju rar, por quan to o tí tu lo de im pe ra dor,
com que o Bra sil ex tem po ra ne a men te o con de co rou, não foi mais que uma
de cla ra ção an te ci pa da de que ele se ria o che fe do Po der Exe cu ti vo no sis te ma
cons ti tu ci o nal, que pro cla ma mos, com um cer to po der pro vi só rio, que se fa zia 
in dis pen sá vel para pre pa rar a na ção para o efe i to de se cons ti tu ir como
mes mo S. M. con fes sou no dia 3 de maio da aber tu ra da Assem bléia so be ra na, 
o qual po der pro vi só rio ces sou com a aber tu ra da as sem bléia, e as atri bu i ções
que ele te ria, ain da ha vi am de ser de cla ra das pela mes ma as sem bléia; é por
isso que S. M a dis sol veu: as suas atri bu i ções são tudo aqui lo, que lhe ad qui -
rem as suas ar mas, e lhe ce de rem a fra que za e medo dos po vos. 
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S. M. está tão per su a di do, que a úni ca atri bu i ção, que tem so bre
os po vos, é esta do po der da for ça, a que cha mam ou tros a úl ti ma ra zão dos 
es ta dos, que nos man da ju rar o pro je to com um blo que io à vis ta, fa zen do-nos
to das as hos ti li da des; por cujo mo ti vo não se deve ado tar nem ju rar se me -
lhan te es bo ço de Cons ti tu i ção, pois o ju ra men to para li gar em cons ciên ci as,
e pro du zir seu efe i to, é in dis pen sa vel men te ne ces sá rio ser dado em ple na
li ber da de, e sem a me nor co a ção; e nin guém ja ma is obrou li vre men te obri -
ga do da fome, e com bo cas de fogo aos pe i tos. 

Ain da que, ilus tres se nho res, para se es ta be le cer uma ver da de,
não se faça mis ter mul ti dão de pro vas, con tu do há oca siões, em que ela
deve ser en ca ra da por to dos os la dos, mu i to prin ci pal men te quan do é de
tan ta mon ta como esta, e pode pro du zir con se qüên ci as fu nes tís si mas; e
além dis to, cor rem im pres sos se du to res, que se es for çam em sus ten tar o
erro, ador nan do-o com as ga las em pres ta das da ver da de e da jus ti ça. Por tan to, 
ain da vos lem bro, que este ju ra men to vos con du zi ria a um hor ro ro so per jú rio,
que vos tor na rá de tes tá ve is à face dos ho mens.

Vós, se nho res, no dia 17 de ou tu bro de 1822, na igre ja ma triz do 
Sa cra men to, dis ses tes - Nós ju ra mos pe ran te Deus, seus sa cer do tes e al ta res,
ade são à ca u sa ge ral do Bra sil, e seu sis te ma atu al, de ba i xo dos aus pí ci os do 
sr. Pe dro, prín ci pe re gen te cons ti tu ci o nal, e de fen sor per pé tuo do Bra sil, a
quem obe de ce mos; e as sim ju ra mos re co nhe cer e obe de cer as cor tes bra si -
li a nas cons ti tu in tes e le gis la ti vas, e de fen der a nos sa pá tria, li ber da de e
di re i tos até ven cer ou mor rer.

Como ago ra po de re is ju rar uma car ta cons ti tu ci o nal que não foi
dada pela so be ra nia da na ção, que vos de gra da da so ci e da de de um povo
li vre e bri o so para um va lon go de es cra vos e cur ral de bes tas de car ga? Um 
pro je to, que des trói a vos sa ca te go ria no meio das na ções li vres do orbe?
Se ria in jus ta a ma té ria do pri me i ro ju ra men to para não vos li gar? Ou es ta re is
ago ra lou cos re ma ta dos? Ou ha ve rá po der, que, dis pen san do-vos do pri me i ro
ju ra men to, pos sa de vós exi gir o se gun do? Onde está vos sa mo ral, vos sos
cos tu mes, vos sa re li gião? Se tal des gra ça su ce des se, como olha ri am para
nós os ou tros po vos nos sos con ter râ ne os e ex ter nos? Quem que re rá con tra tar 
com um povo tão imo ral e tão sem res pe i to aos la ços mais sa gra dos da so ci e -
da de, e tão sem aca ta men to para a re li gião de que faz gló ria? 

Te nho ou vi do a al gu mas pes so as, que se pode ju rar o pro je to, à
ex ce ção da que les ar ti gos, que ofen dam os nos sos in te res ses. Isto ou é uma
ve lha ca ria, para por este je i to ma nho so nos lan ça rem os fer ros do ca ti ve i ro;
ou uma ig no rân cia pu e ril, que me re ce com pa i xão. Por que ha ven do-se
de mons tra do que este ar te fa to po lí ti co é um sis te ma de opres são; que os
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prin ci pa is anéis des ta ca de ia, são in te i ra men te des tru i do res da nos sa in de -
pen dên cia, da in te gri da de do Bra sil, li ber da de po lí ti ca e ci vil, tem-se fe i to
ver que o sis te ma é mau, opres sor e ru i no so, e por tan to inad mis sí vel, bem
que ha jam al guns elos in ter mé di os, que se jam bons, como se vêm al guns
nas dis po si ções ge ra is. De po is dis to, es pe ra-se, que o impe ra dor, que teve a
va len tia de dis sol ver a Assem bléia Cons ti tu in te com o ma i or es cân da lo da
ra zão, da jus ti ça e da cons ti tu ci o na li da de ju ra da; que se ar ro gou a mons tru o sa
atri bu i ção de dar Cons ti tu i ção a quem não de via dar, se aba i xe a re for mar o 
seu pro je to por re pre sen ta ção da que les, que ele jul ga com o de ver de lhe
obe de cer ce ga men te. 

Se esta re fle xão não vos con ven ce de que o ofe re ci men to do
pro je to às Câ ma ras para ser dis cu ti do era ilu só rio, e sem o sin ce ro de se jo de 
o re for mar con for me as ano ta ções dos po vos, eu me lem bro, se nho res, que
a ca pi tal da Ba hia de po is de tan tos sa cri fí ci os de sua hon ra e dig ni da de,
de po is de tan to ser vi lis mo, não me re ceu a re for ma de dois úni cos ar ti gos
que re que re ram, e ti ve ram do mi nis tro do Impé rio a se guin te res pos ta: – 

“É con quan to de se jas se S.M.I. po der res pon der já a esta re pre -
sen ta ção, man da pela se cre ta ria de Esta do dos ne gó ci os do Impé rio par ti cu lar
à so bre di ta Câ ma ra, que re que ren do to das as ou tras, se jure o pro je to sem
res tri ção, não é pos sí vel por ora fa zer nele mu dan ça al gu ma, não ha ven do
in con ve ni en te em que se re me tam es sas ob ser va ções, para quan do se fi zer
a re vi são mar ca da no mes mo pro je to”. (Cart. de 11 de mar ço de 1822). 

É por to das es tas ra zões, que eu sou de voto, que se não ado te e
mu i to me nos jure o pro je to de que se tra ta, por ser in te i ra men te mau, pois
não ga ran te a in de pen dên cia do Bra sil, ame a ça a sua in te gri da de, opri me a
li ber da de dos po vos, ata ca a so be ra nia da na ção, e nos ar ras ta ao ma i or dos
cri mes con tra a di vin da de, qual o per jú rio, e nos é apre sen ta do da ma ne i ra
mais co a ti va e ti râ ni ca.

Frei Jo a quim do Amor Di vi no Ca ne ca
Len te de Ge o me tria.

Extra í do de CANECA, Jo a quim do Amor Di vi no e. Obras po lí ti cas e li te rá ri as. Tomo I, 1ª ed., Re ci fe, 
Ti po gra fia Mer can til, 1875. Págs. 39-47.
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69.5 – PARTICIPAÇÃO AO PRESIDENTE DE PERNAMBUCO 
SOBRE PROVIDÊNCIAS PARA A DEFESA DA PROVÍNCIA –
PORTARIA DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS DO IMPÉRIO

(11 JUNHO 1824)

PORTARIA

Tentando novamente Por tu gal dirigir con tra este Império forças que
se dizem prontas a sair daquele reino, e achando-se S.M. Im pe rial,
além de absorvido na penosa consideração de importantíssimos

negócios internos, limitado a dispor unicamente dos recursos desta província
(referia-se à do Rio de Ja neiro), com que tem organizado um exército para a
defesa da cap i tal (cidade do Rio de Ja neiro) e uma esquadra, hoje forte, mas 
que se não pode dividir pelo litoral do Império, manda o mesmo augusto
senhor, pela Secretaria de Estado dos Negócios do Império, participar ao
pres i dente da Província de Pernambuco que é indispensável que, no caso
de ataques, cada província se valha dos próprios recursos, até que seja
daqui oportunamente socorrida, cumprindo empregar, com eficácia e
inteligência, todos os meios de defesa para abortar os desígnios dos
invasores, devendo todos se reunirem e cooperarem juntos, ainda à custa dos
mais duros sacrifícios, para o destroço e expulsão do inimigo e de que
depende a salvação da pátria, o que tudo S.M. confia que será pelo mesmo
pres i dente igualmente desempenhado.

Extraído de CÂMARA, J. E. Torres. Primeiro Centenário da Revolução de 1824. Fortaleza,
Tipografia Gadelha, 1924, pp. 312-3. (Extração do tomo es pe cial da Revista do Instituto Histórico
do Ceará).
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69.6 – MANIFESTO DA PROCLAMAÇÃO DA 
CONFEDERAÇÃO DO EQUADOR 

(2 JULHO 1824)

Bra si le i ros, a sal va ção da hon ra da pá tria, e da li ber da de, a de fe sa de 
nos sos im pres cri tí ve is e ina li e ná ve is di re i tos de so be ra nia, ins tam, 
ur gem e im pe ri o sa men te co man dam que com la ços da mais fra ter na 

e es tri ta união, nos pres te mos re cí pro cos au xí li os para nos sa co mum de fe sa. 
É ina to no co ra ção do ho mem o de se jo de ser fe liz, e este de se jo,

como prin cí pio de toda a so ci a bi li da de, é be bi do na na tu re za e na ra zão,
que são imu tá ve is; para pre en chê-lo é in dis pen sá vel um go ver no que, dan do
ex pan são e co or de nan do to dos os seus re cur sos, ele ve os as so ci a dos àque le
grau de pros pe ri da de e gran de za que lhe es ti ver des ti na do nos pla nos da
pro vi dên cia, sem pre dis pos ta em fa vor da hu ma ni da de. Re co nhe cen do es tas
ver da des eter nas, ado ta mos o sis te ma de go ver no mo nár qui co re pre sen ta ti vo 
e co me ça mos nos sa re ge ne ra ção po lí ti ca pela so li ci tu de de uma so be ra na
Assem bléia Cons ti tu in te de nos sa es co lha e con fi an ça.

An tes que se verificassem nossos votos e desejos fomos
surpreendidos com a extemporânea aclamação do imperador; subscrevemos
a ela tácita, ou expressamente, na persuasão de que isso era conducente a 
nossos fins, porque envolvia em seus princípios a condição de bem-servir à
nação. 

Re u niu-se a so be ra na as sem bléia, e quan do nos pa re cia que
ha vía mos en tra do no gozo de nos sos ina u fe rí ve is di re i tos, e ape nas ti nha
ela dado prin cí pio à or ga ni za ção de nos so pac to so ci al, vi mos que o Impe -
ra dor, pos ter gan do os mais so le nes ju ra men tos, e os mes mos prin cí pi os que 
lhe de ram nas ci men to po lí ti co, au to ri da de e for ça, in sul tou ca lu ni o sa men te
o res pe i tá vel cor po que re pre sen ta va a nova so be ra nia, e de sem ba i nhan do a 
ho mi ci da es pa da de um só gol pe fez em pe da ços aque le so be ra no cor po e
di la ce rou seus mem bros! 



Não é pre ci so, bra si le i ros, nes te mo men to fa zer a enu me ra ção
dos ne fan dos pro ce di men tos do im pe ra dor, nem das des gra ças que acar re -
ta mos so bre nos sas ca be ças por ha ver mos es co lhi do, en ga na dos, ou pre o cu -
pa dos, tal sis te ma de go ver no e tal che fe do po der exe cu ti vo! Vós to dos, e
todo o mun do que os têm ob ser va do, os co nhe cem e enu me ram; po rém,
conquan to esti ves sem pre ve ni dos na ex pec ta ti va de ma les, nun ca a nin guém
po dia passar pela idéia, tal vez como pos si bi li da de que, o im pe ra dor ha via
tra ir-nos, e aban do nar-nos ao ca pri cho de nos sos san gren tos e im pla cá ve is 
ini mi gos lu si ta nos, no mo men to em que teve no tí cia de es tar fa zen do-se
à vela a expe di ção in va so ra! E é crí vel que não fos se pre pa ra da de acor do
com ele? É pos sí vel, mas não pro vá vel. 

Na por ta ria, que aba i xo trans cre vo, ten des, ó bra si le i ros, uma
pro va in de lé vel de quan to de ve mos ao per pé tuo de fen sor do Bra sil, e que
ja ma is ou sa mos pen sar! Nela ve re is ní mio te mor de re a ções in ter nas (efe i tos
da cons ciên cia do mal que tem obra do), ver go nho sa con fis são de fra que za
em re cur sos pe cu niá ri os, exér ci to e es qua dra; e al fim di zer “É in dis pen sá vel 
que cada pro vín cia se va lha dos pró pri os re cur sos no caso de ata que!”
Acre di tá-lo-eis vin dou ros! Não tem re cur sos uma ca pi tal que é o em pó rio
e re cep tá cu lo de qua se to das as ren das de oito pro vín ci as, que de to das as
ou tras tem ti ra do quan to tem po di do em di nhe i ro, efe i tos e cons tru ções na va is;
e há de ter re cur so cada uma pro vín cia iso la da? 

Bra silei ros! sal ta aos olhos a ne gra per fí dia, são pa ten tes os
reiterados per ju ros do im pe ra dor, e está co nhe ci da nos sa ilu são ou engano
em ado tar mos um sis te ma de go ver no de fe i tu o so em sua ori gem, e mais
de fe i tu o so em suas par tes com po nen tes. As cons ti tu i ções, as leis e to das
as ins ti tu i ções hu ma nas são fe i tas para os po vos e não os po vos para elas. 
Eia, pois, bra si le i ros, tra te mos de constituir-nos de um modo aná logo às lu zes 
do sé cu lo em que vi ve mos; o sis te ma ame ri ca no deve ser idên ti co;
despre ze mos ins ti tu i ções oli gár qui cas, só ca bi das na en car ne ci da Europa. 

Os per nam bu ca nos, já acos tu ma dos a ven cer os vân da los, não
te mem suas bra va tas; doze mil ba i o ne tas ma ne ja das por ou tros tan tos ci da -
dãos sol da dos de pri me i ra e se gun da li nha for mam hoje uma mu ra lha inex -
pug ná vel; em bre ve te re mos for ças na va is, e al gu mas em pou cos dias. 

Se gui, ó bra si le i ros, o exem plo dos bra vos ha bi tan tes da zona
tór ri da, vos sos ir mãos, vos sos ami gos, vos sos com pa tri o tas; imi tai os va len tes
de seis pro vín ci as do nor te que vão es ta be le cer seu go ver no de ba i xo do
me lhor de to dos os sis te mas - re pre sen ta ti vo -; um cen tro em lu gar es co lhi do
pe los vo tos dos nos sos re pre sen tan tes dará vi ta li da de e mo vi men to a todo
nos so gran de cor po so ci al. Cada Esta do terá seu res pec ti vo cen tro, e cada
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um des tes cen tros, for man do um anel da gran de ca de ia, nos tor na rá in ven -
cí ve is. 

Bra si le i ros! Pe que nas con si de ra ções só de vem es tor var pe que nas 
al mas; o mo men to é este, sal ve mos a hon ra, a pá tria e a li ber da de, sol tan do
o gri to fes ti vo - Viva a Con fe de ra ção do Equa dor! 

Ma nu el de Car va lho Pais de Andra de, Pre si den te. 

Extra í do de BRAN DÃO, Ulis ses de Car va lho. Con fe de ra ção do Equa dor. Go ver no de Per nam bu -
co, 1924. Págs. 205-207.
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69.7 – PROCLAMAÇÕES DO PRESIDENTE DA
CONFEDERAÇÃO DO EQUADOR

(2 JULHO 1824)

Ha bi tan tes das pro vín ci as do nor te do Bra sil! A pro vi dên cia que
vela cons tan te men te so bre a nos sa fe li ci da de, con ti nua a en ca -
mi nhar tudo para que mais fa cil men te pos sa mos con se gui-la.

Não sa tis fe i to S. M. I. e C. de ter des pó ti ca e atre vi da men te dis sol vi do a
so be ra na Assem bléia Cons ti tu in te e Le gis la ti va do Bra sil; de ter ata ca do
des ta sor te a so be ra nia na ci o nal em as au gus tas pes so as de seus re pre sen -
tan tes, pro cu ran do as sim di vi dir-nos, e ani man do o rei de Por tu gal para vir 
ata car os nos sos la res; de po is de nos ha ver ex pos to a uma guer ra in jus ta e
iní qua, bem que es te ja mos cer tos da vi tó ria, ago ra, bra si le i ros! Quem tal
pen sa ra! Ago ra que nos vê ex pos tos às ba i o ne tas e ca nhões por tu gue ses,
S. M. I. e C. man da re u nir to das as suas for ças à ca pi tal a fim de de fen der
so men te a sua pes soa e de sam pa ra aque les mes mos, que o ele va ram ao tro no,
e que lhe pu se ram na ca be ça a Co roa im pe ri al. Bra si le i ros! O Impe ra dor
de sam pa rou-nos; e que nos res ta ago ra? Una mo-nos para sal va ção nos sa;
es ta be le ça mos um go ver no su pre mo ver da de i ra men te cons ti tu ci o nal, que
se en car re gue da nos sa mú tua de fe sa e sal va ção! Bra si le i ros! Una mo-nos, e
se re mos in ven cí ve is. 

Palá cio do go ver no de Per nam bu co, 2 de ju lho de 1824. 

 Ma nu el de Car va lho Pais de Andra de. Pre si den te. 

II

Per nam bu ca nos, ami gos e pa trí ci os! Se gun da vez apa re cem nos
nos sos ma res os in fa mes sa té li tes de um prín ci pe per ju ro e pér fi do para
ca u sar-nos hos ti li da des, e to dos os es tra gos da guer ra, e re du zir a pá tria
dos Vi e i ras e dos Dias, ou a um va lon go de cho ro sos es cra vos, ou à las ti mo sa 
de so la ção de Je ru sa lém ar ra sa da por Tito. E quem de sa fi ou os ce le ra dos
para tan ta ini qüi da de? A nos sa re li gião, a nos sa vir tu de e a nos sa gló ria. O



que rer mos ob ser var exa ta men te aque les so le nes ju ra men tos, que à face dos
sa gra dos al ta res, e na pre sen ça do Deus vivo, de mos de ser um povo in de -
pen den te, e um povo li vre; o não que rer mos pas sar à pos te ri da de com o in -
de lé vel fer re te de es cra vos, co ber tos de ig no mí nia e cre do res da exe cra ção
de nos sos fi lhos e seus des cen den tes; o que rer mos en cher en tre as na ções
li vres do uni ver so aque le lu gar, e exal ta ção para que nos ta lhou a pro vi dên -
cia. Eis o nos so cri me, eis a ca u sa da nos sa per se gui ção! Aca bam es tes mal -
va dos de es pa lhar en tre vós pro cla mas in fer na is, re che a dos de men ti ras, de
se du ções e ame a ças. Abri os olhos; re co nhe cei sua má-fé, seus em bus tes;
des pre zai suas es tú pi das bra va tas e qui cho ta das. Lem brai-vos que eles vêm 
sus ten tar a fer ro e a fogo a ca u sa da ini qüi da de; as in jus tas pre ten sões de
um prín ci pe, que de ven do à mag na ni mi da de ge ne ro sa da na ção bra si le i ra o 
ser e a exis tên cia po lí ti ca, lhe cor res pon deu com o hor ro ro so aten ta do de
dis sol ver o au gus to Con gres so re pre sen tan te da vos sa so be ra nia, pi san do
com pé atre vi do e sa crí le go o vos so po der e mag ni tu de; a am bi ção de um
hi pó cri ta, que com o per ver so fim de re du zir-vos ao mais odi o so ser vi lis mo,
tem re pre sen ta do no te a tro po lí ti co as far sas de re pu bli ca no, de cons ti tu ci o -
nal, apa re cen do no úl ti mo ato um ab so lu to, um dés po ta e um ti ra no; a in fi -
de li da de de um man ce bo, que ha ven do ju ra do em toda so le ni da de a so be -
ra nia do Bra sil, e re ce ber a Cons ti tu i ção, que este lhe des se, por seus re pre -
sen tan tes, não se co rou de per ju rar, sem te mer a Deus, nem res pe i tar os
ho mens; a in sa ci a bi li da de de um am bi ci o so, que para fir mar no país da
li ber da de um tro no oto ma no, não tem pou pa do os me i os da in tri ga, da de su -
nião e da guer ra ci vil, e tem fe i to ir mãos amo rá ve is aca ba rem seus pre ci o -
sos dias nas ba i o ne tas de seus pró pri os ir mãos; a fe ro ci da de de uma alma
con tra quem ain da está cla man do vin gan ça ao céu, o san gue ino cen te der -
ra ma do na casa do co mér cio do Rio de Ja ne i ro, e que por esta fe re za ina ta
pre ten de re i nar so bre as ru í nas da nos sa cara pá tria, so bre mon tões de
ca dá ve res da que les, que pi sam so bre os os sos dos com pa nhe i ros de Nas -
sau. Este o pro pó si to, este o fim des tas fú ri as, que nos afron tam e nos ame a -
çam. Não os te ma is, pois; a ini qüi da de da sua ca u sa é o vul cão de sua mes -
ma ru í na; o ce le ra do sem pre se abis ma na cova que abriu. Deus só pro te ge
a jus ti ça e a ino cên cia; es tas es tão da nos sa par te. Não es mo re ça is, não es ta is 
so zi nhos em cam po; a ca u sa, por que pug na mos, é a ca u sa de Per nam bu co,
da Pa ra í ba, do Rio Gran de, do Ce a rá, do Ma ra nhão, do Pará, do Pi a uí e do
Mes mo sul do Bra sil. Con tra um po der tão for mi dá vel o que pode fa zer um
pu nha do de es cra vos? O va lor sem pre nas ceu da jus ti ça e da ra zão. Estes
pou cos e mi se rá ve is sol da dos, que vêm a bor do da que las em bar ca ções,
nem va lem mais do que aque les de quem há pou co aca ba mos de mo far e
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des pre zar, nem nós va le mos me nos. Te mos ao sul da nos sa pro vín cia tro -
pas aguer ri das, que têm des tro ça do e obri ga do à ver go nho sa fu gi da os
es cra vos do ti ra no; aí avan çam de Ca ru a ru, Be zer ros, Ga ra nhuns, Por te i ras, 
S. Antão, dois mil de fen so res da li ber da de, e da pá tria, que fa zem os ser vis
de sa pa re ce rem, como o pó di an te dos ven tos; ai mar cham em nos so au xí lio
as ve te ra nas e aguer ri das fa lan ges do ge ne ral Fil gue i ras, con quis ta dor, do
Ma ra nhão e do Pi a uí; tal vez não se pas sem mu i tos dias, que es tes in tré pi -
dos guer re i ros não se jam co nos co a di vi di rem os tra ba lhos da cam pa nha e
os lou ros da vi tó ria. 

Eia, per nam bu ca nos, co ra gem, cons tân cia, so fri men to! 
Não há co i sa tão gran de, nem tão glo ri o sa, como a de fe sa da li ber -

da de. Por ela de ve mos tudo ar ris car, ela nos me re ce o sa cri fí cio do bem
mais pre ci o so. A fe li ci da de que hoje go zam os nos sos vi zi nhos do nor te, e o 
sul des te novo mun do, não foi com pra da, se não a pre ço das pro pri e da des,
de imen sas ri que zas, de san gue e das vi das. Estes mes mos sa cri fí ci os es tão
ago ra fa zen do com a mais ex ten sa li ber da de os sá bi os gre gos, con tra os dés -
po tas da Tur quia. Vós não sois me nos va lo ro sos do que eles; não se ja is
me nos aman tes do que eles da gló ria e da imor ta li da de. Às ar mas, per nam -
bu ca nos! Às ar mas! Viva a gran de na ção bra si le i ra, in de pen den te e li be ral!
Viva a Con fe de ra ção do Equa dor! Viva o va len te povo per nam bu ca no! 

Ma nu el de Car va lho Pais de Andra de, Pre si den te. 

III

“Bra si le i ros do nor te! Pe dro de Alcân ta ra, fi lho de D. João VI, rei
de Por tu gal, a quem vós por uma es tú pi da con des cen dên cia com os bra si leiros 
do sul aclamastes vos so im pe ra dor, quer des ca ra da men te es cra vi zar-nos.
Que de sa fo ra do atre vi men to de um eu ro peu no Brasil! Aca so pen sa rá esse
es tran ge i ro in gra to e sem cos tu mes, que tem al gum jus à Co roa e ce tro,
que in dig na men te em pu nha, por des cen der da casa de Bra gan ça na Europa,
de quem já so mos in de pen den tes de fato e de di re i to? Não há de lí rio igual. 

Bra si le i ros do Nor te! Qu an do os vos sos ir mãos do Sul acla ma -
ram esse eu ro peu por seu Impe ra dor, foi com a cláu su la ex pres sa de im pe -
rar so bre um povo li vre de quem ele in te i ra men te se in ti tu lou com pre ce -
dên cia seu per pé tuo de fen sor. Foi nes ta hi pó te se, que vós se guis tes tam bém 
os mes mos pas sos. Como, pois, este Itú bir de, fal tan do à prin ci pal con di ção
do con tra to so ci al, per ju ran do pe ran te Deus e a na ção, e des tru in do a so be -
ra nia do Bra sil com mão ar ma da, ain da se atre ve a man dar como im pe ran te?
Ah! mal va do!… Se os pa pal vos do Sul, ge la dos pelo frio do tró pi co, não
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têm va lor para te pu nir num ca da fal so; se ace i tam da tua mão, como gra ça
de um nume, o vil pro je to de Cons ti tu i ção, que de ve ri am re pu tar como um
novo in sul to, de po is da dis so lu ção do Con gres so; se fi nal men te que rem ser
teus es cra vos, eu nu cos ou bes tas da tua sege, de sen ga na-te, sul tão, que no
sul fi ca rá cir cuns cri to o teu Impé rio. 

Entre tan to vós, oh bra si le i ros do nor te, ha bi tan tes do Equa dor,
gen te aque ci da pe los ra i os per pen di cu la res do sol, vós, em cu jos co ra ções arde 
o fogo da pura li ber da de, não so fra is por mais tem po esse réu de lesa-na ção,
de quem só ten des re ce bi do mal e ne nhum bem; de sis ti do pac to de obe de cer a 
quem tem vi o la do o mes mo pac to; sus ten tai vos sos di re i tos; de fen dei vos sa
hon ra; e os ten tai o vos so brio, gri tan do im pá vi do re so lu ta men te: não que re -
mos um im pe ra dor cri mi no so, sem fé nem pa la vra; po de mos pas sar sem ele!
Viva a Con fe de ra ção do Equa dor! Viva a Cons ti tu i ção que nos deve re ger!
Viva o go ver no su pre mo, que há de nas cer de nós mes mos! 

Manuel de Carvalho Pais de Andrade, Presidente.

 IV

Ha bi tan tes da Ba hia! Que vos pa re ce o nos so De fen sor Per pé tuo? 
Man dou-nos emis sá ri os: pro me teu fi tas, con fir ma ção de pa ten tes e em pre -
gos pin gues; man dou-nos um blo que io para por em ação as mo las to das da
in tri ga, sua for ça úni ca: pro i bir-nos os gê ne ros de pri me i ra ne ces si da de;
se guiu em tudo o hor rí vel sis te ma de Ma qui a vel – di vi dir para re i nar; – e
no fim de tudo re ti rou para a ter ra de Vil le ga ig non es sas for ças, que po de ri am
pro te ger-nos! E em que con jun tu ra, ilus tres e de no da dos ba i a nos? Qu an do
ten do se pa ra do os pa tri o tas uns dos ou tros pela in tri ga, quan do ten do
de su ni do os po vos já aba la dos pela dis so lu ção ar bi trá ria da so be ra na
Assem bléia, ele mes mo deu azo e en co ra jou nos sos ini mi gos, os por tu gue -
ses, a uma ex pe di ção con tra o Bra sil!!! e é as sim que se ex põe aos pe ri gos os
po vos de ma si a da men te sin ce ros, aban do nar a mer cê dos ini mi gos! Po dia
S.M.I. dis por de va sos de guer ra para hos ti li zar-nos, por que en ten de ría mos
per fe i ta men te que a obe diên cia cega não é da na tu re za dos go ver nos re pre -
sen ta ti vos, e não os tem para pro te ger aque les, que para sus ten tar-lhe a
Co roa e ou tro ce tro não tem du vi da do afron tar os fu ro res de Por tu gal e do
mun do in te i ro? Ó ale i vo sia, ó in gra ti dão mons tru o sa! De ma si a da men te cré -
du los vós ten des sem pre es pe ra do gran des bens de S.M.I. tor ne an do como
está de vis adu la do res, e de um mi nis té rio cor rom pi do: não ten des se quer
sus pe i ta do a má-fé de uma cor te ego ís ta, que olha para as pro vín ci as des te
vas to Impé rio só em re la ção a ela mes ma, que quer ser ago ra para as pro -
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vín ci as o que Por tu gal ou tro ra era para todo o Bra sil. É por isto que so mos
as sim aban do na dos, e que o pom po so tí tu lo de De fen sor Per pé tuo só se
de sem pe nha a res pe i to do Rio de Ja ne i ro. É por isto que se têm des li ga do as 
pro vín ci as umas das ou tras, pro i bin do pelo art. 83 do pro je to que ten des
fa cil men te ju ra do, todo o ajus te de umas com ou tras. Qu i mé ri ca união bra -
si le i ra! Ela se es ten de da ab so lu ta su je i ção ao Rio. To das as pro vín ci as por
este ar ti go são es tran ge i ras umas às ou tras. De que ser ve ago ra esse fan tas -
ma de Con se lho Pro vin ci al sem al gu mas atri bu i ções afe ti vas no de sa bri do
aban do no em que nos acha mos; esse Con se lho, que tan to des lum brou vos -
sos olhos fas ci na dos? Ami gos ba i a nos, sa cu di essa are ia, que vos ati ra ram
aos olhos, pes so as ou ilu di das tam bém ou in te res sa das. Aten tai por vos sa
pró pria se gu ran ça. O Impe ra dor só cura do Pão de Açú car: nós so mos
me nos ca ba dos, e en tre gues à dis cri ção dos sar ra ce nos. Una mo-nos, bra vos
fi lhos de Ca bral! Os per nam bu ca nos vos con vi dam; vos sos vi zi nhos, vos sos 
ami gos, vos sos ir mãos d’armas, eles vos es ten dem a mão ami ga. Uma ro bus ta
ca de ia de união se vai for mar das pro vín ci as do Nor te: vós sois um dos
prin ci pa is anéis; sem vós esta ca de ia se ria de fe i tu o sa, um go ver no cen tral
deve ser o vín cu lo des ta união; ele di ri gi rá os pla nos de nos sa de fe sa co mum; 
ele pre si di rá aos nos sos des ti nos; ele nos dará os bens, que nos não po dem
vir das mãos ava ras do ne gro, do fer re nho Cor co va do. Que ou tro re cur so
nos res ta, ami gos ba i a nos? Se uma ex pe di ção se efe tua con tra o Bra sil, as
pro vín ci as do Nor te são sem dú vi da as mais ex pos tas, e tal vez elas sós ame a -
ça das. Se o De fen sor Per pé tuo nos aban do na, que di re i to tem ele à gra ti -
dão? Se o nos so va lor nos põe a sal vo, quem mais terá di re i to a su je i tar-nos? 
Eia ba i a nos! A nós. Viva a Con fe de ra ção do Equa dor! Viva!

 Ma nu el de Car va lho Pais de Andra de, Pre si den te. 

V

“Ala go en ses. O es tron do das ar mas, que há tem pos troa em
vos sos ou vi dos, tal vez te nha as sus ta do acer ca da pu re za das in ten ções, que
têm le va do tro pas per nam bu ca nas so bre vos so ter ri tó rio. Nada, ala go en ses, 
nada se di ri ge con tra vós, que, fa zen do há pou co par te des ta pro vín cia, sois
li ga dos co nos co por uma na tu ral e mú tua sim pa tia; o vos so go ver no só, vós 
bem sa be is, tem pro vo ca do tan tas des pe sas, tan tos in cô mo dos e tan to san -
gue. Ele fez do vos so ter ri tó rio um cou to de de ser to res e de re bel des; ele
aco lheu os pri me i ros trin ta e dois in su bor di na dos da ca va la ria, e não con -
ten te com isto, ele abri gou, não digo bem, ele fa vo re ceu, pro te geu e aju dou
es ses ban di dos, que ago ra são a ca u sa e a ori gem dos vos sos e nos sos tra ba -
lhos. Eu per fe i ta men te pe ne tra va no fu tu ro de to dos os ma les de uma guer ra
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en tre ir mãos, e os pre ju í zos de uma in va são e vi o la ção do vos so ter ri tó rio;
eu re qui si tei de vos so go ver no a en tre ga dos re bel des; eu lhe pedi que, ou
os ex pul sas se pra cá, ou des se li cen ça para ir lá pren dê-los. E qual tem sido
o re sul ta do de tan ta con des cen dên cia? o te rem ga nha do tem po para se
for ti fi ca rem com a pro te ção e au xí lio des se mes mo go ver no. Pér fi do e atra i -
ço a do, ele tem que bra do to dos os la ços que de vi am li gar as au to ri da des
cons ti tu í das em a mes ma na ção; ele tem fe i to que o pri me i ro mau exem plo
con ta mi nas se a par te ain da sã da bri o sa tro pa des ta pro vín cia; ele tem
oca si o na do a im pu ni da de, não a au to ri za ção do cri me; ele tem ex ci ta do o
jus to res sen ti men to dos per nam bu ca nos e do seu pre si den te; ele tem pro vo -
ca do uma guer ra que a pos te ri da de in cor rup ta e im par ci al não pode de i xar
de im pu tar-lhe. Era, pois, de meu de ver per se guir os cri mi no sos que que -
ría mos pu nir; e era a esse fim que se en ca mi nha vam nos sas ar mas. Ago ra,
ala go en ses, que este go ver no já não exis te, é só con tra os de ser to res es ta ci o -
na dos na Bar ra Gran de que nós mar cha mos, até que se jam ex tin tos. Esta is
tran qüi los e não to me is par te em seus cri mes; não vos as so ci e is com eles;
não con sin tas que vos so atu al pre si den te vos com pro me ta; e nos sas ar mas
res pe i ta rão vos sos cam pos, vos sas ca sas, vos sos bens e vos sas fa mí li as; nós
fa re mos tudo para ado çar os ma les que já ten des so fri do; do con trá rio, bem
que a pe sar nos so, te ri as a so frer to dos os ma les, to dos os fla ge los de uma
guer ra em vos so ter ri tó rio; a ra zão nos as sis te; nós não he si ta re mos e o
mun do im par ci al jul ga rá a nos sa ca u sa.”

Ma nu el de Car va lho Pais de Andra de, Pre si den te.

Extra í do do Arqui vo Na ci o nal. Có di ce 745. Vols. 2–3.
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69.8 – CRIAÇÃO DE COMISSÃO MILITAR PARA 
PROCESSAR OS CHEFES DO MOVIMENTO – DECRETO

 DO IMPERADOR (26 JULHO 1824)

Tendo, por decreto desta data, mandado sus pender as formalidades
decretadas no § 8.º do Art. 179 do título 8 da Constituição, por
assim o exigir a integridade do Império, em conformidade do § 35

do mesmo título, para ocorrer e de uma vez cortar os efeitos da abominável
facção de alguns habitantes da Província de Pernambuco, de que é chefe o
rebelde revolucionário Manoel de Carvalho Paes de Andrade, facção
execranda que atualmente dilacera aquela província, exposta aos horrores
da mais terrível anarquia; e sendo necessário que os chefes e cabeças de tão
nefando crime sejam punidos com pronto castigo, como convém, para
estirpar tão contagioso mal, e fazer restituir a boa ordem, paz e segurança
pública da mesma província: hei por bem, e com o parecer do meu
Conselho de Estado, ordenar que semelhantes réus sejam sumaríssima e
verbalmente processados em uma comissão militar, que só para este fim e
presente caso será criada, e composta do coronel Fran cisco de Lima e Silva,
como pres i dente, e, na sua falta, da patente maior que houver no Exército, e 
dos vogais que o mesmo nomear, sendo re la tor um juiz letrado, que
igualmente nomeará. O mesmo coronel o tenha assim entendido e faça
executar. Paço, 26 de julho de 1824, 3º da Independência e do Império. 

 Com a ru bri ca de S.M.I. 

 Cle men te Fer re i ra Fran ça

Extraído da Coleção das Leis do Império do Brasil de 1824. Parte I. Pág. 47.
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69.9 – PRIMEIRO ESTADO DE SÍTIO NO BRASIL –
DECRETO DO IMPERADOR

 (26 JULHO 1824)

Achan do-se a in te gri da de des te im pé rio ame a ça da pela de sas tro sa
re bel dia a fac ção de al guns ha bi tan tes de Per nam bu co, des gra ça -
da men te alu ci na dos pelo re bel de Ma nu el de Car va lho Pais de

Andra de, che fe da mes ma, que te me ra ri a men te ou sou pro cla mar a des mem -
bra ção da que la pro vín cia do Impé rio e ou tras do nor te, a tí tu lo de Con fe -
de ra ção do Equa dor, como se ma ni fes ta das suas pér fi das, in cen diá ri as,
re vo lu ci o ná ri as e mal va das pro cla ma ções, di ri gi das aos ha bi tan tes da
mes ma e mais pro vín ci as, che gan do até ale i vo sa men te ata car a mi nha pes soa 
e su pre ma au to ri da de, e a pro i bir que se ju ras se o li be ral pro je to da Cons ti -
tu i ção, pe di do e ju ra do pe las pro vín ci as do Impé rio; e sen do, em tão crí ti cas 
cir cuns tân ci as, de ab so lu ta ne ces si da de to ma rem-se as mais enér gi cas e efi -
ca zes me di das para se es ta be le cer a se gu ran ça pú bli ca, que é sem pre a
pri me i ra lei dos Esta dos, res ti tu ir aque la bela pro vín cia à sua pri mi ti va
tran qüi li da de, li vrá-la da anar quia que a de vo ra e con so li dar a união das
mais: hei por bem, com o pa re cer do meu Con se lho de Esta do, e na con for -
mi da de do Art. 179, tít. 8, § 35, da Cons ti tu i ção, sus pen der pro vi so ri a men te
para a Pro vín cia de Per nam bu co, até que ces se a ne ces si da de ur gen te de tal 
me di da, a dis po si ção do §8 do mes mo ar ti go, para que se pos sa pro ce der,
sem as for ma li da des nele pres cri tas, con tra qual quer in di ví duo, quan do as sim
se mos tre ne ces sá rio e o exi ja a paz da que la pro vín cia, a sua se gu ran ça e
sal va ção. As com pe ten tes au to ri da des a quem o co nhe ci men to des te per ten cer, 
o te nham as sim en ten di do e o fa çam exe cu tar. Paço, em 26 de ju lho de 1824, 
3º da in de pen dên cia e do im pé rio. 

Com a ru bri ca de S. M. I. 

 Cle men te Fer re i ra Fran ça

Extraído da Coleção das Leis do Império do Brasil de 1824. Parte I. Pág. 48.
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69.10 – SENTENÇA DE MORTE DE JOÃO GUILHERME
RACTICLIFE E OUTROS – ACÓRDÃO

 (12 MARÇO 1825)

Acór dão em re la ção etc. Vis tas es tes au tos, que em con for mi da de
do de cre to do mes mo se nhor e com o pa re cer do seu re ge dor, se
fi ze ram su má ri os aos réus João Gu i lher me Rac ti cli fe, se gun do

co man dan te que fora do bri gue “Cons ti tu i ção ou Mor te”, por no me a ção do 
re bel de e in fa me Ma nu el de Car va lho Pais de Andra de, e a João Me tro vich,
pri me i ro co man dan te do dito bri gue pela mes ma no me a ção, e a Jo a quim
Sil va Lou re i ro, co man dan te da es cu na Ma ria da Gló ria, su má rio de tes te -
mu nhas a que se pro ce deu pela cor re i ção de cri me de cor te e casa, per gun tas
fe i tas aos di tos réus e ale ga ção ofe re ci da em sua de fe sa pelo ad vo ga do que
se lhe no me ou. 

Mos tra-se que, ten do Ma nu el de Car va lho Pais de Andra de
arvora do na Pro vín cia de Per nam bu co o es tan dar te da mais de sa ti na da re be lião
con tra a Cons ti tu i ção do im pé rio e au gus ta pes soa do mes mo se nhor, aí se
fi ze ra che fe de uma hor rí vel fac ção com que pre ten de ra sa cri le ga mente
debe lar, des tru ir e ani qui lar to dos os prin cí pi os fun da men ta is do im pé rio
cons ti tu ci o nal, abra ça do e ju ra do ge ral men te, e que ele se aba lan ça ra, para
me lhor efe i to sur tir o seu ex tra va gan te pér fi do pro je to, des tru ir pri me i ro
que tudo as for ças ou tro pas da que la mes ma pro vín cia que ha vi am to ma do
a he rói ca e fir me re so lu ção de se re ti ra rem para lon ge da que le par ti do in -
sen sa to e hor rí vel, e se apo i a vam em Bar ra Gran de, de ba i xo do co man do do 
mor ga do do cabo. 

Mos tra-se que este mes mo ce le ra do e in fa me Ma nu el de Car va lho,
de vo ra do do te má rio es pí ri to de re be lião, não pou pa ra me i os al guns para
des tru ir, pelo fer ro e pela mais cru en ta e abo mi ná vel guer ra, aque la por ção
de tro pa, que va lo ro sa men te obs ta va do pro gres so da re vo lu ção que ele
pre me di ta ra es ten der às mais pro vín ci as vi zi nhas, para as sim po der ge ne ra li zar 
em todo este im pé rio, já pon do em ação e no cam po de ba ta lha a tro pa da



sua fac ção, que ha via alu ci na do até o pon to de irem com ba ter con tra seus
pró pri os con ci da dãos, ir mãos, pa ren tes e ami gos, já en vi an do emis sá ri os
que, com seus em bus tes, en ga nos e fra u des, cor rom pes sem e de sa pro vas sem
o es pí ri to são dos go ver nos pro vin ci a is e não me nos aba lan çan do-se a pôr
no mar em bar ca ções que, in fes tan do a cos ta, fi zes sem um bár ba ro e de su -
ma no blo que io àque les fiéis e va lo ro sos sol da dos da Bar ra Gran de para as sim
os re du zir pela fome e mi sé ria a abra ça rem aque la sua in jus ta e ím pia ca u sa,
em fazê-los ví ti mas do mais no bre e hon ro so sa cri fí cio e en tão mais a seu
alvo ma ne jar o fa cho da que la re vo lu ção. 

Mos tra-se que um dos agen tes, e dos mais fer vo ro sos e ati vos
se qua zes da que le abo mi ná vel par ti do, o que aque le che fe da re be lião ele -
geu para au xi li ar e po der le var mais avan te seus de tes tá ve is pro je tos, fo ram 
os réus Gu i lher me Rac ti cli fe, João Me tro vich e Jo a quim da Sil va Lou re i ro,
sen do que aque le pri me i ro réu, não só pela qua li da de de es tran ge i ro como
pela de por tu guês, a que nas atu a is cir cuns tân ci as po lí ti cas era na que la
pro vín cia mais su fi ci en te para ser ex clu í do de qual quer re pre sen ta ção pú bli ca,
dá bem a ver quan to eram per ni ci o sas as suas in ten ções, e quan to em toda
a am pli tu de da re vo lu ção se com bi na vam com os da que le in fa me che fe
Car va lho, a pon to que este o es co lhe ra com a ma i or con fi an ça para aque la
sua im por tan tís si ma mis são qual a que cons ta das ins tru ções fl. 8 e da pro va
das tes te mu nhas des te su má rio, ca rac te ri zan do-o com o tí tu lo de se gun do
co man dan te do bri gue “Cons ti tu i ção ou Mor te”. 

Mos tra-se que este dito réu João Gu i lher me Rac ti cli fe, fu gin do e
aban do nan do a sua pá tria, Por tu gal, e che gan do a Per nam bu co na que la cri se
re vo lu ci o ná ria, aí fora um se cre tá rio e de men tís si mo de Car va lho, o to ma ra,
sen do es tran ge i ro aque le de ci di do par ti do da re be lião, e como tal fora
en vi a do no bri gue “Cons ti tu i ção ou Mor te” para, de mãos da das com o
che fe da tro pa re be la da, di ri gir a do em bar que do trem de guer ra com que 
Car va lho os man da ra so cor rer, e para bem as sim tra tar ne go ci a ções com o
go ver no das Ala go as, os qua is ten di am sem dú vi da a que este ini bis se os
au xí li os que de ne ces si da de de via pres tar àque las fiéis tro pas es ta ci o na das
e for ti fi ca das na Bar ra Gran de, e que bem se pro va das ins tru ções fl. 8, da
pro cla ma ção fl. 9, dos de po i men tos das tes te mu nhas des te su má rio, por cu jos
fa tos ele, dito réu, se há cons ti tu í do cúm pli ce do enor me cri me de re be lião,
as so ci an do-se es pon tâ nea e vo lun ta ri a men te àque le che fe Car va lho, e pon do
em ação to dos os seus es for ços, ta len to e ha bi li da de não só para au xi li ar
aque las tro pas re bel des, como para por meio de sua in fluên cia fa zer re be lar
aque le go ver no das Ala go as e en trar no pro je to da re vo lu ção. 
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Mos tra-se que ele réu se ha via pres ta do a aju dar, au xi li ar e sa cri -
fi car-se in te i ra men te pelo bom re sul ta do da que la re vo lu ção, pois que o
mes mo Car va lho, na que las suas ins tru ções, in si nua que o dito réu ce de ria
ser en car re ga do de toda e qual quer co mis são, em que o co man dan te da
di vi são re be la da en ten des se que seus ser vi ços po de ri am ser van ta jo sos aos
seus pla nos, se gun do as or dens que lhe ha vi am sido di ri gi das, o que tudo
ele réu há re a li za do com o ma i or en tu si as mo e fu ror, hos ti li zan do aque la
cos ta e apre san do as em bar ca ções que, car re ga das de ví ve res, se di ri gi am a
le var al gum so cor ro às so bre di tas tro pas da Bar ra Gran de, por cuja ma ne i ra 
ele, réu, as sim de sem pe nha va e de sen vol via em toda a sua ex ten são o pla no 
da re be lião do so bre di to che fe Car va lho. 

Mos tra-se que o in te res se e par ti do que este réu ha via to ma do
na que la re be lião, e di ri gi da prin ci pal men te con tra a sa gra da pes soa do mes mo 
se nhor, era tão fre né ti co e vi o len to que ele mes mo há fe i to à guar ni ção do
bri gue “Cons ti tu i ção ou Mor te” na oca sião em que se avis tou a cor ve ta Ma ria
da Gló ria, sua pro cla ma ção per su a si va para que se pu ses sem em de fe sa hos til, 
que ren do obri gar a re fe ri da guar ni ção a um se me lhan te com ba te com os
ame a ços de que lan ça ria fogo ao pa i ol da pól vo ra, por cujo mo ti vo o sar -
gen to-de-mar-e-guer ra, fe chan do a por ta do dito pa i ol, lhe há pos to sen ti ne las
para pre ve nir tão gran de ca la mi da de. 

Mos tra-se igual men te que este mal va do réu, no meio do seu fu ror 
e de sua ra i va re vo lu ci o ná ria, se der ra ma va em vo ci fe ra ções con tra a au gus ta 
pes soa do mes mo se nhor, e em elo gi os a fa vor de Car va lho bla so nan do de
que o par ti do des te, que era o da boa ca u sa, não ha via su cum bir, por cu jos 
fa tos tão cri mi no sos e hor rí ve is, que to dos se acham pro va dos não só do
ofí cio fl. . . . como das ins tru ções fl. . . . e do de po i men to das tes te mu nha,
prin ci pal men te dos do nú me ro 10 e até nú me ro 30, se tem cons ti tu í do ele
réu, in cur so no cri me de re be lião, sem que de modo al gum o pos sam es cu sar
os co ar ta dos que o mes mo réu dá em sua de fe sa, que ele de nada mais era
en car re ga do que da con ci li a ção das duas di vi sões de tro pas, cuja co ar ta da é 
in te i ra men te es pe ci o sa, vis to que ele réu não pro va ter por qual quer ma ne i ra
co o pe ra do para esta dita con ci li a ção, sen do aliás cer to que esta de nada
mais de pen dia de que pres tar-se Car va lho e os de seu par ti do obe di en tes e
sub mis sos às or dens do go ver no do mes mo au gus to se nhor, nem tam bém
lhe pode apro ve i tar em es cu sar o réu do seu enor me cri me e aten ta do o ale gar 
ser por tu guês, e como tal es tran ge i ro, por quan to, ape sar des sa qua li da de,
se gun do os prin cí pi os do di re i to das gen tes, pelo fato da en tra da e do mi cí lio
dele réu nes te im pé rio, ta ci ta men te se há sub me ti do à san ção de to das as leis 
que man tém a se gu ran ça pú bli ca, e sem dú vi da uma prer ro ga ti va e di re i to
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do so be ra no que exer ce o im pé rio, e das leis que ele faz exe cu tar e ser tan to
aque le como es tas, ex ten si vos a to das as pes so as que ha bi tam em todo o ter ri -
tó rio da na ção. 

Qu an to ao réu João Me tro vich: 
Mos tra-se que este réu fora man da do pelo re bel de Ma no el de

Car va lho como pri me i ro co man dan te do bri gue “Cons ti tu i ção ou Mor te”, 
cuja co man dân cia ele ace i ta ra, sen do-lhe in cum bi da a co mis são de na ve -
gar para Bar ra Gran de a con du zir trem de guer ra, di nhe i ros e pe tre chos,
para so cor rer as tro pas re bel des, que se acha vam em fren te, con tra as tro pas
que não ti nham que ri do ade rir à fac ção de Car va lho e que eram co man da das
pelo mor ga do do cabo. 

Mostra-se que este réu tem hostilizado aquela costa e pôs em
bloqueio aquele dito exército pacificador, impedindo por este meio hostil
que o mesmo exército pacificador pudesse ser socorrido, apresando um brigue 
e as sumacas que se achavam carregadas de víveres em Porto de Pedras,
para assim o reduzir por meio da miséria e da fome, verificando-se não menos 
elogiar ele réu a conduta de Carvalho, e entrar no conselho para se bater
com a corveta Maria da Glória, por cujos fatos há ele pertinazmente tratado
como inimigo às tropas do império, e se tem mostrado um declarado inimigo 
do mesmo augusto senhor e um fiel aderente do infame Carvalho; e por
isso se acha incurso no crime de rebelião e alta traição. 

Quanto ao réu Joaquim da Silva Loureiro, comandante da escuna
Maria da Glória: 

Mos tra-se que este réu, como sec tá rio da re bel dia de Car va lho, 
fora por este no me a do para co man dan te da mes ma es cu na na que la ex pe di -
ção, que hos til men te ne ga ra Ta man da ré, Bar ra Gran de e Por to de Pe dras,
cuja co mis são fora por ele de sem pe nha da, de sem bar can do os di nhe i ros e
trem de guer ra que Car va lho man da ra para so cor rer as tro pas re bel des,
apre san do e rou ban do as su ma cas acha das em Por to de Pe dras, que es ta -
vam car re ga das de ví ve res, e sen do cúm pli ce no com ba te e pre sa que se
ha via fe i to no brin que de guer ra, e não me nos elo gi an do com fer vor a pér fi -
da e in fa me con du ta de Car va lho, cu jos fa tos ago ra o ca rac te ri zam ini mi go
des te im pé rio e do mes mo au gus to se nhor, e como es tes cri mes são de ma i -
or gra vi da de, pelo de ci di do au xí lio pres ta do em fa vor da que les re bel des e
con tra as tro pas que de fen di am a in te gri da de do im pé rio e a so be ra nia do
mes mo se nhor; e bem as sim por isso tam bém este réu se acha in cur so no
cri me de re be lião e alta tra i ção.
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Por tan to, con de nem aos réus João Gu i lher me Rac ti cli fe, João
Me tro vich e Jo a quim da Sil va Lou re i ro, a quem com ba ra ço e pre gão pe las
ruas pú bli cas, se jam le va dos ao lu gar da for ca, onde mor re rão de mor te na tu -
ral para sem pre, e cada um dos réus em du zen tos mil réis para as des pe sas
da re la ção e nas cus tas dos au tos.

Rio, 12 de março de 1825. – Cunha, regedor – Garcez – Mota  –
Cam pos – Leal – Carneiro de Cam pos – dr. Figueiredo. 

Extra í do de ARMITAGE, João. His tó ria do Bra sil. Ed Ita ti a ia Ltda. Belo Ho ri zon te, MG. Ed.
USP, São Pa u lo. 1981. Págs. 299-302.
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PRIMEIRO CONTRATO DA
DÍVIDA EXTERNA (7 SETEMBRO 1824)

CÉDULA L 100 – Emprés ti mo de L 3.000.000 para ser vi ço do
Impé rio do Bra sil.

A to dos a quem este for pre sen te.
 Por quan to D. Pe dro, por gra ça de Deus e unâ ni me acla ma ção de       
seu povo, Impe ra dor Cons ti tu ci o nal e De fen sor Per pé tuo do Bra -

sil, etc., com o pa re cer do seu Con se lho de Esta do, tem re sol vi do fa zer um em -
préstimo na Eu ro pa de L 3.000.000 para o ser vi ço de seu Impé rio, e ten do
ha vi do por bem no me ar a nós, Fe lis ber to Cal de i ra Brant, do Con se lho de S. M. 
Imperial, Ma re chal do Exér ci to Na ci o nal e Impe ri al etc., etc., e a Ma nu el Ro -
dri gues Ga me i ro Pes soa, do Con se lho de S. M. Impe ri al etc., etc., seus ple -
ni po ten ciá ri os para esse fim pro me ten do de cum prir e pre en cher in vi o la -
vel men te tudo quan to nós, o dito Fe lis ber to Cal de i ra Brant e Ma no el Ro -
dri gues Ga me i ro Pes soa, tra tar mos ou es ti pu lar mos em seu nome; e ten do
em vir tude dos po de res e au to ri da de de que so mos re ves ti dos, en tra do em
ne go ci a ção para fa zer um em prés ti mo da dita soma de L 3.000.000 para o
ser vi ço e em nome de S. M. Impe ri al: sa i bam por tan to to dos que, em vir tu -
de dos ple nos po de res de que so mos re ves ti dos por S. M. Impe ri al e para o
fim aci ma men ci o na do, nós Fe lis ber to Cal de i ra Brant e Ma no el Ro dri gues
Ga me i ro Pes soa por este pre sen tes e em nome de S. M. Impe ri al, en tra -
mos nes ta escri tu ra ge ral em pe nha do para o exa to e pelo cum pri men to
dela a sa gra da pa la vra de S. M. Impe ri al:

1º Cer ti fi ca dos ao por ta dor, ven cen do in te res ses à ra zão de 5%,
se rão emi ti dos à mon ta ade qua da para com ple tar a dita soma de L
3.000.000, o qual di nhe i ro será pos to à dis po si ção de S. M. Impe ri al na for ma e
ma ne i ra ajus ta das.



Uma cé du la dos di tos cer ti fi ca dos será ane xa a este pre sen te, e
pro me te mos que o in te res se des te em prés ti mo, co me çan do do 1º de abril
pró xi mo pas sa do, será pago to dos os seis me ses em Lon dres, ao Por ta dor
dos di tos cer ti fi ca dos, à ra zão aci ma men ci o na da, a ca ber, 2, 1/2% no prin -
cí pio de ou tu bro pró xi mo fu tu ro, e 2 1/2% no pri me i ro do se guin te abril, e
as sim con ti nu a rá a ser pago cada 1º de ou tu bro de 1º de abril de cada anos
su ces si vo.

2º De mais, pro me te mos que um fun do de amor ti za ção de ao
me nos 1% so bre a soma des tes cer ti fi ca dos com o in te res se que se acu mu -
lar, será anu al men te apli ca do ao seu res ga te, prin ci pi an do, des de e de po is
do 1º de ja ne i ro de 1825; o dito res ga te será por com pra quan do os cer ti fi ca -
dos es ti ve rem ao par e aba i xo dele; e quan do aci ma do par se de ter mi na rá
por sor te, que se hão de ti rar em Lon dres no 1º de abril de cada ano, e o re sul -
ta do será ime di a ta men te pu bli ca do na Ga ze ta de Lon dres; os nú me ros
as sim ti ra dos se rão pa gos ao par com o in te res se ven ci do no 1º de ou tu bro se -
guin te; os cer ti fi ca dos res ga ta dos se rão can ce la dos e de po si ta dos no Ban co
de Ingla ter ra, na pre sen ça de um ta be lião, na dos agen tes do em prés ti mo e
na do en vi a do em Lon dres de S. M. Impe ri al, ou na de al gu ma pes soa de vi -
da men te au to ri za da por S. M. Impe ri al, ou pelo en vi a do; o nú me ro e a
soma dos cer ti fi ca dos res ga ta dos se rão pu bli ca dos uma vez por ano na Ga -
ze ta de Lon dres. O in te res se res ga ta do por sor te ou por com pra será apli ca -
do ao fun do de amor ti za ção, quan do os cer ti fi ca dos es ti ve rem aci ma do
par; a soma anu al men te em pre ga da no fun do de amor ti za ção não ex ce de rá
1% da sua mon ta com o in te res se so bre aque les que ti ve rem sido res ga ta -
dos: se al gu ma par te do em prés ti mo fi car para res ga tar no fim de 30 anos,
ela en tão paga ao par.

3º Sen do esta dú vi da con tra í da com a au to ri da de S. M. Impe ri al,
e para o ser vi ço de seu povo, os re cur sos do seu Impé rio são apli cá ve is no
seu pa ga men to, po rém em or dem de as se gu rar a ma i or pon tu a li da de na
exe cu ção das suas pro mes sas fe i tas; nes te S. M. Impe ri al, es pe ci al men te
em pe nha as ren das pro ce di das das suas Alfân de gas, e man da rá ao ad mi -
nis tra dor des se ramo da ren da pú bli ca no Rio de Ja ne i ro, que es ta be le ça um 
fun do par ti cu lar dos di nhe i ros ali re ce bi dos como tam bém dos dois ou tros
por tos de mar, e não per mi ti rá que se faça ou tra qual quer apli ca ção dos
di tos di re i tos para os fins ge ra is do seu go ver no, até que uma soma seja
re me ti da, ade qua da ao pa ga men to do in te res se so bre este em prés ti mo e o
res ga te do ca pi tal, con for me as con di ções da pre sen te es cri tu ra ge ral. Sen do 
ajus ta do que exis ti rá sem pre em Lon dres às or dens dos agen tes do em prés -
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ti mo uma pro vi são para o in te res se de seis me ses e para a me ta de da soma,
que se deve anu al men te apli car ao fun do de amor ti za ção.

4º Nós, o dito Fe lis ber to Cal de i ra Brant e Manuel Ro dri gues
Ga me iro Pes soa, em nome e por con ta de S. M. Impe ri al, por este nos em pe -
nha mos que o pa ga men to do in te res se des te em prés ti mo e o res ga te dele se rão 
efe tu a dos tan to em tem po de guer ra como de paz, quer os por ta do res de
cer ti fi ca dos per ten çam a uma na ção ami ga ou ini mi ga, que se um es tran ge i ro
for por ta dor de tal cer ti fi ca do,  se ele mor rer ab in tes ta to, o mes mo pas sa rá
aos seus re pre sen tan tes na or dem da su ces são es ta be le ci da pe las leis do
país do qual era sú di to, e que tais cer ti fi ca dos são e se rão li vres de se qües tro,
tan to das re cla ma ções do es ta do, como das dos in di ví du os.

O pre sen te ins tru men to ou es cri tu ra ge ral, com os ori gi na is ple nos
po de res de S. M. Impe ri al do Bra sil, se rão de po si ta dos no Ban co de Ingla -
ter ra, em nos so pre sen ça, na pre sen ça dos agen tes do em prés ti mo e na de
um ta be lião, para ali fi ca rem, até que todo o em prés ti mo ti ver sido res ga ta do,
e en tão a dita es cri tu ra ge ral será can ce la da e en tre gue. Em fé e tes te mu nho
do que nós, o dito Fe lis ber to Cal de i ra Brant e Manuel Ro dri gues Ga me iro
Pes soa te mos em vir tu de dos po de res de que so mos re ves ti dos por S. M.
Impe ri al, as si na do os nos sos no mes res pec ti vos e afi xa do os se los das nos sas
ar mas, em Lon dres, ao 7 de se tem bro de 1824. - Fe lis ber to Cal de i ra Brant
(L.S.) - Manuel Ro dri gues Ga me iro Pes soa (1.S.)

Assinado, selado e entregue na presença de John Wanbrok. –
Jonh H. Spendey, tabelião.

Extra í do de CARREIRA, Liberato de Castro. His tó ria Fi nan ce i ra do Bra sil. Vol 1. Se na do Fe de ral
– Bra sí lia, DF, e Fun da ção Casa de Rui Bar bo sa, Rio de Ja ne i ro, RJ. 1980. Págs. 120-126.
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71
RECONHECIMENTO DA 

INDEPENDÊNCIA POR PORTUGAL
71.1 – RECONHECIMENTO DA INDEPENDÊNCIA DO 

BRASIL E DETERMINAÇÃO DO MODO DE SUCESSÃO NA 
COROA DE PORTUGAL – PROJETO DE D. JOÃO VI

 (13 MAIO 1825)

Dom João por Gra ça de Deus, rei do re i no uni do de Por tu gal, e do
Bra sil e Algar ves d’aquem, e d’alem mar em Áfri ca se nhor de
Gu i né, e da Con quis ta, Na ve ga ção, e Co mér cio da Etió pia, Ará bia,

Pér sia, e da Índia. &ª 
Faço sa ber a todos, os que esta Carta virem, que exigindo as

imperiosas ocorrências do Brasil as minhas paternais providências, e
soberana intervenção para pôr termo aos males, discórdia, e funestas
conseqüências, que em prejuízo dos vassalos de todos os Estados dos meus
reinos, e senhorios, perturbavam a sua tranqüilidade, interesses e
prosperidade, ameaçando a existência política, e os destinos futuros de tão
vastos, e ricos países, com tanta maior mágoa do meu coração, quanto eram 
mais sagrados os vínculos que deviam unir a paz, e amizade en tre povos
irmãos, e ligados em perpetua aliança: fui servido por minha Carta patente
da data desta ocorrer aos sobreditos males, e re mover todos os obstáculos,
que podessem impedir a concórdia, e felicidade, assim dos reinos de Por tu -
gal, e dos Algarves, e seus domínios; como do reino do Brasil; dig nan do-me
para tão importante fim ceder e transferir o exercício da soberania deste
último reino com título de império na pessoa do meu sobre todos muito
amado, e prezado filho, e suc ces sor, D. Pedro, príncipe real de Por tu gal, e
Algarves, reservando somente para mim o mesmo título, que lhe transmito
= de Imperador do Brasil = para com ele reger, e administrar o dito reino,
hoje império; ficando a sua administração tanto interna, como externa,
independente, distinta, e separada da administração dos reinos de Por tu gal



e dos Algarves; bem como a des tes da daquele, posto que sujeitos todos
para o fu turo ao mesmo soberano; firmando assim a segurança de ambos
os tronos sobre a base sólida da legitimidade, e com a restituição da mais
perfeita har mo nia estabelecer a paz, e promover a prosperidade geral em
benefício comum de todos. 

E por que em con se qüên cia do re fe ri do vem a ser de toda a ne -
ces si da de pre ve nir, e aca u te lar qual quer ma li ci o sa in ter pre ta ção e a per tur -
ba ção a que pode dar ca u sa a fal ta de de cla ra ções pre ci sas, e es pe ci fi cas que
mar quem cla ras e ex pli ci ta men te a ver da de i ra in te li gên cia da que la se pa ra -
ção de ad mi nis tra ção, de cla ran do para isso a for ma, por que se ha jam de re -
ger, e go ver nar es tes re i nos de Por tu gal e dos Algar ves quan do a Deus
Nos so Se nhor aprou ver, q. os her de, e su ce da ne les o so bre di to meu fi lho
prín ci pe real, e os ou tros her de i ros, e su ces so res, que de po is dele vi e rem, e
su ce de rem igual men te no im pé rio do Bra sil: se guin do eu ago ra, e ado tan do 
o que para ca sos se me lhan tes foi já or de na do, e de cla ra do pe los se nho res
reis, meus glo ri o sos pre de ces so res, par ti cu lar men te pelo sr rei D. Ma nu el, na
sua car ta de lei do ano de 1499 em que re gu lou a ma ne i ra, por que se ha via
de go ver nar este re i no de Por tu gal, quan do seu fi lho o prín ci pe D. Mi guel,
her de i ro dos de Cas te la, Ara gão, e ou tros, su ce des se tam bém nele, e re u nis se
as res pec ti vas Co ro as: hei por bem, e em ex pli ca ção da so bre di ta Car ta Pa ten te 
da data des ta, or de nar, man dar, e pôr lei, que no go ver no e ad mi nis tra cão
se pa ra da des tes re i nos de Por tu gal, e dos Algar ves, tan to na vida do dito
meu so bre to dos mu i to ama do, e pre za do fi lho, prín ci pe real dos mes mos
re i nos quan do a Nos so Se nhor aprou ver, que ne les me su ce da; como na de
to dos ou tros her de i ros, e su ces so res, que de po is dele vi e rem, e lhe su ce de rem, 
se haja, te nha, e guar de in vi o lá vel, e per pe tu a men te a ma ne i ra se guin te. 

Os re i nos de Por tu gal e dos Algar ves com to dos os seus se nho ri os,
e do mí ni os se rão sem pre re gi dos, e go ver na dos com to tal se pa ra ção, e in de -
pen dên cia do im pé rio do Bra sil, e se gun do as suas pró pri as leis. 

Os imperadores do Brasil, que hão de suceder cumulativamente
na Coroa de Por tu gal e dos Algarves, com o título de reis, darão juramento
em forma, de guardarem, e manterem todos os seus fóros, e cos tumes,
privilégios, e isenções, que foram concedidos aos mesmos reinos pelos reis
seus predecessores: e quando vierem a Por tu gal serão nele coroados e
aclamados, como o foram os ditos seus predecessores. 

Estan do o rei au sen te dos re i nos de Por tu gal, e dos Algar ves, se -
rão es tes go ver na dos por uma Re gên cia com to dos os po de res, di re i tos, e
fa cul da des con ve ni en tes a uma boa ad mi nis tra cão, e as ne ces si da des dos
por tu gue ses: sen do re ser va das ao rei, como pri va ti vas do seu alto, e su pre mo
do mí nio, a no me a ção do re gen te, ou re gen tes; a dos mi nis tros di plo má ti cos
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da pri me i ra e se gun da or dem; a dos pre si den tes dos tri bu na is; a do pa tri ar ca,
ar ce bis pos, e bis pos des tes re i nos, e seus do mí ni os; a do co man dan te prin -
ci pal, tan to de ter ra, como de mar; a do re for ma dor, e re i tor da uni ver si da de
de Co im bra; e fi nal men te a con fe rên cia dos tí tu los com gran de za, ou sem
ela; as sim como a con ces são dos fo ros da Casa Real. To dos os mais lu ga -
res, pos tos, e em pre gos se rão da dos, e pro vi dos pela Re gên cia. 

É tam bém pri va ti va do rei a de cla ra ção de guer ra e paz. Su ce -
den do po rém ha ver, ou te mer-se in va são do ter ri tó rio por tu guês, po de rá a
Re gên cia dis por, e or de nar pro vi so ri a men te a sua de fe sa, quan do as cir cuns -
tan ci as não per mi ti rem, que sem in con ve ni en te, ou pre ju í zo, se pos sa es pe rar
a de ter mi na ção real. 

A Re gên cia po de rá ser con fi a da a uma, ou mais pes so as. Pode
ser de sig na do para ela, e com pre fe rên cia, um prín ci pe, ou prin ce sa da fa -
mí lia real: mas quan do o rei no me ar mais pes so as, os que não fo rem da fa -
mí lia real, de ve rão ser to dos por tu gue ses. 

É como sem pre foi da pri va ti va com pe tên cia do rei atu al, e dos reis
seus su ces so res, nos ca sos da mi no ri da de do rei, que deve su ce der-lhe, pri va -
ção de en ten di men to, ou ou tro im pe di men to le gí ti mo, em cuja clas se tem o
pri me i ro lu gar a au sên cia des tes re i nos; no me ar a Re gên cia, que em qual quer
dos re fe ri dos ca sos, na sua fal ta, haja de go ver nar os mes mos re i nos; e só não a 
no me an do, terá lu gar a pro vi dên cia, que para o mes mo caso de fal ta de no -
me a ção se acha dada na Lei fun da men tal de 23 de no vem bro de 1674.

Con ser var-se-ão sem pre nos re i nos de Por tu gal, e dos Algar ves os 
mes mos ofí ci os da Casa Real, e dos ditos re i nos, que pre sen te men te há, e
exer ci ta rão as suas fun ções, quan do o rei es ti ver nos mes mos re i nos. 

Será igual men te con ser va da em Lis boa a ca pe la real, e nela con -
ti nu a rão sem pre a ce le brar-se os ofí ci os di vi nos. 

Man ter-se-á do mes mo modo a guar da real dos Arche i ros para
fa zer o ser vi ço ao rei to das as ve zes que se achar em Por tu gal, e quan do na
sua au sên cia go ver nar es tes re i nos a Re gên cia, para o ser vi ço jun to a pes soa 
do re gen te, ou dos re gen tes, se a Re gên cia se com pu ser de mais pes so as,
quan do se re u ni rem nos atos do go ver no, ou nas so le ni da des pú bli cas. 

To dos os car gos su pe ri o res, e in fe ri o res de Jus ti ça, e Fa zen da,
bem como as pre la zi as, e be ne fi ci os ecle siás ti cos, se rão da dos e providos a
por tu gue ses. Po de rão to da via ser a eles tam bém ad mi ti dos os bra si le i ros, se 
os por tu gue ses o fo rem igual men te nos do im pé rio do Bra sil ob ser van do-se 
nes tes, e em to dos os ou tros ob je tos a mais fra ter nal igual da de, e per fe i ta
re ci pro ci da de. 
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O mes mo se en ten de rá nos car gos, pos tos, e ofi ci os de mar, e ter ra,
sen do po rém as guar ni ções de sol da dos em to das as pra ças des tes re i nos, e
seus do mí ni os sem pre de por tu gue ses. 

Nas or dens mi li ta res não se fará ino va ção; e os grãos mes tra dos
se rão, e se con ser va rão sem pre uni dos à Co roa, e re i no de Por tu gal. 

A Agri cul tu ra, Co mér cio, Na ve ga cão, e Indús tria por tu gue sas,
se rão pro te gi dos, ani ma dos e tra ta dos com mais fa vor, que os de ne nhu ma
ou tra na ção, e igua la dos, quan to for pos sí vel aos do im pé rio do Bra sil. 

Nos se los, ban de i ras e mo e das por tu gue sas só se usa rá das ar mas
dos re i nos de Por tu gal, e dos Algar ves. 

A Jus ti ça será ad mi nis tra da na con for mi da de das leis por tu gue sas;
e to das as ca u sas de qual quer qua li da de, que se jam, se de ter mi na rão, e
exe cu ta rão nes tes re i nos. 

Os ren di men tos to dos da Co roa de Por tu gal, e seus do mí ni os,
se rão dis pen di dos, e apli ca dos para a ma nu ten ção do seu go ver no, e pró pria
ad mi nis tra ção, para os seus es ta be le ci men tos, e re par ti ções pú bli cas, para o
de sem pe nho da sua dí vi da e para o me lho ra men to, e pro gres so da sua
Agri cul tu ra, Co mér cio, e Indús tria. 

Quando se hou ver de con vo car, e re u nir Cor tes para se ou vi -
rem so bre cou sas to can tes a es tes re i nos, só o po derão ser den tro dos mes -
mos re i nos. 

Não se lan ça rão tri bu tos, ou im pos tos no vos, sem se rem ou vi das 
as di tas Cor tes, ou ao me nos as Câ ma ras des tes re i nos se pa ra da men te e que 
da rão as suas res pos tas de po is de te rem ou vi do o cle ro, no bre za, e povo
dos seus res pec ti vos con se lhos, como é cos tu me ain da em ca sos de me nos
gra vi da de. 

O Impe ra dor, como rei de Por tu gal e dos Algar ves terá sem pre
jun to a si dois con se lhe i ros, e se cre tá ri os d’Estado, que se rão por tu gue ses; e 
por eles cor re rão, e se ex pe di ram to dos os des pa chos e ne gó ci os re la ti vos a
es tes re i nos. 

E em testemunho de todo o referido, e para sua firmeza, e guarda,
mandei fazer esta Carta, que valerá, como lei passada pela Chancelaria,
posto que por ela não haja de passar, sendo por mim assinada, e selada do
meu selo grande, não obstante quaisquer leis, alvarás, cartas régias, assentos
intitulados de Cortes, disposições, ou editos, que possa haver em contrário,
porque todos, e todas derrogo, e hei por derrogados para este caso somente,
como se delas fizesse expressa menção; suprindo todo, e qualquer defeito,
que possa haver, tudo de meu motu proprio, certa ciência, poder real pleno, e 
sup remo; e mando, rogo e encomendo ao príncipe real de Por tu gal e
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Algarves, meu sobre todos muito amado, e prezado filho, e a todos os que
dele descenderem, e os ditos reinos herdarem, que cumpram, e guardem,
façam cumprir, e guardar sem míngua alguma tudo o que acima fica disposto, 
e declarado e o conselheiro, ministro e secretário de Estado dos Negócios
do reino fará extrair cópias desta que se enviarão a todos os tribunais,
cabeças de comarcas, e vilas destes reinos, e seus domínios para a sua
publicação, e plena observância, registrando-se aonde competir, e
remetendo-se o original para a Torre do Tombo. Como esta car ta com força 
de lei se conserva em segredo ate o tempo oportuno de se publicar, será
melhor concluir-se como a do sr. rei D. M.el, e outras semelhantes, e q. do se
houver de publicar, fazer-se por um decreto, como se fez a respeito da car ta
em forma de Lei de 8 de fevr.o de 1711, q. foi depois publicada pelo D. do
teor seg.te 

DECRETO

Hei por bem q. a pro vi são pas sa da em fr.ª de Lei de 8 de fe ver.º
de 1711 de que com este será a cópia as si na da por Di o go de Men don ça cor -
te real do meu cons.º, e meu se cret.º de Esta do, pas se pela Chan ce la ria, e
nela se pu bli que p.ª vir a not.ª de to dos, sem em bag.º de se de cla rar na
m.ma pro vão em fr.ª de lei ti ves se exe cu ção não pas san do pela d.ª chan cell.ª 
O chanc.er mor do re i no o faça as sim exe cu tar. Lis boa a 2 de ou tu bro de
1715. 

Com a Rubr.ª de S. Maj. 
Dada no Paço da Bem pos ta aos 13 de maio de 1825. 

Extra í do de Do cu men tos para a his tó ria da in de pen dên cia. Vol 1. Bi bli o te ca Na ci o nal, 1923. Págs.
121-124.
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71.2 – ELEVAÇÃO DO BRASIL À CATEGORIA DE IMPÉRIO
POR PORTUGAL – CARTA-PATENTE DE D. JOÃO VI

(13 MAIO 1825)

Dom João por graça de Deus, Rei do Reino Unido de Por tu gal e do
Brasil, e Algarves daquém e dalém-mar em África, senhor de Guiné 
e da conquista navegação e comércio da Etiópia, Arábia, Pérsia, e 

da Índia etc. Faço sa ber aos que a presente car ta patente virem, que
considerando eu quanto convém, e se torna necessário ao serviço de Deus, e 
ao bem de todos os povos, que a divina providência confiou a minha
soberana direção por termo aos males e danos e perdas, tanto dos seus
naturais, como dos de Por tu gal e seus domínios. E tendo constantemente
no meu real ânimo os mais vivos desejos de restabelecer a paz, amizade,
e boa har mo nia en tre povos irmãos, que os vínculos mais sagrados devem
conciliar e unir com perpétua aliança para conseguir tão importantes fins
promover a prosperidade geral e segurar a existência política, e os destinos
futuros dos Reinos de Por tu gal e Algarves, assim como os do Reino do
Brasil, que com prazer elevei a essa dignidade, proeminência e denominação
por car ta de lei de dezesseis de dezembro de 1815, em conseqüência do que,
lhe prestaram depois os seus habitantes novo juramento de fidelidade no ato 
solene da minha aclamação em a corte do Rio de Ja neiro. Querendo de uma
vez re mover todos os obstáculos, que possam impedir, e opor-se à dita
aliança, concórdia e felicidade de um e de outro reino, qual pai desvelado,
que só cura do melhor estabelecimento de seus filhos, sou servido a exemplo
do que praticaram os senhores reis Dom Afonso Quinto e Dom Manuel,
meus gloriosos predecessores, e outros soberanos da Europa, ordenar o
seguinte:

O Re i no do Bra sil será da qui em di an te tido, ha vi do e re co nhe ci do
com a de no mi na ção de Impé rio em lu gar da de Re i no, que an tes ti nha.

Conseqüentemente faço e estabeleço para mim e para meus
sucessores o título e a dignidade de Imperador do Brasil, e rei de Portugal e
Algarves, aos quais se seguirão os mais títulos inerentes à Coroa destes Reinos.



O tí tu lo de prín ci pe, ou prin ce sa Impe ri al do Bra sil, e Real de
Por tu gal e Algar ves será con fe ri do ao prín ci pe, ou prin ce sa, her de i ro ou
her de i ra das duas co ro as, im pe ri al e real.

A ad mi nis tra ção, tan to in ter na, como ex ter na do Impé rio do Bra sil
será dis tin ta, e se pa ra da da ad mi nis tra ção dos Re i nos de Por tu gal e Algar ves,
bem como a des tes da da que le.

E por a su ces são das duas Co ro as Impe ri al e Real di re ta men te,
per ten cer a meu so bre to dos mu i to ama do e pre za do fi lho o prín ci pe Dom
Pe dro nele por este mes mo ato, e Car ta Pa ten te, cedo e trans cre vo já de mi nha
li vre von ta de, o ple no exer cí cio da so be ra nia do Impé rio do Bra sil para o
go ver nar de no mi nan do-se Impe ra dor do Bra sil, e prín ci pe real de Por tu gal
e Algar ves, re ser van do para mim o tí tu lo de Impe ra dor do Bra sil, e o de rei
de Por tu gal e Algar ves com a ple na so be ra nia des tes dois Re i nos seus
do mí ni os. Sou tam bém ser vi do como Grão-Mes tre, go ver na dor e per pé tuo
ad mi nis tra dor dos Mes tra dos, Ca va la ria, e Ordens de Nos so Se nhor Je sus
Cris to, de S. Ben to de Aviz e de Ti a go da Espa da, de le gar, como de le go no
dito meu fi lho; Impe ra dor do Bra sil, e prín ci pe real de Por tu gal e Algar ves
toda a cum pri da Ju ris di ção, e po der para con fe rir os be ne fí ci os da pri me i ra
Ordem, e os há bi tos de to das elas no dito Impé rio.

Os na tu ra is do Re i no de Por tu gal, e seus do mí ni os se rão con si -
de ra dos no Impé rio do Bra sil como bra si le i ros; e os na tu ra is do Impé rio do
Bra sil no Re i no de Por tu gal, e seus do mí ni os como por tu gue ses, con ser van do
sem pre Por tu gal os seus an ti gos fo ros, li ber da des, e lou vá ve is cos tu mes.

Para memória, firmeza, e guarda de todo o referido, mandei fazer
duas cartas patentes deste mesmo teor, assinadas por mim, e seladas com o 
meu selo grande, das quais uma mando entregar ao sobredito meu filho,
Imperador do Brasil, e príncipe real de Por tu gal, e Algarves, e outra se
conservará, e guardará na Torre do Tombo; e valerão ambas como se
fossem cartas passadas pela Chancelaria, posto que por ela não hajam de
passar, sem em bargo de toda, e qualquer legislação em contrário, que para
esse fim revogo, como se dela fizesse expressa menção. Dada no Palácio da
Bemposta aos treze dias do mês de maio do ano do nascimento de Nosso
Senhor Je sus Cristo de mil oitocentos e vinte e cinco. Com rubrica do rei
com guarda. Uma assinatura, José Joaquim de Almeida e Araújo Cor reia de
Lacerda. Carta patente pela qual Vossa Majestade, a fim de restituir a paz,
amizade, e boa har mo nia en tre os reinos de Por tu gal e Algarves, e o do
Brasil, em comum benefício dos povos dos sobreditos reinos; há por bem
dar as providências acordadas na forma acima declarada.

Para Vos sa Ma jes ta de ver.

Extra í do de Do cu men tos para a His tó ria da Inde pen dên cia. Vol. 1. Lis boa, Rio de Ja ne i ro, Ofi ci nas
Gráfi cas da Bi bli o te ca Na ci o nal, 1923. Págs. 121-124.
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71.3 – TRATADO ENTRE PORTUGAL E O BRASIL DE
RECONHECIMENTO DO IMPÉRIO BRASILEIRO

 (29 AGOSTO 1825)

Tra ta do ce le bra do en tre Sua Ma jes ta de
Impe ri al e Sua Ma jes ta de Fi de lís si ma so bre 
o re co nhe ci men to do Impé rio do Bra sil, aos
29 de agos to de 1825, e ra ti fi ca do por Sua
Ma jes ta de o Impe ra dor no dia ime di a to. 

Em nome da San tís si ma e Indi vi sí vel Trin da de, 
Sua Majestade Fidelíssima tendo constantemente no seu real

     ânimo os mais vivos desejos de restabelecer a paz, amizade, e
boa har mo nia en tre povos irmãos, que os vínculos mais sagrados devem
conciliar, e unir em perpétua aliança; para conseguir tão importantes fins, 
promover a prosperidade geral, e segurar a existência política, e os
destinos futuros de Por tu gal, assim como os do Brasil; e querendo de
uma vez re mover todos os obstáculos, que possam impedir a dita aliança, 
concórdia, e felicidade de um e outro Estado, por seu di ploma de treze de
maio do corrente ano, reconheceu o Brasil na categoria de Império
independente, e separado dos reinos de Por tu gal e Algarves, e a seu sobre
todos muito amado e prezado filho dom Pedro por Imperador, cedendo e
transferindo de sua livre vontade a soberania do dito Império ao mesmo
seu filho e seus legítimos sucessores, e tomando somente, e reservando
para a sua pessoa o mesmo título. 

E es tes au gus tos se nho res, ace i tan do a me di a ção de Sua Ma jes ta de
bri tâ ni ca, para o ajus te de toda a ques tão in ci den te a se pa ra ção dos dois
Esta dos, tem no me a do ple ni po ten ciá ri os, a sa ber:

Sua Ma jes ta de Impe ri al ao ilus trís si mo e ex ce len tís si mo Luís José
de Car va lho e Melo, do Con se lho de Esta do, dig ni tá rio da Impe ri al Ordem
do Cru ze i ro, co men da dor das Ordens de Cris to, e da Con ce i ção, e mi nis tro e
se cre tá rio de Esta do dos Ne gó ci os Estran ge i ros; ao ilus trís si mo e ex ce len tís -



si mo ba rão de San to Ama ro, gran de do Impé rio, do Con se lho de Esta do,
gen til-ho mem da im pe ri al Câ ma ra, dig ni tá rio da im pe ri al Ordem do Cru ze i ro, 
e co men da dor das Ordens de Cris to, e da Tor re e Espa da; e ao ilus trís si mo e
ex ce len tís si mo Fran cis co Vi le la Bar bo sa, do Con se lho de Esta do, grão cruz da 
im pe ri al Ordem do Cru ze i ro, ca va le i ro da Ordem de Cris to, co ro nel do im -
pe ri al Cor po de Enge nhe i ros, mi nis tro e se cre tá rio de Esta do dos Ne gó ci os
da Ma ri nha, e ins pe tor ge ral da Ma ri nha. 

Sua Ma jes ta de Fi de lís si ma ao ilus trís si mo e ex ce len tís si mo ca va -
lhe i ro sir Car los Stu art, con se lhe i ro pri va do de Sua Ma jes ta de bri tâ ni ca,
grão cruz da Ordem da Tor re e Espa da, e da Ordem do Ba nho. 

E vis tos e tro ca dos os seus ple nos po de res, con vi e ram em que,
na con for mi da de dos prin cí pi os ex pres sa dos nes te preâm bu lo, se for mas se
o pre sen te tra ta do. 

ARTIGO PRIMEIRO

Sua Ma jes ta de Fi de lís si ma re co nhe ce o Bra sil na ca te go ria de
Impé rio in de pen dente, e se pa ra do dos re i nos de Por tu gal e Algar ves; e a
seu so bre to dos mu i to ama do, e pre za do fi lho dom Pe dro por Impe ra dor,
ce den do e trans fe rin do de sua li vre von ta de a so be ra nia do dito Impé rio ao
mes mo seu fi lho, e a seus le gí ti mos su ces so res. Sua Ma jes ta de Fi de lís si ma
toma so men te, e re ser va para a sua pes soa o mes mo tí tu lo. 

ARTIGO SEGUNDO

Sua Ma jes ta de Impe ri al, em re co nhe ci men to de res pe i to e amor a 
seu au gus to pai o se nhor Dom João VI, anui a que Sua Ma jes ta de Fi de lís si ma
tome para a sua pes soa o tí tu lo de Impe ra dor. 

ARTIGO TERCEIRO

Sua Ma jes ta de Impe ri al pro me te não ace i tar pro po si ções de
qua is quer co lô ni as por tu gue sas para se re u ni rem ao Impé rio do Bra sil. 

ARTIGO QUARTO

Ha ve rá dora em di an te paz e ali an ça, e a mais per fe i ta ami za de
en tre o Impé rio do Bra sil, e os re i nos de Por tu gal e Algar ves, com to tal
es que ci men do das de sa ven ças pas sa das en tre os po vos res pec ti vos. 

ARTIGO QUINTO

Os sú di tos de am bas as na ções, bra si le i ra e por tu gue sa, se rão
con si de ra dos e tra ta dos nos res pec ti vos Esta dos como os da na ção mais
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fa vo re ci da e ami ga, e seus di re i tos; e pro pri e da des re li gi o sa men te guar da dos,
e pro te gi dos; fi can do en ten di do que os atu a is pos su i do res de bens de raiz
se rão man ti dos na pos se pa cí fi ca dos mes mos bens. 

ARTIGO SEXTO

Toda a pro pri e da de de bens de raiz, ou mó ve is, e ações, se qües -
tra das ou con fis ca das per ten cen tes aos sú di tos de am bos os so be ra nos, do
Bra sil e de Por tu gal, se rão logo res ti tu í das, as sim como os seus ren di men tos 
pas sa dos, de du zi das as des pe sas da ad mi nis tra ção, ou seus pro pri e tá ri os
in de ni za dos re ci pro ca men te pela ma ne i ra de cla ra da no ar ti go oi ta vo. 

ARTIGO SÉTIMO

To das as em bar ca ções, e car gas apre sa das, per ten cen tes aos sú di tos 
de am bos os so be ra nos, se rão se me lhan te men te res ti tu í das, ou seus pro pri e tá -
ri os in de ni za dos. 

ARTIGO OITAVO

Uma co mis são no me a da por am bos os go ver nos, com pos ta de
bra si le i ros e por tu gue ses em nú me ro igual, e es ta be le ci da onde os res pec ti -
vos go ver nos jul ga rem por mais con ve ni en te, será en car re ga da de exa mi nar
a ma té ria dos ar ti gos sex to e sé ti mo; en ten den do-se que as re cla ma ções
de ve rão ser fe i tas den tro do pra zo de um ano, de po is de for ma da a co mis -
são, e que, no caso de em pa te nos vo tos, será de ci di da a ques tão pelo
re pre sen tan te do so be ra no me di a dor. Ambos os go ver nos in di ca rão os
fun dos, por onde se hão de pa gar as pri me i ras re cla ma ções li qui da das. 

ARTIGO NONO

To das as re cla ma ções pú bli cas de go ver no a go ver no se rão re -
ci pro ca men te re ce bi das, e de ci di das, ou com a res ti tu i ção dos ob je tos re cla -
ma dos, ou com uma in de ni za ção do seu jus to va lor. Para o ajus te des tas re -
cla ma ções, am bas as al tas par tes con tra tan tes con vi e ram em fa zer uma con -
ven ção di re ta, e es pe ci al. 

ARTIGO DÉCIMO

Se rão res ta be le ci das des de logo as re la ções de co mér cio en tre
am bas as na ções, brasile i ra e por tu gue sa, pa gan do re ci pro ca men te to das
as mer ca do ri as quin ze por cen to de di re i tos de consumo pro vi so ri a men te,
fi can do os di re i tos de bal de a ção e re ex por ta ção da mes ma for ma, que se
pra ti ca va an tes da se pa ra ção. 

814 Pa u lo Bo na vi des e Ro ber to Ama ral



ARTIGO UNDÉCIMO

A re cí pro ca tro ca das ra ti fi ca ções do pre sen te tra ta do se fará na
ci da de de Lis boa, den tro do es pa ço de cin co me ses, ou mais bre ve, se for
pos sí vel, con ta dos do dia da as si na tu ra do pre sen te tra ta do. 

Em tes te mu nho do que nós aba i xo-as si na dos ple ni po ten ciá ri os
de Sua Ma jes ta de Impe ri al, e de Sua Ma jes ta de Fi de lís si ma, em vir tu de
dos nos sos res pec ti vos ple nos po de res, as si na mos o pre sen te tra ta do com
os nos sos pu nhos e lhe fi ze mos por os se los das nos sas ar mas. 

Fe i to na ci da de do Rio de Ja ne i ro aos vin te e nove dias do mês
de agos to do ano do nas ci men to de Nos so Se nhor Je sus Cris to de mil oi to -
cen tos e vin te e cin co. 

Assi na dos 

L. S. Char les Stu art
L. S. Luís José de Car va lho e Melo

L. S. Ba rão de San to Ama ro
L. S. Fran cis co Vi le la Bar bo sa

Extra í do de CASTRO, Te re si nha de. His tó ria Do cu men tal do Bra sil. Dis tri bu i do ra Re cord. Rio de 
Ja ne i ro. 1968. Págs. 144-146.
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71.4 – PEDIDO À GRÃ-BRETANHA PARA ASSEGURAR A
SUCESSÃO DA COROA PORTUGUESA EM D. PEDRO I DO
BRASIL – NOTA OFICIAL DA EMBAIXADA DE PORTUGAL 

(7 DEZEMBRO 1825)

Nota ofi ci al em que se pede a S. M. Bri tâ -
ni ca que ga ran ta a su ces são da co roa de
Por tu gal a S. M. o Impe ra dor do Bra sil,
di ri gi da em 7 de de zem bro de 1825 ao
Se nhor Can ning, por S. Exc. o mar quês
de Pal me la, em nome e por or dem ex pres sa 
de S. M. F. o sr. d. João VI.

South Andley stre et, 7 de de zem bro de 1825.

O aba i xo as si na do, em ba i xa dor ex tra or di ná rio e mi nis tro ple ni po -
ten ciá rio de S. M. F., ten do tido a hon ra de se di ri gir ofi ci al men te 
a S. Excia. o se nhor Can ning pri me i ro mi nis tro do Esta do no

depar ta men to dos Ne gó ci os Estran ge i ros de S. M. Bri tâ ni ca, a fim de re -
clamar em nome de seu au gus to so be ra no a ga ran tia de S. M. B. para a exe -
cução do tra ta do e con ven ção, as si na dos no Rio de Ja ne i ro, a 29 de agos to
pró xi mo pas sa do, cum pre ago ra o de ver de pro por à con si de ra ção de S.
Excia. um outro assun to, ao qual S. M. F. liga a mais alta im por tân cia, e que,
como o pri meiro, tem ín ti mas re la ções com as ne go ci a ções ce le bra das no
Rio de Ja ne i ro, medi an te a in ter ven ção amis to sa de S. M. B.

É in con tes tá vel que o si lên cio ob ser va do no tra ta do de 29 de
agos to, a res pe i to da su ces são da Co roa de Por tu gal, não pode de modo
al gum afe tar os di re i tos que S. M. o Impe ra dor do Bra sil ad qui riu, por nas -
ci men to, de su ce der no tro no a seu, au gus to pai; mas ao mes mo tem po é
evi den te que quan do se toma em con si de ra ção a dis tân cia em que se acha o
Impe ra dor, a épo ca em que de ve ria re a li zar-se o seu ad ven to ao tro no dos



seus an te pas sa dos, pode ser de di fi cul da des e per tur ba ções para a na ção
por tu gue sa, e isto a so li ci tu de pa ter na e a pre vi dên cia de S. M. F. de vem pro -
cu rar evi tar a todo o tran se.

O abaixo assinado se abstém de apresentar à elevada inteligência 
do ilustre ministro de S. M. B. algumas considerações políticas de Estado,
que manifestamente ligam de modo íntimo os interesses da Grã-Bretanha à
conservação das duas coroas de Por tu gal e do Brasil no mesmo ramo da casa real de
Bragança. Tais considerações são por demais evidentes para que se faça mis -
ter mencioná-las aqui. O abaixo-assinado espera, todavia, que lhe seja
permitido ponderar ao Sr. Canning que, além dos motivos de mero
interesse político, há outros de boa fé e de honra, que o gabinete de Londres 
não pode, de forma alguma, perder de vista, quando se trata de pôr o
complemento indispensável às negociações concluídas em virtude de seus
desejos e sob seus auspícios; e que sem este complemento indispensável longe
de realizarem o fim almejado de restabelecer a har mo nia e os bons
sentimentos en tre as duas par tes da antiga monarquia portuguesa, deixariam
perplexo o espírito do venerando monarca que acedeu inteiramente aos
conselhos do seu antigo e poderoso aliado, e que depois de sua morte
ameaçariam Por tu gal de tantas dissenções, cujos resultados fatais seria
impossível prever presentemente.

Em con se qüên cia, pois, do que aqui se afir ma, S. Excia. o Sr.
Can ning já terá, sem dú vi da, vis to, que o fim da pre sen te nota é: pe dir for -
mal men te a S. M. B em nome de S. M. F. que as se gu re a su ces são da co roa
por tu gue sa na pes soa do seu fi lho le gí ti mo her de i ro o Impe ra dor D. Pe dro.

O abaixo assinado, dan do cum pri men to às or dens que para este
fim re ce beu do seu au gus to so be ra no, apro ve i ta-se da opor tu ni da de para re no -
var ao Sr. Can ning os pro tes tos de dis tin ta con si de ra ção.

Assi na do

Mar quês de Pal me la

A S. Excia, o Sr. Can ning

Extra í do de ARMITAGE, João. His tó ria do Bra sil. Ed Ita ti a ia Ltda. Belo Ho ri zon te, MG. Ed.
USP, São Pa u lo. 1981. Págs.  302–303.
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72
MANIFESTO DO GOVERNO BRASILEIRO SOBRE A

PROVÍNCIA CISPLATINA E A GUERRA COM O GOVERNO
DAS PROVÍNCIAS UNIDAS DO RIO DA PRATA  

(10 DEZEMBRO 1825)

Ma ni fes to ou Expo si ção fun da da e jus ti fi -
ca ti va do Pro ce di men to da Cor te do Bra -
sil a res pe i to do go ver no das Pro vín ci as
Uni das do Rio da Pra ta: e dos mo ti vos
que a obri ga ram a de cla rar a guer ra ao re -
fe ri do go ver no.

O Impe ra dor do Bra sil ven do-se re du zi do à ex tre mi da de de re cor rer
às ar mas em jus ta de fe sa dos seus di re i tos ul tra ja dos pelo go ver no
de Bu e nos Ai res, de po is de ter fe i to com o ma i or es crú pu lo to dos 

os sa cri fí ci os pos sí ve is para a con ser va ção da paz: de se jan do sal var ile sa a
uni ver sal opi nião de jus ti ça, em que se fir mam os prin cí pi os da sua po lí ti ca, 
e des va ne cer aos olhos das mais na ções qual quer sus pe i ta, ou re pa ro, a que
pos sa dar lu gar o seu si lên cio, ou um mais pro lon ga do so fri men to: Jul ga
de ver à sua dig ni da de, e à or dem que ocu pa en tre as po tên ci as, ex por leal e
fran ca men te à face do uni ver so, qual te nha sido, e deva ago ra ser o seu pro -
ce di men to a res pe i to da que le Esta do li mí tro fe, a fim de que aos na ci o na is, e 
es tran ge i ros de um e ou tro he mis fé rio, e ain da à mais re mo ta pos te ri da de,
seja pa ten te a jus ti ça da ca u sa, em que só a de fe sa da in te gri da de do Impé rio o 
po de ria em pe nhar.

É bem no tó rio que, quan do re ben tou a re vo lu ção das Pro vín ci as
Espa nho las do Rio da Pra ta, in clu in do Bu e nos Ai res, a cor te do Rio de Ja ne i ro
ma ni fes tou cons tan te men te a mais res tri ta ne u tra li da de, ape sar de to das as 
pru den tes con si de ra ções, que fa zi am re ce ar o pe ri go do con tá gio re vo lu ci o -
ná rio. Po rém os in sur gen tes, sem a me nor pro vo ca ção da nos sa par te, como 



que para fa zer-nos ar re pen der do sis te ma pa cí fi co, que se pro cu rou sem pre
ado tar, co me ça ram des de logo a in fes tar as fron te i ras da Pro vín cia do Rio
Gran de de S. Pe dro. Eles con vo ca vam os ín di os a seu par ti do, re u ni am tro pas
para in va di rem a Pro vín cia vi zi nha, e es pa lha vam pro cla ma ções se di ci o sas
para ex ci ta rem os po vos das Sete Mis sões à re be lião. S. M. F. bem re co nhe ceu
que era ine vi tá vel, para pôr os seus Esta dos a co ber to das per ni ci o sas vis tas
dos in sur gen tes, le van tar uma bar re i ra se gu ra, jus ta, e na tu ral en tre eles e o
Bra sil; e su pos to es tar pe ne tra do das ra zões de di re i to, por que po dia
per ten cer-lhe a Ban da Ori en tal, de que a Espa nha es ta va de pos se, so li ci tou, 
e lon go tem po es pe rou da Cor te de Ma dri re mé dio a tan tos ma les; mas
aque la cor te não po den do, ou não que ren do acu dir à cha ma, que la vra va na 
Ban da Ori en tal, aban do nou à sua sor te aque le ter ri tó rio, que por fim caiu
na mais san gui no sa, e bár ba ra anar quia. Então Arti gas sem tí tu lo al gum
eri giu-se no Su pre mo Go ver no de Mon te vi déu, as hos ti li da des con tra o
Bra sil ad qui ri ram ma i or in cre men to; a ti ra nia opri mia os mon te vi de a nos,
que em vão pro cu ram abri go nas pro vín ci as vi zi nhas; e Bu e nos Ai res, essa
mes ma pro vín cia, que de po is de pas sa do o pe ri go, ten ta do mi nar os cis pla -
ti nos, viu as tro pas ba ti das em 1815 nos Cam pos de Gu a bi jú; res pe i tou a
Ban de i ra Ori en tal, e san ci o nou a ti ra nia de Arti gas, re co nhe cen do-o como
che fe su pre mo e in de pen den te.

Em tal si tu a ção, não res tan do a S. M. F. ou tra al ter na ti va, man dou
con tra aque le che fe um cor po de tro pas com or dem de o ex pul sa rem além
do Uru guai, e de ocu pa rem a mar gem es quer da da que le rio. Esta me di da
na tu ral e in dis pen sá vel, exe cu ta da, e pros se gui da com os mais cus to sos
sa cri fí ci os, e des pe sas, as se gu rou ao Bra sil o di re i to da ocu pa ção do ter ri tó rio
do mi na do por Arti gas, de um ter ri tó rio, cuja in de pen dên cia de Bu e nos
Ai res ha via já sido por este re co nhe ci da; en tran do afi nal em 1817 as tro pas
do Bra sil como li ber ta do ras, com sa tis fa ção ge ral dos cis pla ti nos, que vi ram as -
sim res ti tu í da a paz, e a pros pe ri da de às suas cam pa nhas, que a guer ra ci -
vil, e a ti ra nia do bár ba ro che fe usur pa dor ti nha de i xa do er mas e ar ra sa das.

Quatro anos se passaram, que formaram um período não
interrompido da tranqüilidade de Montevidéu, e suposto se achassem
acalmadas as facções, e de alguma sorte consolidada a segurança das
fronteiras do Império, e satisfeitos os cisplatinos com as vantagens, que
gozavam debaixo da proteção de S. M. F., não deixou jamais Bue nos Ai res de
procurar por todos os meios encobertos, e impróprios de governos justos, e
consolidados, semear a discórdia na Banda Ori en tal, e criar ali um partido
de descontentamento con tra a corte do Rio de Ja neiro, a quem se taxava de 
tirania, e usurpação, insinuando aos mais exaltados partidários, que com a
derrota de Artigas devia cessar a causa da ocupação de Montevidéu, cuja
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entrega, inculcavam, não devia a corte do Brasil diferir por mais tempo.
Mas não tendo os cisplatinos os elementos necessários para ocuparem o lugar 
de uma nação separada na ordem política; não tendo a metrópole os meios, ou 
a vontade de conservar, e de fender aquele território; a quem se faria a
entrega dele sem comprometimento do Brasil, e sem risco de se renovarem
as cenas de carnagem, e devastação, de que as tropas brasileiras o
libertaram? Porventura, se tal entrega fosse justa, ou oportuna, deverá ser
feita pelo Brasil a Bue nos Ai res, o qual, como se tem visto, havia já
reconhecido independente de si aquele território? E mesmo, em tal
extraordinária hipótese, oferecia porventura o governo de Bue nos Ai res,
entregue às facções intestinas, a necessária garantia, assim para acabar-se o
receio da repetição dos males, que havíamos sofrido, como para proceder à
indenização, à que tínhamos direito incontestável, e cujo valor já então
excedia o do mesmo território ocupado?

Nes ta con jun tu ra, S. M. F., pró xi mo a re ti rar-se do Bra sil, le va do
pe los ge ne ro sos sen ti men tos do seu mag nâ ni mo co ra ção, e de se jo so de
mos trar a to das as lu zes, e a to dos os par ti dos a pu re za das suas vis tas, e do 
seu pro ce der, dig nou-se con vi dar os mon te vi de a nos, como todo o mun do
sabe, e tes te mu nhou Bu e nos Ai res, para que con vo cas sem li vre men te um
Con gres so ex tra or di ná rio de seus de pu ta dos, os qua is como re pre sen tan tes
de toda a pro vín cia de ter mi nas sem a sua sor te, e fe li ci da de fu tu ra, e es ta be -
le ces sem a for ma, por que que ri am ser go ver na dos, com aten ção ao bem ge ral, 
de ven do es ses de pu ta dos se rem no me a dos li vre men te, e pela for ma mais
adap ta da às cir cuns tân ci as, e cos tu mes do país. Tudo tes te mu nhou Bu e nos
Ai res, e não ten do por sua par te ra zão al gu ma para os ten si va men te, e com
dig ni da de im pe dir aque la de li be ra ção, va leu-se do seu cos tu ma do re cur so
de in tri ga e in si nu a ções para atra ir às suas am bi ci o sas vis tas o povo cis pla -
ti no. Os seus emis sá ri os es pa lha dos na Ban da Ori en tal ca lu ni a vam as in -
ten ções do au gus to so be ra no, que sem pre va le cer-se dos seus an ti gos di re i tos,
e das suas ar mas, de i xa va aque la província com ple na li ber da de de de ci dir
da sua sor te. Mas a mes ma fa ci li da de com que o go ver no de Bu e nos Ai res
ma qui na va; e a mes ma pru dên cia e dig ni da de, com que a cor te do Rio de
Ja ne i ro de i xa ra de se opor a tão in dig nas ma no bras, bem in di cam à face do
mun do a li ber da de, que se dava às de li be ra ções. E com efe i to, re u nin do-se
em Mon te vi déu os de pu ta dos dos de par ta men tos, de po is de re fle ti dos e
pú bli cos de ba tes, foi o re sul ta do ofe re ce rem eles em 31 de ju lho de 1821, em 
nome de todo o povo, que re pre sen ta vam, um ato es pon tâ neo da sua in cor -
po ra ção ao Re i no Uni do de Por tu gal, Bra sil, e Algar ves, de ba i xo das suas
con di ções, que jul ga ram se rem van ta jo sas, e que fo ram ace i tas pela cor te do 
Rio de Ja ne i ro, que se viu as sim para sem pre obri ga da a de fen der, e pro te -
ger tão so le ne in cor po ra ção.
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Ape sar de tan ta fran que za, de tan ta li be ra li da de, de tan ta boa fé
da par te do ga bi ne te bra si le i ro, ape sar mes mo de todo o es crú pu lo, com
que evi ta mos rom per a boa har mo nia com Bu e nos Ai res, este go ver no, sem
ja ma is de ci dir-se a com pa re cer com dig ni da de, con ti nu ou a fo men tar a
in tri ga, e a dis cór dia, ou san do ta xar por seus se cre tos emis sá ri os de ile gal e
co ac to o Con gres so dos De pu ta dos. Mas qual é a ação mais es pon tâ nea e le gal, 
que não seja sus ce tí vel das in ter pre ta ções mais opos tas? Que se gu ran ça, e
que boa fé, po dem ha ver nas so ci e da des, se se ad mi tir o in ter mi ná vel e
in de fi ni do prin cí pio de co a ção sem as pro vas mais cla ras, pre sen tes e de ci -
si vas? Como po dia ser aque la in cor po ra ção for ça da, se já ha via sido ofe re ci da
por mu i tas au to ri da des a S. M. F., que a re je i ta ra; se to das as so le ni da des
para tais atos fo ram pre e chi das; se hou ve dis cus são pú bli ca sem pre sen ça
de tro pa; se ha vi am pre ce di do de bal de as mais for tes in si nu a ções do go ver no
de Bu e nos Ai res con tra o Bra sil; se de po is de ter o Con gres so de li be ra do,
ain da para mais li ber da de di ri giu cir cu la res aos de par ta men tos, pe din do
sua apro va ção e pa re cer; e se por fim a ata da in cor po ra ção, que cor reu im -
pres sa, con ti nha con di ções que nos são de re co nhe ci da des van ta gem? Esta -
be le ci do, por tan to, e pro va do que se me lhan te in cor po ra ção não fora, nem
po dia ser for ça da, e sen do ób vio mes mo às pes so as, que têm a mais li ge i ra
no ção da re vo lu ção das co lô ni as es pa nho las, que ne nhu ma de las fi cou ten do
su pre ma cia, ou di re i to so bre ou tra, é ma ni fes to que o go ver no de Bu e nos
Ai res fora sem pre acin te men te in jus to e hos til para o go ver no do Bra sil,
tra ba lhan do sem in ter rup ção nas tre vas, na qua li da de de um ini mi go pér fi do,
para com pro me ter a sua mar cha, e a sua se gu ran ça; como en fim é tem po de
des co brir ao mun do in te i ro.

Pouco depois daquele ato de incorporação, chegou a época, em
que, separando-se o Brasil do resto da Monarquia portuguesa, os cisplatinos
tiveram ocasião de manifestar o seu sistema, desenganando a Bue nos Ai res, se 
essa incorporação fora ou não forçada. O momento era para isso único, e o
mais favorável: mas todos viram que os cisplatinos apesar de tantas intrigas 
uniram-se à causa do Brasil pelo órgão do seu procurador geral nesta corte
em junho de 1822, e esta adesão tanto maior grau de espontaneidade
demonstra, quanto é notório que em Montevidéu estavam então tropas
de Por tu gal  dissidentes da causa do Brasil, as quais por conseqüência bem
poderiam auxiliar qualquer projeto dos habitantes con tra os interesses, e
união brasileira, se acaso tal projeto tivessem. Entretanto Bue nos Ai res, sem 
dar algum passo público, e decoroso de desaprovação, presenciou todos estes
sucessos, e era de crer que houvesse renunciado à quimérica esperança de
reunir a si povos, com quem não despendera um só sacrifício, e sobre quem 
não po dia mostrar um único título. Mas ainda não é tudo. Como se fossem
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precisas mais provas de sinceridade da adesão dos cisplatinos, no vas cri -
ses sobrevieram, que acabaram de produzi-las.

S. M. o Impe ra dor do Bra sil foi glo ri o sa e una ni me men te acla ma do
nes ta su pre ma dig ni da de e pre e mi nên cia pe las pro vín ci as do Bra sil no fa us -
tís si mo dia 12 de ou tu bro de 1822: e le va dos os cis pla ti nos do seu en tu si as -
mo, por um fe i to tão im por tan te nos Ana is Ame ri ca nos, e bem pe ne tra dos
dos seus ver da de i ros in te res ses, não tar da ram em li vre men te imi tar as
ou tras pro vín ci as bra si le i ras. No mes mo ano to das as po vo a ções, ca bil dos, e 
tro pa da Pro vín cia Cis pla ti na, acla ma ram so le ne men te, e ju ra ram fi de li da de
ao se nhor D. Pe dro I, as se gu ran do nas atas pú bli cas, que por esse mo ti vo se 
exa ra ram, ser essa a úni ca me di da ca paz de fi xar a li ber da de, e in de pen dên cia
do país, su fo car as es pe ran ças dos anar quis tas, e afi an çar, de ba i xo da pro te ção
do Impe ra dor, os di re i tos dos po vos, o sos se go pú bli co, a se gu ran ça e
pro pri e da de dos ci da dãos, pon do ao fim um ter mo fe liz à re vo lu ção da que le
ter ri tó rio.

Então o go ver no de Bu e nos Ai res, tão am bi ci o so, como im pla cá vel
ini mi go das for mas mo nár qui cas, não pôde ocul tar o seu des pe i to; e ven do
frus tra das to das as suas ten ta ti vas, pela ina ba lá vel le al da de dos cis pla ti nos,
ex pe diu pela pri me i ra vez ao Rio de Ja ne i ro um co mis sá rio, que com o tom
di ta to ri al, nem ain da su por tá vel nas mais po de ro sas na ções, veio exi gir
uma res pos ta ter mi nan te, so bre o re en tre gar-se ou não a Bu e nos Ai res a
Pro vín cia de Mon te vi déu. Mas o go ver no do Bra sil, sem pre fran co, e leal,
não du vi dou de re ce ber aque le co mis sá rio ape sar de logo ma ni fes tar ser
aque le o úni co ob je to da sua mis são, e não he si tou em res pon der-lhe com
mo de ra ção, e fir me za, que não re co nhe cia em Bu e nos Ai res di re i to al gum
para tão ca te gó ri ca in ti ma ção; pas san do até o Mi nis té rio Bra si le i ro, por nota 
que se lhe di ri giu em 6 de fe ve re i ro de 1824, a ex pli car o seu pro ce di men to,
jus ti fi can do-o com to das as ra zões, que de vi am sa tis fa zer a to dos os que a
re ce bes sem de boa fé. Bu e nos Ai res, à vis ta de tão franca, e de co ro sa ex pli ca ção, 
pa re ceu de sis tir de re cla ma ção tão in jus ta; po rém, o seu ul te ri or pro ce di -
men to faz ver com toda a evi dên cia, que co ber to com o véu da dis si mu la ção,
só es pre i ta va opor tu ni da de de hos ti li zar o Bra sil, pe los me i os mais in dig nos, 
que o mun do co nhe ce, evi tan do o que se ria mais con for me à jus ti ça que
in cul ca vam; isto é, uma aber ta, e fran ca de cla ra ção de hos ti li da des.

Apesar de ser geralmente conhecida dos cisplatinos a missão do
referido comissário de Bue nos Ai res, e de ter este falsamente assegurado ser o
intérprete da vontade dos habitantes da Banda Ori en tal, nada influiu em seus
espíritos semelhantes circunstância, nem padeceu a menor quebra a firmeza, e
lealdade do seu caráter; porquanto havendo S. M. I. generosamente oferecido
aos povos o projeto da Constituição fun da men tal, dignando-se transmitir-lhes, 
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para que livremente se fizessem sobre os seus artigos as observações, que
julgassem convenientes; e tendo-o recebido igualmente os cisplatinos, para que 
deliberassem em Juntas dos vizinhos respectivos de cada departamento, o que
lhes parecesse, acordaram em março de 1824 aprová-lo, salvas somente as
bases da Incorporação da Província.

Pa re ce rá des ne ces sá rio in sis tir mais so bre este pon to, à vis ta da
re pe ti da sé rie de fa tos, que com pro vam a sin ce ri da de, e le ga li da de da união 
da Pro vín cia Cis pla ti na a este Impé rio: ne nhu ma dú vi da se pode ven ti lar
de boa fé so bre ele; mas, como se ain da fos se ne ces sá rio mais al gum ar gu -
men to, viu-se que os bri o sos cis pla ti nos, des pre zan do cons tan te men te as 
te ne bro sas in tri gas, e in si nu a ções do go ver no de Bu e nos Ai res, no me a ram
por úl ti mo de pu ta dos ao Cor po Le gis la ti vo no Rio de Ja ne i ro, mos tran do
evi den te men te fa zer par te da Re pre sen ta ção Na ci o nal Bra si le i ra.

Tal é a ex po si ção ve rí di ca e re su mi da das prin ci pa is ca u sas da
in cor po ra ção da Pro vín cia Cis pla ti na ao Impé rio do Bra sil. Nin guém, que
se pre ze de im par ci al e jus to, dirá que à vis ta de fa tos tão re i te ra dos, e po si -
ti vos, de do cu men tos são ir re fra gá ve is da li vre e sin ce ra in cor po ra ção, e
inin ter rup ta ade são dos cis pla ti nos a este Impé rio, pu des se o go ver no de
Bu e nos Ai res por em dú vi da a sua es pon ta ne i da de, e, o que ain da é mais
ex tra or di ná rio, pre ten der re i vin di car a pos se da que le ter ri tó rio, como se lhe 
fora usur pa do! Pa re ce in crí vel: mas aque le go ver no, que nun ca ces sa ra de
fo men tar so la pa da men te uma in sur re i ção con tra o Bra sil, aca ba de de por a
más ca ra, com que ain da ocul ta va os seus per ni ci o sos de síg ni os, por isso
que jul gou o mo men to opor tu no para a sua exe cu ção. Com efe i to, a cor te
do Bra sil viu com inex pli cá vel ad mi ra ção e que bra dos prin cí pi os ge ral -
men te ado ta dos pe las na ções, o go ver no de Bu e nos Ai res no seio de uma
paz con si de ra da sem pre ne ces sá ria pela nos sa par te, e por ele cons tan te -
men te atra i ço a da, e sem pre ce der de cla ra ção al gu ma de guer ra, per mi tir
que do seu ter ri tó rio sa ís sem in di ví du os a le van tar a re vol ta na Pro vín cia
Cis pla ti na, aos qua is se uniu re bel de Fruc tu o so Ri ve ra, que al can çan do
alu ci nar al gu ma des gra ça da tro pa do Cor po que co man da va, vol tou com
ela con tra o Impé rio as Armas, que lhe ha vi am sido con fi a das para man ter
a se gu ran ça, e a tran qüi li da de da pro vín cia. O ga bi ne te do Rio de Ja ne i ro
so lí ci to no de sem pe nho dos seus de ve res, e aten to a res ta be le cer quan to an tes
o sos se go pú bli co, que tal re be lião ha via al te ra do, não só to mou as me di das,
que lhe pa re ce ram con ve ni en tes para re du zir aque la tro pa ao ca mi nho da
hon ra mi li tar, de que por tão es can da lo so fato se ha via con si de ra vel men te
apar ta do, mas pe diu sem de mo ra ao go ver no de Bu e nos Ai res as ne ces sá ri as
ex pli ca ções so bre a par te, em que nele se di vi sa va tão cla ra men te com pli ca do.
Aque le go ver no, com a sua cos tu ma da du pli ci da de, as se ve rou não ter par te 
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al gu ma em se me lhan te acon te ci men to; en tre tan to, ape sar das ins tân ci as do
co man dan te das for ças na va is do Impé rio no Rio da Pra ta, e do nos so agen te
di plo má ti co ali residente, não cha mou aque les seus con ci da dãos, que se
ha vi am re u ni do aos re bel des, nem ao me nos lhes de sa pro vou pú bli ca e so -
le ne men te um pro ce di men to, que tan to com pro me tia a tran qüi li da de dos
dois es ta dos; an tes in si nu ou às mais pro vín ci as ar gen ti nas, que pres tas sem
aos re bel des to dos os so cor ros.

Como se não bas tas se, para se co nhe cer o pér fi do pro ce di men to
do go ver no de Bu e nos Ai res, os fa tos que nas di fe ren tes par tes des ta ve rí -
di ca ex po si ção se acham, bem que le ve men te, to ca dos; como se não bas tas -
se o ha ver ele de cre ta do o es ta be le ci men to e re for ço de uma li nha mi li tar no 
Uru guai sem para esta ha ver a me nor ra zão, ou pre tex to, e sem ter sido
no ti fi ca da tal me di da à cor te do Rio de Ja ne i ro, se gun do é cos tu me en tre as
na ções vi zi nhas, e ci vi li za das; como se não bas tas se a cri mi no sís si ma omis são,
com que fa vo re cia a pi ra ta ria dos seus con ci da dãos so bre as em bar ca ções
dos sú di tos do Impé rio, até den tro do pró prio Por to de Bu e nos Ai res; como
se não bas tas sem os in sul tos co me ti dos pela po pu la ção, e a san gue frio
pre sen ci a dos pelo go ver no, con tra o nos so côn sul, e as ar mas do Impé rio
co lo ca das na sua re si dên cia, sem de tais in sul tos se re ce ber sa tis fa ção al gu ma;
como en fim se não bas tas sem os pre pa ra ti vos bé li cos, que Bu e nos Ai res
apres ta va, as em bar ca ções de guer ra, que com pra va, os ofi ci a is de Ma ri nha
es tran ge i ros que ajus ta va, fa tos es tes, que já ne nhu ma dú vi da po di am de i xar
aos mais des pre ve ni dos so bre a per fí dia do seu pro ce di men to; o go ver no
im pe ri al con tu do não quis pa re cer me nos re fle ti do em uma de li be ra ção
de ci si va, e não obs tan te ma ni fes tar-se al ta men te a in dig na ção pú bli ca en tre
os le a is bra si le i ros jus ta men te agra va dos por se me lhan tes fa tos, ele se con te ve
es pe ran do ain da pela ocor rên cia de ou tros mais po si ti vos, a que o go ver no
de Bu e nos Ai res não pu des se res pon der com as suas cos tu ma das eva si vas.
Estes fa tos já exis tem.

Qu an do o co man dan te das for ças na va is do Impé rio es ta ci o na das
no Rio da Pra ta, e nos so agen te di plo má ti co re si den te em Bu e nos Ai res,
re pre sen ta ram so bre o com por ta men to dos in va so res da Pro vín cia de
Mon te vi déu, e dos que para ali pas sa vam, e se lhes re u ni am, e so bre a in di -
fe ren ça do mes mo go ver no a este res pe i to, res pon deu ele, como já fica re fe -
ri do, que de ne nhu ma sor te ha via pro mo vi do a atu al su ble va ção na Ban da
Ori en tal, ao mes mo tem po que em Bu e nos Ai res se abri am subs cri ções
pú bli cas em fa vor dos in sur gen tes, pas sa vam-se-lhes ar ma men tos e mu ni ções
de guer ra, es ta be le cia-se para es ses fins uma co mis são que pu bli ca men te se
cor res pon dia com eles, e cres cen do ra pi da men te em au dá cia os re bel des
com toda a qua li da de de so cor ros, que as sim lhes eram re me ti dos, ins ta la ram
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um go ver no; e o de Bu e nos Ai res, es que ci do do que pou co tem po an tes ha via
pro tes ta do, dá a ma i or pro va da sua co o pe ra ção com os re bel des, re co nhe -
cen do esse ile gí ti mo go ver no; e pre ten den do ador me cer a vi gi lân cia da cor te
do Rio de Ja ne i ro, fin ge en vi ar-lhe um co mis sá rio a tra tar des tes ne gó ci os (o 
qual nun ca che gou), des ta ma ne i ra re com pen sa va com a mais ab je ta in gra ti -
dão a ge ne ro sa ne u tra li da de, que o Bra sil guar dou sem pre a seu res pe i to.

Ain da não é tudo. O go ver no le van ta do pe los re bel des da Pro vín -
cia Cis pla ti na, ex pres sa que o voto ge ral e de ci di do da que les po vos se pro -
nun ci a va pela união com as pro vín ci as ar gen ti nas; e o con gres so ge ral de las 
em Bu e nos Ai res, to man do por le gí ti mo aque le voto de uma fac ção, quan do 
to da via tem con tra si to dos os prin cí pi os de di re i to, apres sa-se em re co nhe cer
de fato in cor po ra da aque la pro vín cia à Re pú bli ca das mais do Rio da Pra ta,
a que diz ter per ten ci do por di re i to, como se esse con gres so la bo ras se na
ig no rân cia de to das as ra zões, que fi cam ex pen di das, e que ma ni fes ta men te
pro vam o con trá rio. E em ver da de, que tí tu los de do mí nio ou de su pre ma cia
so bre Mon te vi déu apre sen ta Bu e nos Ai res? Aque la pro vín cia com pu nha
com ou tras esse vice-re i na do; e cons ti tu in do-se cada uma de las em Cor po
Po lí ti co in de pen den te, quan do exe cu ta ram sua se pa ra ção da mãe pá tria,
ne nhum di re i to res tou a uma para cha mar a si qual quer das ou tras em vir tu -
de dele. Onde está pois o que o re fe ri do con gres so ale ga, ha ven do Mon te vi -
déu li vre, e es pon ta ne a men te de cla ra do que era sua von ta de an tes in cor po -
rar-se ao Bra sil, Impé rio po de ro so, con so li da do, e re co nhe ci do, do que a ou -
tra qual quer das mais pro vín ci as, que lhe não po di am ofe re cer as ga ran ti -
as ne ces sá ri as para a sua se gu ran ça, e pú bli ca pros pe ri da de?

Em con se qüên cia da que le ato do con gres so, o go ver no de Bu e nos
Ai res em uma nota, que fi ze ra im pri mir an tes de ser en tre gue ao mi nis tro e
se cre tá rio de Esta do dos Ne gó ci os Estran ge i ros des te Impé rio, se de cla ra
com pro me ti do por quan tos me i os es ti ve rem ao seu al can ce a ace le rar a eva -
cu a ção dos pon tos mi li ta res ocu pa dos pe las ar mas bra si le i ras. Por esta for ma o 
go ver no de Bu e nos Ai res aber ta men te, e sem re bu ço pa ten te ia a sua re so lu ção
de in va dir o ter ri tó rio bra si le i ro, sem pro vo ca ção al gu ma; e como para dar
a úl ti ma pro va do seu ran co ro so pro ce der, e do des pre zo de to das as for -
ma li da des usa das, e res pe i ta das en tre os go ver nos ci vi li za dos, to le ra que
uma po pu la ça de sen fre a da se di ri ja vi o len ta men te con tra a pes soa do nos so 
agen te po lí ti co ali re si den te, que in sul tan do nele com toda qua li da de de
im pro pé ri os, e de ações in de cen tes o de co ro de vi do à na ção, que ele re pre -
sen ta va, o obri gou com hor ren da vi o la ção do Di re i to das Gen tes, não con fi an do
nas ilu só ri as pro mes sas do go ver no, a aban do nar re pen ti na e clan des ti na men te
a sua re si dên cia, e a trans fe rir-se para Mon te vi déu ao abri go das nos sas
ar mas.



Nes tas cir cuns tân ci as já can sa do o so fri men to, per di da toda a
es pe ran ça de pa ci fi ca ção, res ta por úl ti mo re cor rer ao po der das ar mas, e 
re pe lir a for ça com for ça. Por tan to Sua Ma jes ta de Impe ri al, cha man do os
céus, e o mun do por tes te mu nhas da pu re za de suas in ten ções, ven cen do
com o ma i or cus to a re pug nân cia, que em seu co ra ção des per ta o qua dro afli -
ti vo das ca la mi da des, que são in se pa rá ve is de se me lhan tes cri ses, con des -
cen den do com o voto uni ver sal dos seus fiéis, e bri o sos sú di tos, ce den do fi -
nal men te ao que deve à Sua Alta Dig ni da de de Impe ra dor Cons ti tu ci o nal,
aos de ve res que lhe im põe o car go de de fen sor per pé tuo, e ao que deve à
dig ni da de, e ao bem do Impé rio, tem de cla ra do guer ra ofen si va e de fen si va 
ao Esta do de Bu e nos Ai res, con fi an do na Pro vi dên cia Di vi na, na jus ti ça da
ca u sa e na no bre za dos âni mos de seus le a is sú di tos a pros pe ri da de das
ar mas do Impé rio, e na im par ci a li da de das na ções a apro va ção des ta de li -
be ra ção, tão do lo ro sa ao seu im pe ri al co ra ção, quan to ela se tem tor na do
ine vi tá vel.

Rio de Ja ne i ro, em 10 de de zem bro de 1825.

Extra í do de Co leção das Leis e de ci sões do go ver no do Impé rio do Bra sil de 1825. Rio de Ja ne i ro,
Impren sa Na ci o nal, 1886. Págs. 95-102.
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DESIGNAÇÃO DA DATA PARA INSTALAÇÃO

 DA ASSEMBLÉIA GERAL LEGISLATIVA  – 
DECRETO DO IMPERADOR (25 ABRIL 1826)

De sig na o dia 29 do cor ren te para a pri me i ra re u nião das Câ ma ras
Le gis la ti vas a fim de que pos sa ter lu gar a aber tu ra da Assem -
bléia Ge ral no dia mar ca do na Cons ti tu i ção.
Aproximando-se o dia determinado na Constituição para

instalar-se a Assembléia Geral Legislativa; e convindo à felicidade do
Império que ela exerça quanto an tes suas importantes funções: Hei por bem 
designar o dia 29 do corrente, pelas 9 horas da manhã, para a primeira
reunião dos senadores e deputados em suas respectivas câmaras, a fim
de se praticarem e seguirem todos os atos indispensáveis para a solene
abertura da mesma assembléia.

José Fe li ci a no Fer nan des Pi nhe i ro, do meu con se lho, mi nis tro e
se cre tá rio de Esta do dos Ne gó ci os do Impé rio, o te nha as sim en ten di do, e
faça pu bli car pela im pren sa, para que cons te, e seja exe cu ta do. Pa lá cio do
Rio de Ja ne i ro, 25 de abril de 1826, 5º da Inde pen dên cia e do Impé rio.

Com a ru bri ca de Sua Ma jes ta de o Impe ra dor.

José Fe li ci a no Fer nan des Pi nhe i ro

Extra í do de Co le ção das Leis do Impé rio do Bra sil de 1826. Par te I. Págs. 34-35.
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RECONHECIMENTO DO PRÍNCIPE IMPERIAL  D. PEDRO

DE ALCÂNTARA COMO SUCESSOR DO TRONO –  AUTO
SOLENE E LEI (2 E 26 AGOSTO 1826) 

Saibam quantos este instrumento virem, que no ano do nascimento
de Nosso Senhor Jesus Cristo de mil oitocentos e vinte e seis,
quinto da independência do império do Brasil, aos dois dias do

mês de agosto, pelas dez horas da manhã, nesta muito leal e heróica
cidade do Rio de Janeiro no Paço do Senado, onde se reuniram as duas
Câmaras, de que se compõem a Assembléia Geral Legislativa do mesmo
império, estando presentes trinta e nove senadores, sessenta e oito
deputados, sob a presidência do visconde de Santo Amaro, para se fazer o
reconhecimento do príncipe imperial, na conformidade da Constituição,
título quarto, capítulo primeiro, Artigo quinze, parágrafo terceiro, se
procedeu ao ato solene do dito reconhecimento, e o senhor Dom Pedro de
Alcântara João Carlos Leopoldo Salvador Bibiano  Francisco Xavier de
Paula Leocádio Miguel Gabriel Rafael Gonzaga, príncipe imperial, filho
legítimo, e primeiro varão existente do senhor Dom Pedro primeiro
Imperador Constitucional e Defensor Perpétuo do Brasil, e da senhora
Dona Maria Leopoldina Josefa Carolina, imperatriz, sua mulher,
arquiduquesa de Áustria, nascido aos dois dias do mês de dezembro de
mil oitocentos e vinte e cinco, e batizado aos nove do dito mês e ano, na
imperial capela desta corte, pelo excelentíssimo e reverendíssimo Dom
José Caetano da Silva Coutinho, bispo diocesano, capelão-mor de Sua
Majestade Imperial, pela Assembléia Geral Legislativa foi reconhecido por 
sucessor de seu augusto pai no trono e coroa do império do Brasil,
segundo a ordem da sucessão, estabelecida na Constituição título quinto,
capítulo quarto, Artigo cento e dezessete, com todos os direitos e
prerrogativas, que pela mesma Constituição competem ao príncipe
imperial, sucessor do trono. E para perpétua memória se lavrou este auto



em duplicata na conformidade da lei para os fins nela declarados, o qual
foi lido pelo Barão de Valença, segundo-secretário do Senado em voz
inteligível perante a Assembléia Geral Legislativa, cujos membros abaixo vão
assinados. E eu João Antônio Rodrigues de Carvalho, primeiro-secretário
do Senado o escrevi e subscrevo João Antônio Rodrigues de Carvalho. 

Vis con de de San to Ama ro, pre si den te. – Ben to Bar ro so Pe re i ra. -
Vis con de de Ca ra ve las – José Jo a quim Na bu co de Ara ú jo – José Iná cio Bor ges -
Ba rão de Ca i ru – José Fe li ci a no Fer nan des Pi nhe i ro – Vis con de da Pra ia Gran de 
– bis po ca pe lão-mor – Antô nio Mar ques de Sam pa io – Ma nu el José de Albu -
quer que - Mar cos Antô nio Brí cio - Pe dro Antô nio Pe re i ra Pin to do Lago - Luís
José de Oli ve i ra – Ber nar do José de Ser pa Bran dão - Antô nio Fran cis co de Pa u la 
Ho lan da Ca val can ti de Albu quer que - Do min gos Ma la qui as de Agui ar Pi res
Fer re i ra – Vis con de de Ma ri cá - Vis con de de Inham bu pe - Vis con de de Pa ra na -
guá – Mar quês de S. João da Pal ma – Vis con de de Ba e pen di - Vis con de de Ara -
ca ti – Ma nu el José de Sou sa Fran ca – Ba rão de Ca e té – José Car los Ma i rink da
Sil va Fer rão - José Ca e ta no Fer re i ra de Agui ar – Estê vão José Car ne i ro da Cu nha -
Ma nu el Ca e ta no de Alme i da e Albu quer que – Ber nar do Car ne i ro Pin to de
Alme i da - mon se nhor Pi zar ro - Lou ren ço Ro dri gues de Andra de – Fran cis co de
Assis Bar bo sa – José Antô nio da Sil va Maia - José Cus tó dio Dias – Antô nio Vi e i ra
da So le da de – Ro mu al do Antô nio de Se i xas – José de Sou sa Melo - Cân di do José
de Ara ú jo Vi a na - José Te i xe i ra da Mata Ba ce lar – D. Nuno Eu gê nio de Los sio e 
Se i blitz - José Cle men te Pe re i ra - Ba rão de Con go nhas do Cam po - Antô nio
Au gus to Mon te i ro de Bar ros - José Cor re ia Pa che co e Sil va - José Ber nar di no
Ba tis ta Pe re i ra - Vis con de de Na za ré - Ja cin to Fur ta do de Men don ça - Antô nio
Gon çal ves Go mi de - Ba rão de Alcân ta ra - José Car los Pe re i ra de Alme i da Tor res 
- Vis con de de Lo re na - Antô nio da Ro cha Fran co - João da Cos ta e Sil va - José
Ben to Le i te Fer re i ra de Melo - Fran cis co de Pa u la Sou sa e Melo - José Ce sá rio de 
Mi ran da Ri be i ro - Mar cos Antô nio Mon te i ro de Bar ros - João Fran cis co de Bor -
ja Pe re i ra - Ga bri el Ge tú lio Mon te i ro de Men don ça - Vis con de de Qu e luz - José
To más Na bu co de Ara ú jo - José Car do so Pe re i ra de Melo - Plá ci do M.tiz Pe re i ra 
- Fran cis co das Cha gas San tos - Ni co lau Pe re i ra de Cam pos Ver gue i ro - Luís
Pe dre i ra do Cou to Fer raz - José Ri car do da Cos ta Agui ar de Andra da - João José
Lo pes Men des Ri be i ro - João Ri car do da Cos ta Dor mund - Iná cio Pin to de Alme i -
da e Cas tro - Luís Au gus to May - Luís José de Bar ros Le i te - Mar cos Antô nio de 
Sou sa - Antô nio da Sil va Te les - Luís Pa u lo de Ara ú jo Bas to - João Evan ge lis ta
de Fa ria Lo ba to - José de Re sen de Cos ta - Jo a quim Glz. Ledo - Fran cis co Gon çal -
ves Mar tins - José Jo a quim de Car va lho - Mi guel José Re i nau - Ra i mun do José
da Cu nha Ma tos - Ni co lau Her re ra - Luís Pe re i ra da Nó bre ga de Sou sa Coutº -
Antô nio Fer re i ra Fran ça - Fran cis co Xa vi er Fer re i ra - Ber nar do Pe re i ra de Vas -
con ce los - Ma nu el Jo a quim de Orne las - Ma nu el Odo ri co Men des - Ja nuá rio da
Cu nha Bar bo sa – Se bas tião Luís Ti no co da Sil va - Lú cio So a res Te i xe i ra de
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Gou ve ia – João Bráu lio Mo niz – Ma nu el Te les da Sil va Lobo – José da Cos ta
Car va lho – João Jo a quim da Sil va Gu i ma rães – Di o go Du ar te Sil va – José da
Cruz Fer re i ra – José Ger vá sio de Qu e i rós Car re i ra – Antô nio Au gus to da Sil va
– José Ri be i ro So a res da Ro cha – José Lino Cou ti nho – Ba rão de Va len ça – Fran -
cis co Car ne i ro de Cam pos – Vis con de de Bar ba ce na – João Antô nio Ro dri gues de 
Car va lho. 

LEI DE RECONHECIMENTO DO PRÍNCIPE IMPERIAL
(26-8-1826).

Mar ca as for ma li da des com que se há de pro ce der em Assem bléia
Ge ral Le gis la ti va ao re co nhe ci men to do prín ci pe im pe ri al como su ces sor
do tro no do Bra sil. 

D. Pe dro I por Gra ça de Deus e unâ ni me acla ma ção dos po vos, 
Impe ra dor Consti tu ci o nal e De fen sor Per pé tuo do Bra sil; Fa ze mos sa ber a
to dos os nos sos sú di tos que a Assem bléia Ge ral de cre tou, e nós que re mos a
lei se guin te: 

Art. 1º O ato so le ne do re co nhe ci men to do atu al e dos fu tu ros
prín ci pes im pe ri a is, como su ces so res do tro no do im pé rio, será ce le bra do
pela Assem bléia Ge ral re u ni da no Paço do Se na do, no dia e hora que se
de sig nar por acor do de am bas as Câ ma ras. 

Art. 2º Re u ni dos os se na do res e de pu ta dos, o pre si den te fará
ve ri fi car o nú me ro de uns e ou tros, e achan do-se pre sen tes os mem bros de
cada uma das Câ ma ras, que são pre ci sos ne las para a ce le bra ção das suas
ses sões, na con for mi da de da Cons ti tu i ção, tí tu lo 4º, ca pí tu lo 1º, Art. 23,
anun ci a rá por um bre ve dis cur so o fim, para que se con gre gou a Assem -
bléia Ge ral Le gis la ti va. 

Art. 3º Fe i to o anún cio pelo pre si den te, con sul ta rá este a Assem -
bléia Ge ral se apro va que se la vre o auto so le ne do re co nhe ci men to do
prín ci pe im pe ri al su ces sor do tro no. De ci din do-se que sim, o pri me i ro
se cre tá rio la vra rá em du pli ca do o ins tru men to do re co nhe ci men to. 

Art. 4º O instrumento há de conter expressa e necessariamente:
1º) o ano, mês, dia, hora e lugar em que se celebrou o ato do reconhecimento; 
2º) o número dos senadores e deputados, que a ele foram presentes; 3º) o
nome do presidente, que o dirigiu; 4º)  o nome do príncipe imperial com todos 
os sobrenomes que tiver, e os nomes dos seus augustos pais; 5º) o dia, mês,
e ano do nascimento do príncipe imperial, e o do seu batismo, com
declaração do lugar onde, e da dignidade ou pessoa eclesiástica, por quem
lhe foi ministrado. 
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Art. 5º Aca ba da a es cri tu ra ção do ins tru men to, em du pli ca do, o
se gun do se cre tá rio do Se na do lerá em voz alta os dois au tó gra fos; e li dos,
os en tre ga rá ao pri me i ro, para fa zer ne les a de cla ra ção des ta le i tu ra, en cer -
rá-los e subs cre vê-los. 

Art. 6º Os dois autógrafos serão assinados pelo pres i dente, e por
todos os senadores e deputados presentes sem precedências. 

Art. 7º Um dos autógrafos será recolhido e guardado no
Arquivo Público, e o outro por uma deputação extraordinária de ambas as
Câmaras, será levado e apresentado ao Imperador no dia e hora que ele
designar, para fazer a aceitação, em nome do príncipe im pe rial. 

Art. 8º No dia designado para a deputação, outra vez se
reunirá a Assembléia Geral no Paço do Senado, e reunida se conservará
desde a ida até a volta da mesma deputação. 

Art. 9º Os dias da reunião das duas Câmaras para estes atos
serão de grande gala, na Assembléia Geral. 

Art. 10. Uma cópia autêntica do instrumento, de que tratam os
Arts. 3º, 4º, 5º e 6º será impressa e publicada por decreto do Imperador,
remetendo-se para as províncias exemplares em número suficiente. 

FÓRMULA DO INSTRUMENTO

Saibam quantos este instrumento virem, que no ano do
nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de 1826, 5º da independência e do
império do Brasil, aos... do mês de... pelas... horas da manhã, nesta muito leal 
e heróica cidade do Rio de Janeiro, no Paço do Senado, onde se reuniram as
duas Câmaras, de que se compõe a Assembléia Geral Legislativa do mesmo
império, estando presentes... senadores e deputados, sob a presidência de
F... para se fazer o reconhecimento do príncipe imperial, na conformidade
da Constituição, título 4º, capítulo 1º, Art. 15, § 3º, se procedeu ao ato solene 
do dito reconhecimento, e o senhor D. Pedro de Alcântara João Carlos
Leopoldo Salvador Bibiano Francisco Xavier de Paula Leocádio Miguel
Gabriel Rafael Gonzaga, príncipe imperial, filho legítimo, primeiro varão,
existente do senhor D. Pedro I, Imperador Constitucional e Defensor
Perpétuo do Brasil, e da senhora D. Maria Leopoldina Josefa Carolina,
imperatriz, sua mulher, arquiduquesa d’Aústria; nascido aos 2 dias do mês
de dezembro de 1825; e batizado aos 9 do dito mês e ano na imperial capela 
desta corte pelo ex.mo e rev.mo D. José Caetano da Silva Coutinho, bispo
diocesano, capelão-mor de Sua Majestade Imperial, pela Assembléia Geral 
Legislativa, foi reconhecido por sucessor de seu augusto pai no trono e
Coroa do império do Brasil, segundo a ordem da sucessão estabelecida na
Constituição, título 15, capítulo 4º, Art. 117, com todos os direitos e
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prerrogativas que pela mesma Constituição competem ao príncipe
imperial sucessor do trono. E para perpétua memória se lavrou este auto,
em duplicado, na conformidade da lei, para os fins nela declarados, o qual foi
lido por F... segundo secretário do Senado, em voz inteligível perante a
Assembléia Geral Legislativa, cujos membros abaixo vão assinados; e eu F... 
primeiro secretário do Senado, o escrevi e subscrevo. 

Mandamos, portanto, a todas as autoridades, a quem o
conhecimento e execução da referida lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir e guardar tão inteiramente como nela se contém. O secretário de
Estado dos Negócios do império a faça imprimir, publicar e correr. 

Dada no palácio do Rio de Ja neiro, aos 26 dias do mês de agosto
de 1826, 5º da independência e do império. 

IMPERADOR com ru bri ca e guar da.(L. S.) 

José Feliciano Fernandes Pinheiro. 

Car ta de lei, pela qual Vos sa Ma jes ta de Impe ri al man da exe cu tar
o de cre to da Assembléia Ge ral Le gis la ti va, que hou ve por bem san ci o nar
so bre o re co nhe ci men to do príncipe imperial, como su ces sor ao Tro no do
Impé rio, tudo na for ma aci ma de cla ra da. 

Para Vos sa Ma jes ta de Impe ri al ver.
Luís Jo a quim dos San tos Mar ro cos a fez.

Re gis tra da a fl. 126 do li vro 4º do re gis tro de car tas, leis e al va -
rás. – Se cre ta ria de Esta do dos Ne gó ci os do Impé rio em 18 de se tem bro de
1826. – Albi no dos San tos Pe re i ra.

Pe dro Ma cha do de Mi ran da Ma lhe i ro 

Foi pu bli ca da esta car ta de lei nes ta Chan ce la ria-mor do Impé rio
do Bra sil. – Rio de Ja ne i ro, 26 de se tem bro de 1826. – Fran cis co Xa vi er Ra po so 
de Albu quer que. 

Extra í do da Co le ção das Leis do Impé rio do Bra sil de 1826. Par te I. Pág. 2.
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75
CONVENÇÃO SOBRE A ABOLIÇÃO DO COMÉRCIO DA
ESCRAVATURA, ENTRE  O IMPÉRIO BRASILEIRO E SUA

MAJESTADE BRITÂNICA (23 NOVEMBRO 1826)

Nós o Impe ra dor cons ti tu ci o nal e de fen sor per pé tuo do Bra sil, fa ze mos
saber a to dos os que a pre sen te Car ta de con fir ma ção, apro va ção
e ra ti fi ca ção vi rem que em vin te e três de no vem bro do cor ren te ano,

se con clu iu e as si nou nes ta cor te do Rio de Ja ne i ro en tre nós e o mu i to alto e
mu i to po de ro so prín ci pe Jor ge quar to rei do Re i no Uni do da Grã-Bretanha e
Irlan da nos so bom ir mão e pri mo uma con ven ção pe los res pec ti vos ple ni po ten -
ciá ri os mu ni dos de com pe ten tes po de res, com o fim de por ter mo ao co mér cio
de es cra va tu ra da cos ta da Áfri ca, sa tis fa zen do nós as sim aos sen ti men tos do
nos so co ra ção e à von ta de e de se jos ma ni fes ta dos a tal res pe i to por to dos os so -
be ra nos e go ver nos das na ções ci vi li za das, e mui prin ci pal men te por Sua Ma jes -
ta de Bri tâ ni ca da qual con ven ção o teor é o se guin te:

Em nome da San tís si ma e Indi vi sí vel Trin da de.
Ha ven do sua ma jes ta de o Impe ra dor do Bra sil, e sua Ma jes ta de

o rei do Re i no Uni do da Grã-Bre ta nha e Irlan da, re co nhe ci do res pec ti va men te 
a obri ga ção que, pela se pa ra ção do Impé rio do Bra sil do Re i no de Por tu gal,
se lhes de vol ve de re no var, con fir mar, e dar ple no efe i to às es ti pu la ções dos 
tra ta dos para a re gu la ção e abo li ção do co mér cio de es cra va tu ra na cos ta da 
Áfri ca, que sub sis tem en tre as Co ro as da Grã-Bre ta nha e Por tu gal en quan to 
es tas es ti pu la ções são obri ga tó ri as para com o Bra sil. E como para se con se -
guir este tão im por tan te ob je to Sua Ma jes ta de o Impe ra dor do Bra sil e Sua
Ma jes ta de o rei do Re i no Uni do da Grã-Bre ta nha e Irlan da, se acham ani ma -
dos do mais sin ce ro de se jo de de ter mi nar e de fi nir a épo ca em que a to tal
abo li ção do dito co mér cio terá lu gar, en quan to res pe i tar aos do mí ni os e
sú di tos do Impé rio do Bra sil; suas di tas ma jes ta des têm no me a ção para seus
ple ni po ten ciá ri os para con clu ir uma con ven ção a este fim a sa ber.

Sua Majestade o Imperador do Brasil, ao Ilustríssimo e Excelentíssimo
marquês de Inhambupe, senador do Império, do Conselho de Estado, Dignitário



da Imperial Ordem do Cruzeiro, Comendador da Ordem de Cristo, e ministro
e secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros; e ao Ilustríssimo e
Excelentíssimo marquês de Santo Amaro, senador do Império, do Conselho de 
Estado, gentil-homem da Imperial Câmara, Dignitário da Imperial Ordem do
Cruzeiro, e Comendador das Ordens de Cristo e da Torre e Espada.

E Sua Ma jes ta de Bri tâ ni ca ao mu i to hon ra do Ro bert Gor don seu
en vi a do ex tra or di ná rio e mi nis tro ple ni po ten ciá rio jun to à cor te do Bra sil.

Os qua is, de po is de te rem tro ca do os res pec ti vos ple nos po de res, 
que fo ram acha dos em boa e de vi da for ma, con cor da ram e con clu í ram os
ar ti gos se guin tes:

ARTIGO PRIMEIRO

Aca ba dos três anos de po is da tro ca das ra ti fi ca ções do pre sen te
tra ta do, não será lí ci to aos sú di tos do Impé rio do Bra sil fa zer o co mér cio de
es cra vos na cos ta da Áfri ca de ba i xo de qual quer pre tex to, ou ma ne i ra qual -
quer que seja. E a con ti nu a ção des se co mér cio, fe i to de po is da dita épo ca
por qual quer pes soa sú di ta de Sua Ma jes ta de Impe ri al, será con si de ra do e
tra ta do de pi ra ta ria.

ARTIGO SEGUNDO

Sua Ma jes ta de o Impe ra dor do Bra sil, e Sua Ma jes ta de o rei do
Re i no Uni do da Grã-Bre ta nha e Irlan da, jul gan do ne ces sá rio de cla ra rem as
obri ga ções, pe las qua is se acham li ga dos para re gu lar o dito co mér cio até o
tem po da sua abo li ção fi nal, con cor dam por isso mu tu a men te em (ile gí vel) e
re no va rem tão efi caz men te, como se fos sem in se ri dos pa la vra por pa la vra nes -
ta con ven ção, to dos os ar ti gos e dis po si ções dos tra ta dos con clu í dos en tre Sua
Ma jes ta de Bri tâ ni ca e El-Rei de Por tu gal so bre este as sun to em vin te e dois de
ja ne i ro de mil oi to cen tos e quin ze, e vin te e oito de ju lho de mil oi to cen tos e
de zes se te, e os vá ri os ar ti gos ex pli ca ti vos, que lhes têm sido adi ci o na dos.

ARTIGO TERCEIRO

As altas partes contratantes concordam mais em que todas as
matérias e coisas nos ditos tratados conteúdos assim como as instruções e
regulações, e formas de instrumentos anexos ao tratado de vinte e oito de
julho de mil oitocentos e dezessete, sejam aplicadas mutatis mutandis às
ditas altas partes contratantes, e seus súditos, tão eficazmente, como se
fossem aqui repetidas palavra por palavra, confirmando e aprovando por
este ato tudo o que foi feito pelos seus respectivos súditos em conformidade 
dos ditos tratados, e em observância deles.
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ARTIGO QUARTO

Para a execução dos fins desta Convenção, as altas partes
contratantes concordam mais em nomearem desde já comissões mistas, na
forma daquelas já estabelecidas por parte de Sua Majestade Britânica e
El-Rei de Portugal em virtude da convenção de vinte e oito de julho de mil
oitocentos e dezessete.

ARTIGO QUINTO

A pre sen te con ven ção será ra ti fi ca da, e as ra ti fi ca ções se rão tro -
ca das em Lon dres den tro do es pa ço de qua tro me ses des de esta data ou
mais cedo se for pos sí vel.

Em, tes te mu nho do que os res pec ti vos ple ni po ten ciá ri os as si na -
ram a mes ma, e lhe pu se ram o selo das suas ar mas.

Fe i ta na ci da de do Rio de Ja ne i ro aos vin te e três de no vem bro
de mil oi to cen tos e vin te e seis.

(L.S.) Mar quês de Inham bu pe
(L.S.) Mar quês de San to Ama ro
(L.S.) Ro bert Gor don
E sen do nós pre sen te à mes ma con ven ção, cujo teor fica aci ma

in se ri do, e sen do bem vis to, con si de ra do, e exa mi na do por nós tudo o que
nela se con tém ten do ou vi do o nos so Con se lho de Esta do, a apro va mos,
ra ti fi ca mos, e con fir ma mos as sim no todo, como em cada um dos seus ar ti gos, 
e es ti pu la ções, e pela pre sen te a da mos por fir me e va li o sa para sem pre,
pro me ten do em fé a pa la vra Impe ri al ob ser vá-la e cum pri-la in vi o la vel men te,
e fazê-la cum prir e ob ser var por qual quer modo que pos sa ser. Em tes te -
mu nho e fir me za do so bre di to fi ze mos pas sar a pre sen te Car ta por nós as si -
na da, pas sa da com o selo gran de das ar mas do Impé rio, e re fe ren da da pelo
nos so mi nis tro e se cre tá rio de Esta do aba i xo as si na do. Dada no Pa lá cio do
Rio de Ja ne i ro aos vin te e três de no vem bro do mes mo ano do nas ci men to de 
Nos so Se nhor Je sus Cris to de mil oi to cen tos e vin te e seis.

Pedro Imperador com Guarda
Marquês de Inhambupe.

Na ausência do oficial maior
Bento da Silva Lisboa

Extra í do de PINTO, Antô nio Pe re i ra. Apon ta men tos para o di re i to in ter na ci o nal ou Co le ção com ple ta
dos tra ta dos ce le bra dos pelo Bra sil com di fe ren tes na ções es tran ge i ras. Tomo 1, Rio de Ja ne i ro, Ti po -
graf ia de Pi nhe i ro & C., 1864. Págs. 389-393
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76
TRATADO DE AMIZADE, NAVEGAÇÃO E 

COMÉRCIO, ENTRE A GRÃ-BRETANHA
 E O BRASIL (17 AGOSTO 1827)

Tra ta do de Ami za de, Na ve ga ção e Co mér cio en tre o se nhor
D. Pe dro I, Impe ra dor do Bra sil, e Jor ge IV, rei da Grã-Bre -
ta nha, as si na do no Rio de Ja ne i ro, em 17 de agos to de 1827, 
e ra ti fi ca do por par te do Bra sil na re fe ri da data, e pela
Grã-Bre ta nha, em 5 de no vem bro do dito ano.

Em nome da San tís si ma, e Indi vi sí vel Trin da de.
Sua Ma jes ta de o Impe ra dor do Bra sil, e Sua Ma jes ta de o rei do

    Re i no Uni do da Grã-Bretanha, e Irlan da, mu tu a men te ani ma dos do
de se jo de pro mo ver, e es ten der as re la ções co mer ci a is, que têm de lon go
tempo sub sis ti do en tre os res pec ti vos pa í ses, e sú di tos, jul ga ram con ve ni ente,
vis tas as no vas cir cuns tân ci as que nas ce ram da se pa ra ção do im pé rio do
Bra sil, e sua in de pen dên cia do re i no de Por tu gal pela me di a ção de Sua
Majes ta de bri tâ ni ca, re gu lar as di tas re la ções co mer ci a is por um novo tra ta do
es pe ci al. Para este fim nome a ram por seus ple ni po ten ciá ri os, a sa ber: 

Sua Majestade o Imperador do Brasil, aos ilustríssimos e
excelentíssimos marquês de Queluz, do seu Conselho de Estado, senador
do império, Grã-Cruz da Ordem Im pe rial do Cru zeiro, comendador da de
Cristo, ministro e secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros; visconde
de S. Leopoldo, do seu Conselho de Estado, Grande, e senador do império,
oficial da Ordem Im pe rial do Cru zeiro, cavaleiro da de Cristo, ministro e
secretário de Estado dos Negócios do império; e marquês de Maceió, do seu
conselho, gentil-homem da im pe rial Câmara, oficial da Ordem Im perial do



Cruzeiro, comendador da de Cristo, cavaleiro da Torre e Espada, e de S. João
de Jerusalém, tenente-coronel do Estado-Maior do Exército, ministro e
secretário de Estado dos Negócios da Marinha. E Sua Majestade o rei do 
Reino Unido da Grã-Bretanha, e Irlanda, ao muito honrado Rob ert
Gordon, do seu conselho privado, e seu enviado extraordinário, e
ministro plenipotenciário junto à corte do império do Brasil. Os quais
depois de terem trocado os seus respectivos plenos poderes, achados em boa 
e devida forma, concordaram, e concluíram os artigos seguintes: 

ARTIGO I

Ha ve rá cons tan te paz, e per pé tua ami za de en tre Sua Ma jes ta de o 
Impe ra dor do Bra sil, e Sua Ma jes ta de o Rei do Re i no Uni do da Grã-Bre ta nha,
e Irlan da, seus her de i ros e su ces so res, e en tre os seus sú di tos, e Esta dos e 
ter ri tó ri os, sem ex ce ção de pes soa e lu gar. 

ARTIGO II

Sua Ma jes ta de Impe ri al, e Sua Ma jes ta de bri tâ ni ca con vém que 
cada uma das al tas par tes con tra tan tes terá o di re i to de de sig nar, e no me -
ar côn su les ge ra is, côn su les, e vice-côn su les, em to dos os por tos dos do mí -
ni os da ou tra, onde eles são ou fo rem pre ci sos para o adi an ta men to do co -
mér cio, e in te res ses co mer ci a is dos seus res pec ti vos sú di tos.

Os cônsules, de qualquer classe que eles sejam, não entrarão no
exercício de suas funções sem serem devidamente nomeados pelos seus
respectivos soberanos, e aprovados pelo soberano em cujos domínios forem 
empregados.

Haverá reciprocamente para com os cônsules de todas as classes
dentro dos domínios de qualquer das altas partes contratantes uma perfeita 
igualdade. Os cônsules gozarão dos privilégios, que pertencem ao seu
lugar, como são usualmente reconhecidos, e admitidos.

Em todas as causas, assim cíveis, como criminais, eles serão sujeitos 
às mesmas leis do país em que residem, como os seus compatriotas, e gozarão
também da plena, e inteira proteção das leis, enquanto a elas obedecerem. 

ARTIGO III

Os cônsules, e vice-cônsules de ambas as nações exercitarão, cada
um no seu respectivo lugar, a autoridade de árbitros nas dúvidas que nascem
entre os súditos, mestres, e tripulações dos navios das suas respectivas nações,
sem a intervenção das autoridades territoriais, senão quando a tranqüilidade
pública exigir esta intervenção, ou as partes a requererem, intentando as suas
causas perante os tribunais do país, em que estas dúvidas nascerem. 
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Da mes ma sor te exer ci ta rão o di re i to de ad mi nis tra rem as pro pri e -
da des dos sú di tos da sua na ção que fa le ce rem ab in tes ta to, a be ne fí cio dos
le gí ti mos her de i ros da dita pro pri e da de, e dos cre do res à he ran ça, tan to
quan to o ad mi ti rem as leis dos pa í ses res pec ti vos. 

ARTIGO IV

Os sú di tos de cada uma das al tas par tes con tra tan tes go za rão em
to dos os ter ri tórios da ou tra da mais per fe i ta li ber da de de cons ciên cia em
ma té ri as de re li gião, con for me o sis te ma de to le rân cia es ta be le ci do, e pra ti -
ca do nos seus res pec ti vos Esta dos. 

ARTIGO V

Os súditos de qualquer das altas par tes contratantes poderão
dispor livremente das suas propriedades por venda, troca, doação,
testamento, ou por outra qualquer maneira, sem que se lhes oponha
obstáculo, ou impedimento algum: suas casas, propriedades, e efeitos serão
protegidos, e respeitados, e não lhes serão tomados con tra a sua vontade
por autoridade alguma. Serão isentos de todo serviço militar forçado, de
qualquer gênero que seja, terrestre ou marítimo, e de todos os empréstimos
forçados, ou de impostos, e requisições militares; nem serão obrigados a
pagar contribuições algumas ordinárias, de qualquer denominação que
sejam, maiores do que aquelas que pagam ou houverem de pagar os
súditos do soberano em cujos territórios residirem. 

Igual men te não se rão su je i tos a vi si tas ou bus cas ar bi trá ri as, nem 
se po de rá fa zer exa me ou in ves ti ga ção nos seus li vros, e pa péis de ba i xo de
qual quer pre tex to que seja. 

Fica contudo entendido que nos casos de traição, contrabando,
ou outros crimes, de que as leis do respectivo país fazem menção, as buscas, 
visitas, exame, ou investigações, só se poderão fazer, e terão lugar, sendo
presente o magistrado competente.

E geralmente fica assentado que os súditos das altas partes
contratantes gozarão respectivamente em todos os territórios da outra,
quanto às suas pessoas, dos mesmos direitos, privilégios, favores, e
isenções, que são ou forem em qualquer tempo futuro concedidas aos
súditos da nação mais favorecida. 

ARTIGO VI

Ten do a Cons ti tu i ção do im pé rio abo li do to das as ju ris di ções par ti -
cu la res, con vém se em que o lu gar de juiz con ser va dor da na ção in gle sa
sub sis ti rá só até que se es ta be le ça al gum subs ti tu to sa tis fa tó rio em lu gar

838 Paulo Bonavides e Roberto Amaral



da que la ju ris di ção, que pos sa as se gu rar igual men te pro te ção às pes so as, e
à pro pri e da de dos sú di tos de Sua Ma jes ta de bri tâ ni ca.

Fica contudo entendido que os súditos de Sua Majestade britânica
gozarão no Brasil dos mesmos direitos, e vantagens, de que gozam os súditos
brasileiros nas suas causas, tanto cíveis, como criminais; que eles não poderão
ser presos sem culpa formada, e sem ordem assinada por autoridade legítima,
exceto em casos de fla grante delito; e que as suas pessoas serão livres de prisão 
em todos os casos em que a lei admite fianças. 

ARTIGO VII

Se houver alguma desinteligência, quebra de amizade, ou
rompimento en tre as duas Coroas (o que Deus não permite), este
rompimento nunca se reputará existir, senão depois do chamamento ou
partida dos seus respectivos agentes diplomáticos. Será permitido aos
súditos de cada uma das altas par tes contratantes, residente dentro dos
territórios da outra, ficar para arranjo de seus negócios, ou para comerciar
no in te rior sem interrupção alguma, enquanto continuarem a comportar-se
pacificamente, e não cometerem ofensa con tra as leis. No caso, porém, que
o seu comportamento dê causa de suspeita, serão mandados sair do país,
concedendo-se-lhes contudo a faculdade de se retirarem com a sua
propriedade, e seus efeitos, e tempo suficiente para esse fim, que não
exceda seis meses.

ARTIGO VIII

Fica mais ajus ta do, e con cor da do, que ne nhu ma das al tas par tes 
con tra tan tes ciente, e vo lun ta ri a men te re ce be rá, e con ser va rá no seu ser vi ço
pes so as sú di tas da ou tra potência que de ser ta rem do seu ser vi ço mi li tar,
ma rí ti mo ou ter res tre; mas an tes pelo con trá rio elas demi ti rão res pec ti va -
men te do seu ser vi ço as di tas pes so as, as sim que for re que ri do. 

Fica mais ajustado, e declarado que nenhuma das altas partes
contratantes poderá conceder a qualquer outro Estado favor algum, a
respeito das pessoas que desertarem do serviço daquele Estado, que não seja
considerado como concedido à outra alta parte contratante, da mesma maneira 
como se o dito favor fosse expressamente estipulado pelo presente tratado. 

E fica mais re sol vi do que, quan do os pra ti can tes ou ma ri nhe i ros
de ser ta rem dos na vi os per ten cen tes aos sú di tos de uma das al tas par tes
con tra tan tes, du ran te a sua es ta da nos por tos da ou tra, os ma gis tra dos
se rão obri ga dos a dar todo o au xí lio pos sí vel para a apre en são dos mes mos
de ser to res, as sim que a de vi da re cla ma ção para este efe i to for fe i ta pelo
côn sul ge ral ou côn sul, ou pelo seu de le ga do, ou re pre sen tan te: e ou tros sim
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ne nhu ma cor po ra ção pú bli ca ci vil ou re li gi o sa pro te ge rá ou re co lhe rá os
mes mos de ser to res. 

ARTIGO IX

Os com pri men tos de sal vas aos por tos, e ban de i ras de am bas as
na ções se rão con for mes aos re gu la men tos que até aqui se têm ob ser va do
en tre os Esta dos ma rí ti mos. 

ARTIGO X

Haverá recíproca liberdade de comércio e navegação entre os
súditos respectivos das altas partes contratantes em navios de ambas as
nações, e em todos, e quaisquer portos, cidades e territórios pertencentes
às mesmas altas partes contratantes, exceto naqueles que são
positivamente vedados a toda a nação estrangeira. Fica contudo entendido 
que, uma vez que quaisquer destes portos vedados forem abertos ao
comércio de qualquer outra nação, ficará desde logo o dito porto
franqueado aos súditos das altas partes contratantes debaixo das mesmas
condições. 

Os súditos das altas partes contratantes poderão entrar com os
seus respectivos navios em todos os portos, baías, enseadas, e surgidouros
dos territórios pertencentes a cada uma das altas partes contratantes, neles
descarregar toda, ou parte de sua carga, carregar ou reexportar mercadorias.
Poderão residir, e alugar casas e armazéns, viajar, comerciar, abrir lojas,
transportar gêneros, metais e moeda, e manejar os seus interesses, sem
empregar corretores para esse fim, podendo fazê-lo, por si, ou por seus
agentes, e caixeiros, como melhor entenderem. 

Conviu-se, porém, excetuar o comércio costeiro de porto a porto
de gêneros do país ou estrangeiros já despachados para consumo, cujo
comércio não se poderá fazer senão em navios do país, ficando contudo
livre aos súditos de ambas as altas partes contratantes carregar seus efeitos,
mercadorias, metais, e moeda nas ditas embarcações, pagando cada um os
mesmos direitos. 

ARTIGO XI

Os na vi os e em bar ca ções dos sú di tos de cada uma das al tas
par tes con tra tan tes não pa ga rão nos por tos, e an co ra dou ros da ou tra, a
tí tu lo de fa rol, to ne la da, ou por qual quer modo de sig na do, ou tros ou ma i -
o res di re i tos do que aque les que são ou vi e rem a ser pa gos pe los na vi os
na ci o na is. 
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ARTIGO XII

Em ordem a obviar qualquer dúvida relativamente à nacionalidade 
de navios brasileiros e britânicos, as altas par tes contratantes convêm em
que sejam considerados navios britânicos aqueles que forem possuídos,
registrados, e navegados segundo as leis da Grã-Bretanha; e em serem
consideradas brasileiras as embarcações construídas nos territórios do
Brasil, e possuídas por súditos brasileiros, e cujo mestre e três quartas par -
tes da tripulação forem súditos do Brasil; e também serão consideradas
brasileiras todas as embarcações, que tiverem sido tomadas ao inimigo
pelos navios de guerra de Sua Majestade o Imperador do Brasil, ou por seus 
súditos munidos de cartas de marca; as quais embarcações tenham sido em
regra condenadas no tri bu nal de Presas do Brasil, como boas presas, assim
como as que tiverem sido condenadas em qualquer tri bu nal competente
por infração das leis feitas para impedir o tráfico de escravos, e que forem
possuídas por súditos brasileiros, e cuja tripulação for como acima se
estabeleceu. 

ARTIGO XIII

Os sú di tos de cada um dos so be ra nos den tro dos do mí ni os
do ou tro te rão liber da de de co mer ci ar com ou tras na ções em toda, e
qual quer qua li da de de gê ne ros, e mer cado ri as. 

ARTIGO XIV

São isen tos do ar ti go pre ce den te to dos os gê ne ros, e mer ca do ri as,
de que a Co roa do Bra sil se re ser vou o mo no pó lio ex clu si vo. 

Porém se algum desses artigos vier a ser artigo de comércio
livre, será permitido aos súditos de Sua Majestade britânica fazer tráfico
deles tão livremente, como súditos de Sua Majestade o Imperador do Brasil. E
os direitos sobre a importação ou exportação destes gêneros e mercadorias
serão em todos os casos os mesmos, quer eles sejam consignados a súditos
brasileiros e britânicos, ou por eles exportados, quer sejam propriedade de
algum deles. 

ARTIGO XV

A fim de de ter mi nar o que para o fu tu ro se re pu ta rá con tra ban do
de guer ra, con viu-se em que de ba i xo da dita de no mi na ção se com pre en de -
rão to das as ar mas e ins tru men tos, que ser vem para os fim da guer ra por
ter ra ou por mar, como pe ças, es pin gar das, pis to las, mor te i ros, pe tar dos,
bom bas, gra na das, car ca ças, sal si chas, car re tas de pe ças, co ro nhas de es pin -
gar das, ban do le i ras, pól vo ra, me chas, sa li tre, ba las, pi ques, es pa das, ca pa ce tes, 
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cou ra ças, ta la bar tes, lan ças, dar dos, ar re i os de ca va los, col dres, cin tos, e ge -
ral men te to dos os ins tru men tos de guer ra; as sim como ma de i ras para cons -
tru ir na vi os, al ca trão ou re si na, co bre em fo lha, ve las, lo nas, e cor do a lha, e
ge ral men te tudo quan to ser ve para o ar ma men to dos na vi os de guer ra, ex -
ce to fer ro bru to, e tá bu as de pi nho. E to dos os aci ma men ci o na dos ar ti gos
são por este de cla ra dos su je i tos a con fis co to das as ve zes que se ten tar
levá-los ao ini mi go. 

ARTIGO XVI

Con ti nu ar-se-á a em pre gar pa que tes para o fim de fa ci li tar o ser -
vi ço pú bli co de am bas as cor tes, e as re la ções co mer ci a is dos seus res pec ti vos
sú di tos. 

Eles se rão con si de ra dos como na vi os do rei, fi can do en ten di do
que se rão co man da dos por ofi ci a is da Ma ri nha Real. 

Este ar ti go con ti nu a rá a ter vi gor, até se con clu ir uma con ven ção
par ti cu lar en tre as po tên ci as para o re gu la men to es pe ci al do es ta be le ci men to
dos pa que tes. 

ARTIGO XVII

A fim de mais efetivamente protegerem o comércio, e
navegação de seus súditos respectivos, as duas altas partes contratantes
convêm em não receber piratas, nem roubadores do mar em algum dos
portos, Bahia, ou surgidouros dos seus domínios, e em impor o pleno
rigor das leis sobre as pessoas que se provar serem piratas, e sobre todos
os indivíduos residentes dentro dos seus territórios que forem
convencidos de terem correspondência, ou serem cúmplices com eles. E
todos os navios e cargas pertencentes aos súditos de cada uma das altas
partes contratantes, que os piratas tomarem ou trouxerem para os portos
da outra, serão entregues aos seus donos, ou aos seus procuradores
devidamente autorizados, provando-se a identidade da propriedade, e a
restituição será feita, ainda quando o artigo reclamado tiver sido vendido,
contanto que o comprador soubesse ou pudesse ter sabido que o dito
artigo tinha sido obtido por pirataria. 

ARTIGO XVIII

Qu an do su ce der que al guns na vi os de guer ra, ou mer can tes,
per ten cen tes a qual quer dos dois Esta dos, na u fra ga rem nos por tos, ou so bre
as cos tas dos seus res pec ti vos ter ri tó ri os, as au to ri da des e os ofi ci a is das
al fân de gas do lu gar pres ta rão todo o so cor ro pos sí vel para sal va rem as
pes so as e efe i tos que na u fra ga rem; as sim como para pro ve rem à se gu ran ça
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e cu i da do dos ar ti gos sal va dos, ou do seu pro du to, a fim de que se jam res -
ti tu í dos aos seus go ver nos res pec ti vos, se o na vio na u fra ga do for em bar -
ca ção de guer ra, ou, se for mer can te, ao dono, ou ao seu pro cu ra dor de -
vi da men te au to ri za do, quan do se re cla mar a en tre ga, ou logo que fo rem
pa gas as des pe sas fe i tas com a sal va ção, e com a guar da dos gê ne ros re -
cla ma dos. E ne nhum ma i or pa ga men to de sal va ção será per mi ti do em
um dos dois pa í ses so bre os na vi os do ou tro do que aque le que fa zem os
na vi os na ci o na is. 

Os gê ne ros sal va dos do na u frá gio não se rão su je i tos a pa gar
di re i tos, ex ce to sen do des pa cha dos para con su mo. 

ARTIGO XIX

Todos os gêneros, mercadorias, e artigos quaisquer que sejam de 
produção ou manufatura dos territórios de Sua Majestade britânica, assim
dos seus portos da Europa, como das suas colônias, que se acham abertos
ao comércio estrangeiro, podem ser livremente importados para consumo
em todos e cada um dos portos do império do Brasil, sendo consignados a
quem quer que for, pagando geral e unicamente direitos que não excedam
quinze por cento conforme o valor que lhes é dado na pauta das avaliações
das alfândegas, sendo esta pauta promulgada em todos os portos do
império, onde há ou houver alfândegas.

Con vêm-se tam bém em que na for ma ção das fu tu ras pa u tas se
tome por base prin ci pal o pre ço cor ren te dos gê ne ros no mer ca do; e que
seja per mi ti do ao côn sul de Sua Ma jes ta de bri tâ ni ca, toda vez que se mos trar
que se acha ex ces si va men te ava li a do qual quer ar ti go com pre en di do na pa u ta 
exis ten te, o fa zer re pre sen ta ções, para se to ma rem em con si de ra ção o mais
bre ve que for pos sí vel, não fa zen do com isto sus pen so o des pa cho dos
mes mos gê ne ros. 

E igual men te se ajus tou, que, quan do al gum dos gê ne ros bri tâ -
ni cos, im por ta dos nas al fân de gas do im pé rio do Bra sil, não ti ver na pa u ta
va lor de ter mi na do, e se qui ser des pa char para con su mo, o im por ta dor de
tais ar ti gos as si na rá uma de cla ra ção do seu va lor, para por ela se rem des pa -
cha dos; mas, no caso que os ofi ci a is da al fân de ga en car re ga dos da fis ca li za ção
dos di re i tos en ten dam que a tal ava li a ção não é igual ao va lor dos gê ne ros,
te rão eles a li ber da de de to mar os gê ne ros as sim ava li a dos, pa gan do ao
im por ta dor dez por cen to so bre a dita ava li a ção, den tro do pra zo de quin ze
dias, con ta dos do pri me i ro da de ten ção, e res ti tu in do os di re i tos pa gos,
se guin do-se para este efe i to a prá ti ca ob ser va da nas al fân de gas da
Grã-Bre ta nha. 
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ARTIGO XX

Sua Ma jes ta de o Impe ra dor do Bra sil se obri ga a não per mi tir
que qual quer ar ti go de ori gem, pro du ção, ou ma nu fa tu ra de qual quer país
es tran ge i ro, seja ad mi ti do em par te al gu ma dos seus do mí ni os, pa gan do
di re i tos me no res do que os es ta be le ci dos no ar ti go pre ce den te, sem que
uma tal di mi nu i ção de di re i tos seja con ce di da aos gê ne ros da mes ma na tu re za 
de ori gem, pro du ção, ou ma nu fa tu ra dos ter ri tó ri os bri tâ ni cos; ex ce tu an do-se
só os gê ne ros, ar ti gos e mer ca do ri as qua is quer de pro du ção ou ma nu fa tu ra
de Por tu gal, que vi e rem em di re i tu ra de Por tu gal ao Bra sil em na vi os
per ten cen tes a uma ou ou tra des sas na ções; con sen tin do Sua Ma jes ta de bri -
tâ ni ca es pe ci al men te nes ta ex ce ção em fa vor de Por tu gal, em con si de ra ção
da par te que to mou, como me di a dor, na ne go ci a ção, que fe liz men te ter mi nou
com o Tra ta do de Re con ci li a ção e Inde pen dên cia de vin te e nove de agos to
de mil oi to cen tos e vin te cin co, e das ín ti mas re la ções de ami za de que Sua
Ma jes ta de bri tâ ni ca tan to de se ja ver sub sis tir en tre o Bra sil e Por tu gal. 

ARTIGO XXI

To dos os gê ne ros, ar ti gos e mer ca do ri as da pro du ção, in dús tria,
ou ma nu fa tu ra do Bra sil, im por ta dos di re ta men te para con su mo nos ter ri -
tó ri os e do mí ni os de Sua Ma jes ta de bri tâ ni ca, tan to na Eu ro pa como em
qual quer de suas co lô ni as na Ásia, Amé ri ca, e Áfri ca, que este jam aber tos ao 
co mér cio es tran ge i ro, não pa ga rão ou tros, ou ma i o res di re i tos, do que aqueles
que são pa gos na en tra da de ar ti gos se me lhan tes, im por ta dos de igual ma -
ne i ra de qual quer ou tro país es tran ge i ro. 

ARTIGO XXII

Ha ven do cer tos ar ti gos da pro du ção do Bra sil, os qua is são su je i tos 
a ma i o res di re i tos, quan do são ad mi ti dos para con su mo no Re i no-Uni do,
do que se pa gam por se me lhan tes ar ti gos da pro du ção das co lô ni as bri tâ ni cas, 
Sua Ma jes ta de bri tâ ni ca con vém em que es ses ar ti gos pos sam ser guar da dos
em ar ma zéns sem pa ga rem os di re i tos de con su mo, para se rem re ex por ta dos
se gun do a lei; e não se rão su je i tos a ou tros qua is quer ou ma i o res di re i tos
so bre a dita ar re ca da ção e ex por ta ção do que aque les que são, ou vi e rem a
ser, im pos tos so bre se me lhan tes ar ti gos da pro du ção de co lô ni as bri tâ ni cas
as sim ar re ca da dos e re ex por ta dos. 

Pela mes ma re gra os ar ti gos da pro du ção das co lô ni as bri tâ ni cas, 
que cor res pon de rem aos ar ti gos da pro du ção do Bra sil, su je i tos aos ma i o res
di re i tos aci ma men ci o na dos, se rão ad mi ti dos nos por tos do Bra sil para
re ex por ta ção so men te com as mes mas van ta gens con ce di das a se me lhan tes
ar ti gos nas al fân de gas da Grã-Bre ta nha. 
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ARTIGO XXIII

To dos os gê ne ros, ar ti gos e mer ca do ri as im por ta dos dos do mí ni os
bri tâ ni cos para qual quer dos por tos de Sua Ma jes ta de Impe ri al se rão acom -
pa nha dos dos coc kets ori gi na is, as si na dos pe los com pe ten tes ofi ci a is da
al fân de ga no por to do em bar que, sen do os coc kets de cada na vio nu me ra dos 
pro gres si va men te, e uni dos com o selo de ofí cio da al fân de ga bri tâ ni ca ao
ma ni fes to, que deve ser ju ra do pe ran te o côn sul do Bra sil, para tudo ser
apre sen ta do na al fân de ga do por to de en tra da. 

A ori gem dos gê ne ros im por ta dos no Bra sil dos do mí ni os bri tâ -
ni cos, em que não hou ver al fân de ga, será au ten ti ca da com as for ma li da des
ob ser va das quan do são im por ta dos de tais do mí ni os na Grã-Bretanha. 

ARTIGO XXIV

Sua Ma jes ta de bri tâ ni ca obri ga-se, em seu nome e no de seus
su ces so res, a per mi tir aos sú di tos de Sua Ma jes ta de Impe ri al o co mer ci ar
nos seus por tos e ma res de Ásia, na ex ten são que é ou pu der ser con ce di da
à na ção mais fa vo re ci da. 

ARTIGO XXV

Em to dos os ca sos em que se con ce de rem gra ti fi ca ções (boun ti es)
ou res ti tu i ção de di re i tos (draw backs) aos gê ne ros ex por ta dos de qual quer
dos por tos das duas al tas par tes con tra tan tes, as gra ti fi ca ções e res ti tu i ção
de di re i tos se rão em tudo igua is, ou a re ex por ta ção seja fe i ta em em bar ca ções
bra si le i ras ou em in gle sas. 

ARTIGO XXVI

Sua Ma jes ta de Impe ri al se obri ga, no seu nome e no dos seus
su ces so res, a que o co mér cio dos sú di tos bri tâ ni cos den tro dos seus do mí ni os
não será res trin gi do, nem de qual quer modo afe ta do pela ope ra ção de al gum 
mo no pó lio ou pri vi lé gio ex clu si vo de ven da ou com pra qual quer, nem por
fa vo res con ce di dos a al gu ma com pa nhia co mer ci al; mas an tes que os sú di tos
de Sua Ma jes ta de bri tâ ni ca te rão per mis são li vre, e sem res tri ção, de com -
prar e ven der, de, e a quem quer que for, e em qual quer for ma e ma ne i ra
que qui se rem, sem se rem obri ga dos a dar pre fe rên cia al gu ma às di tas
com pa nhi as co mer ci a is ou a in di ví du os que pos su am ou po dem vir a pos su ir
pri vi lé gi os ex clu si vos. 

E Sua Ma jes ta de bri tâ ni ca se obri ga, da sua par te, a ob ser var re cí -
pro ca e fi el mente o mes mo prin cí pio para com os sú di tos de Sua Ma jes ta de
Impe ri al. 
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Não se com pre en dem nes ta re gra os ar ti gos no Bra sil, cuja ex clu -
si va com pra e ven da es tão pre sen te men te re ser va dos à Co roa, en quan to
esta re ser va con ti nu ar a ter vi gor. 

ARTIGO XXVII

Sua Ma jes ta de Impe ri al há por bem con ce der aos sú di tos de Sua
Ma jes ta de britâni ca o pri vilé gio de se rem as si nan tes nas al fân de gas do Bra sil
com as mes mas con di ções e se gu rança dos sú di tos bra silei ros. E por ou tra
par te, fica con cor da do e es ti pu la do que os ne go ci an tes brasi le i ros go za rão 
nas al fân de gas bri tâ ni cas do mes mo fa vor, tan to quan to as leis a per mitirem e
se con ce de aos sú di tos de Sua Ma jes ta de bri tâ ni ca. 

ARTIGO XXVIII

As al tas par tes con tra tan tes con vêm em que as es ti pu la ções con -
ti das no pre sen te tra ta do con ti nu em em vi gor pelo es pa ço de quin ze anos,
que prin ci pi a rão a de cor rer des de a tro ca das ra ti fi ca ções des te tra ta do, e
por mais tem po até que uma ou ou tra das al tas par tes con tra tan tes dê par te
da sua ter mi na ção. No qual caso este tra ta do se aca ba rá no fim de dois anos 
de po is da data da dita par te. 

ARTIGO XXIX

O pre sen te tra ta do será ra ti fi ca do pe las al tas par tes con tra tan tes,
e as ra ti fi ca ções se rão tro ca das den tro do es pa ço de qua tro me ses ou mais
cedo se for pos sí vel. 

Em testemunho do que nós, os aba i xo as si na dos, plenipotenciários
de Sua Majestade o Imperador do Brasil e de Sua Majestade britânica, em
virtude dos nossos plenos poderes, temos assinado o presente tratado com os
nossos punhos, e lhe fizemos por o selo das nossas armas. 

Fe i to na ci da de do Rio de Ja ne i ro aos de zes se te dias do mês de
agos to do ano do nas ci men to de Nos so Se nhor Je sus Cris to de mil oi to cen tos
e vin te e sete. 

(L. S.) Marquês de Queluz – (L. S.) Visconde de S. Leopoldo – (L. S.)
Marquês de Maceió – (L. S.) Rob ert Gordon. 

E sendo-nos presente o mesmo Tratado, cujo teor fica acima
inserido, e sendo bem visto, considerado e examinado por nós tudo o
que nele se contém; tendo ouvido o nosso Conselho de Estado, o
aprovamos, ratificamos e confirmamos assim no todo, como em cada
um dos seus artigos e estipulações; e pela presente o damos por firme e
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valioso para sempre, prometendo em fé e palavra im pe rial observá-lo e
cumpri-lo inviolavelmente e fazê-lo cumprir e observar por qualquer
modo que possa ser. Em testemunho e firmeza do sobredito fizemos
passar a presente Carta por nós assinada, passada com o selo grande
das armas do império, e referendada pelo nosso ministro e secretário de 
Estado abaixo assinado. 

Dada no Pa lá cio do Rio de ja ne i ro, aos de zes se te dias do mês de
agosto do ano do nas ci men to de Nos so Se nhor Je sus Cris to de mil oi to centos e 
vin te e sete. – PEDRO IMPERADOR - Mar quês de Qu e luz.

Extra í do de PINTO, Antô nio Pe re i ra. Apon ta men tos para o di re i to in ter na ci o nal ou Co le ção com ple ta
dos tra ta dos ce le bra dos pelo Bra sil com di fe ren tes na ções es tran ge i ras. Tomo II, Rio de Ja ne i ro, Ti po -
gra fia de Pi nhe i ro & C., 1865. Págs. 318-337.
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77
LEI DA RESPONSABILIDADE DOS MINISTROS  E

SECRETÁRIOS DE ESTADO E DOS  CONSELHEIROS  DE
ESTADO (15 OUTUBRO 1827) 

Dom Pe dro pri me i ro, por Gra ça de Deus e unâ ni me acla -
ma ção dos po vos, Impe ra dor Cons ti tu ci o nal e De fen sor Per -
pé tuo do Bra sil: fa ze mos sa ber a to dos os nos sos sú di tos que 
a Assem bléia Ge ral de cre tou e nós que re mos, a lei se guin te: 

TÍTULO ÚNICO
Da Res pon sa bi li da de dos mi nis tros e se cre tá ri os de Esta do, dos
 con se lhe i ros de Esta do e da ma ne i ra de pro ce der con tra eles.

CAPÍTULO I
Da na tu re za dos de li tos por que são res pon sá ve is 

os mi nis tros e se cre tá ri os de Esta do e das pe nas que lhes cor res pon dem.

Art. 1º Os mi nis tros e se cre tá ri os de Esta do são res pon sá ve is por
tra i ção: 
§ 1º Aten tan do por tra ta dos, con ven ções e ajus tes, den tro ou fora           

do império, ou por ou tros qua is quer atos do seu ofi cio, ou pre va le cen do-se
dele com dolo ma ni fes to: 

1) con tra a for ma es ta be le ci da do go ver no; 
2) con tra o li vre exer cí cio dos po de res po lí ti cos re co nhe ci dos

pela Cons ti tu i ção do im pé rio; 
3) con tra a in de pen dên cia, in te gri da de e de fe sa da na ção; 
4) con tra a pes soa ou vida do im pe ra dor, da im pe ra triz, ou de

al gum dos prín ci pes ou prin ce sas da im pe ri al fa mí lia. 
§ 2º Ma qui nan do a des tru i ção da re li gião ca tó li ca apos tó li ca

ro ma na. 



§ 3º São apli cá ve is aos de li tos es pe ci fi ca dos nes te ar ti go as pe nas
se guin tes:

má xi ma: mor te na tu ral; mé dia: per da da con fi an ça da na ção e de 
to das as hon ras; ina bi li da de per pé tua para ocu par em pre gos de con fi an ça e
cin co anos de pri são; mí ni ma: per da de con fi an ça da na ção, ina bi li da de per pé -
tua, res tri ta ao em pre go em que é jul ga do e cin co anos de sus pen são do
exer cí cio dos di re i tos po lí ti cos. 

Art. 2º São res pon sá ve is por pe i ta, su bor no ou con cus são: 
§ 1º Por pe i ta, ace i tan do dá di va ou pro mes sa, di re ta ou in di re ta -

men te, para se de ci di rem em qual quer ato do seu mi nis té rio. As pe nas para
os de li tos de sig na dos nes te pa rá gra fo são: má xi ma: ina bi li da de per pé tua
para to dos os em pre gos e a mul ta do tri plo do va lor da pe i ta; mé dia: ina bi li -
da de per pé tua para o em pre go de mi nis tro e se cre tá rio de Esta do, ina bi li da de
por dez anos para os ou tros em pre gos e a mul ta do du plo do va lor da pe i ta;
mí ni ma: per da do em pre go e mul ta do va lor da pe i ta. 

§ 2º Por su bor no, cor rom pen do por sua in fluên cia ou pe di tó rio a
al guém para obrar con tra o que deve, no de sem pe nho de suas fun ções
pú bli cas, ou de i xan do-se cor rom per por in fluên cia ou pe di tó rio de al guém
para obra rem o que não de vem, ou de i xa rem de obrar o que de vem. 

As pe nas para os de li tos de sig na dos nes te pa rá gra fo são: má xi ma:
sus pen são do em pre go por três anos; mé dia: por dois; mí ni ma: por um. 

O réu in cor re nes tas penas ain da quan do se não ve ri fi que o efe i -
to do su bor no, assim como acon te ce na pe i ta. 

§ 3º Por con cus são ex tor quin do ou exi gin do o que não for de vi -
do, ain da que seja para a Fa zen da Pú bli ca, ain da quan do se não siga o efe i -
to do re ce bi men to. 

As pe nas para os de li tos de sig na dos nes te pa rá gra fo são: má xi ma:
sus pen são do em pre go por seis anos; mé dia: por qua tro; mí ni ma: por dois. 

§ 4º O réu que, tendo cometido algum dos delitos especificados nos 
parágrafos antecedentes, os tiver levado a pleno efeito e por meio deles
abusado do poder, ou faltado à observância da lei, sofrerá, além das penas
declaradas nos ditos parágrafos, as que ao diante se declaram nos Arts. 3º e 4º. 

Art. 3º São res pon sá ve is por abu so de po der: 
§ 1º Usando mal da sua autoridade nos atos não especificados na

lei, que tenham produzido prejuízo ou dano provado ao Estado ou a qualquer
par tic u lar. As penas para os delitos designados neste parágrafo são: máxima:
três anos de remoção para fora da corte e teu termo; média: dois anos; mínima: 
um ano. Além dis so, a reparação do dano à parte, havendo-a, ou à Fazenda
Pública, quando esta seja interessada, sem o que não voltará à corte.

Tex tos Po lí ti cos  da His tó ria do Bra sil  849



§ 2º Usur pan do qual quer das atri bu i ções do Po der Le gis la ti vo
ou Ju di ciá rio. As pe nas para os de li tos de sig na dos nes te pa rá gra fo são: má -
xi ma: ina bi li da de per pé tua para to dos os em pre gos e dois anos de pri são;
mé dia: ina bi li da de por dez anos para to dos os em pre gos; mí ni ma: per da
do em pre go. 

Art. 4º São res pon sá ve is por fal ta de ob ser vân cia da lei: 
§ 1º Não cumprindo a lei, ou fazendo o contrário do que ela ordena. 
§ 2º Não fa zen do efe ti va a res pon sa bi li da de dos seus su bal ter -

nos. As pe nas para os de li tos de sig na dos nes te ar ti go são as do Art. 3º, § lº,
in clu si ve a re pa ra ção do dano. 

Art. 5º São res pon sá ve is pelo que obra rem con tra a li ber da de,
se gu ran ça, ou propri e da de dos ci da dãos: 

§ 1º Obrando con tra os di re i tos in di vi du a is dos ci da dãos, que
têm por base a li ber da de, se gu ran ça ou pro pri e da de, mar ca dos na Cons ti -
tu i ção, Art. 179. 

Art. 6º São res pon sá ve is por dis si pa ção dos bens pú bli cos: 
§ 1º Orde nan do ou con cor ren do de qual quer modo para as

des pe sas não au to ri za das por lei, ou para se fa ze rem con tra a for ma nela es -
ta be le ci da, ou para se ce le bra rem con tra tos ma ni fes ta men te le si vos. 

§ 2º Não pra ti can do to dos os me i os ao seu al can ce para a ar re ca -
da ção ou con ser va ção dos bens mó ve is ou imó ve is, ou ren das da na ção. 

§ 3º Não pon do ou não con ser van do em bom es ta do a con ta bi li -
da de da sua repar ti ção. As pe nas para os de li tos de sig na dos nos Arts. 5º e
6º são as mes mas apli ca das aos que es tão com pre en di dos no § 1º do Art. 3º,
in clu si ve, a re pa ra ção do dano. 

CAPÍTULO II
Dos de li tos dos con se lhe i ros de Esta do e das pe nas cor res pon den tes

Art. 7º Os con se lhe i ros de Esta do são res pon sá ve is pe los con se -
lhos que de rem: 

1) Sen do opos tos às leis. 
2) Sen do con tra os in te res ses do Esta do, se fo rem ma ni fes ta men -

te do lo sos. Os con se lhe i ros de Esta do por tais con se lhos in cor rem nas mes -
mas pe nas em que os mi nis tros e se cre tá ri os de Esta do in cor rem por fa tos
aná lo gos a es tes. Qu an do, po rém, ao Con se lho se não se guir efe i to, so fre rão 
a pena no grau mé dio, nun ca me nor que a sus pen são do em pre go de um a
dez anos. 
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CAPITULO III
Da maneira de proceder contra os ministros e secretários  de 

Estado e conselheiros de Estado

SEÇÃO I
Da denúncia e decreto de acusação

Art. 8º Todo cidadão pode denunciar, na forma do § 30 do Art. 179
da Constituição, os ministros e secretários de Estado e conselheiros de Estado
pelos delitos especificados nesta lei; este direito, porém, prescreve pas sa dos 
três anos. 

As comissões da Câmara devem denunciar os delitos que
encontrarem no exame de quaisquer negócios e os membros de ambas as
Câmaras o poderão fazer dentro do prazo de duas legislaturas, depois de
cometido o delito. 

Art. 9º As de nún ci as de vem con ter a as si na tu ra do de nun ci an te e 
os do cu men tos, que fa çam acre di tar a exis tên cia dos de li tos ou uma de cla ra -
ção con clu den te da im pos si bi li da de de apre sen tá-los. 

Art. 10. A Câ ma ra dos De pu ta dos, sen do-lhe pre sen te a de nún cia, 
man da rá exa mi ná-la por uma co mis são es pe ci al; e so bre este exa me, no
caso que a não re je i te, man da rá, sen do ne ces sá rio, pro du zir no vas pro vas,
que se rão igual men te exa mi na das na co mis são, a qual tam bém in qui ri rá
as tes te mu nhas nos ca sos em que fo rem ne ces sá ri os. 

Art. 11. Qu an do à Câ ma ra pa re cer aten dí vel a de nún cia, man da rá
res pon der o de nun ci a do, re me ten do-lhe có pia de tudo e fi xan do o pra zo
em que deve dar a res pos ta por es cri to, o qual po de rá ser pror ro ga do,
quan do o mes mo de nun ci a do o re que i ra. 

Art. 12. Findo o prazo para a resposta, ou ela tenha sido
apresentada ou não, tomará o negócio a ser examinado pela mesma ou outra
comissão, que interporá o seu parecer, se tem ou não, lugar a acusação. 

Art. 13. Interposto o parecer, será este discutido no dia que a
Câmara determinar, à proposta do pres i dente; contanto, porém, que seja
entre o terceiro e o sex to dia depois daquele em que o parecer tiver sido
apresentado. 

Art. 14. Terminado o de bate da segunda discussão, a qual se
verificará oito dias depois da primeira, a Câmara decidirá - se tem ou não
lugar a acusação - e decidindo pela afirmativa, a decretará nesta forma: 

“A Câ ma ra dos De pu ta dos de cre ta a acu sa ção con tra o mi nis tro
e se cre tá rio de Esta do dos Ne gó ci os de… F. ou o con se lhe i ro de Esta do F. pelo 
de li to de… e a en via à Câ ma ra dos Se na do res, com to dos os do cu men tos
re la ti vos, para se pro ce der na for ma da Cons ti tu i ção e da lei.” 
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Art. 15. O de cre to de acu sa ção será es cri to em du pli ca do, as si na do
pelo pre si den te e dois se cre tá ri os; e des tes au tó gra fos, um será re me ti do
ao go ver no para o fa zer in ti mar ao acu sa do e re a li zar os seus efe i tos; e o
ou tro en vi a do ao Se na do com todo o pro ces so ori gi nal, fi can do uma có pia
au tên ti ca na se cre ta ria. 

Art. 16. A in ti ma ção será fe i ta den tro de vin te e qua tro ho ras,
quan do o acu sa do es te ja na cor te ou den tro do pra zo mais bre ve pos sí vel,
no caso de es tar fora dela; e para dar ao de cre to a exe cu ção que toca ao
go ver no, será com pe ten te qual quer dos mi nis tros de Esta do, a quem for
di ri gi do. 

Art. 17. Os efe i tos do de cre to da acu sa ção prin ci pi am do dia da
in ti ma ção e são os se guin tes: 

1) Fi car o acu sa do sus pen so do exer cí cio de to das as fun ções
pú bli cas, até fi nal sen ten ça e ina bi li ta do nes se tem po para ser pro pos to a
ou tro em pre go, ou nele pro vi do. 

2) Fi car su je i to à acu sa ção cri mi nal. 

3) Ser pre so, nos ca sos em que pela lei tem lu gar a pri são. 

4) Sus pen der-se-lhe me ta de do or de na do ou sol do que ti ver, ou
per dê-lo efe ti va men te se não for afi nal ab sol vi do. 

Art. 18. A Câ ma ra no me a rá uma co mis são de cin co a sete mem -
bros para fa zer a acu sa ção no Se na do, obri ga da a fa zer uso dos do cu men tos e 
ins tru ções que lhe fo rem for ne ci dos pelo de nun ci an te, sen do aten dí ve is; e os
mem bros des ta co mis são es co lhe rão den tre si o re la tor ou re la to res. 

Art. 19. Nos ca sos em que a pu bli ci da de e de mo ra pos sam de
al gum modo ame a çar a se gu ran ça do Esta do ou da pes soa do Impe ra dor, a
Câ ma ra de li be ra rá em ses são se cre ta a sus pen são e cus tó dia do de nun ci a do,
guar da da a for ma li da de do Art. 27 da Cons ti tu i ção exis tin do pro vas su fi -
ci en tes, que tam bém po de rá ha ver em se gre do; mas, logo que ces sar o
pe ri go, for ma rá o pro ces so pú bli co, como fica pres cri to. 

SEÇÃO II
Do Pro ces so da Acu sa ção e da Sen ten ça

Art. 20. Para jul gar es tes cri mes o Se na do se con ver te em tri bu nal 
de Jus ti ça. 

Art. 21. To dos os se na do res são ju í zes com pe ten tes para co nhe -
ce rem dos cri mes de res pon sa bi li da de dos mi nis tros e se cre tá ri os de Esta -
do e con se lhe i ros de Esta do e apli car-lhes a lei. 

Art. 22. Exce tu am-se: 
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1) os que ti ve rem pa ren tes co em li nha reta de as cen den tes ou
des cen den tes, so gro e gen ro; em li nha co la te ral ir mãos, cu nha dos e en quan to 
du rar o cu nha dio e os pri mos co-ir mãos; 

2) os que ti ve rem de pos to como tes te mu nha na for ma ção da cul pa
ou do processo; 

3) os que ti ve rem de man da por si ou suas mu lhe res so bre a ma i -
or par te de seus bens e o li tí gio ti ver sido pro pos to an tes da acu sa ção;

4) os que ti ve rem her de i ros pre sun ti vos. 
Art. 23. Estes im pe di men tos po de rão ser ale ga dos, tan to pelo

acu sa do, seus pro cu ra do res, ad vo ga dos, ou de fen so res e co mis são acu sa -
do ra, como pe los se na do res que ti ve ram im pe di men tos, e o Se na do de ci di rá. 

Art. 24. Ao acu sa do será per mi ti do re cu sar até seis se na do res,
sem de cla rar o moti vo, além da que les que fo rem re cu sa dos na for ma do
Art. 22. 

Art. 25. Re ce bi do o de cre to da acu sa ção com o pro ces so en vi a do
pela Câ ma ra dos De pu ta dos, e apre sen ta do o li be lo, e do cu men tos pela
co mis são da acu sa ção, será no ti fi ca do o acu sa do para com pa re cer pe ran te o
Se na do no dia que for apra za do. 

Art. 26. A no ti fi ca ção será fe i ta por ofí cio do se cre tá rio do Se na do
acom pa nha do da có pia do li be lo, e do cu men tos, as sim como do rol das
tes te mu nhas, no caso que a dita co mis são as que i ra pro du zir. 

Art. 27. O acu sa do com pa re ce rá por si, ou seus pro cu ra do res, e
ad vo ga dos, ou ou tros qua is quer de fen so res por ele es co lhi do, ha ven do
co mu ni ca do à co mis são da acu sa ção, vin te e qua tro ho ras an tes, rol das
tes te mu nhas, que hou ver de pro du zir. 

Art. 28. Entre a no ti fi ca ção e o com pa re ci men to do acu sa do
me di rá pelo me nos o es pa ço de oito dias. 

Art. 29. Se o acu sa do, es tan do pre so, qui ser com pa re cer pes so al -
men te para de du zir a sua de fe sa, se ofi ci a rá ao go ver no para o fa zer con du zir
com de cên cia e se gu ran ça. 

Art. 30. No caso de re ve lia, no me a rá o Se na do um ad vo ga do
para a de fe sa do réu, ao qual será en vi a da com ofi cio do se cre tá rio do Se na do
có pia do li be lo, e de to das as mais pe ças da acu sa ção. 

Art. 31. No dia apra za do, es tan do pre sen tes o acu sa do, seus
pro cu ra do res, ad vo ga dos e de fen so res, ou o ad vo ga do no me an do para
de fen der o réu à sua re ve lia, as sim como a co mis são acu sa do ra, e fe i ta a ve ri -
fi ca ção dos se na do res pre sen tes, de cla ra rá o pre si den te o ob je to da ses são; 
se guir-se-ão as re cu sa ções na con for mi da de dos Arts. 22, 23 e 24, e logo os
se na do res re cu sa dos se re ti ra rão. 

Tex tos Po lí ti cos  da His tó ria do Bra sil  853



Art. 32. Con clu í das as re cu sa ções e achan do-se pre sen te o nú me ro 
de se na do res de sig na do pela Cons ti tu i ção para ha ver ses são, man da rá o
pre si den te que se le i am o pro ces so pre pa ra tó rio, o ato da acu sa ção ou li be lo,
e os ar ti gos da de fe sa do réu. 

Art. 33. Se rão pelo pre si den te in ter ro ga das en tão as tes te mu nhas 
ofe re ci das pela co mis são, e de po is as do acu sa do. As tes te mu nhas se rão
ju ra men ta das e in qui ri das pu bli ca men te, e mes mo pre sen tes as par tes;
de pon do, po rém, em se pa ra do, e fora da pre sen ça umas das ou tras, es cre -
ven do-se com toda a dis sen são os seus di tos, os qua is lhes se rão li dos an tes
de as si na rem. 

Art. 34. Qu al quer mem bro da co mis são da acu sa ção ou do Se na do,
e bem as sim, o acu sa do, seus pro cu ra do res, ad vo ga dos ou de fen so res po de rão 
exi gir se fa çam às tes te mu nhas as per gun tas que jul ga rem ne ces sá ri as, e que 
se no tem com si na is à mar gem, qua is quer adi ções, mu dan ças ou va ri a ções
que ocor re rem. 

Art. 35. A co mis são da acu sa ção, o acu sa do, seus pro cu ra do res,
ad vo ga dos ou de fen so res po de rão, no mes mo ato em que as tes te mu nhas
de põem, con tes tá-las e ar güí-las sem, con tu do, as in ter rom per. 

Art. 36. Po de rão igual men te exi gir que al gu mas tes te mu nhas se jam 
aca re a das e re per gun ta das; que aque las que eles de sig na rem se re ti rem,
fi can do ou tras pre sen tes; que se fa çam qua is quer ou tras di li gên ci as a bem
da ver da de; e da mes ma for ma que se jam ou vi das al gu mas que che ga rem,
já tar de, con tan to que não te nha ain da prin ci pi a do a vo ta ção. 

Art. 37. No fim de cada de po i men to o pre si den te per gun ta rá à
tes te mu nha se co nhe ce bem o acu sa do que está pre sen te, ou que se de fen de 
por seu procurador; e ao acu sa do ou seus pro cu ra do res, se que rem di zer
al gu ma co i sa con tra o que aca bam de ou vir, caso ele o não te nha já fe i to, em 
vir tu de da fa cul da de per mi ti da pe los Arts. 34 e 35. 

Art. 38. Haverá de bate ver bal en tre a comissão acusadora e
acusado, seus procuradores, advogados e defensores; somente, porém, ao
acusado será permitido fazer alegação por si, seus procuradores, advogados
e defensores, por escrito; e neste caso se lhes assinará o termo de cinco dias
para o fazerem, dando-se-lhes por cópia os novos documentos e depoimentos
de testemunhas, havendo-o. 

Art. 39. O pre si den te per gun ta rá ao acu sa do se quer di zer ain da
al gu ma co i sa mais so bre a elu ci da ção do pro ces so e ver da de dos fa tos.

Art. 40. Con clu í dos es tes atos, se pro ce de rá a ses são se cre ta,
onde se dis cu ti rá o ob je to da acu sa ção em co mis são ge ral, no fim da qual
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per gun ta rá o pre si den te, se dão a ma té ria por dis cu ti do, e se es tão pron tos
para a vo ta ção. 

Art. 41. De ci din do o tri bu nal que sim, se tor na rá pú bli ca a ses são 
para a vo ta ção, não vol tan do a co mis são acu sa do ra para a sala do Se na do,
nem pro cu ra do res-ad vo ga dos, e de fen so res do réu, re ti ran do-se este
para lu gar e dis tân cia, em que não pos sa ou vir sua sen ten ça. 

Art. 42. Fa zen do en tão o pre si den te um re la tó rio re su mi do, in di -
can do as pro vas e fun da men tos da acu sa ção e de fe sa, per gun ta rá se o réu é
cri mi no so de…, de que é ar güi do, o que se de ci di rá por vo ta ção sim bó li ca. 
No caso de em pa te, de cla rar-se-á que o réu não é cul pado. 

Art. 43. Ven cen do-se que o réu é cri mi no so, pro po rá o pre si den te,
se pa ra da men te, em que grau deve ser con de na do, se no má xi mo, se no
mé dio. Não fi can do o réu com pre en di do em al gum dos dois gra us aci ma
es pe ci fi ca dos, en ten de-se que tem lu gar a im po si ção da pena cor res pon den te
ao grau mí ni mo. 

Art. 44. A sen ten ça será es cri ta no pro ces so pelo 1º se cre tá rio,
as si na da pelo pre si den te, e por to dos os se na do res que fo ram ju í zes, e co pi a da 
exa ta men te na ata da ses são. 

Art. 45. Da sen ten ça pro fe ri da pelo Se na do não ha ve rá re cur so
al gum, se não o de uns úni cos em bar gos, opos tos pelo réu, den tro do es pa ço 
de dez dias. 

Art. 46. Apre sen ta dos os em bar gos em for ma ar ti cu la da, ou
como me lhor con vi er ao réu, e li dos na Câ ma ra, se rão con ti nu a dos com vis ta
à co mis são acu sa do ra com os res pec ti vos do cu men tos, ha ven do-os. A res -
pos ta será dada em dez dias; e lida igual men te na Câ ma ra, fi ca rá o pro ces so 
so bre a mesa por três dias. 

Art. 47. Fin do este ter mo, pro po rá o pre si den te à Câ ma ra se re ce be, 
e jul ga logo pro va dos os em bar gos, para se de cla rar que não tem lu gar a pena, 
ou ser o réu jul ga do ino cen te. 

Art. 48. Não se ven cen do a ab sol vi ção do réu, pro po rá o pre si -
den te, se tem lu gar a mo di fi ca ção da sen ten ça, e qual ela deva ser. 

Art. 49. Não se apro van do qual quer das duas hi pó te ses pro pos tas,
con sul tar-se-á o Se na do, se re ce be ao me nos os em bar gos para dar lu gar à
pro va; e de ci din do-se que sim, as si nar-se-á ter mo ra zo a do para a mes ma
pro va. 

Art. 50. Apre sen ta da a pro va, pro po rá o pre si den te, se ela é
bas tan te e con clu den te; e ven cen do-se que sim, con sul ta rá a Câ ma ra so bre
a re for ma da sen ten ça e ab sol vi ção do réu, ou ao me nos so bre a mo di fi ca -
ção da mes ma sen ten ça e sua pena. 
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Art. 51. Qu an do a Câ ma ra des pre zar os em bar gos sem ter con ce -
di do es pa ço para pro va, ou, de po is de ter dado lu gar para ela, não a jul gar
su fi ci en te, en ten der-se-á que fica confir ma da a sen ten ça em bar ga da. 

Art. 52. Em to dos os ca sos aci ma re fe ri dos, lan çar-se-á no pro -
ces so a sen ten ça defi ni tiva men te pro fe ri da pelo Se na do, so bre os em bar -
gos, a qual será la vra da e as si na da confor me o Art. 44. 

Art. 53. Se a sen ten ça for ab so lu tó ria, ela pro du zi rá ime di a ta -
men te a sol tu ra do réu es tan do pre so, e a sua re a bi li ta ção para ser em pre ga do
no ser vi ço pú bli co, de ven do ser pon tu al men te cum pri da; mas, sen do con -
de na tó ria, será re me ti da ao go ver no para que te nha sua de vi da exe cu ção. 

Art. 54. Antes da sen ten ça de fi ni ti va ou de qual quer ou tra de ci são
fi nal so bre os em bar gos, ha ve rá de ba te pú bli co en tre a co mis são acu sa do ra e o 
acu sa do ou seus pro cu ra do res, ad vo ga dos e de fen so res. 

CAPÍTULO IV
Dis po si ções Ge ra is

Art. 55. Nos pro ces sos, em uma e ou tra Câ ma ra, es cre ve rão os
ofi ci a is-maiores das suas se cre ta ri as. 

Art. 56. Qu an do fo rem pre ci sas tes te mu nhas, as Câ ma ras as fa rão
no ti fi car, e as or dens para com pe li-las se rão man da das exe cu tar por qual -
quer ma gis tra do ou juiz ter ri to ri al, se gun do a lei, em con for mi da de do avi so,
que lhe será di ri gi do pelo se cre tá rio da Câ ma ra a que per ten ça, sen do os
ma gis tra dos obri ga dos a exe cu tar as or dens, que para esse fim lhes fo rem
di ri gi das. 

Art. 57. As pe nas pe cu niá ri as im pos tas nes ta lei se rão apli ca das
para es ta be le ci men tos pios e de ca ri da de. 

Art. 58. Se o mi nis tro e se cre tá rio de Esta do ou o con se lhe i ro de
Esta do não ti ver me i os de pa gar a pena pe cu niá ria, será esta co mu ta da em
pena de pri são na pro por ção de 20$ por dia. 

Art. 59. De ci din do o Se na do que tem lu gar a in de ni za ção, as sim
se de cla ra rá na sen ten ça, e as par tes le sa das po de rão de man dar por ela os
réus pe ran te os ju í zes do foro comum. 

Art. 60. Qu an do o de nun ci a do ou acu sa do já es ti ver fora do
mi nis té rio ao tem po da de nún cia, ou acu sa ção, será igual men te ou vi do pela 
ma ne i ra de cla ra da nas duas se ções do ca pí tu lo III, mar can do-se-lhe pra zo
ra zoá vel para a res pos ta e cum pri men to. 

Art. 61. No caso da dissolução da Câmara dos Deputados ou de
encerramento da sessão, um dos primeiros trabalhos da sessão seguinte
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será a continuação do processo da denúncia, ou acusação, que se tiver
começado. 

Man da mos por tan to a to das as au to ri da des a quem o co nhe ci -
men to e exe cu ção da re fe ri da lei per ten cer que a cum pram e fa çam cum prir
e guar dar tão in te i ra men te como nela se con tém. O se cre tá rio de Esta do dos 
Ne gó ci os do im pé rio a faça im pri mir, pu bli car e cor rer. Dada no Pa lá cio do
Rio de Ja ne i ro, aos 15 dias do mês de ou tu bro de 1827; sex to da Inde pen -
dên cia e do im pé rio. 

IMPERADOR, com rubrica e guarda 
Vis con de de S. Le o pol do 

Extraído da Coleção das Leis do Império do Brasil de 1827 . Parte 1. Rio de Ja neiro, Tipografia
Nacional, 1878. Págs. 54-65.
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78
LEI DE CONSTITUIÇÃO E COMPOSIÇÃO DO

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
 (18 SETEMBRO 1828)

D. Pe dro, por gra ça de Deus e unâ ni me acla ma ção dos
po vos, Impe ra dor Cons ti tu ci o nal e De fen sor Per pé tuo
do Bra sil: Fa ze mos sa ber a to dos os nos sos sú di tos que a
Assem bléia Ge ral de cre tou, e nós que re mos a lei se guin te: 

CAPÍTULO I
Do pre si den te e mi nis tros do Su pre mo Tri bu nal de Jus ti ça

Art. 1º O Supremo Tribunal de Justiça será composto de 17 juízes
letrados, tirados das relações por suas antiguidades, e serão
condecorados com o título do conselho; usarão de beca e capa;

terão o tratamento de excelência, e o ordenado de 4:000$000 sem outro
algum emolumento ou propina. E não poderão exercitar outro algum
emprego, salvo de membro do Poder Legislativo, nem acumulara noutro
qualquer ordenado. Na primeira organização poderão ser empregados
neste tribunal os ministros daqueles que se houverem de abolir, sem que
por isso deixem de continuar no exercício desses tribunais, enquanto não
forem extintos.

Art. 2º O Impe ra dor ele ge rá o pre si den te den tre os mem bros do 
tri bu nal, que ser vi rá pelo tem po de três anos. No im pe di men to ou fal ta do
pre si den te, fará suas ve zes o mais an ti go, e na con cor rên cia de igual an ti -
gui da de a sor te de ci di rá.

Art. 3º O pre si den te pres ta rá nas mãos do Impe ra dor, e os ou tros 
mem bros nas do pre si den te, o se guin te ju ra men to: ”Juro cum prir exa ta -
men te os de ve res do meu car go“.



Art. 4º Ao pre si den te com pe te:

1º Dirigir os trabalhos dentro do tri bu nal, manter a ordem e
fazer executar este regimento.

2.º Dis tri bu ir os pro ces sos.

3º Fa zer lan çar em li vro pró prio, e por ele ru bri ca do, a ma trí cu -
la de to dos os ma gis tra dos que ora ser vem, ou de novo fo rem ad mi ti dos e
se gui da men te o tem po de ser vi ço que fo rem ven cen do, com de cla ra ção dos
lu ga res e qua li da des do ser vi ço, no tan do se ser vi ram bem ou mal, re fe rin -
do-se em tudo a re gis tros, ou do cu men tos exis ten tes na se cre ta ria. To dos
os ma gis tra dos, para se rem ma tri cu la dos, apre sen ta rão ao pre si den te por
si, ou seus pro cu ra do res, as car tas dos lu a res que atu al men te ser vi rem, e
dos que fo rem ser vin do, para se rem re gis tra dos, pena de se lhes não con tar 
a an ti gui da de.

4º Infor mar ao go ver no dos ma gis tra dos que es ti ve rem nas cir cuns -
tân ci as de se rem mem bros do tri bu nal, e dos opo si to res aos ou tros lu ga res
de ma gis tra tu ra.

5º Infor mar ao go ver no de pes soa idô nea para se cre tá rio do tri -
bu nal, e no me ar quem sir va in te ri na men te na sua fal ta ou im pe di men to.

6º Adver tir os ofí ci os do tri bu nal quan do fal ta rem, ao cum pri -
men to dos seus de ve res, e mul tá-los, bem com ao se cre tá rio, até a dé ci ma
par te dos or de na dos de seis me ses.

7º Man dar co li gir os do cu men tos e pro vas para não se ve ri fi car a
res pon sa bi li da de dos em pre ga dos de cujo de li tos e er ros de ofí cio deve o tri -
bu nal co nhe cer.

8º Con ce der a al gum mem bro li cen ça para não ir ao tri bu nal até
oito dias em cada ano. Por mais tem po só o go ver no a po de rá con ce der.

9º Expe dir por ta ri as para a exe cu ção das re so lu ções e sen ten ças
do tri bu nal, e man dar fa zer as ne ces sá ri as no ti fi ca ções, ex ce to no que es ti ver a
car go do juiz da cul pa.

10º De ter mi nar os dias de con fe rên cia ex tra or di ná ria. Nos ca sos
dos §§ 3º, 4º, 5º e 6.º deve o pre si den te ou vir pri me i ra men te o tri bu nal.

CAPÍTULO II
Das fun ções do Tri bu nal

Art. 5º Ao tri bu nal com pe te:
1º Conce der ou de ne gar re vis tas nas ca u sas, e pela ma ne i ra que

esta lei de termina.
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2º Co nhecer dos de li tos e er ros de ofí cio que co me te rem seus
mi nis tros, os das rela ções, os em pre ga dos no cor po di plo má ti co e os pre si -
den tes das pro vín ci as.

3º Co nhe cer e de ci dir so bre os con fli tos de ju ris di ção, e com pe -
tên cia das re la ções das pro vín ci as.

Art. 6º As re vis tas so men te se rão con ce di das nas ca u sas cí ve is e
cri mes, quan do se ve ri fi car um dos dois ca sos ma ni fes ta nu li da de, ou in jus ti ça
no tó ria nas sen ten ças pro fe ri das em to dos os ju í zos em úl ti ma ins tân cia.

Artº 7º As revistas não suspendem a execução das sentenças,
exceto nas causas crimes, quando é imposta a pena de morte nat u ral, degredo
ou galés, sendo os réus os recorrentes.

Art. 8º A par te que qui ser usar do re cur so da re vis ta, fará dis so
ma ni fes ta ção por si ou por seu pro cu ra dor ao es cri vão, que a re du zi rá a
ter mo as si na do pela par te, ou seus procu ra dor e duas tes te mu nhas.

Art. 9º Esta ma ni fes ta ção será fe i ta den tro de dez dias da pu bli -
ca ção da sen ten ça, e logo in ti ma da a par te con trá ria, sal vo nas ca u sas cri mes,
nas qua is po de rá ser fe i ta, não só en quan to du rar a pena, mas ain da mes mo
de po is de exe cu ta das as sen ten ças quan do os pu ni dos qui se rem mos trar sua
ino cên cia, ale gan do que não foi pos sí vel fazê-lo an tes.

Art. 10. Inter pos to o re cur so da re vis ta, as par tes, no ter mo de
quin ze dias, ar ra zo a rão por es cri to so bre a nu li da de, ou in jus ti ça que ser vir
de fun da men to ao dito re cur so, sem no vos do cu men tos; e jun tas as ra zões
aos au tos se rão es tes, fi can do o tras la do, re me ti dos ao se cre tá rio do tri bu nal
su pre mo, onde se rão apre sen ta dos na cor te e pro vín cia do Rio de Ja ne i ro
den tro de qua tro me ses; de um ano nas pro vín ci as de Go iás, Mato Gros so, 
Ce a rá , Pi a uí, Ma ra nhão e Pará; e de oito me ses nas de ma is pro vín ci as
con ta dos do dia da in ter po si ção do re cur so.

Art. 11. Re ce ben do o se cre tá rio os au tos, os apre sen ta rá na pri -
me i ra con fe rên cia ao tri bu nal, e se dis tri bu i rão a um dos ma gis tra dos, que
será o re la tor.

Art. 12. O mi nis tro a quem for dis tri bu í da a re vis ta exa mi na rá os
au tos e alega ções das par tes, e pon do no pro ces so uma sim ples de cla ra ção
de o ter vis to, o pas sa rá ao mi nis tro que ime di a ta men te se lhe se guir, o qual 
pro ce de rá da mes ma for ma, e as sim por di an te até o nú me ro três.

Art. 13. Qu an do o úl ti mo ti ver vis to o pro ces so, o apre sen ta rá a
mesa no dia que o pre si den te de sig nar, e a por tas aber tas, ilus tra dos o tri bu nal 
pe los três ju í zes que vi ram os au tos, e de ba ti da a ques tão por to dos os
mem bros pre sen tes, de ci dir-se-á à plu ra li da de de vo tos, se se deve ou não
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con ce der a re vis ta; o re sul ta do se lan ça rá nos au tos com as ra zões em que ele
se fun dou.

Art. 14. Em um e ou tro caso a de ci são fi ca rá cons tan do no tri bu nal,
para o que será re gis tra da li te ral men te, em li vro para esse fim des ti na do, e
se pu bli ca rá pela im pren sa.

Art. 15. De ne ga da re vis ta, se rão re me ti dos os au tos ex-ofício ao
ju í zo onde fo ram sen ten ci a dos, o re cor ren te con de na do nas cus tas. E se a
sen ten ça ti ver im pos to pena de mor te se ob ser va rá a lei de 11 de se tem bro
de 1826, an tes da sua exe cu ção.

Art. 16. Con ce di da a re vis ta, se rão os au tos re me ti dos ex-ofí cio a
uma re la ção, que o tri bu nal de sig nar, ten do em vis ta a co mo di da de das par tes. 
Se a ca u sa ti ver sido jul ga da em re la ção ou em ou tro cor po co le gi al, será
re vis ta por tan tos ju í zes quan to fo ram os da sen ten ça re cor ri da, con tan to
que não se jam da mes ma re la ção; e se for de ju í zes sin gu la res, se rão os al tos
igual men te re me ti dos a uma re la ção, e aí jul ga dos por três ju í zes. Em um e
ou tro caso as par tes não se rão no va men te ou vi das.

Art. 17. Pro fe ri da a sen ten ça da re vis ta, se rão ex-ofício re me ti dos
aos au tos pelo pre si den te do tri bu nal re vi sor da sen ten ça ao ju í zo em que
se pro fe riu a sen ten ça re cor ri da, fazen do ofi ci al men te ao su pre mo tri bu nal
par ti ci pa ção da re mes sa.

Art. 18. O pro cu ra dor da Co roa e so be ra nia na ci o nal pode in ten -
tar re vis ta das sen ten ças pro fe ri das en tre par tes, ten do pas sa do o pra zo que
lhes é con ce di do para a in tentarem; mas neste caso a sen ten ça da re vis ta não
apro ve i ta rá àque las que pelo si lên cio apro varam a decisão an te ri or.

Art. 19. O tri bu nal su pre mo de jus ti ça en vi a rá to dos os anos ao
go ver na dor uma re la ção das ca u sas que fo ram re vis tas, in di can do os pon tos
so bre que a ex pe riên cia ti ver mos tra do ví cio, in su fi ciên cia da le gis la ção, as 
suas la cu nas e in co e rên ci as para o go ver no pro por ao cor po le gis la ti vo, a
fim de se to mar a re so lu ção que for con ve ni en te.

Art. 20. Quando o tri bu nal conhecer dos delitos e erros de ofício,
cujo conhecimento lhe confere a Constituição, o ministro, a quem, tocar por
distribuição, ordenará o processo fazendo autuar pelo secretário as peças
instrutivas; e procedendo às diligências necessárias, o apresentará à mesa onde 
por sorte se escolherão três ministros, os quais, depois de instruídos do
processo e tendo ouvido o indiciado, o pronunciarão ou não segundo a prova.

Art. 21. Po dem, po rém, as pró pri as par tes ofen di das apre sen tar
as suas que i xas con tra os pre si den tes das pro vín ci as, e mi nis tros das re la ções,
aos ju í zes ter ri to ri a is, aos qua is com pe ti rá so men te nes te caso ve ri fi car o
fato que faz o ob je to da que i xa, in que rir so bre ele as tes te mu nhas que lhes

Tex tos Po lí ti cos  da His tó ria do Bra sil  861



fo rem apre sen ta das, e fa ci li tar às mes mas par tes to dos os me i os que elas
exi gi rem para bem ins tru í rem. Ain da que não haja par te ofen di da, com pe te
ao tri bu nal, à re qui si ção do pro cu ra dor da Co roa e so be ra nia na ci o nal, for mar
o pro ces so ou man dá-lo pre pa rar pelo juiz ter ri to ri al do cri me. 

Art. 22. Os di tos ju í zes en vi a rão as re fe ri das que i xas, por có pia,
aos que re la dos, que res pon de rão den tro do ter mo de 15 dias, e di ri gi rão as
suas res pos tas ou aos ju í zes ou di re ta men te ao tri bu nal pelo pri me i ro cor re io, 
par ti ci pan do-o àque les.

Art. 23. Findo o termo, os juízes pelo primeiro correio remeterão o
processo informatório que houverem organizado na forma do art. 21, com a 
resposta dos querelados ou sem ela, ao sup remo tri bu nal, que procederá
sem mais audiência dos querelados na forma do art. 20 e nos mais termos
prescritos por esta lei.

Art. 24. São efe i tos da pro nún cia:
1º)  su je i ção à acu sa ção cri mi nal;
2º)  sus pen são do exer cí cio de to das as fun ções pú bli cas e de

me ta de do or de na do que ven cer, e ina bi li da de para em pre gos até fi nal
sen ten ça, e pri são quan do a acu sa ção por de cri mes em que não tem lu gar a 
fi an ça.

Art. 25. De po is da pro nún cia fe i ta pelo su pre mo Tri bu nal de
Jus ti ça ou por ele sus ten ta da, dar-se-á vis ta do pro ces so ao pro mo tor de
Jus ti ça, que será o mes mo da re la ção da cor te, para este for mar o li be lo,
de ri va do das pro vas au tu a das. O réu será logo no ti fi ca do por or dem do
pre si den te do tri bu nal para com pa re cer nele por si ou seu pro cu ra dor, no
caso do nº 2 do art. 24, e pro du zir aí a sua de fe sa den tro do pra zo que lhe
será mar ca do com aten ção às cir cuns tân ci as que ocor re rem.

Art. 26. Com pa re cen do o réu por si o seu pro cu ra dor no ter mo que 
lhe for as sinado, e ofe re ci do pelo pro mo tor o li be lo acu sa tó rio, se lhe dará
vis ta para de du zir a sua de fe sa no ter mo de oito dias, que será pror ro gá vel
ao pru den te ar bí trio do juiz do fe i to.

Art. 27. Fin do este ter mo e na pri me i ra con fe rên cia do tri bu nal,
pre sen tes o promo tor, a par te acu sa do ra, o réu ou seus pro cu ra do res, ad vo -
ga dos e de fen so res, o mes mo juiz do fe i to, fa zen do ler pelo se cre tá rio o li be lo,
a con tra ri e da de e to das as mais pe ças do proces so, pro ce de rá à inqui si ção das 
tes te mu nhas que se hou ve rem de pro du zir, às qua is po de rão também o
pro mo tor e as par tes fa zer as per gun tas que lhes pa re cer.

Art. 28. Fin das as in qui ri ções e per gun tas, o mes mo juiz, na
con fe rên cia se guin te do tri bu nal, apre sen ta rá por es cri to um re la tó rio
cir cuns tan ci a do de todo o pro ces so, que nun ca po de rá ser jul ga do por me nos
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de seis ju í zes li vres, e aí será lido, po den do ser con tes ta do pelo pro mo tor e pe -
las par tes ou seus pro cu ra do res quan do for ine xa to ou não ti ver a pre ci sa cla -
re za.

Art. 29. Em se gui men to, a ses são se tor na rá se cre ta e se dis cu ti rá
a ma té ria, no fim do que, de cla ran do os mi nis tros que es tão em es ta do de
vo tar, con ti nu a rá a ses são em pú bli co, pro ce der-se–á a vo ta ção, não es tan do
pre sen tes o acu sa dor, o réu, nem seus pro cu ra do res, ad vo ga dos e de fen -
so res, nem ten do voto o mi nis tro que for mou o pro ces so, nem os que in ter -
vi e ram na pro nún cia. Em caso de em pa te, quer so bre a con de na ção, quer
so bre o grau de pena, se guir-se-á a par te mais fa vo rá vel ao réu. Esta sen tan ça
po de rá ser uma só vez em bar ga da.

Art. 30. O pro mo tor da jus ti ça in ter vi rá sem pre na acu sa ção de
to dos os cri mes, ain da ha ven do par te acu sa do ra.

Art. 31. O in ter ro ga tó rio das tes te mu nhas e to dos os atos do pro -
ces so, de po is da pro nún cia, se rão pú bli cos.

Art. 32. As pes so as que fo rem pro ces sa das nes te tri bu nal po de -
rão re cu sar dois ju í zes e o acu sa dor um, sem mo ti va rem a sua re cu sa ção.

Art. 33. Qu an do fo rem dois os réus, cada um re cu sa rá seu juiz;
sen do mais de dois, con cor da rão en tre si nos dois que hão de exer cer este
di re i to; e não con cor dan do a sor te de ci di rá. O mes mo se ob ser va rá quan do
hou ver mais de um acu sa dor, com a di fe ren ça de que em lu gar de dois será
no me a do um para exer cer a re cu sa ção.

Art. 34. No caso de con fli to de ju ris di ção ou ques tão de com pe -
tên cia das re la ções pro vin ci a is en tre si ou com qual quer ou tra au to ri da de,
as au to ri da des com pe ti do ras da rão ime di a ta men te ao tri bu nal uma par te
por es cri to acom pa nha da dos ne ces sá ri os do cu men tos.

Art. 35. O tri bu nal jul ga rá qual quer des tes aca sos pela for ma
es ta be le ci da para con ces são ou de ne ga ção das re vis tas, ou vin do, po rém, o pro -
cu ra dor da Co roa e so be ra nia na ci o nal, e lan ça da a sen ten ça que ex pli ci ta -
men te con te nha a de ci são e seus fun da men tos.

Art. 36. O tri bu nal terá duas con fe rên ci as por se ma na, além das
ex tra or di ná ri as que o pre si den te de ter mi nar, e para ha ver con fe rên cia será
ne ces sá rio que se re u na mais da me ta de do nú me ro dos mem bros.

Art. 37. Os mi nis tros to ma rão as sen to na mesa à di re i ta e es quer da
do pre si den te, con tan do-se por pri me i ro o que es ti ver à di re i ta; e se guin do-se 
os mais até o úl ti mo da es quer da.

Art. 38. A dis tri bu i ção será fe i ta en tre os mi nis tros sem ou tra
con si de ra ção mais que a do nú me ro dos pro ces sos. Para esta dis tri bu i ção
ha ve rá três li vros ru bri ca dos pelo pre si den te, um para as re vis tas, ou tros
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para o re gis tro das sen ten ças dos réus, o ter ce i ro para o dos con fli tos de
ju ris di ção, além dos mais que ne ces sá ri os fo rem. O li vro da dis tri bu i ção das 
re vis tas será di vi di do em dois tí tu los, um para as cí ve is e ou tro para as
cri mi na is.

Art. 39. Os emo lu men tos dos pa péis que se ex pe di rem se rão
re co lhi dos a um co fre de que se re du zi rá a quan tia ne ces sá ria para as
des pe sas mi ú das e o res to será re co lhi do ao te sou ro, e ha ven do fal ta, este o
su pri rá.

CAPÍTULO III
Dos Empre ga dos do Tri bu nal

Art. 40. Para o ex pe di en te do tri bu nal ha ve rá um se cre tá rio, que
será for ma do em direito, po den do ser: um te sou re i ro, que ser vi rá de por te i ro;
e dois con tí nu os com a de no mi nação de pri me i ro e se gun do.

Art. 41. O se cre tá rio es cre ve rá em to dos os pro ces sos e di li gên ci as
do tri bu nal, ven cen do uni ca men te o or de na do de 2:000$000. Os emo lu men tos,
que de ve ria re ce ber, se rão re co lhi dos ao co fre do tri bu nal.

Art. 42. Ha ve rá um ofi ci al de se cre ta ria com o or de na do de
1:000$000; o qual servirá nos im pe di men tos re pen ti nos do se cre tá rio.

Art. 43. O tesoureiro, que é também porteiro, terá a seu cuidado a
guarda, limpeza e asseio da casa do tri bu nal, todos os utensílios e tudo
quanto aí for arrecadado; terá o ordenado de 800$000; não recebendo mais
coisa alguma, nem como tesoureiro, nem para as despesas do asseio da
casa.

Art. 44. Os con tí nu os fa rão o ser vi ço por se ma na, e um no im pe -
di men to de ou tro, quan do acon te cer, ain da que não seja da sua se ma na.
Aque le a quem to car es ta rá sem pre pron to jun to ao por te i ro nos dias de
tri bu nal, para exe cu tar tudo o que lhe for or de na do a bem do ser vi ço. Os
con tí nu os ser vi rão de aju dan tes do por te i ro nos im pe di men tos des te, e
te rão de or de na do 400$000.

Art. 45. To das as despe sas mi ú das do tri bu nal, como são pa pel,
pe nas, tin ta, areia, la cre, obre ia, nas tro ou fi ti lho, se rão pa gas pelo co fre dos 
emo lu men tos, em fo lha, que for ma rá o te sou re i ro to dos os me ses, as si na da
pelo pre si den te.

Art. 46. As entradas dos emolumentos para o cofre serão lançadas
em livro de receita próprio e serão recenseadas de seis em seis meses por
membros do tri bu nal, que por nomeação do mesmo servirá de juiz de despesas.

Art. 47. Fi cam re vo ga das to das as leis, al va rás, de cre tos e re so -
lu ções em con trá rio.
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Man da mos por tan to a to das as au to ri da des a quem o co nhe ci -
men to e exe cu ção da re fe ri da lei per ten cer, que a cum pram e fa çam cum prir 
e guar dar tão in te i ra men te como nela se con tém. O se cre tário de Esta do dos 
Ne gó ci os da Jus ti ça a faça im pri mir, pu bli car e correr. Dada no pa lá cio do
Rio de Ja ne i ro, aos 18 de se tem bro de 1828, sé ti mo da Inde pen dência e do
Impé rio.

Impe ra dor com gu ar da – José Cle men te Pe re i ra

Extra í do da Co le ção das Leis do Impé rio do Bra sil de 1828, atos do Po der Le gis la ti vo. Par te 1. Rio de
Ja ne i ro, Ti po gra fia Na ci o nal, 1878. Págs. 36-44.

Tex tos Po lí ti cos  da His tó ria do Bra sil  865



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79
LEI DE ORGANIZAÇÃO DAS CÂMARAS

 MUNICIPAIS (1º OUTUBRO 1828) 

TÍTULO I
For ma da ele i ção das Câ ma ras

Art. 1º As Câ ma ras das ci da des se com po rão de nove mem bros, o
as das vi las de sete, e de um se cre tá rio. 
Art. 2º A eleição dos membros será feita de quatro em quatro

anos, no dia 7 de setembro, em todas as paróquias dos respectivos termos
das cidades, ou vilas nos lugares, que as Câmaras designarem, e que 15 dias 
an tes anunciarão por editais afixados nas portas principais das ditas
paróquias. 

Art. 3º Têm voto na eleição dos vereadores os que têm voto na
nomeação dos eleitores de paróquia, na conformidade da Constituição,
Arts. 91 e 92. 

Art. 4º Podem ser vereadores todos os que podem votar nas
assembléias paroquiais, tendo dois anos de domicílio dentro do termo. 

Art. 5º No domingo, que preceder pelo menos quinze dias, ao
em que deve proceder-se à eleição, o juiz de Paz da paróquia fará publicar,
e afixar nas portas da igreja matriz e das capelas filiais delas a lista geral de
todas as pessoas da mesma paróquia que têm direito de votar, tendo para
esse fim recebido as listas parciais dos outros juízes de Paz, que houver nos
diferentes distritos, em que a sua paróquia estiver dividida. 

Nos lugares onde se não tiverem ainda criado os juízes de paz,
farão os párocos as listas gerais, e as publicarão pela maneira determinada: 
recebendo as listas parciais dos capelães das filiais. 

Art. 6º O que se sentir agravado por ter sido indevidamente
incluído na lista dos votantes, ou dela excluído, poderá apresentar a sua



queixa motivada à Assembléia Eleitoral, logo que se reunir; e a assembléia 
conhecendo, e decidindo definitivamente sem recurso, se achar ser
justificada a queixa, e ter havido dolo naquele que lhe deu lugar, o
multará na quantia de 30$000 para as despesas da Câmara, a que remeterá 
a relação dos multados. 

Art. 7º Reunidos os cidadãos no dia decretado e nos lugares, que
se designarem, depois que se tiver formado a mesa na conformidade das
instruções, que regulam as assembléias paroquiais para a eleição dos
membros das Câmaras Legislativas, cada um dos votantes entregará ao
pres i dente uma cédula, que contenha o número de nomes de pessoas
elegíveis, correspondente ao dos vereadores, que se houverem de eleger, e
que será assinada no verso, ou pelo mesmo votante ou por outro a seu rogo, e 
fechada com um rótulo, dizendo – vereadores para a Câmara da cidade de…
ou vila de… imediata, e sucessivamente entregará outra cédula, que
contenha os nomes de duas pessoas elegíveis, uma para juiz de paz e outra
para suplente do distrito, onde estes houverem de servir, e será do mesmo
modo assinada, e fechada com rótulo, dizendo – juiz de paz, e suplente da
paróquia de… ou capela de… 

Art. 8º Os que não pu de rem ir pes so al men te por im pe di men to
gra ve, man da rão as cé du las em car ta fe cha da ao pre si den te da Assem bléia
de cla ran do o mo ti vo por que não com pa re cem. 

Art. 9º Todo cidadão com direito de votar que não concorrer
pessoalmente a dar a sua cédula, ou não a mandar, sem legítimo
impedimento participado ao pres i dente da assembléia paroquial e aquele
cujo impedimento for declarado improcedente pela mesa da dita
assembléia, a quem com pete o juízo a tal respeito, será condenado em
10$000 para as obras públicas; e o pagamento será promovido pelo
procurador da Câmara perante o juiz de Paz respectivo, debaixo de sua
responsabilidade. Para este fim a mesa remeterá à Câmara respectiva a
relação dos multados. 

Art. 10. Recebidas as cédulas dos votantes, a mesa remeterá
fechadas as que respeitam aos vereadores com ofício, em que se de clare o
número delas, à respectiva Câmara, a qual, logo que houver recebido as de
todas as paróquias de seu termo, as apurará a portas abertas em o dia que
deverá designar, e faz público por editais. 

Art. 11. A mesa com os assistentes an tes de se dissolver,
procederá ao exame, e apuração dos votos para juízes de paz, e seus
suplentes, separando as cédulas segundo os distritos de cada um dos
votantes, e declarará depois de apurados os votos os que saírem eleitos,
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pela maioria para os mesmos distritos, participando a eleição por ofício à
respectiva Câmara. 

Art. 12. Feita a apuração das cédulas remetidas à Câmara pelo
modo sobredito, os que obtiverem maior número de votos serão os
vereadores. A maioria dos votos designará qual é o pres i dente, segundo a
Constituição, Art. 168. 

Art. 13. O secretário, e nesta primeira eleição o escrivão da
Câmara lavrará a ata, a qual, assinada por ele e pelos membros da Câmara,
será guardada no arquivo, juntamente com as cédulas, que se queimarão
depois da seguinte eleição. No prazo de três dias será remetida a cada um
dos vereadores uma car ta oficial, com a cópia autêntica, assinadas ambas
pelos membros da Câmara. 

Art. 14. Igualmente participará à Câmara os nomes dos
vereadores, e número de votos que cada um obteve, à secretaria de Estado
dos Negócios do Império na Província do Rio de Ja neiro, e nas outras aos
presidentes. 

Art. 15. A Câ ma ra que não fi zer ex pe dir, e en tre gar aos ve re a do res
ele i tos as atas da sua ele i ção pa ga rá 20$000 para as des pe sas das obras pú -
bli cas, di vi di dos pró-rata, en tre seus mem bros. 

Art. 16. No dia 1º de dezembro os vereadores eleitos enviarão à
Câmara os seus títulos e sendo conferidos e parecendo legais, o secretário, e 
nesta primeira eleição o escrivão, participará aos mesmos vereadores para
que venham tomar posse. 

Art. 17. No dia 7 de ja neiro se apresentarão na Câmara os novos
vereadores, e prestarão o juramento pela maneira se guin te: … Juro aos
Santos Evangelhos desempenhar as obrigações de vereador da cidade ou
vila de tal… de promover quanto em mim couber, os meios de sustentar a
felicidade pública: depois do que tomarão posse dos lugares, que lhes
competirem. 

Art. 18. Os vereadores podem ser reeleitos, mas poderão
escusar-se, se a reeleição for imediata. 

Art. 19. Ao eleito não aproveitará motivo de escusa, exceto: 
1º) Enfermidade grave ou prolongada.
2º) Emprego civil, eclesiástico, ou militar, cujas obrigações sejam

Incompatíveis de se exercerem conjuntamente. 
Art. 20. Aquele que se es cu sar, re pre sen ta rá à Câmara os

motivos que justificam a escusa; e se ela julgar legais, assim o declarará, e
mandará no mesmo ato tirar pelo secretário cópias da ata da apuração, e da
em que for atendida a escusa, com declaração dos motivos alegados, e com
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ofício as fará àquele, que tiver a maioria de votos, depois dos já apurados, o 
qual achando que a escusa é dolosa da parte do escusado, o poderá
representar à mesma Câmara, de cuja decisão haverá recurso nas províncias 
para o pres i dente, e na cap i tal para o ministro dos Negócios do Império.
Este método de substituição se guardará acontecendo morrer, ou ficar
impedido algum dos vereadores que tiver acei ta do. 

Art. 21. A Câmara que dentro do prazo de oito dias depois de
apresentada a escusa, não executar a disposição do artigo antecedente será
multada em 200$000 na forma do Art. 15. 

Art. 22. Em todos os casos, em que acontecer empate en tre dois,
ou mais eleitos, entrarão os nomes dos que tiverem igual número de votos
em uma urna, e decidirá a sorte. 

Art. 23. Não podem servir de vereadores conjuntamente no
mesmo ano, e na mesma cidade ou vila, pai, filho, irmãos ou cunhado,
enquanto durar o cunhadio, devendo no caso de serem nomeados, preferir
o que tiver maior número de votos. 

Art. 24. As Câmaras são corporações meramente administrativas, e
não exercerão jurisdição alguma contenciosa. 

Art. 25. As Câmaras farão em cada ano, quatro sessões ordinárias
de três em três meses, no tempo em que elas marcarem, e durarão os dias que
forem necessários; nunca menos de seis.

Art. 26. Ocorrendo algum negócio urgente, e que não admita
demora, o pres i dente poderá convocar a Câmara extraordinariamente. 

Art. 27. Achando-se reunidos nas cidades ou vilas cinco
vereadores, poderão deliberar; a maioria de votos de cide, e no caso de
empate, terá o pres i dente votos de qualidade para o desempate. 

Art. 28. O vereador que tiver impedimento justo o fará constar
ao pres i dente; e se faltar sem justificado motivo, pagará nas cidades por
cada 4$000, e nas vilas 2$000 para as obras do conselho, que o secretário
carregará logo em receita. Faltando os vereadores atuais, chamar-se-ão os
imediatos em votos, quando o impedimento passar de quinze dias, ou a
urgência, e importância dos negócios exigir o número completo dos
vereadores. 

Art. 29. No dia marcado para princípio de cada uma das sessões
ordinárias, se reunirão os vereadores às nove horas da manhã na Casa da
Câmara, e aí a portas abertas, havendo assentos para os espectadores, que
concorrem diariamente, o pres i dente no topo da mesa, tendo aos lados os
vereadores assentados sem distinção nem precedências, dará princípio à
sessão pelas palavras - abre-se a sessão. 
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Art. 30. As sessões durarão cada dia, praticadas as mesmas
formalidades, o tempo que for necessário para a discussão, e propostas das
matérias, que nela devem ter lugar: não excedendo porém o de quatro
horas. Termina-se a sessão pelas palavras do pres i dente – fecha-se a sessão. 

Art. 31. Aberta a sessão, o presidente declarará a matéria da
discussão, manterá a ordem nela, dando a palavra ao que primeiro a pedir,
e fazendo observar a decência e civilidade entre os vereadores e
espectadores. 

Art. 32. Se algum vereador não quiser voltar à ordem, o
presidente o mandará calar; e não obedecendo, o fará sair da sala,
consultando primeiramente os outros vereadores; ou levantará a sessão,
quando a nada se queira sujeitar. Nesse caso a Câmara na sessão seguinte
deliberará, se deve o vereador ser, ou não admitido, e sendo resolvido
pela negativa, se chamará o imediato, salvo o recurso ao Conselho Geral
da Província, ou ao Conselho da Presidência, enquanto aquele não estiver
em exercício. 

Art. 33. Qualquer dos vereadores, e o pres i dente pode propor, e
discutir o que lhe parecer conveniente ao desempenho das suas atribuições, 
e o fará por escrito com assinatura, e data. 

Art. 34. Tendo falado os vereadores que quiserem sobre a
matéria, o pres i dente a porá à votação dando também o seu voto por
último, e o que a maioria decidir se tomará como resolução. 

Art. 35. O secretário, que estará junto à mesa, lavrará a ata,
declarando nela os objetos expostos à discussão, as propostas, e emendas,
que se apresentaram, e por quem; a fi nal decisão, e os nomes dos que
votaram, pró e con tra; e esta ata será assinada pelo pres i dente, e todos os
vereadores presentes. 

Art. 36. Se na discussão algum vereador faltar à ordem, e
civilidade, e o pres i dente o não chamar a ela, qualquer dos outros
vereadores poderá requerer-lhe que faça, e havendo dúvida sobre a
resolução do pres i dente, a Câmara decidirá por votos. 

Art. 37. O vereador que precisar de algum tempo de licença, a
poderá obter da Câmara; tendo a Câmara sempre em atenção o número dos 
vereadores existentes, o estado dos negócios públicos, e a urgência dos
motivos alegados. 

Art. 38. Ne nhum ve re a dor po de rá vo tar em ne gó cio de seu
par ti cu lar in te res se, nem dos seus as cen den tes, ou des cen den tes, ou cu nha dos, 
en quan to du rar o cu nha dio. Igual men te não vo ta rão aque les que ju ra rem
ter sus pe i ção. 
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Art. 39. As Câmaras na sua primeira reunião, examinarão os
provimentos e posturas atuais para propor ao Conselho Geral o que melhor 
convier aos interesses dos municípios; ficando, depois de aprovados, sem
vigor todos os mais. 

Art. 40. Os vereadores tratarão nas vereações dos bens, e obras
do conselho, do governo econômico e policial da terra; e do que neste ramo
por à prova dos seus habitantes. 

Art. 41. Cuidarão sa ber o estado em que se acham os bens, e
obras do conselho, para reivindicarem os que se acharem alheados con tra a
determinação das leis, e farão repor no antigo estado as servidões, e
caminhos públicos não consentindo de maneira alguma que os
proprietários dos prédios usurpem, tapem, estreitem, ou mudem a seu
arbítrio as estradas. 

Art. 42. Não poderão vender, aforar, ou trocar bens e móveis do
conselho sem autoridade do pres i dente da província em conselho,
enquanto se não instalarem os Conselhos Gerais, e na corte, sem a do
ministro do Império, exprimindo os motivos, e vantagens da alienação,
aforamento, ou troca com a descrição topográfica e avaliação dos peritos
dos bens que se pretenderem alienar, aforar ou trocar. 

Art. 43. Obtida a faculdade, as vendas se farão sempre em leilão 
público, e a quem mais der, excluídos os oficiais que servirem então nas
Câmaras, e aqueles que tiverem feito a proposta, e exigindo-se fianças
idôneas, quando se fizerem a pagamentos, por se não poderem realizar
logo a dinheiro, pena de responsabilidade pelo prejuízo daí resultante. 

Art. 44. Da mesma forma, e com as mesmas cautelas e
responsabilidade prescritas no artigo antecedente se farão os arrendamentos
dos bens dos Conselhos; mas estes contratos poderão as Câmaras celebrar
por deliberação sua, e serão confirmados pelos presidentes das províncias em
Conselho, e na corte pelo ministro do Império. 

Art. 45. Quando acharem não ser a prol dos conselhos, que se
alienem, ou arrendem os bens, mandá-los-ão aproveitar, pondo neles, bons
administradores para que venham à melhor arrecadação, ficando os ditos
vereadores responsáveis pela falta de execução. 

Art. 46. A Câmara dará anualmente conta ao Conselho Geral,
depois que as tiver tomado ao procurador, fazendo-se então publicar pela
imprensa, onde a houver; e na falta por editais afixados nos lugares
públicos, e o Conselho Geral proverá sobre elas como achar conveniente.
Aparecendo algum alcance, proceder-se-á imediatamente à sua arrecadação 
assim como à das rendas, e quaisquer dívidas que se deixarão de cobrar,
pena de responderem pelos prejuízos resultantes de sua negligência. 
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Art. 47. Poderão ajustar de empreitada as obras que se houverem 
de fazer, metendo-as primeiramente em pregão para preferirem aqueles
que se oferecerem por menor preço, precedendo vistoria le gal, publicação
do plano, e sua avaliação, e na falta de empreiteiros, as poderão fazer por
jornal. E quando as obras forem de grande importância, e alguns sócios, ou
empreendedores se oferecerem a fazê-las, percebendo algumas vantagens
para sua indenização, enviarão as propostas aos Conselhos Gerais da
província. 

Art. 48. Fa rão por em boa guar da to das as ren das, fo ros, co i mas, e
mais co i sas, que à Câ ma ra per ten çam em arca for te de três cha ves, das qua is
uma es ta rá em po der do pre si den te, ou tra do fis cal, ou tra do se cre tá rio. 

Art. 49. Igual men te man da rão fa zer os co fres e ar má ri os pre ci sos,
não os ha ven do, para a guar da dos do cu men tos das ele i ções, es cri tu ras e
mais pa péis que for mam o Arqui vo da Câ ma ra, e onde se te nham os li vros
das ve re a ções, tom bos, e qua is quer ou tros; os qua is to dos de vem ser nu me -
ra dos e ru bri ca dos pelo pre si den te gra tu i ta men te, com seus ter mos de aber -
tu ra e en cer ra men to. 

Art. 50. Os li vros in dis pen sá ve is são, um para o re gis tro das pos -
tu ras em vi gor, e ou tro em que se re gis tre a pre sen te lei e to dos os ar ti gos das 
que se fo rem pu bli can do, que dis se rem res pe i to às Câ ma ras. 

Art. 51. Re que re rão aos ju í zes ter ri to ri a is, que lhes fa çam os tom -
ba men tos de seus bens, a quem fica per ten cen do esta ju ris di ção, e ge ral men te,
de fen de rão pe ran te as Jus ti ças seus di re i tos para que lhes fa çam man ter, não
fa zen do so bre eles aven ça al gu ma. 

Art. 52. Não poderão quitar coima nem dívida alguma do
conselho, pena de nulidade, e de pagarem o duplo. 

Art. 53. A Câmara da cap i tal dará posse, e juramento ao pres i -
dente da província de que se lavrará termo, que será assinado pelo mesmo
pres i dente, e vereadores presentes, e a comunicará às Câmaras da província 
para que se faça publicar por editais. 

Art. 54. Do mesmo modo às Câmaras respectivas pertence
reconhecer os títulos de todos os empregados que não tiverem superiores
no lugar, a quem compita esse reconhecimento, e fazê-los reg is trar,
tomar-lhes juramento, e fazer publicar por editais a sua posse. 

Art. 55. Às Câmaras com pete repartir o termo, em distritos,
nomear os seus oficiais, e dar-lhes títulos, e dar título aos juízes de Paz, e
fazer publicar por editais os nomes, e empregos destes funcionários. 

Art. 56. Em cada reunião, nomearão uma comissão de cidadãos
probos, de cinco pelo menos, a quem encarregarão a visita das provisões
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civis, militares, eclesiásticas, dos cárceres, dos conventos, dos regulares, e
de todos os estabelecimentos públicos de caridade para informarem do seu
estado, e dos melhoramentos que precisam. 

Art. 57. Tomarão por um dos primeiros trabalhos fazer construir, 
ou consertar as praças públicas, de maneira que hajam nelas a segurança e
comodidade, que promete a Constituição. 

Art. 58. Darão parte anualmente, ou quando convier ao pres i -
dente da província e Conselho Geral das infrações da Constituição, e das
prevaricações, ou negligências de todos os empregados. 

Art. 59. Par ti ci pa rão ao Con se lho Ge ral, os maus tra ta men tos, e
atos de cru el da de, que se cos tu mam pra ti car com es cra vos, in di can do os me i -
os de pre ve ni-los. 

Art. 60. Promoverão as eleições dos membros das Câmaras
Legislativas, de maneira que as determinar a lei. 

Art. 61. Serão assinantes dos diários dos Conselhos Gerais da
província, dos das Câmaras Legislativas, e dos periódicos que contenham
os extratos das sessões das Câmaras Municipais da província, se os
houverem.

Art. 62. Farão publicar anualmente pela imprensa, onde melhor
lhes convier, um extrato de todas as resoluções tomadas com as declarações 
especificadas nas atas. 

Art. 63. Darão aos deputados, e senadores da província, a que
pertencerem, as informações que lhes pedirem, e todas as que julgarem
precisas, ainda que se não peçam. 

Art. 64. As de li be ra ções das Câ ma ras, que se di ri gi rem ao Con se lho 
Ge ral, ou se jam pro pos tas, cri a ção, re vo ga ção, ou al te ra ção de uma lei pe cu -
li ar; es ta be le ci men to de uma nova obri ga ção para o mu ni cí pio com o nome
de pos tu ra, ou qual quer ob je to da sua com pe tên cia, bem como as re pre sen -
ta ções às au to ri da des su pe ri o res, se rão as si na das por toda a Câ ma ra. 

Art. 65. No que pertence às Câmaras, e desempenho de suas
atribuições, nenhuma jurisdição e ingerência terão os corregedores das
comarcas. 

TÍTULO II
Pos tu ras po li ci a is

Art. 66. Terão a seu cargo tudo quanto diz respeito à polícia, e
economia das povoações, e seus termos, pelo que tomarão deliberações, e
proverão por suas posturas sobre os objetos seguintes: 
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1. Ali nha men to, lim pe za, ilu mi na ção e de sem pa cha men to de
ruas, cais e pra ças, con ser va ção e re pa ros de mu ra lhas fe i tas para se gu ran ça
dos edi fí ci os e pri sões pú bli cas, cal ça das, pon tes, fon tes, aque du tos, cha fa ri zes, 
po ços, tan ques, e qua is quer ou tras cons tru ções em be ne fí cio co mum dos
ha bi tan tes ou para de co ro e or na men to das po vo a ções. 

2. So bre o es ta be le ci men to de ce mi té ri os fora do re cin to dos tem -
plos, con fe rin do a esse fim com a prin ci pal au to ri da de ecle siás ti ca do lu gar;
so bre o es go ta men to de pân ta nos, e qual quer es tag na ção de águas in fec tas;
so bre a eco no mia e as se io dos cur ra is e ma ta dou ros pú bli cos, so bre a co lo ca -
ção de cur tu mes, so bre os de pó si tos de imun dí ci es, e quan to pos sa al te rar e
cor rom per a sa lu bri da de da at mos fe ra. 

3. So bre edi fí ci os ru i no sos, es ca va ções e pre ci pí ci os nas vi zi nhan ças 
das po vo a ções; man dan do-lhes por di vi sas para ad ver tir os que tran si tam;
sus pen são e lan ça men to de cor pos, que pos sam pre ju di car, ou en xo va lhar
aos vi an dan tes; ca u te la con tra o pe ri go pro ve ni en te da di va ga ção dos lou cos, 
em bri a ga dos, de ani ma is fe ro zes ou da na dos e da que les que, cor ren do, po dem 
in co mo dar os ha bi tan tes, pro vi dên ci as para aca u te lar, e ata lhar os in cên di os. 

4. Sobre as vozerias nas ruas em horas de silêncio, injúria e
obscenidades con tra a moral pública. 

5. Sobre os daninhos e os que trazem gado solto sem pas tor em
lugares aonde possam causar qualquer prejuízo aos habitantes ou lavouras, 
extirpação de répteis, venenosos ou de quaisquer animais e insetos
devoradores das plantas: e sobretudo o mais que diz respeito à polícia. 

6. Sobre construção, reparo e conservação das estradas,
caminhos, plantações de árvores para preservação dos seus limites à
comodidade dos viajantes, e das que forem úteis para sustentação dos
homens, e dos animais ou sirvam para fabricação de pólvora e outros
objetos de defesa. 

7. Proverão sobre lugares, onde pastem e descansem os gados
para o consumo diário, enquanto os conselhos os não tiverem próprios. 

8. Protegerão os criadores e todas as pessoas, que trouxerem seus 
gados para os venderem, con tra quaisquer opressões dos empregados dos
registros e currais dos conselhos aonde os haja ou dos marchantes e
mercadores deste gênero, castigando com multas e prisão, nos termos do
título terceiro, Art. 71, os que lhes fizerem vexames e acintes para os
desviarem do mercado. 

9. Só nos matadouros públicos ou particulares, com licenças das
Câmaras, se poderão matar e esquartejar as reses; e calculado o
arroubamento de cada uma rês, estando presentes os exatores dos direitos
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impostos sobre a carne, permitir-se-á aos donos dos gados conduzi-los
depois de esquartejados e vendê-los pelos preços que quiserem e onde bem
lhes convier, contanto que o façam em lugares patentes, em que a Câmara
possa fiscalizar a limpeza e salubridade dos talhos e da carne, assim como a 
fidelidade dos pe sos. 

10. Proverão igualmente sobre a comodidade das feiras e
mercados, abastança e salubridade de todos os mantimentos e outros
objetos expostos à venda pública, tendo balança de ver o peso e padrões de
todos os pe sos e medidas para se regularem as aferições; e sobre quanto
possa favorecer a agricultura, comércio e indústria dos seus Distritos,
abstendo-se absolutamente de taxar os preços dos gêneros ou de lhes por
outras restrições à ampla liberdade, que com pete a seus donos. 

11. Excetua-se a venda da pólvora e de todos os gêneros
suscetíveis de explosões e fabricos de fogos de artifício que pelo seu perigo
só se poderá vender e fazer nos lugares marcados pelas Câmaras e fora do
povoado para o que se fará a conveniente postura, que imponha
condenação aos que a contravierem. 

12. Poderão autorizar espetáculos públicos nas ruas, praças e
arraiais, uma vez que não ofendem a moral pública, mediante alguma
módica gratificação para as rendas do conselho que fixarão por suas
posturas. 

Art. 67. Cuidarão os vereadores, além disto em adquirir modelos 
de máquinas e instrumentos rurais ou das artes, para que se façam
conhecidos aos agricultores industriosos.

Art. 68. Tratarão de haver novos animais úteis ou de melhorar as 
raças dos existentes, assim como de ajuntar sementes de plantas
interessantes e árvores frutíferas ou prestadias para as distribuírem pelos
lavradores. 

Art. 69. Cuidarão no estabelecimento e conservação das casas de
caridade, para que se criem expostos, se curem os doentes necessitados e se
vacinem todos os meninos do distrito e adultos que o não tiverem sido,
tendo médico ou cirurgião do partido. 

Art. 70. Terão inspeção sobre as escolas de primeiras letras e
educação e destino dos órfãos pobres, em cujo número entram os expostos;
e quando estes estabelecimentos e os de caridade de que trata o Art. 69, se
achem por lei, ou de fato encarregados em alguma cidade ou vila a outras
autoridades individuais, ou coletivas, as Câmaras auxiliarão sempre quanto 
estiver de sua parte para a prosperidade e aumento dos sobreditos
estabelecimentos. 
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Art. 71. As Câ ma ras de li be ra rão em ge ral so bre os me i os de pro -
mo ver e man ter a tran qüi li da de, se gu ran ça e sa ú de, e co mo di da de dos ha -
bi tan tes; o as se io, se gu ran ça, ele gân cia e re gu la ri da de ex ter na dos edi fí ci os
e ruas das po vo a ções e so bre es tes ob je tos for ma rão as suas pos tu ras, que
se rão pu bli ca das por edi ta is, an tes e de po is de con fir ma das. 

Art. 72. Po de rão em as di tas suas pos tu ras co mi nar pe nas até
oito dias de pri são, e 30$000 de con de na ção, as qua is se rão agra va das
nas re in ci dên ci as até 30 dias de pri são e 60$000 de mul ta. As di tas pos tu -
ras só te rão vi gor por um ano en quan to não fo rem con fir ma das, a cujo
fim se rão le va das aos Con se lhos Ge ra is, que tam bém as po de rão al te rar,
ou re vo gar. 

Art. 73. Os cidadãos, que se sentirem agravados pelas
deliberações, acórdãos, e posturas das Câmaras, poderão recorrer para os
Conselhos Gerais, e na corte para a Assembléia Geral Legislativa, e aos
presidentes das províncias, e por estes ao governo quando a matéria for
meramente econômica e administrativa. 

TÍTULO III
Apli ca ção das ren das

Art. 74. Não des pen de rão as ren das dos con se lhos se não em ob -
je tos pró pri os de suas atri bu i ções, nem da rão aos ju í zes ou ou tros em pre ga -
dos se não o que por lei es ti ver de ter mi na do, ou no fu tu ro for or de na do
pelo Po der Le gis la ti vo. 

Art. 75. O pro cu ra dor não fará des pe sa, que não seja au to ri za da
por pos tu ra, ou de ter mi na da por de li be ra ção da Câ ma ra. 

Art. 76. Não podendo prover a todos os objetos de suas atribuições, 
preferirão aqueles que forem mais urgentes; e nas cidades, ou vilas, onde 
não houver Casas de Misericórdia, atentarão principalmente na criação
dos expostos, sua educação, e dos mais órfãos pobres e desamparados. 

Art. 77. Ge ral men te pro po rão ao Con se lho Ge ral da pro vín cia,
tan to os me i os de au men tar suas ren das, como a ne ces si da de, ou uti li da de
de fa zer de las al gu ma ex tra or di ná ria apli ca ção. 

Art. 78. É pro i bi do po rém todo ajun ta men to para tra tar, ou de ci -
dir ne gó ci os não com pre en di dos nes te re gi men to, como pro po si ções, de li be -
ra ções, e de ci sões fe i tas em nome do povo, e por isso nu los, in com pe ten tes, e
con trá ri os à Cons ti tu i ção, Art. 167, e mu i to me nos para de por au to ri da des,
fi can do en ten di do, que são su bor di na das aos pre si den tes das pro vín ci as,
pri me i ros ad mi nis tra do res de las. 
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TÍTULO IV
Dos empregados

Art. 79. A Câmara nomeará o seu secretário, o qual terá a seu
cargo a escrituração de todo o expediente dela, passará as certidões que lhe
forem pedidas, sem precisão de despacho, levando por ela os emolumentos
taxados por lei aos escrivães; e terá em boa guarda e arranjo os livros da
Câmara, e quanto pertencer ao arquivo, pelo que receberá uma gratificação
anual, paga pelas rendas do conselho. Será conservado, enquanto bem
servir. Os escrivães atuais servirão de secretários du rante os seus títulos. 

Art. 80. A Câmara nomeará um procurador, que será afiançado,
ou por ela mesma debaixo de sua responsabilidade, ou por fiador idôneo na 
proporção das rendas, que tem de arrecadar; e servira por quatro anos. 

Art. 81. Ao procurador com pete: Arrecadar, e aplicar as rendas, e
multas destinadas às despesas do conselho. Demandar perante os juízes de
Paz a execução das posturas, e a imposição das penas aos contraventores
delas. De fender os direitos da Câmara perante as justiças ordinárias. Dar conta 
da receita e despesa todos os trimestres no princípio das sessões. Receberá
seis por cento de tudo quanto arrecadar; se este rendimento porém for
superior ao trabalho, a Câmara convencionará com o procurador sobre a
gratificação merecida. 

Art. 82. Nomeará a Câmara um porteiro, sendo necessário, um
ou mais ajudantes deste, encarregados da execução de suas ordens, e
serviço da casa com uma gratificação paga pelas rendas do Conselho. 

Art. 83. Também nomeará a Câmara um ou mais fiscais e seus
suplentes para servirem du rante os quatro anos, assim estes como os nomeados
no artigo precedente, servindo uma vez, não poderão ser constrangidos a tornar 
a servir senão depois de pas sa dos outros quatro anos. 

Art. 84. Quando o termo da cidade, ou vilas compreender mais
de uma freguesia, ou tiver capelas curadas, nomeará a Câmara para cada
uma delas, sendo necessário o fis cal com seu suplente ou independente ou
sujeito ao da cidade, ou vila, como julgar mais conveniente. 

Art. 85. Aos fis ca is, e aos su plen tes, na fal ta, com pe te: Vi gi ar a ob -
ser vân cia das pos tu ras da Câ ma ra pro mo ven do a sua exe cu ção pela ad ver tên cia 
aos que fo rem obri ga dos a elas, ou par ti cu lar men te ou por meio de edi ta is. 

Ativar o procurador no desempenho de seus deveres. 
Executar as ordens da Câmara. 
Dar-lhe parte em cada reunião do estado da sua administração, e 

de tudo quanto julgarem conveniente. Para o expediente, no desempenho
destes seus deveres, se servirão do secretário, e o porteiro da Câmara. 
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Art. 86. Serão responsáveis os fiscais e seus suplentes no tempo
em que servirem, pelos prejuízos ocasionados por sua negligência; e se esta
for julgada grave pela Câmara, ou continuada, serão por ela multados na
quantia de 10$ a 30$000 demandados perante os juízes de Paz se recusarem
pagar. 

Art. 87. Os fiscais nas capitais das províncias receberão uma
gratificação paga pelas rendas do conselho, e aprovada pelo Conselho Geral 
ou pelo governo, sendo na corte. 

Art. 88. Os juízes de Paz são os privativos para julgarem as
multas por contravenções às posturas das Câmaras a requerimento dos
procuradores delas, ou das par tes interessadas; e no processo seguirão o
disposto nas leis que regularem suas atribuições, dando em todos os casos
apelação na forma das mesmas leis, se a parte o requerer, logo que se lhe
intimar sentença.

Art. 89. Em to dos os ca sos, em que esta lei man da às Câ ma ras,
que se di ri jam aos pre si den tes, de vem elas, na pro vín cia, onde es ti ver a cor te, 
di ri gir-se ao mi nis tro do Impé rio; nela tam bém se di ri gi rão à Assem bléia Ge ral 
nos ca sos, em que nas de ma is pro vín ci as hou ve rem de di ri gir-se aos Con se -
lhos Ge ra is; e en quan to es tes se não ins ta la rem fa rão suas ve zes os das pro -
vín ci as. 

Art. 90. Fi cam re vo ga das to das as leis, al va rás, de cre tos, e mais
re so lu ções, que dão às Câ ma ras ou tras atri bu i ções, ou lhes im põem obri ga -
ções di ver sas das de cla ra das na pre sen te lei, e to das as que es ti ve rem em
con tra di ção à pre sen te. 

IMPERADOR - com rubrica e guarda. 
José Clemente Pe re i ra

Extra í do da Co le ção das Leis do Impé rio do Bra sil de 1827. Par te 1. Rio de Ja ne i ro, Ti po gra fia
Na ci o nal, 1878. Págs. 54-65.
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80
PROCLAMAÇÃO DO IMPERADOR AOS

 MINEIROS (22 FEVEREIRO 1831) 

Mi ne i ros: - É esta a se gun da vez, que te nho o pra zer de me achar 
en tre vós. É esta a se gun da vez que o amor, que eu con sa gro
ao Bra sil, aqui me con duz. 

Mi ne i ros, não me di ri gi rei so men te a vós: o in te res se é ge ral; eu
falo pois com to dos os bra si le i ros. Exis te um par ti do de sor ga ni za dor, que,
apro ve i tan do-se das cir cuns tân ci as pu ra men te pe cu li a res da Fran ça, pre -
ten de ilu dir-vos com in vec ti vas con tra a mi nha in vi o lá vel, e sa gra da pes -
soa, e con tra o go ver no, a fim de re pre sen tar no Bra sil ce nas de hor ror, co -
brin do-o de luto; com o in ten to de em pol ga rem em pre gos, e sa ci a rem suas
vin gan ças, e pa i xões par ti cu la res, a des pe i to do bem da pá tria (a que não
aten dem), aque les que têm tra ça do o pla no re vo lu ci o ná rio. 

Escre vem sem re bu ço, e con ci tam os po vos à fe de ra ção; e cu i -
dam sal var-se des te cri me com o Art. 174 da lei fun da men tal, que nos rege.
Este ar ti go não per mi te al te ra ção al gu ma no es sen ci al da mes ma lei. 

Ha ve rá um aten ta do ma i or con tra a Cons ti tu i ção, que ju ra -
mos de fen der, e sus ten tar, do que pre ten der al te rá-la na sua es sên cia?
Não será isto um ata que ma ni fes to ao Sa gra do Ju ra men to, que, pe ran te
Deus, to dos nós mui vo lun ta ri a men te pres ta mos? Ah! ca ros bra si le i ros,
eu não vos falo ago ra como vos so Impe ra dor, e sim como vos so cor di al
ami go. Não vos de i xe is ilu dir por dou tri nas, que tan to têm de se du to ras, 
quan to de per ni ci o sas. Elas só po dem con cor rer para a vos sa per di ção,
e do Bra sil; e nun ca para a vos sa fe li ci da de, e da pá tria. Aju dai-me a
sus ten tar a Cons ti tu i ção, tal qual exis te, e nós ju ra mos. Con to con vos co;
con tai co mi go. Impe ri al ci da de do Ouro Pre to, 22 de fe ve re i ro de 1834. 

Impe ra dor Cons ti tu ci o nal e De fen sor Per pé tuo do Bra sil

Extra í do da Le gis la ção Bra si le i ra ou Co le ção Cro no ló gi ca das Leis, de cre e tos, re so lu ções de con sul ta,
pro vi sões etc., do Impé rio do Bra sil, des de o ano de 1808 até 1834. Rio de Ja ne i ro, Tomo VII, Tip.
Imp. e Const. de J. Vil le ne u ve e Comp., 1844. Pág.  280. 
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81
REQUERIMENTO DE REPRESENTANTES DA NAÇÃO AO

IMPERADOR APÓS SUA VIAGEM
  A  MINAS GERAIS (17 MARÇO 1831) 

Subiu à presença Augusta de S.M.I. e C. o requerimento do teor
seguinte:  Senhor: Os representantes da nação abaixo-assinados,
doídos profundamente dos acontecimentos que tiveram lugar nesta

cap i tal, especialmente no dia 13 do corrente mês, por ocasião dos festejos
que se dispuseram não tanto para solenizar o feliz regresso de V.M.I. e C.,
como principalmente para ludibriar e maltratar aos brasileiros ami gos da
liberdade, e da pátria, que foram de fato cobertos de opróbrios pelo partido
lusitano, que se insurgiu de novo no meio de nós, en tre gritos de - vivam os 
Portugueses - en tre morras sediciosos, e anárquicos, e violências de todo o
gênero, de que têm sido vítimas alguns patriotas, cujo sangue foi
derramado em uma agressão pérfida, e já de antemão premeditada, por
homens que no delírio de seus crimes eram claramente protegidos pelo
governo, e pelas autoridades subalternas, como eles mesmos blasonavam
comprometendo até, com incrível audácia o nome augusto, e respeitável, de 
V.M.I. e C., julgam seu dever, como cidadãos, em quem recaíram os votos
de seus compatriotas, como bons brasileiros muito de perto interessados na
conservação da honra, e dignidade da nação, e na estabilidade do Trono
Constitucional, elevar a sua voz até à augusta presença de V.M.I. e C.,
pintando-lhe neste breve quadro, a cuja mesquinhez suprirá a alta concepção
de V.M.I., a triste situação, em que se acham os negócios da pátria, e pedindo
instantemente as providências necessárias, já para restabelecimento da ordem,
e do sossego público, já para desafronta do Brasil vilipendiado, e pungido no
mais delicado, e sensível do brio, e pundonor nacional, providências estas, que 
não devem todavia exorbitar do círculo ordinário da fiel execução das leis,
punindo-se na conformidade delas os autores, e cúmplices dos atentados
cometidos, e responsabilizando-se as autoridades, que por notória conivência,



ou apática indiferença deixaram o cam po livre aos assassinos, e
perturbadores da paz e tranqüilidade comum. 

Se nhor; os se di ci o sos, à som bra do au gus to nome de V.M.I. e C.
con ti nu am na exe cu ção dos seus pla nos te ne bro sos; os ul tra jes cres cem, a
na ci o na li da de so fre, e ne nhum povo to le ra, sem re sis tir, que o es tran ge i ro
ve nha im por-lhe no seu pró prio país um jugo ig no mi ni o so. De es tran ge i ros
que se hon ram de ser vas sa los de D. Mi guel e de ou tros, sú di tos da, Sr.ª D.
Ma ria 2.ª se com pu nham em gran de par te es ses gru pos, que nas no i tes de 13
e 14, nós vi mos, e ou vi mos en cher de im pro pé ri os, e bal dões o nome bra si -
le i ro, es pan car, e fe rir a mu i tos de nos sos com pa tri o tas, a pre tex to de fe de ra -
lis tas, de uma ques tão po lí ti ca, cuja de ci são pen de do ju í zo, e de li be ra ção do
Po der Le gis la ti vo, nun ca do fu ror in sen sa to, e san güi ná rio de ho mens
gros se i ros, cujo en ten di men to é de ma is ali e na do por su ges tões tra i do ras. Os
bra si le i ros, tão cru el men te ofen di dos, os bra si le i ros, que se ame a çam ain da
com pri sões par ci a is, e in jus tas, nu trem em seu pe i to a in dig na ção mais bem
fun da da, e mais pro fun da, não sen do pos sí vel cal cu lar até onde che ga rão os
seus re sul ta dos, se aca so o go ver no não co i bir des de já se me lhan tes de sor -
dens, se não to mar me di das para que a afron ta fe i ta à na ção seja quan to an tes 
re pa ra da. Os Re pre sen tan tes aba i xo-as si na dos as sim o es pe ram, con fi a dos na 
sa be do ria e pa tri o tis mo de V.M.I. e C. a des pe i to dos tra i do res, que pos sam
ro de ar o tro no de V.M.I. e C. os qua is não te rão for ça bas tan te para su fo car aí 
es tes cla mo res, que saem de co ra ções ul ce ra dos, mas ami gos do seu país, e
da jus ti ça. As cir cuns tân ci as são as mais ur gen tes, e a me nor de mo ra pode
em tais ca sos ser fu nes tíssi ma. A con fi an ça, que con vi nha ter no go ver no está 
qua se de toda per di da, e se por ven tu ra fi ca rem im pu nes os aten ta dos, con tra 
que os aba i xo-as si na dos re pre sen tam, im por ta rá isto uma de cla ra ção ao povo 
bra si le i ro de que lhe cum pre vin gar ele mes mo por to dos os me i os a sua hon -
ra e brio tão in dig na men te ma cu la dos.

Esta lin gua gem, se nhor, é fran ca, e leal: Ouça-a V.M.I. e C. per su a di -
do de que não são os adu la do res, que sal vam os im pé ri os, sim aque les que têm
bas tan te for ça d’alma para di ze rem aos prín ci pes a ver da de, ain da que esta os
não li son je ie. A or dem pú bli ca, o re pou so do Esta do, o tro no mes mo, tudo está
ame a ça do, se a Re pre sen ta ção, que os aba i xo-as si na dos res pe i to sa men te di ri gem 
a V.M.I. e C. não for aten di da, e os seus vo tos com ple ta men te sa tis fe i tos. 

Rio de Ja ne i ro, 17 de mar ço de 1831. 

(Assi na dos) - Ho no ra to José de Bar ros Paim, Ve nân cio Hen ri que de
Re sen de, Ma no el Odo ri co Men des, Antô nio João de Les sa, José Mar tin ta no
d’Alencar, Au gus to Xa vi er de Car va lho, José Ma ria Pin to Pe i xo to, Ho nó rio
Her me to Car ne i ro Leão, Jo a quim Ma nuel Car ne i ro da Cu nha, Fran cis co de Pa u la
Bar ros, Ba tis ta Ca e ta no d’Almeida, Ma nuel Pa che co Pi men tel, Ni co lau Pe re i ra de
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Cam pos Ver gue i ro, Eva ris to Fer re i ra da Ve i ga, João Fer nan des de Vas con ce los, José 
Jo a quim Vi e i ra Sou to, Antô nio Pa u li no Lim po de Abreu, Antô nio de Cas tro Álva res, 
José Cus tó dio Dias, Jo a quim Fran cis co Álva res Bran co Mo niz Bar re to, Cân di do
Ba tis ta de Oli ve i ra, Vi cen te Fer re i ra de Cas tro e Sil va, Ma nuel do Nas ci men to
Cas tro e Sil va, Antô nio José da Ve i ga. 

Extra í do da Le gis la ção Bra si le i ra ou Co le ção Cro no lógi ca das Leis, de cre tos, re so lu ções de con sul ta,
pro vi sões etc., do Impé rio do Bra sil, des de o ano de 1808 até 1834. Rio de Ja ne i ro, Tomo VII, Tip.
Imp. e Const. de J. Vil le ne u ve e Comp., 1844. Págs. 280-281.
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82
ABDICAÇÃO

82.1 – NOMEAÇÃO DE JOSÉ BONIFÁCIO DE ANDRADA E 
SILVA COMO TU TOR DOS PRÍNCIPES MENORES –

DECRETO DO IMPERADOR D. PEDRO I
(6 ABRIL 1831) 

Ten do ma du ra men te re fle ti do so bre a po si ção po lí ti ca des te Impé rio, 
co nhe cen do quan to se faz ne ces sá ria mi nha ab di ca ção, e não de se -
jan do mais nada nes te mun do se não gló ria para mim, e fe li ci da de

para a mi nha pá tria. Hei por bem, usan do do di re i to que a Cons ti tu i ção me 
con ce de no ca pí tu lo 5º, Art. 130, no me ar, como por este meu im pe ri al de cre to
no me io, tu tor de meus ama dos e pre za dos fi lhos ao mu i to pro bo, hon ra do e 
pa trió ti co ci da dão José Bo ni fá cio de Andra da e Sil va, meu ver da de i ro ami go. 

Boa Vista, aos seis de abril de mil oitocentos e trinta e um, 10º da
Independência e do Império. 

                       Imperador Cons ti tu ci o nal e Defensor Perpétuo do Brasil

Extra í do da Le gis la ção Bra si le i ra ou Cole ção Cro nol ógi ca das Leis, de cre e tos, re so lu ções de con sul ta,
pro vi sões etc., do Impé rio do Bra sil, des de o ano de 1808 até 1834. Rio de Ja ne i ro, Tomo VII, Tip.
Imp. e Const. de J. Vil le ne u ve e Comp., 1844. Pág. 286
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82.2 – PROCLAMAÇÃO DE D. PEDRO I AO POVO NA
 CRISE DA ABDICAÇÃO (7 ABRIL 1831) 

Brasileiros! Uma só vontade nos una. Para que tantas desconfianças,
que não podem trazer à pátria senão desgraças? Desconfiais de
mim? Assentais que podereis ser traidor àquela mesma pátria que

adotei para minha? Ao Brasil? Aquele mesmo Brasil por quem tenho feito
tantos sacrifícios? Poderei eu querer atentar con tra a Constituição, que vos
ofereci e que convosco jurei? Ah, brasileiros! sossegai. Eu vos dou minha
im pe rial palavra que sou constitucional de coração e que sempre
sustentarei esta Constituição. Confiai em mim e no ministério: ele está
animado dos mesmos sentimentos que eu; aliás eu não o nomearia. União e
tranqüilidade, obediência às leis, respeito às autoridades constituídas. 

Extra í do de MONTEIRO, To bi as. His tó ria do Impé rio - O Pri me i ro Re i na do. Tomo II. Edi to ra F.
Bri gui et e Cia. 1946. Págs. 327-328.
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82.3 – ATO DE ABDICAÇÃO DE D. PEDRO I E ELEIÇÃO 
DA REGÊNCIA PROVISÓRIA (7 ABRIL 1831)

SENADO. – Ses são do dia 7 de abril de 1831.

Aos sete dias do mês de abril de 1831 pelas dez horas e meia,
reunidos 26 srs. senadores, e 36 srs. deputados no Paço do
Senado, foram eleitos por aclamação para Presidente da sessão os 

srs. Marquez de Caravellas, e para secretário Luiz Cavalcanti.
Depois de falarem alguns se nho res, foi introduzido na sala o sr.

brigadeiro comandante das armas Fran cisco de Lima e Silva, que entregou
ao sr. pres i dente o seguinte ato de abdicação:

Usan do do di re i to que a Cons ti tu i ção me con ce de de cla ro, que hei
mu i to vo lun ta ri a men te ab di ca do na pes soa de meu mu i to ama do e pre -
za do fi lho o se nhor d. PEDRO DE ALCÂNTARA. Bo a vis ta, sete de
abril de mil oi to cen tos trin ta e um, dé ci mo da in de pen dên cia e do Impé -
rio. – (Assi na do) PEDRO.

Retirou-se o sr. gen eral acompanhado da mesma deputação de
três membros, que o tinha introduzido.

Extra í do da Co le ção de Leis do Impé rio do Bra sil de 1831, Rio de Ja ne i ro: Ti po gra fia Na ci o nal,
1875, pt. 2, Adi ta men to, p. 507: Atos do Po der Exe cu ti vo.
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82.4 – CARTA DE D. PEDRO I A 
JOSÉ BONIFÁCIO (7 ABRIL 1831) 

Ami cus Cer tus In Re Incer ta Cer ni tur
É che ga da a oca sião de me dar mais uma pro va de ami za de,

     toman do con ta da edu ca ção do meu ama do e pre za do fi lho, seu
Impe ra dor. 

Eu delego em tão patriótico cidadão a tutoria do meu querido
filho, e espero que educando-o naqueles sentimentos de honra e de
patriotismo com que devem ser educados todos os soberanos, para serem
dignos de reinar, ele venha um dia a fazer a fortuna do Brasil de quem me
retiro saudoso. 

Eu espero que me faça este obséquio, acreditando que a não mo
fazer, eu viverei sempre atormentado. 

Seu constante amigo. 
Pedro. 
Bordo da nau inglesa surta neste porto do Rio de Ja neiro, 7 de

abril de 1831. 
P.S. – Veja se as filhas poderão vir comigo para as fazer bem

educar na Europa e serem um dia dignas princesas do trono brasileiro.

Extraído de VIANA, Hélio, Estudos de História Im pe rial. São Paulo: Cia. Editora Nacional, 1950,
Série 5º, Vol. 269. Págs. 24-25.
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82.5 – CARTA DE JOSÉ BONIFÁCIO A 
D. PEDRO I (8 ABRIL 1831) 

Senhor, a car ta de V. M. veio servir de um pequeno lenitivo ao meu
aflito coração: pois vejo que apesar de tudo V. M. ainda confia na
minha honra e pequenos talentos para cuidar na tutoria e educação

de seu augusto filho o Sr. D. Pedro II. Se eu não puder obter a confirmação
da Regência e Câmaras, ao menos como cidadão par tic u lar não deixarei um 
só momento de vigiar sobre a sua futura felicidade, e aproveitamento por
todos os meios que me forem possíveis, enquanto durar este sopro de vida
que me anima. Confie V. M. em mim, que nunca enganei a ninguém, e
nunca soube desamar a quem uma vez amei. 

Rogo a V. M. me ponha aos pés da augustíssima sra. im pe ra triz. 
Paquetá, 8 de abril de 1831. 

Extra í do de MONTEIRO, To bi as. His tó ria do Impé rio - O Pri me i ro Re i na do.  Tomo II. Edi to ra F.
Bri gui et e Cia. 1946. Pág. 345.
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82.6 – CARTA DE D. PEDRO I À ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA SOBRE  A NOMEAÇÃO DE 

JOSÉ BONIFÁCIO PARA TUTOR (8 ABRIL 1831)

Augustos e digníssimos senhores representantes da nação:
Participo-vos, senhores, que no dia 7 (sete) do corrente abril,
usando do direito que a Constituição me con cede, no capítulo V,

art. 130, nomeei tu tor de meus amados  filhos ao muito probo, honrado e
patriótico cidadão, o meu verdadeiro amigo José Bonifácio de Andrada e Silva.

Não vos hei, senhores, feito esta participação, logo que a augusta  
Assembléia Geral principiou seus importantíssimos trabalhos, porque era
mis ter que meu amigo fosse primeiramente consultado, e que respondesse
favoravelmente, como acaba de fazer, dando-me deste modo mais uma
prova de sua amizade: res ta-me agora como pai, como amigo de minha
pátria adotiva e de todos os brasileiros, por cujo amor abdiquei duas coroas 
para sempre, uma oferecida e outra herdada, pedir à augusta Assembléia
Geral que se digne confirmar esta minha nomeação.

Eu as sim o es pe ro, con fi an do nos ser vi ços, que de todo o meu co ra -
ção fiz ao Bra sil, e em que a au gus ta Assem bléia Ge ral não de i xa rá de que rer
ali vi ar-me des ta ma ne i ra um pou co as sa u da des, que me ator men tam, mo ti va -
das pela se pa ra ção de meus ca ros fi lhos e da pá tria, que ado ro.

Bordo da nau inglesa Warspite, surta neste porto, aos 8 (oito) dias 
de abril de 1831, décimo da Independência e do Império.

Pedro.

Extraído de VIANA, Hélio, Estudos de História Im pe rial. São Paulo: Cia. Editora Nacional, 1950,
Série 5º Vol. 269. Págs. 24-25.
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82.7 – CARTA DE DESPEDIDA DE D. PEDRO I
 (12 ABRIL 1831) 

Não sen do pos sí vel di ri gir-me à cada um dos meus ver da de i ros
ami gos em par ti cu lar para me des pe dir e lhes agra de cer ao mes -
mo tem po os ob sé qui os que me fi ze ram e ou tros sim, para lhes

pe dir per dão de al gu ma ofen sa que de mim pos sam ter, fi can do cer tos que
se em al gu ma co i sa os agra vei foi sem a me nor in ten ção de ofen dê-los; faço
esta car ta para que im pres sa eu pos sa des te modo al can çar o fim a que me
pro po nho. Eu me re ti ro para a Eu ro pa sa u do so da pá tria dos fi lhos e de
to dos os meus ver da de i ros ami gos. De i xar ob je tos tão ca ros é su ma men te
sen sí vel ain da ao co ra ção mais duro; ao de i xá-los para sus ten tar a hon ra
não pode ha ver ma i or gló ria. Ade us pá tria, ade us ami gos e ade us para
sem pre. 

Bor do da nau in gle sa Wars pi te, 12-4-1831. 

 D. Pe dro de Alcân ta ra de Bra gan ça Bour bon

Extraído de MONTEIRO, Tobias. História do Império - O Primeiro Reinado .  Tomo II. Edi to ra F.
Briguiet e Cia. 1946. Págs. 349-350.
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82.8 – CARTA DE DESPEDIDA DE D. PEDRO I AO  SEU 
FILHO  PEDRO DE ALCÂNTARA

 (12 ABRIL 1831) 

Meu querido filho, e meu Imperador. Muito lhe agradeço a car ta
que me escreveu, eu mal a pude ler pois que as lágrimas eram
tantas que me impediam a ver; agora que me acho, apesar de

tudo, um pouco mais descansado, faço esta para lhe agradecer a sua, e para
certificar-lhe que enquanto vida tiver as saudades jamais se extinguirão em
meu dilacerado coração. 

Deixar filhos, pátria e ami gos, não pode haver maior sacrifício;
mas levar a honra ilibada, não pode haver maior glória. Lembre-se sempre
de seu pai, ame a sua mãe, e a minha pátria, siga os conselhos que lhe
derem aqueles que cuidares na sua educação, e conte que o mundo o há de
admirar, e que me hei de encher de ufanias por ter um filho digno da
pátria. Eu me retiro para a Europa: assim é necessário para que o Brasil
sossegue, e que Deus permita, e possa para o fu turo chegar aquele grau de
prosperidade de que é capaz. Adeus meu amado filho, receba a bênção de
seu pai que se retira saudoso e sem mais esperanças de o ver. 

D. Pedro de Alcântara 

Bor do da nau Wars pi te, 
12 de abril de 1831 

Extra í do de ARMITAGE, João. His tó ria do Bra sil. 3ª Edi ção. Li vra ria Edi to ra Zé lio Val ver de,
1943. Pág. 313. 
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INTRODUÇÃO 

“Os ho mens des sa qua dra re ve lam um grau de vi ri li da de e ener gia
 su pe ri or, sen tin do-se so men te in ca pa zes de or ga ni zar o caos;

 ao mes mo tem po to dos pos su em uma in te gri da de,
 um des pren di men to ab so lu to.”

JOAQUIM NABUCO

OPri me i ro Re i na do fez a Inde pen dên cia, en quan to a Re gên cia fez a 
Na ção. Com efe i to, é nes se pe río do que o li be ra lis mo, ven ci do e
re pri mi do em 1823, com a dis so lu ção da Cons ti tu in te, mas tri un -

fan te des de a Abdi ca ção*, in tro duz e con so li da no país uma cons ciên cia
na ci o nal in ti ma men te vin cu la da com os va lo res da li ber da de e com a
des cen tra li za ção do po der. 

Os li be ra is do Pri me i ro Re i na do, ao fa ze rem o Sete de Abril, na ci o -
na li za ram o Sete de Se tem bro e su fo ca ram em de fi ni ti vo a he ge mo nia do “cor po 
es tra nho” lu si ta no, ao pé do só lio do pri me i ro im pe ra dor. Su bi ram ao po der
com a Re gên cia, mas cedo pa ten te a ram a im po tên cia de suas for ças para
cum prir, de pron to, o pro gra ma re for mis ta ra di cal da que les que, emer gin do na
cris ta do mo vi men to, se abra ça vam a com pro mis sos com idéi as e prin cí pi os,
cuja exe cu ção po de rá aba lar os fun da men tos do tro no e pro va vel men te con du zir
ao ad ven to da Re pú bli ca, se gun do se in fe ria da tra di ção con ti da na fór mu la
re vo lu ci o ná ria ado ta da em qua se todo o Con ti nen te. 

Mede-se a ex tre mi da de des sa po si ção – para a qual ace na ram
mu i tos exal ta dos, res sen ti dos com a po lí ti ca do im pe ra dor re sig na tá rio –
quan do se aten ta para o sig ni fi ca do ex cep ci o nal da que le pro je to in tro du zi do

* A Abdi ca ção as si na la o fim do Pri me i ro Re i na do e o iní cio do pe río do re gen ci al, mas o
  Se gun do Re i na do (1840-1889), es tu da do de for ma par ti cu lar, só se ini cia com o go ver no pes so al
   de D. Pe dro II, a par tir da Ma i o ri da de (1840). Esta in tro du ção tra ta, tão-só, da Re gên cia.



na Câ ma ra dos De pu ta dos que san ci o na va por for ma de or ga ni za ção do
Es ta do a mo nar quia fe de ra ti va, con so an te a mes ma li nha das re bel di as
an ti ab so lu tis tas e an ti cen tra li za do ras tão fe roz men te im pug na das por al gu mas
cor ren tes im pe ri a is do Pri me i ro Re i na do, mais pro pen sas ao es ti lo con ser -
va dor de go ver no. Pro fes sa vam es tas úl ti mas a sus ten ta ção da au to ri da de
im po pu lar do im pe ra dor, es co ra do no in flu xo in ti mi da tó rio e li ber ti ci da das
Co mis sões Mi li ta res des pa cha das às pro vín ci as in sub mis sas, onde o ger me
da re vol ta era o cons tan te so bres sal to das ins ti tu i ções e do au to ri ta ris mo
vi gen te, nas ci do com o gol pe de es ta do de 1823 e com a ou tor ga olím pi ca e
bo na par tis ta de 25 de mar ço de 1824. 

Du ran te a Re gên cia, a gran de fra ção li be ral das eli tes, que com -
pu nha po li ti ca men te aqui lo que se po de ria de no mi nar “povo”, se gun do o
con ce i to da épo ca, teve nas mãos um ins tan te su pre mo de po der so be ra no,
do qual se viu gra da ti va e ine xo ra vel men te de sa pos sa do, numa se qüên cia
cro no ló gi ca de fa tos e epi só di os, re pre sen ta ti vos de re cu a das pa u la ti nas, nas
qua is o ím pe to re vo lu ci o ná rio do Sete de Abril aos pou cos se des fez; a prin -
cí pio, com len ti dão qua se im per cep tí vel, mas, a par tir do Ato Adi ci o nal, com 
ve lo ci da de ir re freá vel, até che gar ao fim da dé ca da e tam bém da pró pria Re gên -
cia, in te i ra men te es va zi a do da que las fór mu las tão con vi zi nhas do bre viá rio re -
pu bli ca no, tan tas ve zes pres sen ti do em mo vi men tos como o da Con fe de ra ção do 
Equa dor e da Gu er ra dos Far ra pos. 

A Re gên cia, pe río do atra ves sa do, pois, de mu i tas cri ses, sem pre
es te ve su je i ta a co mo ções que po de ri am até ter mo di fi ca do a na tu re za das
ins ti tu i ções e a es sên cia do re gi me. Hou ve uma tur bu lên cia anár qui ca em
al guns mo men tos, con fi gu ran do a fer men ta ção de que aliás sa i ria de po is
con so li da do o sis te ma im pe ri al. 

É ób vio que tudo isso se lo grou com o sa cri fí cio da ra di ca li za ção dos
prin cí pi os li be ra is, cujo es tuá rio na tu ral se ria, como era pen sa men to de al guns,
ou tro ra à tes ta do mo vi men to da Abdi ca ção, o ad ven to, quan do me nos, de uma
mo nar quia fe de ra ti va, ha ven do até en tre eles quem con tem plas se a so lu ção re -
pu bli ca na, tão fa mi li ar ao mo de lo con ti nen tal. A aco lhi da des se mo de lo prin ci -
pi ou em 1870 a ser os ten si va men te pro pug na da com o ma ni fes to re pu bli ca no,
mas aca bou sen do pro tra í da por al gum tem po, até que se apa re lhou ine vi ta vel -
men te a ru í na da for ma uni tá ria e mo nár qui ca de es ta do e go ver no. 

A aná li se crí ti ca dos me lho res his to ri a do res do Impé rio per ten -
cen tes aos qua dros da his to ri o gra fia clás si ca tem con cen tra do a aten ção so bre os 
gra ves ris cos cor ri dos du ran te a Re gên cia, me nos para a mo nar quia pro pri a -
men te dita do que para a ca u sa da uni da de na ci o nal, con tes ta da, se gun do al -
guns, por en se jo do pro tes to re pu bli ca no da Con fe de ra ção do Equa dor: efê -
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me ro pro tes to, su fo ca do ra pi da men te com o san gue dos már ti res de 24,
sen ten ci a dos à mor te e exe cu ta dos sem pi e da de e cle mên cia por or dem do
Impe ra dor, me di an te os ares tos de sua jus ti ça de ex ce ção. 

A ame a ça se pa ra tis ta se re no vou com mais gra vi da de du ran te a
Re gên cia no es pa ço me ri di o nal do país por en se jo da Gu er ra dos Far ra pos.
Só ter mi nou a con vul são com o Se gun do Re i na do. Des sa cri se ad ve io a
fun da ção da Re pú bli ca Rio-Gran den se, um pro je to se ces si o nis ta mu i to mais 
sé rio, sem dú vi da, que o das pro vín ci as nor des ti nas, in su la das de toda a
co mu ni ca ção ex te ri or, bem como blo queá ve is por mar e ter ra, as pec tos que
se não re pe ti ri am com os in sur re tos de Pi ra ti ni, pois a re pú bli ca des tes,
en cra va da na Ba cia do Pra ta, ti nha fron te i ras com pa í ses mi na dos de ca u -
di lhos, mu i tos dos qua is ran co ro sos de sa fe tos do Impé rio, por eles já com ba -
ti do com as ar mas du ran te a cam pa nha da Cis pla ti na. 

Vi veu a Re gên cia mo men tos po lí ti cos de cul mi nan te im por tân cia
his tó ri ca, cons tan tes da far ta do cu men ta ção aqui in ven ta ri a da e pos ta ao
al can ce do le i tor, que po de rá acom pa nhar, pela le i tu ra de tex tos cé le bres e
ins tru ti vos, a mar cha do país para a uni da de e a con so li da ção, pos to que
toda essa li nha de con ti nu i da de e des do bra men to haja não raro co nhe ci do
obs tá cu los e ul tra pas sa do cri ses, qua is aque las que fi ze ram a Na ção te mer
da sor te das ins ti tu i ções e in cli nar-se à bor da de um abis mo, onde só se
vis lum bra va o es pec tro do caos e da anar quia. 

Assim acon te cia sem pre que os mo tins e as de sor dens per tur ba vam
o sos se go do re i no e se alas tra vam por qua se to das as pro vín ci as, tor nan do
som brio o pre sen te e in cer to o fu tu ro, ao mes mo pas so que ex pu nham as
de bi li da des do po der e da Re gên cia, onde, ao lon go de vá ri os anos, um só ho mem 
im pri mia res pe i to e con fi an ça no prin cí pio da au to ri da de toda vez que se via
ar ras ta do às con tes ta ções de rua, tu mul tuá ri as e de sa gre ga do ras, como acon te ceu 
em re i te ra das oca siões. 

Esse ho mem se cha ma va  Fe i jó, o pa dre, aque la ba ti na que se im -
pôs ao uni for me do mi li tar e à ca sa ca dos ci vis, re pre sen tan do a mais viva
ima gem do pa tri o tis mo imu ne às fra que zas e in con gruên ci as, de ri va das do
ape ti te do po der em con fli to com os in te res ses pú bli cos e a ca u sa do bem
co mum. Nas con jun tu ras mais pro ce lo sas da Re gên cia so bre le va as sim a
fi gu ra ex po nen ci al da que le sa cer do te. No mes mo pe río do ou tra per so na li da -
de avul ta, me nos do lado do Es ta do que da pró pria so ci e da de: a de Eva ris to
da Ve i ga. Ambos dão a di men são do tem po e a mag ni tu de das ques tões em
jogo. Fun dam ain da nos su ces sos da Re gên cia as ra í zes de seu pres tí gio com 
ati tu des de com por ta men to po lí ti co an te ci pa dor dos al tos des ti nos a que a

 Textos  Po lí ti cos da His tó ria do Brasil 895



His tó ria os con vo ca ria no de cur so do Impé rio, es ta dis tas do qui la te de
Ber nar do de Vas con ce los e Her me to Car ne i ro Leão. 

A Re gên cia prin ci pi ou com os li be ra is des ter ran do um rei e aca bou
com a mes ma fac ção po lí ti ca fa zen do su bir ao tro no ou tro rei, fi lho da que le
mes mo que ela, cer ca de dez anos an tes, com pe li ra à Abdi ca ção. 

Sub ju ga do o ab so lu tis mo im pe ri al com o Sete de Abril e ins ta u -
ra da a Re gên cia, nem por isso a Na ção co brou tran qüi li da de, por quan to o
es ta do ime di a to do re gi me ain da acu sa va fa to res de co mo ção in tes ti na que
tor na vam as ins ti tu i ções ins tá ve is e po di am pro vo car uma even tu al re vi ra -
vol ta po lí ti ca de na tu re za res ta u ra do ra. José Bo ni fá cio, tu tor, se con ver te ra
pa ra do xal men te num dos sím bo los do se bas ti a nis mo mais sus pe i to, ca paz de
en ca be çar um mo vi men to ir re pri mí vel para pro mo ver a vol ta do im pe ra dor
ao tro no. A cri se de ju lho de 1832, a pre pa ra ção da ma lo gra da ten ta ti va de
um gol pe de Es ta do par la men tar, a even tu al ou tor ga le gis la ti va da cha ma da 
Cons ti tu i ção de Pou so Ale gre, a in con fi dên cia dos três pa dres, a con cen tra ção
de ra di ca is na Câ ma ra dos De pu ta dos para ace le rar o pro je to re for mis ta, se 
ne ces sá rio por via ex cep ci o nal, a con du ção do de ba te em ter mos pas si o na is
nas fo lhas, nos co mí ci os e nas agi ta ções de rua, tudo in cul ca va a ne ces si da de 
in de cli ná vel de con so li dar o pro ces so aber to com o Sete de Abril, cu jas fe ri das
não ha vi am ain da ci ca tri za do. 

A cons ciên cia con ser va do ra das eli tes tra ba lha va, po rém, em sur -
di na com in dis si mu lá vel len ti dão e gra du a lis mo para es tan car o ím pe to das
cor ren tes li be ra is in cli na das a so lu ções ex tre mis tas, e tais cor ren tes se mos tra -
vam cada vez mais en fra que ci das. Dis so fora ca bal e com pro va da de mons tra ção 
a for ma re tar da da com que tra mi tou o pro je to re for mis ta no âm bi to das ca sas
re pre sen ta ti vas. Ali a subs tân cia re vo lu ci o ná ria da re vi são cons ti tu ci o nal em
gran de par te já se exa u ri ra, sem es pe ran ça se quer de con du zir a des cen tra li za -
ção po lí ti ca a uma fór mu la mais avan ça da, no caso, a mo nar quia fe de ra ti va. 

A lei de 12 de ou tu bro de 1832 que au to ri zou a re for ma fora já
um re cuo que ga ran tia e an te ci pa va em par te aqui lo que se ria um se gun do e 
ma i or re cuo – o Ato Adi ci o nal. Isto na tu ral men te con si de ra do do pon to de
vis ta de mu dan ças mais abran ge do ras, qua is aque las que se fi ze ram sen tir de
iní cio nos dias sub se qüen tes à Abdi ca ção, con so an te es ta vam no âni mo dos
li be ra is mais com pro me ti dos em fa zer a aber tu ra do im pé rio ao gozo da que las
li ber da des tão con vi zi nhas do mo de lo re pu bli ca no. 

Com a pro mul ga ção do Ato Adi ci o nal, a paz ins ti tu ci o nal não se
res ta be le ceu em toda a ple ni tu de aguar da da. Ao con trá rio, o cli ma de li ber -
da de se fez anár qui co, com pe lin do o pu nho de fer ro da Re gên cia, en car na da na
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pes soa de Fe i jó, a in ter vir no ce ná rio das de sor dens e das in qui e ta ções pro -
vo ca das pela frou xa apli ca ção e ruim en ten di men to das fran qui as con ce -
di das às pro vín ci as. O grau de au to no mia que es tas gran ge a ram fora fer re -
nha men te com ba ti do e de nun ci a do pelo es ta men to con ser va dor da so ci e da de, 
como um fa tor de fra que za e de sa gre ga ção da uni da de im pe ri al. Os acon te ci -
men tos na Ba cia do Pra ta fi ze ram au men tar es sas sus pe i tas, so li di fi can do o
ar gu men to con ser va dor e re a ci o ná rio, dis pos to a alu ir, se pos sí vel, o que ha via
de fun da men tal na que le sur to li be ral e pro gres sis ta. 

O úl ti mo ato po lí ti co e le gis la ti vo de ma i or sig ni fi ca ção ao tér mi no
da Re gên cia foi, ao mes mo pas so, do pon to de vis ta his tó ri co, uma las ti má vel
con tra di ção com os prin cí pi os que ha vi am ani ma do a ge ne ro si da de li be ral de
7 de abril e o ca lor da luta an ti ab so lu tis ta, cujo ápi ce re dun dou na re nún cia do 
Impe ra dor: a cé le bre Lei nº 105, de 12 de maio de 1840, que in ter pre tou al -
guns ar ti gos da Re for ma Cons ti tu ci o nal e tor ceu no sen ti do ri go ro sa men te
con ser va dor as no vas ver sões in ter pre ta ti vas da lei de 12 de agos to de 1834, o 
cha ma do Ato Adi ci o nal à Cons ti tu i ção Po lí ti ca do Impé rio. 

Com efe i to, o novo di plo ma le gal era obra da mais re fi na da
men ta li da de con ser va do ra, que se des for ra va dos pre cá ri os avan ços au to no -
mis tas lo gra dos com o Ato Adi ci o nal e re in tro du zia tal vez um ex ces so de
ca u te la nas me di das apli cá ve is, as qua is aca ba ri am vin do, como efe ti va men -
te vi e ram, em so cor ro do ar ro cho cen tra li za dor e uni ta ris ta, re sul tan te do
exer cí cio da au to ri da de ré gia numa so ci e da de ain da de todo des pre pa ra da, pe los 
ví ci os do pas sa do – acu mu la dos em mais de uma ge ra ção – a exer ci tar a ple -
ni tu de de uma or ga ni za ção afe i ço a da, pelo me nos pro vin ci al men te, a um ra -
zoá vel grau de mo des ta au to no mia. 

A do lo ro sa ex pe riên cia pre ce den te, que le gi ti ma ra de ma ne i ra
con cre ta a es pé cie de re a ção con ser va do ra in ten ta da, tes ti fi ca como nas épo cas
de cri se e exa cer ba ção de sen ti men tos até mes mo re vo lu ci o ná ri os, as cor ren tes 
mais adi an ta das da mu dan ça po dem, sem em ba ra ço, ser re pre sa das ou de ti -
das pe los ine xo rá ve is, si len ci o sos e in vi sí ve is pro pó si tos de for ças ocul tas, im -
pre vi si vel men te afer ra das à ma nu ten ção do sta tus quo e do pri vi lé gio. 

Foi numa des sas si tu a ções que ao lon go de qua se um de cê nio se vi -
ram re pri mi dos os mais ex tre ma dos li be ra is da Abdi ca ção. De prin cí pio, por 
aque les, do mes mo cam po, que ti nham como in dis pen sá vel re ter as ré de as 
da au to ri da de a todo cus to, para evi tar o de sas tre das co mo ções in tes ti nas
e das de sor dens de sen fre a das, su je i tas a fa zer sub mer gir todo o edi fí cio das
ins ti tu i ções anár qui cas. Ca mi nha vam eles sem pre pela es tra da da pru dên cia, 
do com pro mis so, do pac to e da tran sa ção, dan do tré gua a res ta u ra do res e ele -
men tos afe i ço a dos ao tro no semi-ab so lu tis ta para re fa ze rem suas for ças e re or -
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ga ni za rem, como de po is o fi ze ram, sem di fi cul da des, seus ins tru men tos de
re sis tên cia, opo si ção e con tra-ata que, até con su ma rem o tri un fo con ser va dor,
para não di zer re a ci o ná rio, que foi afi nal de con tas a Lei de Inter pre ta ção de
maio de 1840, pon to de par ti da vi go ro so para a es ta bi li da de do cons ti tu ci o -
na lis mo im pe ri al, ali cer ça do, do ra van te, so bre um mo de lo in vi o la vel men te
uni ta ris ta, que fez o de ses pe ro e a ban de i ra ir re con ci liá vel dos ex tre mis tas
li be ra is, au to res, on tem, do Sete de Abril e ama nhã da dis si dên cia re pu bli ca -
na, cujo fru to, ao cabo de me nos de duas dé ca das, veio a ser o ra di ca lis mo do 
Qu in ze de No vem bro, jor na da em que o rei sim ples men te não ab di ca, mas é
ba ni do e des ti tu í do, ao mes mo pas so, com toda a di nas tia e re a le za. 

O re gen te Pe dro de Ara ú jo Lima, ao fir mar aque le do cu men to
le gal de apa rên cia tão ino cen te, como se in fe re de uma pri me i ra le i tu ra su per -
fi ci al, en tre gou ali o mo men to her me nêu ti co que re vo gou o es pí ri to do Ato
Adi ci o nal, dis sol veu-lhe as con quis tas e su fo cou o im pul so pro gres sis ta e
li be ral de que ele se ali men ta va em suas ori gens. 

A Re gên cia, em vi gor, ter mi na com a Lei de Inter pre ta ção. Ela se
an te ci pa de al guns me ses à Ma i o ri da de, a efê me ra e ma lo gra da obra da as tú cia li -
be ral para con quis ta e ma nu ten ção do po der, des ba ra ta da nos seus re sul ta dos
pelo mes mo cál cu lo frio e com pe ten te dos ele men tos con ser va do res ma li ci o sa -
men te in cu ba dos no Par la men to, onde aliás já ha vi am des fe i to na ses são de 31 de 
ju lho de 1832 o gol pe de es ta do par la men tar dos “cons ti tu in tes” de Pou so Ale gre. 

Em suma, os li be ra is, que à pri me i ra vis ta fo ram os se nho res da Re -
gên cia, prin ci pi a ram a per der o pres tí gio, a he ge mo nia, e a as cen são ins ti tu ci o -
nal para for mu lar pro je tos de al te ra ção e mu dan ça a par tir do ato de au to ri za -
ção per ti nen te à re for ma da Cons ti tu i ção do Impé rio; um ato pro mul ga do em
12 de ou tu bro de 1832 e que es tre i tou con si de ra vel men te o al can ce ma te ri al das 
va ri a ções cons ti tu ci o na is dan tes pre sen tes no âni mo dos mais dis pos tos a exe -
cu tar uma re for ma que des se ou tro per fil à or ga ni za ção dos po de res im pe ri a is. 

A Re gên cia per deu a re for ma, de i xou de fa zer a re vo lu ção, mas
em con tra par ti da man te ve a uni da de na ci o nal. Bem po de ria ela ter con se gui do
essa uni da de com me lho res re sul ta dos para a ca u sa da des cen tra li za ção e da
li ber da de, so bre tu do com uma even tu al e ne ces sá ria ex tin ção do ca ti ve i ro, o
ca dá ver in se pul to que a Na ção ar ras tou so bre os om bros e cu jos mi as mas in fec -
ci o na ram a so ci e da de e apo dre ce ram as ins ti tu i ções da mo nar quia de Pe dro
II, sen do a ma i or das ver go nhas na ci o na is. 

For ta le za/Rio Janeiro, 1996

PAULO BONAVIDES
ROBERTO AMARAL
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83
REGÊNCIA PROVISÓRIA

83.1 – NOMEAÇÃO E TERMO DE JURAMENTO DA
REGÊNCIA PROVISÓRIA (7 ABRIL 1831)

Ten do fa la do al guns srs., apo i ou-se a se guin te in di ca ção do sr. Bor ges: 
1º se de ve mos no me ar já uma Re gên cia Pro vi só ria para se lhe con fi ar
o go ver no do Impé rio; 2º de quan tos mem bros deve ser com pos ta

essa Re gên cia; 3º se de ve mos con fi ar a es co lha a uma co mis são para apre -
sen tar can di da tos ao sen so da Câ ma ra, ou se no me a da di re ta men te pela
as sem bléia, deve ser por es cru tí nio se cre to. - José Iná cio Bor ges. 

Fo ram apro va dos os Arts. 1º e 2º, e a 2ª par te do 3º Arti go. 
A re que ri men to do sr. Ver gue i ro pôs o sr. pre si den te a vo tos: 1º

se de ve ria exi gir-se ma i o ria ab so lu ta? Ven ceu-se que sim; 2º se de ve ria
ele ger-se um por cada es cru tí nio? Ven ceu-se que sim. 

Pro ce den do-se à ele i ção, ob ti ve ram o sr. Mar quês de Ca ra ve las
22 vo tos, e o Sr. Ver gue i ro 14; e en tran do-se em se gun do es cru tí nio saiu ele i to
o sr. mar quês de Ca ra ve las com 40 vo tos. 

Pro ce den do-se à ele i ção de ou tro mem bro, ti ve ram ma i o ria re la -
ti va os srs. Ver gue i ro com 19 vo tos, e o sr. Alme i da e Albu quer que com 7;
os qua is, en tran do em se gun do es cru tí nio, saiu ele i to o sr. Ver gue i ro com a 
ma i o ria ab so lu ta de trin ta vo tos con tra vin te e nove. Pro ce den do-se à ele i ção
do ou tro mem bro, ob ti ve ram ma i o ria re la ti va os srs. Alme i da e Albu quer que 
com 17 vo tos, e o sr. Fran cis co de Lima e Sil va com 16 vo tos; os qua is en tra ram 
em 2.º es cru tí nio, e fi cou ele i to o sr. Fran cis co de Lima com a ma i o ria ab so lu ta
de 35 vo tos. 

O sr. Mar quês de Ca ra ve las, por es tar ele i to mem bro da Re gên cia
Pro vi só ria, foi con vi da do a de i xar a pre si dên cia des ta ses são, que fi cou ocu pa da 
pelo sr. bis po ca pe lão-mor para isso no me a do por acla ma ção. 



Foi in tro du zi do na sala por uma de pu ta ção de três mem bros o
sr. Fran cis co de Lima e Sil va, ele i to mem bro da Re gên cia Pro vi só ria, e to mou 
as sen to à di re i ta do sr. pre si den te; e igual men te o to ma ram no mes mo lu gar
os srs. mar quês de Ca ra ve las, e Ni co lau Pe re i ra de Cam pos Ver gue i ro. 

Então os so bre di tos três srs. mem bros da Re gên cia Pro vi só ria,
pres ta ram nas mãos do sr. pre si den te o se guin te ju ra men to, que asi na ram: 

“Juro man ter a re li gião ca tó li ca apos tó li ca ro ma na, a in te gri da de e 
in di vi si bi li da de do Impé rio, ob ser var, e fa zer ob ser var a Cons ti tu i ção po lí ti -
ca da na ção bra si le i ra, e mais leis do Impé rio, e pro ver ao bem ge ral do Bra -
sil, quan to em mim cou ber. Juro fi de li da de ao Impe ra dor o se nhor D. Pe dro 
II, e en tre gar o go ver no à Re gên cia Per ma nen te, logo que for no me a da pela
Assem bléia Ge ral.”

O sr. pre si den te pro cla mou os mem bros da Re gên cia den tro e
fora da ses são.

ADITAMENTO

A re que ri men to do Sr. Car ne i ro da Cu nha, pro pôs o Sr. pre si den te, 
Se a As sem bléia de via no me ar uma co mis são para re di gir uma pro cla ma ção? 
Ven ceu-se que sim, e que fos se de três mem bros no me a dos pelo sr. pre si -
den te. 

Fo ram no me a dos para essa co mis são os srs. Car ne i ro de Cam pos,
Ara ú jo Lima e Luís Ca val can ti. 

A re que ri men to do Sr. Car ne i ro de Cam pos de ci diu a Câ ma ra
que se ajun tas sem à co mis são os Srs. Fer re i ra da Ve i ga, Cas tro Alva res e
Car ne i ro da Cu nha. 

O Sr. pre si den te com acor do da Assem bléia de cla rou que no dia
8 do cor ren te mês ha ve rá ses são pe las 10 ho ras da ma nhã para se dis cu tir o
pro je to de pro cla ma ção, que a co mis são apre sen tar.

 Le van tou-se a ses são às 2h30min. da tar de.

Extra í do da Co le ção das Leis do Impé rio do Bra sil de 1831. 2º par te. Adi ta men to. Rio de Ja ne i ro, Ti -
po gra fia Na ci o nal, 1875. Págs.  5-7
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83.2 – PROCLAMAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL 
SOBRE A REGÊNCIA PROVISÓRIA (8 ABRIL 1831)

Bra si le i ros! 
Um acon te ci men to ex tra or di ná rio veio sur pre en der to dos os cál cu -
los da hu ma na pru dên cia; uma re vo lu ção glo ri o sa foi ope ra da pe -

los es for ços, e pa trió ti ca união do povo, e tro pa do Rio de Ja ne i ro, sem que
fos se der ra ma da uma só gota de san gue: su ces so ain da não vis to até hoje, e
que deve hon rar a vos sa mo de ra ção, ener gia, e o es ta do de ci vi li za ção a que
ha ve is che ga do. 

Bra si le i ros! Um prín ci pe mal acon se lha do, tra zi do ao prin cí pio
por pa i xões vi o len tas, e des gra ça dos pre ju í zos an ti na ci o na is, ce deu à for ça
da opi nião pú bli ca, tão bri o sa men te de cla ra da, e re co nhe ceu que não po dia
ser mais o Impe ra dor dos bra si le i ros. A au dá cia de um par ti do que todo se
apo i a va no seu nome, os ul tra jes que so fre mos de uma fac ção sem pre
ad ver sa ao Bra sil, a tra i ção com que fo ram re pen ti na men te ele va dos ao
mi nis té rio ho mens im po pu la res, e ti dos como hos tis à li ber da de, nos pôs as
ar mas nas mãos. O gê nio tu te lar do Bra sil, a es pon ta ne i da de com que a for ça
ar ma da, e o povo cor reu à voz da pá tria opri mi da, ti ra ram aos nos sos ini mi -
gos o con se lho, e a co ra gem; eles des ma i a ram; e a luta foi de ci di da, sem que 
se nos to mas se mis ter tin gir as ar mas no san gue dos ho mens. D. Pe dro I
ab di cou em seu fi lho, hoje o se nhor D. Pe dro II, Impe ra dor Cons ti tu ci o nal
do Bra sil. 

Pri va dos por al gu mas ho ras de go ver no, que fi zes se mo ver re gu -
lar men te as mo las da ad mi nis tra ção pú bli ca, o pri me i ro cu i da do de vos sos
re pre sen tan tes, mem bros de uma e de ou tra Câ ma ra, re u ni dos, foi o de
no me ar uma Re gên cia Pro vi si o nal com as atri bu i ções que pela Cons ti tu i ção 
lhe são mar ca das. Esta Re gên cia, cuja au to ri da de du ra rá só pelo tem po que
de cor rer até a re u nião da Assem bléia Ge ral, para a ins ta la ção da qual não
há ain da o nú me ro su fi ci en te, era quan to an tes re cla ma da pelo im pé rio das
cir cuns tân ci as, e não po dia es tar su je i ta às con di ções do Art. 124 da Lei



Fun da men tal do Esta do, por que de i xa ra de ha ver mi nis té rio, o im pos sí vel
era sa tis fa zer por tan to as cláu su las re que ri das nes se ar ti go. 

As pes so as no me a das para tão im por tan te car go têm a vos sa
con fi an ça; pa tri o tas sem nó do as, eles são ami gos ar den tes da nos sa li ber da de,
e não con sen ti rão que esta pa de ça a me nor que bra, nem hão de tran si gir
com as fac ções que ofen de ram a pá tria. Con ci da dãos! Des can sai em seus
cu i da dos e zelo; mas por isso não afrou xe is em vos sa vi gi lân cia, e no bres
es for ços. O pa tri o tis mo, a ener gia sabe ali ar-se fa cil men te com a mo de ra ção, 
quan do um povo che ga a ter tan tas vir tu des como as que ha ve is mos tra do
nes ta for mi dá vel em pre sa. Co ra jo sos em re pe lir a ti ra nia, em sa cu dir o jugo
que a tra i ção mais ne gra vos pre ten dia lan çar, mos tras tes-vos ge ne ro sos
de po is da vi tó ria, e os vos sos ad ver sá ri os ti ve ram a em pa li de cer a um tem po
de te mor e de ver go nha.

Bra si le i ros! A vos sa con du ta tem sido su pe ri or a todo o elo gio;
essa fac ção de tes tá vel, que ou sou in sul tar-nos em nos sos la res, veja na
mo de ra ção que guar da mos de po is da vi tó ria, mais uma pro va da nos sa
for ça. Os bra si le i ros ado ti vos, que se tem que ri do des va i rar com su ges tões
pér fi das, re co nhe çam que não é sede de vin gan ça, sim o amor da li ber da de
quem nos ar mou; con ven çam-se de que o seu re pou so, pes so as, pro pri e da des, 
tudo será res pe i ta do, uma vez que obe de çam às leis da na ção mag nâ ni ma a 
que per ten cem. Os bra si le i ros abo mi nam a ti ra nia, têm hor ror ao jugo es tran -
ge i ro; mas não é de sua in ten ção fa zer pe sar mão de fer ro so bre os ven ci -
dos, nem va ler-se do tri un fo para sa tis fa zer pa i xões ran co ro sas. Têm mu -
i ta no bre za de alma para que isso pos sa re ce ar-se de las. Qu an to aos tra i do -
res, que pos sam apa re cer no meio de nós, a jus ti ça, a lei, e so men te elas, de -
vem puni-los se gun do seus cri mes. 

Pou co fal ta para que se pre en cha o nú me ro dos re pre sen tan tes da
na ção re que ri do, a fim de que se for me a Assem bléia Ge ral. É dela que de ve -
is es pe rar as me di das mais enér gi cas, que a pá tria ins tan te men te re cla ma. Os 
vos sos de le ga dos não de i xa rão em es que ci men to os vos sos in te res ses; bem
como a vós, esta ter ra lhes é cara. Este Bra sil até hoje tão opri mi do, tão
hu mi lha do por in gra tos, é o ob je to do vos so, e do seu en tu si as mo. Não
so fre rão aque les que o Bra sil ele geu por li vre es co lha, que a sua gló ria, o
seu me lin dre pas se pelo mí ni mo pe sar. Do dia 7 de abril de 1831 co me çou a 
nos sa exis tên cia na ci o nal; o Bra sil será dos bra si le i ros, e li vre. 

Con ci da dãos! Já te mos pá tria, te mos um mo nar ca, sím bo lo da
vos sa união, e da in te gri da de do Impé rio, que edu ca do en tre nós re ce ba
qua se no ber ço as pri me i ras li ções da li ber da de ame ri ca na, e apren da a
amar o Bra sil, que o viu nas cer; o fú ne bre pros pec to da anar quia, e da dis -
so lu ção das pro vín ci as, que se apre sen ta va aos nos sos olhos, de sa pa re ceu
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de um gol pe, e foi subs ti tu í do por cena mais ri so nha. Tudo, tudo se deve à
vos sa re so lu ção, e pa tri o tis mo, e à co ra gem in ven cí vel do Exér ci to Bra si le i ro,
que des men tiu os so nhos in sen sa tos da ti ra nia. Cum pre que uma vi tó ria
tão bela não seja ma cu la da; que pros si ga is em mos trar-vos dig nos de vós
mes mos, dig nos da li ber da de, que re je i ta to dos os ex ces sos, e a quem só
apra zem as pa i xões ele va das e no bres. 

Bra si le i ros! Já não de ve mos co rar des te nome: a in de pen dên cia
da nos sa pá tria, as suas leis vão ser des de este dia uma re a li da de. O ma i or
obs tá cu lo, que a isso se opu nha, re ti ra-se do meio de nós; sa i rá de um país
onde de i xa va o fla ge lo da guer ra ci vil, em tro co de um tro no que lhe de mos. 
Tudo ago ra de pen de de nós mes mos, da nos sa pru dên cia, mo de ra ção, e ener -
gia; con ti nu e mos como prin ci pi a mos, e se re mos apon ta dos com ad mi ra ção
en tre as na ções mais cul tas. Viva a na ção bra si le i ra! Viva a Cons ti tu i ção!
Viva o Impe ra dor Cons ti tu ci o nal, o se nhor D. Pe dro II. 

Bis po Ca pe lão-Mor, Pre si den te.
Luís Fran cis co de Pa u la Ca val can ti de Albu quer que, Se cre tá rio. 

Extra í do de ARMITAGE, João. His tó ria do Bra sil. 3a Edi ção. Li vra ria Edi to ra Zé lio Val ver de, 1943.
Págs. 382-383.
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83.3 – FORMA DE ELEIÇÃO DA REGÊNCIA PERMANENTE 
E SUAS ATRIBUIÇÕES – PROJETO DE LEI 

(14 JUNHO 1831)

LEI DE 14 DE JUNHO DE 1831

Art. 1º du ran te a me no ri da de do sr. D Pe dro II, o Impé rio será
go ver na do por uma Re gên cia Per ma nen te, no me a da pela Assem -
bléia Ge ral, com pos ta de três mem bros, dos qua is o mais ve lho

em ida de será o pre si den te, como de ter mi na o tí tu lo V, cap. 5º, art. 123 da
Cons ti tu i ção.

Art. 2º Esta no me a ção se fará em Assem bléia Ge ral, re u ni das as
duas câ ma ra, à plu ra li da de ab so lu ta de vo tos da dos em es cru tí nio se cre to;
no que se pre ce de rá pela ma ne i ra se guin te.

Art. 3º No dia que for acor da do pe las câ ma ras, re u ni das elas, e
ser vin do de se cre tá ri os dois do Se na do, e dois da Câ ma ra dos De pu ta dos,
far-se-á a cha ma da, e, ve ri fi ca do o nú me ro de de pu ta dos e se na do res
pre sen tes, se rão uns e ou tro su ces si va men te cha ma dos à mesa, e lan ça rão
na urna suas cé du la con ten do os no mes de três pes so as para mem bros da
Re gên cia.

Art. 4º Re co lhi dos o con ta das as cé du las, far-se-á a apu ra ção e os 
três que mais vo tos ob ti ve rem, ten do plu ra li da de ab so lu ta, se rão de cla ra -
dos mem bros da Re gên cia.

Art. 5º Se a ele i ção se não com ple tar no pri me i ro es cru tí nio,
cor rer-se-á se gun do, no qual os vo tos de ve rão re ca ir em tan tos dos can di da tos
mais vo ta dos, quan tos fo rem o tri plo dos mem bros que es ti ve rem por ele ger.

Art. 6º Se ain da no se gun do es cru tí nio se não con tem plar a ele i ção,
cor rer-se-á ter ce i ro, res tri to a tan tos dos can di da tos mais vo ta dos, quan tos
fi ze rem o do bro dos mem bros que fal tam por ele ger.



Art. 7º Se em re sul ta do do ter ce i ro es cru tí nio a ele i ção se não
com ple tar, pro ce der-se-á no me a ção dos mem bros que fal ta rem, um a um,
com a de cla ra ção de que o pri me i ro es cru tí nio será li vre, o se gun do res tri to
aos qua tro can di da tos mais vo ta dos, e o ter ce i ro aos dois mais vo ta dos, até
que al gum ob te nha a plu ra li da de ab so lu ta.

Art. 8º Nos ca sos de em pa te em qual quer das vo ta ções, a sor te
de ci di rá; e não se po de rá le van tar a ses são, sem que a ele i ção es te ja con clu í da.

Art. 9º Ter mi na da a ele i ção, e ve ri fi ca da a sua re gu la ri da de, e
pres ta do o ju ra men to aos mem bros da Re gên cia, a Assem bléia Ge ral a fará
pú bli ca em todo o Impé rio por uma pro cla ma ção.

Art. 10. A Re gên cia no me a da exer ce rá, com a re fe ren da do mi nis -
tro com pe ten te, to das as atri bu i ções, que a Cons ti tu i ção do Impé rio com pe -
tem ao Po der Mo de ra dor, e ao che fe do Po der Exe cu ti vo, com as li mi ta -
ções e ex ce ções se guin tes.

Art. 11. A atri bu i ção so bre a san ção das re so lu ções e de cre tos
da Assem bléia Ge ral será exer ci da pela Re gên cia com esta fór mu la por
ela as si na da: a Re gên cia, em nome do Impe ra dor, con sen te.

Art. 12. Os de cre tos da Assem bléia Ge ral se rão apre sen ta dos à
Re gên cia por uma de pu ta ção de três mem bros da Câ ma ra ul ti ma men te de li -
be ran te, a qual usa rá da fór mu la se guin te: a Assem bléia Ge ral di ri ge à
Re gên cia o de cre to in clu so que jul ga van ta jo so e útil ao Impé rio.

Art. 13. Se a Re gên cia en ten der que há ra zões para que a re so lu ção
ou de cre to seja re je i ta do, ou emen da do, po de rá sus pen der a san ção com a
se guin te fór mu la: vol te à Assem bléia Ge ral; ex pon do por es cri to as re fe ri -
das ra zões.

A ex po si ção será re me ti da à Câ ma ra que ti ver ini ci a do o pro je to, 
e, sen do im pres sa, se dis cu ti rá em cada uma das câ ma ras: e ven cen do-se
por mais de duas ter ças par tes dos vo tos dos mem bros pre sen tes em cada
uma de las, ou re u nião no caso em que tem lu gar, que a re so lu ção ou de cre -
to pas se sem em bar go das ra zões ex pos tas, será no va men te apre sen ta do
à Re gên cia, que ime di a ta men te dará a san ção. Não se ven cen do na for ma
dita, não po de rá o mes mo pro je to ser no va men te pro pos to nes sa ses são, po -
den do ser em qual quer das se guin tes.

Art. 14. A Re gên cia de ve rá dar a san ção no pra zo de um mês. Se
a não der no dito pra zo en ten der-se-á que a nega; e em tal caso re me te rá a
ex po si ção das ra zões até aos pri me i ros oito dias da ses são or di ná ria do ano 
se guin te.
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Art. 15. Se a Câ ma ra dos De pu ta dos, du ran te o go ver no da Re gên -
cia, não ado tar al gu ma pro po si ção do Po der Exe cu ti vo, o pri me i ro se cre tá rio
dela o par ti ci pa rá por ofí cio ao mi nis tro que ti ver a pro po si ção.

Art. 16. A fór mu la da pro mul ga ção das leis, du ran te o go ver no
da Re gên cia, será conce bi da nos se guin tes ter mos: A Re gên cia Per ma nen te,
em nome do Impe ra dor o sr. D. Pe dro II, faz sa ber a to dos os sú di tos do
Impé rio que a Assem bléia Ge ral de cre tou e ela san ci o nou a lei se guin te (a
ín te gra da lei nas suas dis po si ções so men te). Man da, por tan to etc., o mais
como se acha no art. 69 da Cons ti tu i ção.

Art. 17. A atri bu i ção de sus pen der os ma gis tra dos será exer ci da
pela Re gên cia cumu la ti va men te com os pre si den tes das res pec ti vas pro -
vín ci as, em con se lho, ou vin do o ma gis tra do, e pro ce dendo in for ma ções na 
for ma do art. 154 da Cons ti tu i ção.

Art. 18. A atri bu i ção de no me ar bis pos, ma gis tra dos, co man dan tes
da for ça de ter ra e mar, pre si den tes da pro vín ci as, em ba i xa do res e mais
agen tes di plo má ti cos e co mer ci a is, e mem bros da ad mi nis tra ção da Fa zen da
na ci o nal na cor te, e nas pro vín ci as os mem bros das jun tas de Fa zen da ou as 
au to ri da des, que por lei as hou ve rem de sub sis tir será exer ci da pela Re gên cia.

A atri bu i ção, po rém, de pro ver os mais em pre ga dos ci vis ou
ecle siás ti cos (ex ce to os aci ma es pe ci fi ca dos e aque les cujo pro vi men to de fi -
ni ti vo com pe tir por lei à ou tra au to ri da de) será exer ci da na cor te pela Re gên -
cia, e nas pro vín ci as pe los pre si den tes em con se lho, pre ce den do as pro pos -
tas, exa mes, e con cur so de ter mi na dos por lei.

O pro vi men to das ca de i ras dos cur sos ju rí di cos, aca de mi as
mé di co-ci rúr gi cas, mi li tar, e de ma ri nha, con ti nu a rá a ser fe i to como atu al -
men te, pre ce den do sem pre con cur so.

O pro vi men to dos be ne fí ci os ecle siás ti cos, que não tem cura
d’almas, fica sus pen so, as sim como o pa ga men to das côn gru as dos que
va ga rem. 

Art. 19. A Re gên cia não po de rá:
1º Dis sol ver a Câ ma ra dos De pu ta dos.
2.º Per do ar aos mi nis tros e con se lhe i ros de Esta do, sal vo a pena

de mor te, que será co mu ta da na ime di a ta, nos cri mes de res pon sa bi li da de.
3º Con ce der anis tia em caso ur gen te, que fica com pe tin do à

Assem bléia Ge ral, com a san ção da Re gên cia dada nos ter mos dos ar ti gos
an te ce den tes.

4º Con ce der tí tu los, hon ras, or dens mi li ta res e dis tin ções.
5º No me ar con se lhe i ros de Esta do, sal vo no caso em que fi quem, 

me nos de três, quan tos bas tem para se pre en cher este nú me ro.
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6º Dis pen sar as for ma li da de, que ga ran tam a li ber da de in di vi du al.
Art. 20. A Re gên cia não po de rá, sem pre ce der apro va ção da

Assem bléia Ge ral:
1º Ra ti fi car tra ta dos, e con ven ções de go ver no a go ver no.
2º De cla rar a guer ra.
Art. 21. A Re gên cia, es tan do re u ni da, terá a mes ma con ti nên cia

mi li tar, que com pe te ao Impe ra dor; os re que ri men tos, re pre sen ta ções,
peti ções, me mo ri a is e ofí ci os que fo rem di ri gi dos, se rão fe i tos como ao
Impe ra dor.

Art. 22. Os mem bros da Re gên cia en quan to nela es ti ve rem, não
po de rão exer cer ou tro em pre go, nem mes mo as fun ções de se na dor ou
de pu ta do. Cada um de les terá a con ti nên cia mi li tar que com pe te aos ge ne ra is
co man dan tes-em-che fe, tra tamento de Exce lên cia, e or de na do de doze con -
tos de réis, anu al men te; sem po der acu mu lar ou tro al gum ven ci men to da Fa -
zen da Pú bli ca.

Art. 23. O mes mo ven ci men to fica com pe tin do aos mem bros da
atu al Re gên cia Pro vi só ria na ra zão do tem po do seu ser vi ço.

Art. 24. A pre sen te lei terá seu efe i to in de pen den te de san ção da
Re gên cia, e será pu bli ca da com a se guin te fór mu la: A Re gên cia, em nome
do Impe ra dor, faz sa ber a to dos os sú di tos do Impé rio, que a Assem bléia
Ge ral de cre tou a lei se guin te etc. – O mais no ar ti go 16 des ta lei.

Extra í do de Co le ção das Leis do Impé rio do Bra sil de 1828. Par te 1. Rio de Ja ne i ro, Ti po gra fia
Na ci o nal, 1878. Págs. 19-24.
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84
REGÊNCIA PERMANENTE

84.1 – PACTO DE DIOGO ANTÔNIO FEIJÓ COM A
REGÊNCIA PARA ACEITAR O MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

(4 JULHO 1831)

Con di ções, com que ace i to o Mi nis té rio da Jus ti ça:
1º Con ser va rem-se os mem bros da Re gên cia na ma i or har mo nia
sem ou tras vis tas em suas re so lu ções, que a pros pe ri da de do Bra sil.

2º - To ma rem-se to das as re so lu ções re la ti vas à es co lha, e de mis são 
de em pre ga dos, as me di das ge ra is e a ca sos par ti cu la res em Con se lho de
Mi nis tros, pre si di do pela Re gên cia, fi can do li vre ao mi nis tro da re par ti ção
a quem o ne gó cio per ten cer, quan do seja dis si den te, fa zer o que en ten der;
fi can do, po rém os mais de so ne ra dos de de fen der se me lhan te ato; e au to ri -
za dos mes mo a cen su rá-lo em qual quer das câ ma ras quan to nele se to que.

As or dens ten den tes a man dar exe cu tar as leis, pe dir es cla re ci -
men tos e pro ce der a di li gên cia para pro por afi nal re so lu ções em Con se lho,
po de rão ser da das por cada mi nis tro, in de pen den te de Con se lho.

3º - Den tro de um ano, se por mo ti vo de mo lés tia me for in dis -
pen sá vel lar gar a Pas ta por al gum tem po, será essa in te ri na men te subs ti tu í da,
ou ocu pa da pelo mi nis tro que eu in di car à Re gên cia; mas se o in cô mo do
du rar mais de 4 me ses, em de po is des te pri me i ro ano, a Re gên cia no me a rá
ou tro mi nis tro, se qui ser.

4º - Se for ne ces sá rio de mi tir al guns do mi nis tros atu a is, o que
só terá lu gar quan do es tes o pe lam, ou a ver dade i ra opi nião pú bli ca se de -
cla re con tra eles; os que os subs ti tu í rem se rão da apro va ção do Con se lho
pela ma i o ria de vo tos dos mi nis tros e re gen tes.

5º - Ha ve rá um pe rió di co di ri gi do por mim.



Expo si ção do medo por que me pre ten do con du zir no mi nis té rio, 
per su a di do de que em todo o tem po e prin ci pal men te nos con vul si vos só a
fir me za de con du ta, a ener gia, e a jus ti ça po dem sus ten tar o go ver no,
fazê-lo ama do, e res pe i ta do; e cer to de que a pre va ri ca ção, e mais do que
tudo a ina ção dos em pre ga dos é ca u sa do jus to que i xu me dos po vos, se rei
ri go ro so, e in fle xí vel em man dá-los res pon sa bi li zar. As leis são a meu ver,
ine fi ca zes, e o pro ces so in ca paz de por ele con se guir-se o fim de se ja do; mas a 
ex pe riên cia de sen ga na rá os le gis la do res, sal va rá o go ver no da res pon sa bi li -
da de mo ral e o ha bi li ta rá para pro por me di das sa lu ta res que re mo vam to dos 
os em ba ra ços.

Como o go ver no li vre é aque le em que as leis im pe ram, eu as
fa rei exe cu tar mui res tri ta, e re li gi o sa men te, se jam qua is fo rem os cla mo res
que pos sam re sul tar de sua pon tu al exe cu ção; não só por que esse é o de ver
do exe cu tor, como por es pe rar que de po is de al gum tem po, ces sa do o cla mor
dos que i xo sos a na ção aben çoe os que co o pe ra ram para a sua pros pe ri da de.

ADVERTÊNCIA

A mi nha ma ne i ra de vida: o meu tra ta men to pes so al não so fre rá
al te ra ção al gu ma; mes mo que até aqui.

Para que a todo o tem po, ou me res te a con so la ção, de quan do
in fe liz nos re sul ta dos, ter sido po rém fiel a meus prin cí pio e à mi nha cons -
ciên cia ou me en cha de ver go nha por ha ver fal ta do ao que nes ta pro me to,
as si no-me, ro gan do à Re gên cia que i ra tam bém as si nar em tes te mu nho de
que ace i ta, e con cor da com o ex pos to.

Rio de Ja ne i ro, 4 de ju lho de 1831.
Di o go Antô nio Fe i jó

Extra í do de SOUSA, Otá vio Tar qüí nio de. Di o go Antô nio Fe i jó (1784-1843). Rio de Ja ne i ro,
Li vra ria José Olím pio Edi to ra, 1942. Págs. 123-125.
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84.2  –  PEDIDO DE DEMISSÃO DA REGÊNCIA, 
NA TENTATIVA DE GOLPE DE ESTADO

 (30 JULHO 1831)

Augustos e digníssimos senhores representantes da nação. - Os
membros da Regência Permanente, abaixo-assinados, nas
circunstâncias em que o Estado se acha, depois da demissão de

um ministério da sua mais alta confiança e da recusação constante que tem
encontrado em todos aqueles cidadãos, de quem melhor esperavam para
substituí-lo; acreditando não poderem mais ser úteis à pátria no cargo
eminente a que o voto da Assembléia Geral da Nação os levou, vão, perante 
a augusta Câmara dos srs. deputados, dar, como lhes cumpre, a sua
demissão, a fim de que os representantes do Brasil ocorram com uma nova
eleição ao que exige o bem e ordem pública. Os abaixo-assinados estão
persuadidos que outros muitos amigos da pátria e de suas liberdades
podem desempenhar mais plenamente as atribuições que lhes forem dadas
pela Constituição e lei respectiva; que outros poderão vencê-los em
habilidades e talentos políticos; mas desafiam a qualquer que possa
excedê-los em boa-fé, zêlo e pureza de intenções. Esperam que a este respeito 
a Câmara dos srs. deputados e o Brasil lhes farão justiça, assim como que
apreciarão no seu devido valor o passo que as mais sérias considerações
políticas os obrigam a dar. Tornando à vida privada, os abaixo-assinados
não se julgam desonerados da obrigação de coadjuvarem com os seus
tênues esforços à grande causa da pátria e da gloriosa revolução de 7 de
abril, e contentes verão no lugar que ocupavam homens que com mais
aprazimento geral preencham os árduos deveres que lhes são impostos. Os
abaixo-assinados, no ato de requererem a sua demissão do emprego de
membros da Regência Permanente, não podem deixar de agradecer



francamente à Câmara dos srs. deputados a leal cooperação que receberam
enquanto nele existam; e de fazer votos pela sorte do Brasil e pela
consolidação da atual ordem de coisas. 

Fran cis co de Lima e Sil va, José da Cos ta Car va lho, João Bráu lio Mu niz. 

Extra í do de Ana is da Câ ma ra dos De pu ta dos. 1832, vol. II.  Págs. 122-123. 
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84.3 – PROCLAMAÇÃO DA REGÊNCIA SOBRE A 
SEDIÇÃO EM OURO PRETO (3 ABRIL 1833)

Mi ne i ros! O aten ta do per pe tra do na ca pi tal da vos sa pro vín cia
con tra a au to ri da de do le gí ti mo pre si den te dela o de sem bar -
ga dor Ma no el Iná cio de Melo e Sou za, en cheu de má goa o co -

ra ção da Re gên cia. Ela não pôde de i xar de ter em hor ror esse pu nha do de
fac ci o sos, que con tra o voto ex pres sa do pelo con se lho ge ral da vos sa pro -
vín cia, pe las mu ni ci pa li da des, ju i zes de Paz, e pela qua se ge ne ra li da de de
sua po pu la ção sen sa ta, ou sou per tur bar a or dem pú bli ca, de por o pre si -
den te, e pres tar obe diên cia a uma au to ri da de ile gí ti ma, que não pode , e
nem deve ja ma is ser re co nhe ci da por vós. 

Mi ne i ros! É ne ces sá rio re u nir to dos os es for ços, to das as von ta des
em tor no do vos so le gí ti mo pre si den te, e co ad ju vá-lo no res ta be le ci men to
da or dem pú bli ca, e de sua au to ri da de le gal. A Re gên cia, em nome do
Impe ra dor, o se nhor D. Pe dro II, con fia no vos so ca rá ter si su do e de no da -
do; ela crê, que a po pu la ção em mas sa terá cor ri do a sal var a pro vín cia da
anar quia, que a ame a ça; do des lus tre, que um se me lhan te aten ta do, a
pro gre dir, fa ria no seu brio, en fim a sal var a li ber da de cons ti tu ci o nal que
gra ve men te que a ame a ça; do des lus tre, que um se me lhan te aten ta do, a
pro gre dir, fria ame a ça os pre ce den tes dos che fes des sa te ne bro sa fac ção.
Mi ne i ros! A Re gên cia, quan do, em nome do mes mo Au gus to Se nhor, con fi ou
a ad mi nis tra ção des sa pro vín cia ao de sem bar ga dor Ma no el Iná cio de Melo
e Sou za, teve só em vis ta o bem-es tar e pros pe ri da de, que vos de via pro vir
da ad mi nis tra ção de um pa tri o ta sem man cha, de re co nhe ci das lu zes, pro bi da -
de, e afer ro à li ber da de cons ti tu ci o nal: ele não tem des me re ci do o con ce i to,
que o fez ele var à pre si dên cia des sa pro vín cia; nin guém de en tre vós tem fe i -
to che gar ao co nhe ci men to do go ver no fa tos, que de sa bo nem a jus ta con fi -
an ça, que lhe tem me re ci do, como pois esse pu nha do de fac ci o sos ousa de no -
mi ná-lo ar bi trá rio, e depô-lo se di ci o sa men te, aten tan do con tra a or dem pú -
bli ca, até aqui tão fe liz men te man ti da nes sa pro vín cia pe los seus cons tan tes
des ve los? Mi ne i ros! A Re gên cia, em nome do Impe ra dor o se nhor D. Pe dro II,



ou vi rá to das as que i xas, aten de rá qua is quer jus tas re cla ma ções que lhe fo -
rem di ri gi das le gal men te; mas exi ge, como con di ção pri me i ra, que a or dem
pú bli ca seja res ta be le ci da, que as leis se jam ob ser va das, os fac ci o sos pu ni -
dos, e a au to ri da de do vos so pre si den te re co nhe ci da. Para vos co ad ju var nos
es for ços, que ten des a fa zer para este fim, a Re gên cia, em nome do Impe ra dor
o se nhor D. Pe dro II, tem en car re ga do do co man do su pe ri or das Gu ar das
Na ci o na is do mu ni cí pio de Bar ba ce na, e do co man do ge ral de to das for ças,
que hou ve rem de mar char so bre qua is quer pon tos da vos sa pro vín cia, que es -
ti ve rem do mi na dos pe los fac ci o sos, ao ma re chal de Cam po José Ma ria Pin to
Pe i xo to, bem co nhe ci do de vós pela sua bra vu ra e pa tri o tis mo. Ele de ve rá
obrar sob as or dens do vos so le gí ti mo pre si den te. Mi ne i ros! A Re gên cia, em 
nome do Impe ra dor o se nhor D. Pe dro II, es pe ra de ver ago ra re a li za das as
vos sas pro mes sas, e que o su ces so cor res pon da à con fi an ça, que ela em vós
tem pos to. 

Viva a re li gião! Viva a Cons ti tu i ção Po lí ti ca do Impé rio! Viva o
Se nhor D. Pe dro II, Impe ra dor Cons ti tu ci o nal do Bra sil! Viva a Assem bléia
Ge ral! Vi vam os bri o sos mi ne i ros de fen so res da li ber da de! 

Pa lá cio do Rio de Ja ne i ro, em três de abril de mil oi to cen tos e
trin ta e três, dé ci mo se gun do da Inde pen dên cia e do Impé rio. 

Fran cis co de Lima e Sil va
José da Cos ta Car va lho 

João Bráu lio Mu niz 
Ho nó rio Her me to Car ne i ro Leão 

Extra í do de Col eção das Leis do Impé rio do Bra sil de 1833, atos do Po der Exe cu ti vo. Par te 2. Rio de
Ja ne i ro, Tipo grafia Na ci o nal, 1873. Pág. 3.
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84.4 – LEI DA ANISTIA – LEI Nº 57
 (8 OUTUBRO 1833)

Au to ri za o go ver no a con ce der anis tia a
to dos os cri mes po lí ti cos, co me ti dos em
qua is quer pro vín ci as do Impé rio, se gun do 
pe dir o bem do Esta do.

A Re gên cia Per ma nen te, em nome do Impe ra dor o se nhor D. Pe dro
II, faz sa ber aos sú di tos do Impé rio, que a Assem bléia Ge ral
de cre tou, e ela san ci o nou a Lei se guin te: 
Arti go úni co. O go ver no fica au to ri za do pelo es pa ço de dois me ses, 

con ta dos da pu bli ca ção da pre sen te Lei, a con ce der anis tia, se gun do pe dir
o bem do Esta do, a to dos os cri mes po lí ti cos co me ti dos até en tão, em
qua is quer pro vín ci as do Impé rio. 

Fi cam der ro ga das to das as Leis, e dis po si ções em con trá rio
Man da por tan to a to das as au to ri da des a quem o co nhe ci men to, e

exe cu ção da re fe ri da Lei per ten cer, que a cum pram, e fa çam cum prir e guar dar,
tão in te i ra men te como nela se con tém. O se cre tá rio de Esta do dos Ne gó ci os do
Impé rio e en car re ga do in te ri na men te dos da jus ti ça, a faça im pri mir, pu bli car e
cor rer. Dada no pa lá cio do Rio de Ja ne i ro, aos oito dias do mês de ou tu bro de
mil oi to cen tos trin ta e três, du o dé ci mo da in de pen dên cia e do Impé rio. 

Fran cis co de Lima e Sil va 
João Bráu lio Mu niz

Extra í do de Co le ção das Leis do Impé rio do Bra sil. Ano 1833.
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85
QUESTÃO DA TUTORIA DE D. PEDRO DE

ALCÂNTARA E DAS PRINCESAS
85.1 – SUSPENSÃO DE JOSÉ BONIFÁCIO DA TUTELA -

DECRETO DA REGÊNCIA (14 DEZEMBRO 1833)

Sus pen de o con se lhe i ro José Bo ni fá cio de
Andra da do exer cí cio de tu tor de Sua
Ma jes ta de o Impe ra dor, e de Suas Au gus -
tas Irmãs.

A Re gên cia, con si de ran do os gra ves ma les que de vem re sul tar de
que o con se lhe i ro José Bo ni fá cio de Andra da con ti nue no exer cí cio 
da tu te la de Sua Ma jes ta de Impe ri al o se nhor D. Pe dro II, e de

suas Au gus tas Irmãs: há por bem, em nome do mes mo se nhor, sus pen dê-lo
do in di ca do exer cí cio, en quan to pela Assem bléia Ge ral Le gis la ti va se não
de ter mi nar o con trá rio. 

Antô nio Pin to Chi chor ro da Gama, mi nis tro e se cre tá rio de Esta do
dos Ne gó ci os do Impé rio, o te nha as sim en ten di do, e faça exe cu tar com os
des pa chos ne ces sá ri os. Pa lá cio do Rio de Ja ne i ro, em qua tor ze de de zem bro 
de mil oi to cen tos e trin ta e três, dé ci mo se gun do da Inde pen dên cia e do
Impé rio. 

Fran cis co de Lima e Sil va 
João Bráu lio Mu niz 

Antô nio Pin to Chi chor ro da Gama 

Re gis tra do a fl. 165 v. do li vro 13 de de cre tos.
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85.2 – EXERCÍCIO DA TUTELA PELO MARQUÊS DE
ITANHAÉM – DECRETO DA REGÊNCIA (14 DEZEMBRO 1833)

Encar re ga o Mar quês de Ita nha ém da tu -
te la de Sua Ma jes ta de o Impe ra dor e de
Suas Au gus tas Irmãs.

A Regência, tendo atenção às distintas e bem notórias qualidades
que caracterizam o marquês de Itanhaém: há por bem, em nome
do Imperador o senhor D. Pedro II, e enquanto pela Assembléia

Geral Legislativa se não determinar o contrário, encarragá-lo da tutela do
mesmo senhor, e de Suas Augustas Irmãs, de cujo exercício foi suspenso,
por decreto desta data, o conselheiro José Bonifácio de Andrada. 

Antô nio Pin to Chi chor ro da Gama, mi nis tro e se cre tá rio de Esta -
do dos Ne gó ci os do Impé rio, o te nha as sim en ten di do, e faça exe cu tar com
os des pa chos ne ces sá ri os. Pa lá cio do Rio de Ja ne i ro, em qua tor ze de de zem -
bro de mil oi to cen tos se trin ta e três, dé ci mo se gun do da Inde pen dên cia e
do Impé rio. 

Fran cis co de Lima e Sil va 
João Bráu lio Mu niz

Antô nio Pin to Chi chor ro da Gama 

Extra í do de Co le ção das Leis do Impé rio do Bra sil de 1833, atos do Po der Exe cu ti vo. Par te 2. Rio de
Ja ne i ro, Ti po gra fia Na ci o nal, 1873. Pág. 220.
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85.3 – PROCLAMAÇÃO DA REGÊNCIA SOBRE A 
SUSPENSÃO DA TUTELA (14 DEZEMBRO 1833)

Bra si le i ros! A tran qüi li da de, a or dem pú bli ca, são ain da uma vez
ame a ça das por in di ví du os, que de vo ra dos de am bi ção, e de or gu lho,
nada pou pam para le var a efe i to seus in ten tos de tes tá ve is, em bo ra

com isto sa cri fi quem os des ti nos, e pros pe ri da de na ci o nal. Uma cons pi ra ção
aca ba de ser pelo go ver no des co ber ta, a qual tem por fim de i tar aba i xo a
Re gên cia, que em nome do Impe ra dor go ver na, e qui çá des tru ir a Mo nar quia
Re pre sen ta ti va na ter ra de San ta Cruz. No pró prio pa lá cio de S. Cris tó vão, 
nas ime di a ções des te, e em ou tros pon tos se for ja ram os pla nos: ar ma men to 
e car tu cha me fo ram ali dis tri bu í dos; e os ce le ra dos só aguar dam o mo men to
des ti na do para lhes dar exe cu ção. Bra si le i ros! A Re gên cia está vi gi lan te, e
tem to ma do to das as me di das ao seu al can ce para frus trar as in sí di as dos
cons pi ra do res; ha ven do en tre elas lan ça do mão de uma, que jul gou in dis -
pen sá vel para de sa len tar as cri mi no sas es pe ran ças dos per tur ba do res da
or dem. Ela aca ba de sus pen der o tu tor de Sua Ma jes ta de Impe ri al e suas
Au gus tas Irmãs, o Dr. José Bo ni fá cio de Andra da e Sil va, o ho mem que ser via
de cen tro, e de ins tru men to dos fac ci o sos, ha ven do no me a do para subs ti -
tuí-lo, en quan to pela Assem bléia Ge ral Le gis la ti va se não de ter mi nar o
con trá rio, o Mar quês de Ita nha ém, bra si le i ro dis tin to, e que tão dig na men te
já exer ce ra a mes ma tu to ria, quan do dela en car re ga do. Bra si le i ros! Con fi ai
no go ver no: a paz pú bli ca será man ti da, e con ser va do ina ba lá vel o tro no
na ci o nal do jo vem mo nar ca, in gen te pe nhor da pros pe ri da de, e gló ria do
Impé rio, Ído lo dos bra si le i ros, que se hon ram de per ten cer à bri o sa na ção,
de que so mos mem bros. 

Viva a nos sa san ta re li gião! 
Viva a Cons ti tu i ção! 
Viva o nos so jo vem im pe ra dor o se nhor D. Pe dro II. 



Paço, em qua tor ze de de zem bro de mil oi to cen tos e trin ta e três,
dé ci mo se gun do da in de pen dên cia e do Impé rio. 

Fran cis co de Lima e Sil va
João 

Bráu lio Mu niz
Antô nio Pin to Chi chor ro da Gama

Extra í do de Co le ção das Leis do Impé rio do Bra sil de 1833, atos do Po der Exe cu ti vo. Par te 2. Rio de
Ja ne i ro, Ti po gra fia Na ci o nal, 1873. Pág. 219.

918 Pa u lo Bo na vi des e Ro ber to Ama ral
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85.4 – DETERMINAÇÃO DA REGÊNCIA PARA
INTIMAÇÃO A JOSÉ BONIFÁCIO (15 DEZEMBRO 1833)

Nº 790 - JUSTIÇA - EM 15 DE DEZEMBRO DE 1833

ARe gên cia, em nome do Impe ra dor e Se nhor D. Pe dro II, ten do jul -
ga do me di da de sal va ção pú bli ca, na atu al cri se me lin dro sa em
que se acha a na ção, o sus pen der de suas fun ções o tu tor de Sua

Ma jes ta de o Impe ra dor até que a Assem bléia Ge ral Le gis la ti va de li be re a
seu res pe i to, como en ten der con ve ni en te, no me an do para o subs ti tu ir in -
te ri na men te o mar quês de Ita nha ém; man da re me ter a V. M. os ofí ci os
in clu sos di ri gi dos ao tu tor sus pen so, e ao in te ri na men te no me a do; e or de na
que V. M. con vo can do al guns ou tros ju í zes de paz, e pe din do o au xí lio
ne ces sá rio, se di ri jam ao Paço Impe ri al de S. Cris tó vão e in ti mem ao re fe ri do
tu tor sus pen so, as or dens da Re gên cia, fa zen do com que se jam in de fec ti vel -
men te cum pri das, de ven do Sua Ma jes ta de o Impe ra dor e a Au gus ta Fa mí lia
fi car já hoje no Paço da ci da de, por as sim o exi gir a sal va ção e tran qüi li da de 
pú bli ca. A Re gên cia con fia mu i to do seu pa tri o tis mo, e dos de ma is ju í zes a
boa exe cu ção de suas or dens a res pe i to. 

Deus guar de a V. M. - Paço, em 15 de de zem bro de 1833. 
Au re li no de Sou sa e Oli ve i ra Cou ti nho.

 Sr. juiz de paz do 3.º dis tri to de S. José.

Extra í do de Co le ção das De ci sões do Go ver no do Impé rio do Bra sil de 1833. Rio de Ja ne i ro, Ti po gra -
fia Na ci o nal, 1873. Págs. 563-564.
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85.5 – REMOÇÃO DE JOSÉ BONIFÁCIO DO
CARGO DE TUTOR – RESOLUÇÃO DA CÂMARA DOS

DEPUTADOS (27 MAIO 1834)

A Assem bléia Ge ral Le gis la ti va resol ve:
Art. Úni co - O ci da dão José Bo ni fá cio D’Andrada e Sil va é re mo vi -
do do car go de tu tor de Sua Ma jes ta de o Impe ra dor e das prin ce sas, 

suas Au gus tas ir mãs. 
Paço da Câ ma ra dos De pu ta dos, em 27 de maio de 1834. 

Sou sa e Oli ve i ra Melo - Lim po D’Abreu

Extra í do de Anais da Câ ma ra dos De pu ta dos. Tomo I, Rio de Ja ne i ro, Ti po gra fia de H. J. Pin to,
1879. Pág. 77.
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86
DISCUSSÃO DO PROJETO DE DECRETO, DE

 26 DE JUNHO DE 1833, DE IMPEDIMENTO DO  
INGRESSO DE  D. PEDRO I NO PAÍS –  SESSÕES

 DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
  (16, 17 E 21 MAIO 1834)

SESSÃO EM 16 DE MAIO
PRESIDÊNCIA DO SR. BENTO DE OLIVEIRA BRAGA

Aberta a sessão depois das 10 horas, foi lida e aprovada a ata da
antecedente, e o sr. 1º secretário deu conta do expedinte lendo
um ofício do ministro da Fazenda em resposta a outro que lhe

fora enviado pela Câmara em 13 do corrente, participando que as cédulas
de moeda de cobre circularam sem limitação em todos os pagamentos. Foi
remetido para a secretaria para ser presente a quem fez a requisição.

ORDEM DO DIA

Pri me i ra dis cus são do se guin te pro je tos:
A Assem bléia Ge ral Le gis la ti va de cre ta:
O ex-Imperador do Bra sil, D. Pe dro I, fica para sem pre ini bi do de

en trar no ter ri tó rio do Bra sil e de re si dir em qual quer par te dele, ain da que
seja como es tran ge i ro e in di ví duo par ti cu lar; e se o con trá rio fi zer de qual -
quer for ma que seja será tido e tra ta do como ini mi go e agres sor da na ção
bra si le i ra.

Câ ma ra do De pu ta dos, 26 de ju nho de 1833. 
 Hen ri que de Re sen de



O sr. Gon çal ves Mar tins pro pôs o adi a men to da ques tão o qual
sen do apo i a do, en trou em dis cus são.

O sr. Pa u la Araú jo dis se que de se ja va sa ber as ra zões em que
fun da va o ilus tre de pu ta do que ti nha pro pos to o adi a men to.

O sr. Gon çal ves Mar tins co me çou o seu dis cur so pro tes tan do
de que não era sus pe i to quan do fa las se no ba ni men to de D. Pe dro, por que
ama va a li ber da de do seu país e que ria a sua fe li ci da de, mas não por meio
de in tri gas e fac ções; que ti nha pro pos to o adi a men to por qua tro ra zões:
pri me i ra, por ser in tem pes ti va a dis cus são de se me lhan te pro je to; se gun da,
por ser pe ri go sa; ter ce i ra, por ser inú til e, quar ta, por ser pou co ge ne ro sa a
de ci são de tal pro je to. Dis se mais o ilus tre de pu ta do que ti nha vis to na
pas sa da le gis la tu ra as leis se rem de fe i tu o sas e que al gu mas até pas sa ram
sem dis cus são; que o Bra sil por tan to re cla ma va me di das pri me i ras do que
esta, como, por exem plo, o me lho ra men to do meio cir cu lan te e a dis cus são
das re so lu ções dos con se lhos ge ra is das pro vín ci as; por que, quan do elas
têm tra ba lha do nas me lho ras do seu re gi me, as suas re so lu ções têm vin do
per ma ne cer na Câ ma ra três e qua tro anos, o que não era pró prio de um país 
li vre; que tam bém ha via co i sas que tra tar, res pec ti vas às câ ma ras mu ni ci pa -
is, de que não se tra ta va; e para que uma me di da fos se útil ao Bra sil, era
pre ci so que nes ta Câ ma ra hou ves se har mo nia e que to dos se tra tas sem
como ir mãos e se de i xas sem des sas odi o si da des e in sul tos; que em ou tra
ses são da pas sa da le gis la tu ra se ha vi am ob ser va do.

O ilus tre ora dor con ti nu ou a fa zer mu i tas ob ser va ções em pro va
das as ser ções que avan ça ra, e con clu iu di zen do que a dis cus são era pre ju di ci al 
e que não pre via qual ha via de ser a de ci são.

O sr. Eva ris to da Ve i ga dis se que em pri me i ro lu gar fa ria jus ti ça
aos sen ti men tos do sr. de pu ta do que aca ba va de fa lar, e que o seu pa tri o tis mo
e pu ros sen ti men tos eram re co nhe ci dos não só na sua pro vín cia, como no
Bra sil in te i ro: po rém, de cla ran do que ia res pon der aos ar gu men tos do mes mo
hon ra do de pu ta do, dis se que o pro je to em ques tão não po dia ser jul ga do
por si mes mo como in tem pes ti vo, e que era de todo o tem po e de toda a
épo ca (apo i a do); que este era o tem po das leis e que nas cir cuns tân ci as em
que a na ção se acha va de via dis cu tir-se se me lhan te pro je to sem es tre me cer;
que a oca sião era mu i to pró pria para ven ti lar-se so bre ma té ria tão im por -
tan te; que mu i to de se ja va que se tra tas se das re for mas cons ti tu ci o na is, mas
que cum pria em pri me i ro lu gar tra tar des te pro je to, e mos trou que não
exis tia ne nhu ma fac ção de res ta u ra do res na Câ ma ra (apo i a do); e es pe ra va
que a ma i o ria da mes ma Câ ma ra vo tas se con tra tal adi a men to, por que da
sua ado ção re sul ta ri am ma i o res in con ve ni en tes do que aque les que se su põe,
se o pro je to se ven ti lar; que ele já fora apre sen ta do em 1831, de po is em
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1883, e que três anos era tem po bas tan te para que esta ques tão não vi es se
apa nhar a Câ ma ra de so bres sal to.

O ilus tre de pu ta do con ti nu ou a fa lar nes ta ma té ria e a res pon der 
às ob je ções do sr. Gon çal ves Mar tins, e con clui pe din do que se con ti nu as se
a tra tar do pro je to.

O sr. Mu niz Bar re to dis se que em ques tão de tão gran de in te -
res se jul ga va que de ve ria dar o seu voto; que ti nha vo ta do em 1831 por
este pro je to; que em 1833 vo ta ra por ele, e que ago ra mes mo vo ta ria, mas
que por ora re que ria o seu adi a men to; por que su pu nha que nas cir cuns tân -
ci as atu a is o pro je to iria pro du zir mais ma les do que bens.

O sr. Hen ri que de Re sen de, como au tor do pro je to, o de fen deu 
com for tes ra zões, e vo tou con tra o adi a men to.

Ao meio-dia o sr. pre si den te con vi dou a ilus tre de pu ta ção que
ti nha de apre sen tar à Re gên cia a res pos ta à Fal a do Tro no, a sa ber da sala.

O sr. Fi gue i ra Melo vo tou con tra o adi a men to e a fa vor do pro -
je to, di zen do que ele ia dar um cor te ao par ti do res ta u ra dor.

Hou ve uma pe que na dis cus são de or dem so bre as ve zes que
os srs. de pu ta dos po di am fa lar nes ta dis cus são, e foi lido o ar ti go do re gi -
men to da Câ ma ra, que  de ter mi na que o de pu ta do em ques tão dessa na tu -
re za não po dia fa lar mais do que uma vez, ex ce to o au tor do re que ri men to.

O sr. mi nis tro da Ma ri nha, en tre mu i tas re fle xões que ex pen -
deu con tra o adi a men to, lem brou que era ne ces sá rio di zer-se que a Câ ma ra
dos de pu ta dos ja ma is con sen ti rá que não se re pe lia da ma ne i ra mais ge ral e 
a mais jus ta qual quer in va são; que ela tam bém não há de con sen tir que o
du que de Bra gan ça ve nha apor tar ao Bra sil, seja qual for a ma ne i ra, para
con cor rer para a des tru i ção da gran de obra do dia 7 de abril; que se pas sas -
se o adi a men to dir-se-ia que a Câ ma ra não que ria to car nes te ne gó cio por
medo; e que des te modo se iria dar ar mas aos ini mi gos da na ção; que a ra -
zão por que o ilus tre de pu ta do au tor do re que ri men to de adi a men to vo ta va
por ele, era por que re ce a va o mau efe i to da dis cus são do pro je to: mas que
ti nha a lem brar-lhe a dis cus são so bre o adi a men to ti nha já pro du zi do esse
mes mo re sul ta do, e tra ria um pe ri go de mu i to ma i or trans cen dên cia que
não ha via tra zer a do pro je to.

O sr. Ara ú jo Lima pou co fa lou nes ta ma té ria. E dis se que vo ta -
va con tra o adi a men to por que era isso o que sua cons ciên cia lhe di ta va, e
que era pre ci so ter sem pre em vis ta os in te res ses na ci o na is (apo i a dos).

O sr. Limpo de Abreu como presidente da deputação pediu a
palavra, e sendo-lhe concedida, disse que a deputação havia sido recebida
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com as formalidades do estilo, e que apresentando a resposta à fala do
trono, lhe fora respondido: - que a Regência em nome do Imperador o sr. D. 
Pedro II, louva muito os patrióticos sentimentos da Câmara dos srs.
deputados.

O sr. pre si den te dis se que esta res pos ta era re ce bi da com mu i to
es pe ci al agra do.

Con ti nu ou a dis cus são do adi a men to.
O sr. Ho lan da Ca val can ti vo tou con tra o adi a men to, di zen do

que as sim o fa zia por que es ta va de li be ra do em con vir que esta ques tão
deve ser tra ta da quan to an tes.

O sr. Pa u la Ara ú jo tam bém vo tou con tra o adi a men to.
Jul ga da a ma té ria do adi a men to su fi ci en te men te dis cu ti da, foi

pos ta à vo ta ção e não pas sou, sen do mui di mi nu to o nú me ro dos srs. de pu -
ta dos que na oca sião da vo ta ção apro va ram o adi a men to.

Con ti nu ou por con se guin te a pri me i ra dis cus são do pro je to.
O sr. Gon çal ves Mar tins dis cor ren do so bre a dou tri na do pro -

je to, du vi dou mu i to se a Câ ma ra po dia apro var, por que se gun do a sua opi -
nião ha via jus ti ça e in jus ti ça na ma té ria; pois não sa bia se a Câ ma ra dos De -
pu ta dos po dia dar nes te caso uma sen ten ça atri bu i ção que per ten cia ao Po -
der Ju di ciá rio; e que en fim era ini mi go de que se usur pas sem as atri bu i ções
de cada po der po lí ti co.

O sr. Antô nio Fer re i ra Fran ça de cla rou-se con tra o pro je to, di zen -
do que era de voto do pri me i ro sr. de pu ta do que ti nha fa la do, nes ta ma té -
ria, e isto por que o não acha va ne ces sá rio.

O ilus tre ora dor, no meio das re fle xões que ex pen deu, dis se: -
sr. pre si den te, o fato é que D. Pe dro I foi au tor da in de pen dên cia e da li ber da -
de do Bra sil. Su po nha mos que este ho mem tem ne ces si da de de vir para o Bra -
sil sem hos ti li zar, eu por cer to hei de lhe abrir a por ta.

Con ti nu ou a fa lar na ques tão, di zen do que esta lei de que se
tra ta va era uma lei de medo, mas que o Bra sil não ti nha medo de D. Pe dro
(apo i a dos) que en fim D. Pe dro não que ria a res ta u ra ção nem ti rar o tro no a
seu fi lho.

O sr. Ma ri a no de Albu quer que dis se que não sa bia onde es ta va 
a in jus ti ça do pro je to, como se ha via dito, e os in con ve ni en tes em se pro i bir
a en tra da do Bra sil a um ho mem que nos po de ria ca u sar mu i to mal; que
não po dia ou vir di zer que D. Pe dro ti nha sido o au tor da in de pen dên cia do
Bra sil e de sua li ber da de; que os au to res da in de pen dên cia foram os bra -
silei ros. (Mu i tos apo i a dos.)

924 Pa u lo Bo na vi des e Ro ber to Ama ral



Os srs. Fi gue i ra de Melo e Antô nio Jo a quim de Melo fa la ram a
fa vor do pro je to.

Che ga da a hora fi cou a dis cus são adi a da, e o sr. pre si den te deu
para a or dem da dia da ma nhã a mes ma de hoje, e le van tou-se a ses são pe las
duas ho ras da tar de.

SESSÃO EM 17 DE MAIO
PRESIDÊNCIA DO SR. BENTO DE OLIVEIRA BRAGA

Aber ta a ses são de po is das 10 ho ras é lida e apro va da a ata da
an te ce den te, e o sr. 1º se cre tá rio deu con ta do ex pe di en te len do di fe ren tes
ofí ci os do sr. mi nis tro da Fa zen da so bre ou tros dos pre si den tes do Rio
Gran de, Mi nas Ge ra is e Ba hia, que são re me ti dos à Co mis são do Orça men to.

Faz-se men ção de uma fe li ci ta ção da Câ ma ra Mu ni ci pal des ta ci -
da de e de ou tras câ ma ras mu ni ci pa is, pela re u nião des ta au gus ta Câ ma ra,
que fo ram re ce bi das com es pe ci al agra do.

ORDEM DO DIA

Con ti nua ção da pri me i ra dis cus são do pro je to so bre o im pe di men to
 ao in gres so do ex-Imperador

O sr. E. Fer re i ra da Ve i ga dis se que ti nha pe di do a pa la vra on -
tem para res pon der aos ar gu men tos, que se ti nha apre sen ta do em de sa bo no 
do pro je to; de se ja va que os prin cí pi os da jus ti ça fos sem ad mi ti dos, e a or -
dem con ser va da, mas ela não pode ser con ser va da, quan do se afas tar des -
ses prin cí pi os; é pre ci so pois que em to das as co i sas, es pe ci al men te nos ne gó -
ci os po lí ti cos, haja um prin cí pio, e ele men to de ação. Ver da de é que ape nas
as idéi as da re tro gra da ção apa re ce rão no Bra sil, os ho mens os mais sen sa tos
se ind gna rão con tra elas; mas isto só não é bas tan te, nem se pre e nchem os
fins que se de vem ter em vis ta. É por ser mo de ra do e ini mi go de ex ces sos,
que ele de pu ta do, vota pelo pro je to por achá-lo van ta jo so, por que há de in -
ves tir o go ver no da for ça ne ces sá ria para im pe dir o in gres so de D. Pe dro no
Bra sil; e es pe ra por con se guin te, que uma lei seja o ele men to que dê essa
mes ma for ça ao go ver no.

O ilus tre ora dor con ti nu an do a fa lar lar ga men te so bre a ques tão,
e a res pon der aos ar gu men tos que se ex pen de ram con tra o pro je to, dis se
mais que não fa ria a ás pe ra cen su ra de D. Pe dro, mas que não po dia de i xar
de de cla rar que ele é de um ca rá ter mui va ci lan te, e que os con se lhe i ros que 
o cer cam o fa zem acre di tar que ele é de se ja do no Bra sil. Até mes mo  no seio 
da le gis la tu ra bra si le i ra exis te um par ti do a seu fa vor; e é por tan to ne ces -
sá rio que pas se um ato le gis la ti vo em que mui ex pres sa men te se de cla re que
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não se quer no Bra sil D. Pe dro (apo i a do); ele co nhe ce rá en tão que essa le gis la -
tu ra o re je i ta de si, e é a ex pres são mais for te da na ção bra si le i ra. (Apo i a dos.)

O ilus tre de pu ta do trou xe em apo io dos seus ar gu men tos o
exem plo da Fran ça, que ba niu a fa mí lia de Car los X, e de Na po leão, acres -
cen tan do que cum pria à Câ ma ra ma ni fes ta por um ato ex pres so, que nada
quer com D. Pe dro (apo i a dos); que ela mes ma se im põe ao seu in gres so no
Bra sil; o que sem dú vi da irá pro du zir um gran de ser vi ço à paz pú bli ca.

Aqui mos trou as van ta gens que se irão se guir com a ado ção do
pro je to, e res pon den do ao ar gu men to do sr. de pu ta do que ha via dito que
com este pro je to se ia dar uma sen ten ça, de cla rou que D. Pe dro não per -
ten ce já à co mu nhão ci vil bra si le i ra (apo i a do); que D. Pe dro é um es tran ge i -
ro (apo i a do). Um ho mem alhe io à na ção bra si le i ra e que o pro je to em ques -
tão não bane, só im pe de o seu in gres so no país onde a sua pre sen ça se ria
pe ri go sa; e res pon den do ao ar gu men to de que a na ção bra si le i ra de via a
D. Pe dro a sua Cons ti tu i ção e in de pen dên cia, dis se que os bra si le i ros de -
vi am a in de pen dên cia a si mes mos; que D. Pe dro ti nha sido mais por tu -
guês que bra si le i ro, e que em Por tu gal não ti nha acha do aque las sim pa ti as 
que jul ga va en con trar, e é ago ra que ele se lem bra que é fi lho ado ti vo do
Bra sil.

O ilus tre ora dor de po is de ter fe i to mu i tas ou tras re fle xões, con -
clui di zen do que vo ta va pelo pro je to por que era jus to, ne ces sá rio, opor tu no
e re cla ma do pela na ção bra si le i ra. (Apo i a dos.)

 * 

Con ti nu ou a dis cus são do pro je to.
O sr. Gon çal ves Mar tins de cla rou que pou co po dia di zer so bre

esta ma té ria de po is de ter ou vi do o ilus tre ora dor que o pre ce de ra; po rém
como se não ha via dado uma res pos ta a uma di fi cul da de sua, ele de se ja va
dar to dos os es cla re ci men tos ne ces sá ri os per su a di do, como ele está, de que
o pro je to é inú til e des ne ces sá rio.

O ilus tre de pu ta do dis cor ren do so bre a ma té ria, e com ba ten do a
dou tri na do pro je to, dis se, en tre mu i tas co i sas, que não se es que ces se a
Câ ma ra das fór mu las pre ci o sas que em tudo deve se guir; que es ta va tam bém 
con ven ci do de que D. Pe dro era um es tran ge i ro; mas quem ha via de apli car 
a lei ao fato que ha via de ser o Po der Ju di ciá rio; se ele fora juiz, di ria que
D. Pe dro era um es tran ge i ro, e nes te caso não era pre ci so di zer se ao mi nis -
té rio qual era a sua obri ga ção quan do o Bra sil fos se agre di do: o mi nis té rio
tem man da do sair da qui es tran ge i ros, e não tem pre ci sa do de lei para o fa zer:
faça por tan to o mes mo a res pe i to de D. Pe dro, e não o con sin ta den tro do
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Bra sil. Esta é a mar cha que deve se guir o go ver no, e a lei tor na-se por
con se guin te inú til.

De po is de ter ex pe di do mais al gu mas ra zões em apo io da sua
opi nião, con clu iu di zen do que vo ta va para que se fi zes se uma lei ge ral
so bre tal ob je to, e que nun ca vo ta ria por uma lei ex cep ci o ná ria.

O sr. Alves Ma cha do vo tan do a fa vor do pro je to dis se que a
na ção bra si le i ra, e com par ti cu la ri da de a sua pro vín cia, não quer a D. Pe dro 
no Bra sil nem como re gen te, nem como ci da dão bra si le i ro, por que já o não
era; nem como es tran ge i ro.

O sr. Luís Ca val can ti fa lan do na ma té ria vo tou con tra o pro je to
por ser a Câ ma ra dos De pu ta dos au to ri da de in com pe ten te para jul gar do 
ba ni men to de D. Pe dro; isso só po de ria per ten cer ao Se na do; ele de pu ta do
não que ria ex ces sos, pois que re co nhe cia que a Câ ma ra só ti nha di re i to de
jul gar os mi nis tros de Esta do; en fim não que ria que a Câ ma ra ul tra pas sas se 
os seus po de res, para que os ou tros os não ul tra pas sas sem tam bém. O ilus tre
de pu ta do pro du zia ou tros ar gu men tos con tra o pro je to.

O sr. José Pe dro de Car va lho dis se que à vis ta das ra zões que ti -
nham ex pe di do os srs. de pu ta dos que ha vi am sus ten ta do o pro je to, ele não
ti nha in ten ção de fa lar; mas que ti nha pe di do a pa la vra para res pon der um
ar gu men to em que se não ti nha to ca do: hou ve quem dis ses se que se uma
lei ge ral para, no caso em que o Impe ra dor do Bra sil ab di cas se, ele não po -
de ria mais per ma ne cer no Impé rio, se as cir cuns tân ci as as sim o exi gis sem
etc., a isto pois res pon dia que esta lei não vi ria a ser vir para D. Pe dro, por -
que a lei não tem efe i to re tro a ti vo, e as sim a me di da não tra ria van ta gem al -
gu ma, e ele ja ma is vo ta ria por me di da que nes te caso não fos se a res pe i to
de D. Pe dro; e con clu ía de po is de ha ver pro du zi do mais al gu mas ra zões vo -
tan do pelo pro je to.

Os srs. Hen ri ques de Re sen de, Beh ring e o mi nis tro da Ma ri nha,
vo ta ri am a fa vor do pro je to. O sr. Ernes to Fran ça vo tou con tra, e o sr. Cas tro
e Sil va em apo io do pro je to, e em res pos ta a to dos os srs. que ti nham fa la do
con tra ele, apre sen tou e leu vá ri os frag men tos da cor res pon dên cia que teve
D. Pe dro com o seu pai D. João VI, e das atas do Con se lho de Esta do: por
onde pre ten deu pro var que a con du ta do ex-Impe ra dor não me re cia lou vor
al gum, e que mu i tos bra si le i ros dis tin tos já em ou tras épo cas ti nham ten ta do a 
in de pen dên cia da sua pá tria; que era obra da na ção, por que, se ela não
qui ses se ter sido in de pen den te, não era D. Pe dro que po de ria obri gá-la a
sê-lo; que, en fim, a na ção que que ria ser li vre o era, as sim como a que pre -
ten des se ser es cra va não ha via for ças que a li ber tas se.

O ilus tre ora dor con clu iu o seu dis cur so vo tan do para que o
pro je to pas sas se à se gun da dis cus são.
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Ten do dado a hora mu i tos srs. de pu ta dos pe di am vo tos; e a
ma té ria jul gou-se su fi ci en te men te dis cu ti da.

O sr. Pa u la Ara ú jo pe diu que a vo ta ção fos se no mi nal.
O sr. Ho lan da Ca val can ti re que reu que se es cre ves se na ata os

no mes dos de pu ta dos que vo tas sem con tra.
Con sul ta da a Câ ma ra so bre a vo ta ção, isto é, se ha via de ser no -

mi nal, re sol veu que o fos se.

Foi pro pos ta igual men te se aca so a vo ta ção de ve ria se guir o
mes mo mé to do que se se guiu na pas sa da le gis la tu ra, na oca sião da úl ti ma
vo ta ção no mi nal, de ci diu-se que sim.

Pro pos to à vo ta ção se o pro je to de via pas sar à se gun da dis cus são, 
ven ceu-se que sim, por 69 vo tos con tra 17.

Fez-se a le i tu ra dos no mes dos srs. de pu ta dos que vo ta ram pró 
e con tra o pro je to.

Srs. de pu ta dos que vo ta ram a fa vor:

Vas con ce los, Re sen de, Beh ring, Ara ú jo Vi a na, Mon te, Clí ma co, 
Melo, Pa ra nhos, Eva ris to, Se a ra, Les sa, Sou sa Mar tins, Ro dri gues Tor res
To le do, Mou ra, Ca ra ne i ro, Leão, Ro dri gues Bar bo sa, Lima e Sil va, Men des
dos San tos, Alce bía des, Ser que i ra Le i te, Cor re ia Pa che co, Alves Ma cha do,
Fer re i ra de Melo, Qu a dros Ara nha, Fer nan des de Bar ros, Fer nan des da Sil -
ve i ra, Ba tis ta Ca e ta no, San ta Bar ba ra, Pin to Pe i xo to, Pa u la Ara ú jo, Be li sá rio, 
Dias de To le do, Pon tes, Cu nha e Van con ce los, Idel fon so, Bar bo sa Cor de i ro,
Pin to de Men don ça, Vi tal, Cos ta Ma cha do, Go mes da Fon se ca, Ibi a pi na, Te -
i xe i ra Pe i xo to, Fi gue i ra de Melo, Ma ci el Mon te i ro, Cos ta Mi ran da, Ro dri -
gues de Albu quer que Ca val can ti, Sou to, Gu er ra, Bar re to, Car va lho, Cos ta,
Ma ce do, Albu quer que e Melo, Fer re i ra de Cas tro, Lim po de Abreu, Cus tó -
dio Dias, Albu quer que Ma ra nhão e For tu na.

Srs. de pu ta dos que vo ta ram con tra:

Arce bis po da Ba hia, Gon çal ves Mar tins, Fon tes, José de Melo,
Fer re i ra Fran ça, Au gus to da Sil va, Ernes to Fran ça, Ama ral, Car né lio, Vis -
con de de Go i a na, Luís Ca val can ti, Ho lan da Ca val can ti, Fran cis co do Rego,
Se bas tião do Rego, Gal vão, Alme i da e Albu quer que e Ara ú jo Lima.

O sr. pre si den te deu para a or dem do dia 21 a 2ª dis cus são do
pro je to que hoje se dis cu tiu, e a mes ma ma té ria que an te ce den te men te se
ti nha dado.

Le van tou-se a ses são de po is das 2 ho ras da tar de.
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SESSÃO EM 21 DE MAIO
PRESIDÊNCIA DO SR. BENTO DE OLIVEIRA BRAGA

ORDEM DO DIA

Se gun da dis cus são do pro je to so bre o im pe di men to à vol ta do
ex-Imperador.

Leu-se uma emen da dos srs. Sou sa Mar tins, e Cas tro e Sil va,
para que de po is da pa la vra D. Pe dro, ex-Imperador do Bra sil se acres cen te:
tem per di do o di re i to de ci da dão bra si le i ro.

Esta emen da sen do apo i a da en trou em dis cus são. O sr. Re sen de
dis se que a emen da não po dia pas sar; que a Cons ti tu i ção diz mui ex pres sa -
men te que todo o bra si le i ro que ace i tar em pre go e con de co ra ções em re i no
es tran ge i ro tem per di do os di re i tos de ci da dão bra si le i ro; que as sim o
ex-Impe ra dor tem per di do es ses di re i tos, por que a Cons ti tu i ção é bem
ex pres sa a tal res pe i to, e que a emen da em ques tão não po dia ser vir se não
de me ter em ba ru lho o pro je to.

O sr. Sou sa Mar tins sus ten tou a sua emen da ex pon do que era
bom que hou ves se uma de cla ra ção da Câ ma ra a tal res pe i to.

O sr. Bar bosa Cor de i ro man dou à mesa uma ou tra emen da em
uns pou cos de ar ti gos, que sen do apo i a da entrou em dis cus são.

O sr. Cli ma co tam bém man dou ou tra emen da.
O sr. Antô nio Fer re i ra Fran ça tam bém re me teu à mesa uma

emen da para que os pa péis acer ca da res ta u ra ção do ex-Impe ra dor se jam
re me ti dos ao pro cu ra dor da Co roa e so be ra nia na ci o nal, para que ele faça a
acu sa ção; que os acu sa dos ci ta dos para se de fen de ram; e que esta ca u sa cor ra
no ju í zo com pe ten te; sen do igual men te apo i a da en trou em dis cus são.

Esta emen da foi com ba ti da pelo sr. mi nis tro da Ma ri nha e Sousa
de Oli ve i ra.

De po is de jul ga da a ma té ria su fi ci en te men te dis cu ti da, foi o
pro je to pos to à vo ta ção e apro vou–se para pas sar à ter ce i ra dis cus são.

To das as emen das ao pro je to fo ram ofe re ci das à vo ta ção, e não
pas sa ram.

Jul gou–se por tan to fin da a segunda dis cus são do pro je to.
O sr. Cus tó dio Dias pe dia a ur gên cia, para que se tra tas se já da

ter ce i ra dis cus são.
A ur gên ci as foi apo i a da e en trou em dis cus são. Jul ga da dis cu ti da

foi pos ta à vo ta ção, e não pas sou.

 Textos  Po lí ti cos da His tó ria do Brasil 929



Se guiu–se a 2ª par te da or dem do dia, que foi a re so lu ção vin da
do Se na do so bre o con ce der–se ar ras a ex–Impe ra triz e cem con tos de réis
anu a is.

O sr. Re sen de dis se que esta ma té ria era de mu i ta pon de ra ção, e
que de via ser tra ta da por uma lei para so frer se gun da e ter ce i ra dis cus são.

O ilus tre de pu ta do man dou à mesa uma emen da para que se
diga. – A Assem bléia Ge ral le gis la ti va etc. de cre ta:

Foi apo i a da a emen da, e en trou em dis cus são.
O sr. Fer re i ra da Ve i ga dis se que vo ta va con tra a emen da por que 

a ma té ria era sim ples, e por que ten ci o na va vo tar con tra a re so lu ção; e
con clu iu pe din do que se dis cu tis se a re so lu ção vin da do Se na do.

O sr. Re sen de sus ten tou a sua emen da. O sr. Cos ta Fer re i ra pro pôs
o adi a men to, de cla ran do que o Se na do com esta re so lu ção te nha ar ro ga do a 
si uma ini ci a ti va que não lhe per ten cia, qual era a ini ci a ti va so bre tri bu tos, e 
foi de opi nião con trá ria à re so lu ção.

O sr. Fer re i ra da Ve i ga vo tou con tra o adi a men to, e con tra a
re so lu ção.

Sen do jul ga do su fi ci en te men te dis cu ti do o adi a men to foi pos to
a vo tos e não pas sou.

Con ti nu ou a dis cus são da re so lu ção, e ten do fa la do con tra ela os
srs. Fi gue i ra de Melo e Fer re i ra da Ve i ga, jul gou dis cu ti da, e pos ta à vo ta -
ção não se apro vou.

Extra í do de Ana is do Par la men to Bra si le i ro. Câ ma ra dos Srs De pu ta dos. Pri me i ro Ano da Ter ce i ra
Le gis la tu ra. Ses são de 1834. Tomo Pri me i ro.
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87
ATO ADICIONAL À CONSTITUIÇÃO DO IMPÉRIO

87.1 –APRESENTAÇÃO DO ATO ADICIONAL À
REGÊNCIA PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS PARA SUA

PROMULGAÇÃO (9 AGOSTO 1834)

Se nhor, a Câ ma ra dos srs. de pu ta dos, ten do ul ti ma do as re for mas da
Cons ti tu i ção e do Impé rio, nos en via em so le ne de pu ta ção para
ter mos a hon ra de apre sen tar a V. M. Impe ri al o fru to de suas me -

di ta ções e tra ba lhos. Este be ne fí cio re cla ma do há mu i to tem po pelo pro gres -
si vo in cre men to da ci vi li za ção e das lu zes, e pe las cres cen tes ne ces si da des
das pro vín ci as, este be ne fí cio que o Bra sil, a des pe i to dos es tí mu los de um
pa tri o tis mo ar den te, aguar dou, res pe i to so da ação or di ná ria da lei, é o
mo nu men to novo nos fa us tos da sua his tó ria po lí ti ca, que hoje de po si ta
che io de con fi an ça nas au gus tas mãos de V. M. Impe ri al. Inves ti da pelo
su frá gio li vre dos ele i to res da pri va ti va au to ri da de de con clu ir a obra da
re for ma, a Câ ma ra dos De pu ta dos, côns cia de toda a ex ten são de seus
de ve res, de toda a res pon sa bi li da de que con tra í ra para com a na ção, não
po dia ser nem mais fiel à Lei de 12 de ou tu bro de 1832, que tra ça ra o cír cu lo 
do seu po der cons ti tu in te, nem mais so lí ci ta em con fe rir às pro vín ci as to dos 
os re cur sos ne ces sá ri os à sua exis tên cia. A ca pa ci da de na ci o nal, que deve
exal tar mais que tudo o jus to pre ço do pa tri o tis mo, pre va le ce aí aci ma de
mes qui nhas con si de ra ções lo ca is; os ob je tos pro vin ci a is acham-se ca u te lo sa -
men te des cri tos, e ex tre ma dos para se evi ta rem, des tar te, os con fli tos e as lu tas 
in ter mi ná ve is, que tão fa ta is po dem ser aos in te res ses dos po vos, com pro -
me ten do a sua paz e se gu ran ça; a uni da de e ener gia de ação, sem as qua is o 
cor po so ci al en lan gue ce e de fi nha, são con ser va dos no go ver no ge ral para
po der pre en cher com van ta gens do Esta do as va ri a das e di fí ce is obri ga ções
a seu car go; o prin cí pio fe de ral, am pla men te de sen vol vi do, re ce be ape nas
na sua apli ca ção aque las mo di fi ca ções que são fi lhas do es tu do e da ex pe -
riên cia das na ções mais cul tas; res pe i ta-se, en fim, re li gi o sa men te a for ma de 



go ver no que a na ção ado tou e que tem con tri bu í do nas ma i o res cri ses para
sal vá-la do em ba te das pa i xões e dos par ti dos, e as prer ro ga ti vas da Co roa
Impe ri al ad qui rem novo es plen dor e re al ce. Se nhor, esta obra ver da de i ra -
men te da na ção, or ga ni za da pe los re pre sen tan tes a quem ela de le gou esta
mis são im por tan te, ofe re ce a es tru tu ra de um go ver no que pa re ce ter sido
até ago ra na Eu ro pa o so nho de al guns po lí ti cos, mas que vai ser uma re a li -
da de na Amé ri ca, uma mo nar quia sus ten ta da por ins ti tu i ções po pu la res.

São es tes tam bém os ele men tos mais só li dos da con ser va ção das 
mo nar qui as. Re le va, pois, se nhor, que V.M. Impe ri al se dig ne de man dar
pro mul gar esta lei de re for ma, pe nhor da união das pro vín ci as, ob je to dos
vo tos e es pe ran ças da na ção a que pre si de, para que a sua exe cu ção faça
sen tir quan to an tes to dos os me lho ra men tos, e a par de les a pros pe ri da de
ge ral que pro me te e as se gu ra. Este ato, se nhor, em que as idéi as de um de ver
sa gra do se en tre la çam com os de se jos, com as in cli na ções do prín ci pe cons ti -
tu ci o nal, que sob os mais fe li zes aus pí ci os su biu ao tro no des te vas to Impé rio
no me mo rá vel 7 de abril, eri gi rá ao nome au gus to de V. M. Impe ri al um
pa drão de eter na gló ria, pro pí cio aos bra si le i ros que ado ram e à li ber da de de 
to das as na ções. 

Antô nio Pa u li no Lim po de Abreu.

Extra í do de Anais da Câ ma ra dos De pu ta dos. Tomo I, Rio de Ja ne i ro, Tipo grafia de H. J. Pin to,
1879. Pág. 217.
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87.2 – RESPOSTA DA REGÊNCIA À 
CÂMARA DOS DEPUTADOS (23 AGOSTO 1834)

A re gên cia, em nome do Impe ra dor o sr. D. Pe dro II, per su a di da
de que as re for mas da Cons ti tu i ção con clu í das pela Câ ma ra dos
srs. de pu ta dos, com pe ten te men te au to ri za da, vão pre en cher a

ex pec ta ção da gran de fa mí lia bra si le i ra, lou va mu i to o de ci di do zelo, pa tri o tis -
mo e sa be do ria com que a mes ma câ ma ra se hou ve em uma tão im por tan te
quan to me lin dro sa mis são, e par ti lhan do os sen ti men tos de tão dig nos
re pre sen tan tes pas sa a man dar pro mul gar esta lei, da qual, sem dú vi da,
pen de a união, a fe li ci da de e o fu tu ro en gran de ci men to do Impé rio.  

Fran cis co de Lima e Sil va – João Bráu lio Mu niz

Extra í do de Ana is da Câ ma ra dos De pu ta dos. Tomo I, Rio de Ja ne i ro, Ti po graf ia de H. J. Pin to,
1879. Págs. 255-256.
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87.3 – RECONHECIMENTO PELO SENADO DA
CONSTITUCIONALIDADE DO ATO ADICIONAL – 

OFÍCIO À CÂMARA DOS DEPUTADOS (23 AGOSTO 1834)

Ilmo e Exmo sr. – Sen do pre sen te ao Se na do o ofí cio de V. Exª, de 20 do
cor ren te, a có pia do au tó gra fo da lei so bre as mu dan ças e adi ções que
pre va le ce ram para as re for mas da Cons ti tu i ção, o que a re gên cia, em

nome do im pe ra dor, tem man da do so le ne men te pro mul gar; re sol veu que
se res pon des se à Câ ma ra dos srs. de pu ta dos que o Se na do re ce beu a re fe ri da
có pia e que re co nhe ce aque la lei como par te da Cons ti tu i ção do Esta do.
Deus guar de a V. Exª Paço do Se na do, 23 de agos to de 1834. 

 Luís Jo a quim Du que-Estrada – Fur ta do de Men don ça

Extra í do de Anais da Câ ma ra dos De pu ta dos. Tomo I, Rio de Ja ne i ro, Ti po graf ia de H. J. Pin to,
1879. Págs. 259.



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88
ATRIBUIÇÕES DOS PRESIDENTES DAS 
PROVÍNCIAS – LEI (3 OUTUBRO 1834)

Art. 1º O pre si den te da pro vín cia é a pri me i ra au to ri da de dela. To -
dos os que nela se acha rem lhe se rão su bor di na dos, seja qual for 
a sua clas se ou gra du a ção. A au to ri dade, po rém, do pre si den te

da pro vín cia em que es ti ver a cor te não com pre en de rá a mes ma cor te, nem
o seu mu ni cí pio.

Art. 2º Terá o tra ta men to de ex ce lên cia e as hon ras mi li ta res
que se fa zi am aos ex tin tos go ver nado res e ca pi tães-generais.

Art. 3º Os pre si den tes das pro vín ci as do Rio de Ja ne i ro, Ba hia,
Per nam bu co, Ma ra nhão, Pará, Minas Ge ra is, São Pa u lo e Rio Gran de do
Sul te rão o or de na do de 4:000$000; os das ou tras pro vín ci as te rão o de
3:200$000.

Art. 4º Re ce be rão, além dis so, os que mo ra rem fora das pro vín ci as
para onde fo rem no me a dos, uma aju da de cus to para a vi a gem, que lhes
será ar bi tra da pelo go ver no, cal cu la da se gun do as dis tân ci as e des pe sas
pro vá ve is.

Art. 5º Ao pre si den te, além das atri bu i ções mar ca das na lei das
re for mas cons ti tu ci o na is e nas de ma is leis em vi gor, com pe te:

1º exe cu tar e fa zer exe cu tar as leis;
2º exi gir dos em pre ga dos as in for ma ções e par ti ci pa ções que jul gar

con ve ni en tes para a boa exe cu ção das leis;
3º ins pe ci o nar to das as re par ti ções para co nhe cer o es ta do de las,

e dar as pro vi dên ci as ne ces sá ri as para que es te jam e se con ser vem se gun do
as leis;

4º dis por da for ça a bem da se gu ran ça e tran qüi li da de da pro -
vín cia. So men te, po rém, nos ca sos ex tra or di ná rios e in dis pen sá ve is fará
re mo ver as guar das na ci o na is para fora de seus mu ni cí pi os; nem con sen ti rá 
que os exer cí ci os, mos tras ou pa ra das se fa çam fora das pa ró qui as res pec ti vas,



ex ce to se fo rem con tí guas ou tão pró xi mas umas às ou tras, que pou co in cô -
mo do ca u se a re u nião dos guar das de las;

5º exer cer so bre as te sou ra ri as pro vin ci a is as atri bu i ções con fe ri das
pela lei de 4 de ou tu bro de 1831, que or ga ni zou o Te sou ro Na ci o nal;

6º pro ver os em pre gos que a lei lhe in cum be e pro vi so ri a men te
aque les cuja no me a ção per ten ça ao im pe ra dor;

7º co me ter a em pre ga dos ge ra is ne gó ci os pro vin ci a is e vice-ver sa;
8º sus pen der a qual quer em pre ga do por abu so, omis são ou erro

co me ti do em seu ofí cio, pro mo ven do ime di a ta men te a res pon sa bi li da de do
mes mo , ob ser van do-se a res pe i to dos ma gis tra dos o que se acha dis pos to
no art. 17 da lei de 14 de ju nho de 1831, que mar cou as atri bu i ções da re gên cia;

9º cum prir e man dar cum prir to das as or dens e de cre tos do
go ver no so bre qual quer ob je to da ad mi nis tra ção da pro vín cia, para o que
lhe se rão di re ta men te re me ti dos;

10º re ce ber ju ra men to e dar pos se aos em pre ga dos, cujo exer cí cio 
se es ten der a toda a pro vín cia ou a uma só co mar ca. Se fo rem cor po ra ções,
o ju ra men to e pos se será dado aos pre si den tes de las;

11º de ci dir tem po ra ri a men te os con fli tos de ju ris di ção que se
sus ci ta rem en tre as au to ri da des da pro vín cia;

12º par ti ci par ao go ver no os em ba ra ços que en con tra na exe cu ção
das leis e to dos os acon te ci men tos no tá ve is que ti ve rem lu gar na pro vín cia
ou suas ime di a ções, ajun tan do-lhes as re fle xões so bre a ori gem, cir cuns tân ci as
e re sul ta dos dos mes mos;

13º in for mar com bre vi da de os re que ri men tos ou re pre sen ta ções
que por seu in ter mé dio se fi ze rem ao go ver no. Bem as sim as pro mo ções
mi li ta res, as qua is lhe de vem ser apre sen ta das para dar so bre elas seu pa re cer,
sem o que não lhe po de rão ser con fir ma das;

14º con ce der li cen ça aos em pre ga dos pú bli cos, não ex ce den do
esta o pra zo de três me ses, e ha ven do para isso jus to mo ti vo;

Art. 6º A Assem bléia Le gis la ti va pro vin ci al no me a rá seis con ci -
da dãos para ser vi rem de vice-pre si den tes, e um no im pe di men to do ou tro. A 
lis ta de les será le va da ao im pe ra dor por in ter mé dio do pre si den te da pro vín cia
e com in for ma ção des te, a fim de ser de ter mi na da a or dem nu mé ri ca da
subs ti tu i ção; en tre tan to, ser vi rá de vice-pre si den te o que es ti ver em pri me i ro
lu gar na lis ta ou na fal ta des te os ime di a tos. Tan to a lis ta dos ele i tos pela
Assem bléia Le gis la ti va pro vin ci al como a en vi a da pelo go ver no será re me ti da
por có pia à Câ ma ra Mu ni ci pal da ca pi tal, para esta cha mar a quem com pe tir
na fal ta do pre si den te. E quan do o pri me i ro no me a do se achar mu i to dis tan te 
da ca pi tal, será cha ma do para subs ti tu ir aque le que se se guir na or dem da
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no me a ção, e que mais pron to es ti ver, o qual so men te ser vi rá en quan to se não 
apre sen tar ou tro que o pre ce da na or dem nu mé ri ca da lis ta, e as sim su ces si -
va men te até o pri me i ro dela.

Art. 7º A Assem bléia Le gis la ti va Pro vin ci al re no va rá esta ele i ção
cada dois anos, po den do re e le ger os mes mos.

Art. 8º Enquan to a Assem bléia Le gis la ti va não fi zer esta ele i ção,
ser vi rá de vice-pre si den te o mem bro mais vo ta do da mes ma as sem bléia,
se guin do-se na sua subs ti tu i ção o nome que se acha dis pos to no fim do art. 6º.

Art. 9º O vi ce-presidente, du ran te a sua ser ven tia, terá o mes mo
tra ta men to e vencerá por in te i ro o or de na do que com pe tir ao pre si den te,
quan do por qual quer im pe di men to o mesmo pre si den te es ti ver pri va do de o 
re ce ber, na con for mi da de da lei; terá, po rém, a me ta de so men te, se o pre si -
den te, ain da que im pe di do, ti ver di re i to a re ce ber o or de na do.

Art. 10. O pre si den te e vi ce-presidente não po de rão en trar em
exer cí cio sem pri me i ro pres tar ju ra men to de bem ser vir o em pre go nas
mãos do pre si den te da Assem bléia Le gis la ti va Pro vin ci al, es tan do esta re u -
ni da. Não se achan do, po rém, a mes ma Assem bléia em ses são, será o ju ra -
men to pres ta do nas mãos do pre si den te da Câ ma ra Mu ni ci pal da ca pi tal,
re u ni da ela, e fazen do-se ime di a ta men te pú bli ca em toda a pro vín cia a sua
pos se por edi ta is das câ ma ras res pec ti vas.

Art. 11. O pre si den te e vice-pre si den te não po de rão re ce ber
ou tro al gum ven ci men to por qual quer tí tu lo que seja, à ex ce ção do que lhe
com pe tir por apo sen ta do ria, re for ma, ju bi la ção, ten ça ou pen são.

Art. 12. Fica ex tin to o con se lho da pre si dên cia, e as atri bu i ções
que com pe ti am ao pre si den te em con se lho se rão por ele so men te exer ci das.

Art. 13. Fica re vo ga da a lei de 20 de ou tu bro de 1832 e as mais
que es ti ve rem em opo si ção à pre sen te.

Extra í do de TORRES, João Ca mi lo de Oli ve i ra. A de mo cra cia co ro a da. Edi to ra Vo zes. Rio de Ja ne i ro.
1964. 2ª edi ção. Págs. 517-518.
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89
REGÊNCIA FEIJÓ

89.1 – PROCLAMAÇÃO DA CABANAGEM (1835)

Co ra jo sos Pa ra en ses, va len tes de fen so res da pá tria e da li ber da de!
De po is de nove dias de fogo mor tí fe ro com ou tras tan tas no i tes, es ta -
mos, se nho res da for mo sa Be lém, ca pi tal da pro vín cia! Os dois

es tran ge i ros Ma nu el Jor ge Ro dri gues e João Tay lor lá se vão de fu gi da e
duma ma ne i ra ver go nho sa: o pri me i ro à fren te de seus aguer ri dos e bri o sos 
ba ta lhões de vo lun tá ri os, e o se gun do à fren te de sua es qua dra de in tré pi dos
ma ri nhe i ros! Esta ci da de, que ain da há pou co dias era go ver na da por um
pre si den te re bel de, apre sen ta va um qua dro ri so nho e en can ta dor. Gi ra va
o co mér cio, fun ci o na vam to das as re par ti ções pú bli cas, ha via sos se go, paz e
or dem, hoje o que ve mos nós como dor o digo, esta tão bela ci da de, tão
che ia de en can tos está re du zi da a um mon tão de ru í nas! Para to das as
par tes, onde lan ça mos as nos sas vis tas, só ve mos a ima gem da dor e da
tris te za!

“Ama dos pa trí ci os! Se re mos nós os res pon sá ve is pe ran te Deus
por tan tos ma les que hoje pe sam so bre o Pará? Cer ta men te que não. Os dois 
mons tros e fu gi ti vos es tran ge i ros Jor ge e Tay lor se rão os úni cos res pon sá ve is
di an te do ser Su pre mo e pe ran te a his tó ria, pe las gran des des gra ças que
hoje pe sam so bre a ino cen te fa mi lia pa ra en se! Ampa ro e pro te ção para
mi lha res de fa mí li as ino cen tes, que nes te mo men to es tão sob nos sa guar da!
Seja cada um de vós um pai, um pro te tor da ini cên cia des va li da! Pro ce den do
as sim bem te re mos me re ci do da pá tria e das ge ra ções fu tu ras.”

“Meus ama dos pa trí ci os! Eu vos afi an cei que o in fa me e opres sor 
jugo es tran ge i ro ha via de cair por ter ra e que se ría mos os ven ce do res. Re a li -
za ram-se os meus bons de se jos e gra tas es pe ran ças. Vós sois dig nos de
nome pa ra en se! Vós to dos, sol da dos da li ber da de, es ta is co ber to de gló ria
pelo pelo vos so pa tri o tis mo, va lor e cons tân cia! Os nos sos ini mi gos são os
pri me i ros  a con fes sar o vos so va lor e he ro ísn mo! Nos com ba tes de ses pe ra dos



que sus ten ta dos, eu fui o que me nos fiz: po rém sem pre me achei ao vos so
lado e onde ha via pe ri go. Era um de ver de hon ra a cum prir. A nos sa obra
ain da não está con clu í da, ain da res ta mu i to a fa zer. Antes de tudo, peço-vos 
que mo de re is o vos so ar dor guer re i ro, e ama nhã ou de po is te re mos de
acla mar um pre si den te que me re ça a nos sa es ti ma, con fi an ça e res pe i to.
Dig nos che fes de to das as co lu nas, vós to dos sois me re ce do res dos ma i o res
lou va do res e elo gi os pelo vos so va lor, fir me za de ca rá ter e le al da de. Vi vam
os des cen den tes dos Aju ri ca bas e ana ga í bas! Vi vam os pa ra en ses li vres!
Viva o Pará!

Extra í do de Guia do Ter ce i ro Mun do. Edi to ra Ter ce i ro Mun do. Rio de Ja ne i ro, RJ,  1989.
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89.2 – TERMO DE JURAMENTO DE
DIOGO ANTÔNIO FEIJÓ (12 OUTUBRO 1835)

Juro man ter a re li gião Ca tó li ca Apos tó li ca Ro ma na, a in te gri da de e in di -
vi si bi li da de do Impé rio, ob ser var e fa zer ob ser var a cons ti tu i ção po lí ti ca
da na ção bra si le i ra e mais leis do Impé rio, e pro ver ao bem ge ral do

  Esta do en quan to a mim cou ber. Juro fi de li da de ao se nhor D. Pe dro II, e 
de en tre gar o go ver no a quem pela Cons ti tu i ção com pe tir. 

Extra í do de Ana is do Par la men to Bra si le i ro. Câ ma ra dos Srs De pu ta dos. Se gun do Anno da Ter ce i -
ra Le gis la tu ra. Ses são de 1835. Tomo Se gun do. Pág. 373
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89.3 – PROCLAMAÇÃO AO POVO (24 OUTUBRO 1835)

Bra si le i ros, co lo ca do no go ver no pelo voto na ci o nal, é meu de ver
ex por-vos com fran que za os prin cí pi os que di ri gem a atu al ad mi -
nis tra ção, e ma ni fes tar-vos os sen ti men tos de que ela se acha

pos su í da com re la ção à ca u sa pú bli ca. 
A Cons ti tu i ção do Esta do é a lei su pre ma a que tan to os ci da -

dãos, como o mes mo go ver no de vem pres tar cul to e ho me na gem, por ser a 
ex pres são da von ta de ge ral: ela e o adi ci o nal se rão re li gi o sa e mu i to le al -
men te ob ser va dos. O go ver no lon ge de dis pu tar as pro vín ci as, o gozo de
van ta gens que a re for ma lhes ou tor gou, será o pri me i ro em man tê-las, li te -
ral men te, ins tru in do con ve ni en te men te aos pre si den tes, como seus de le ga dos, 
para que o es pí ri to e a mar cha da ad mi nis tra ção se jam fran cos e uni for mes
a este res pe i to em todo o Impé rio. 

A es co lha de em pre ga dos pú bli cos, ami gos de nos sas ins ti tu i ções,
ca rac te ri za dos pela sua pro bi da de e ap ti dão, será um dos prin ci pa is cu i da dos
do go ver no; eles se rão apro ve i ta dos onde quer que se en con trem, qua is quer 
que te nham sido até ago ra as suas opi niões, ou par ti do a que te nham
per ten ci do. Todo o bra si le i ro tem di re i to aos car gos pú bli cos uma vez que
além dos ou tros re qui si tos que a lei pos sa exi gir, seja do ta do de ta len tos e
vir tu des. 

A pri me i ra ne ces si da de de um go ver no é o ca rá ter de es ta bi li da de.
Nem os seus prin cí pi os mu da rão, nem em pre ga do al gum será re mo vi do
por de cla ra ções va gas, ou por in tri gas sem pre per ni ci o sas. A de mis são será
pre ce di da de exa tas in for ma ções e só terá lu gar quan do fa le cer in te i ra men te 
a es pe ran ça de cor re ção.

O ho mem de pro bi da de deve con si de rar-se se gu ro em seu pos to; 
ele en con tra rá no go ver no for te pro te tor con tra a ma le ci dên cia e a ca lú nia. 

A re li gião, base da pros pe ri da de pú bli ca e in di vi du al, ver da de i -
ro apo io das leis, só li da ga ran tia da mo ral, será man ti da e pro fun da men -
te res pe i ta da. O tri bu nal, po rém, da cons ciên cia será im pers cru tá vel ao go ver -



no, e o ho mem re li gi o so po de rá, de ba i xo da pro te ção da Cons ti tu i ção, fa -
zer li vre uso dos prin cí pi os que a sua ra zão lhe di tar. 

A im pu ni da de deve ces sar: a tran qüi li da de pú bli ca deve des can sar 
so bre ba ses mais fir mes e se gu ras. O go ver no será in fa ti gá vel em pro mo ver
a exe cu ção das leis pe na is: cum pre que o ci da dão pa cí fi co, o ho mem ho nes to
não es te ja a dis cri ção do tur bu len to e do per ver so. Todo o ha bi tan te do
Impé rio en con tra rá no go ver no asi lo à opres são: ele é o pro te tor dos seus
di re i tos. 

A ma ri nha e o exér ci to se rão con ve ni en te men te or ga ni za dos. O
go ver no deve ter à sua dis po si ção os me i os ne ces sá ri os para fa zer res pe i tar
as leis e exe cu tar a von ta de na ci o nal. Não será es que ci da a sor te de tan tos
ofi ci a is de sem pre ga dos sem es pe ran ça de aces so. 

A ar re ca da ção das ren das pú bli cas far-se-á com zelo, mas sem
ve xa me, e a mais se ve ra eco no mia nas des pe sas con ven ce rá os bra si le i ros
de que nem pa tro na to nem con si de ra ções pes so a is re gu lam a par ti lha des se
de pó si to de par te de sua for tu na, que so men te será apli ca do às ne ces si da des
do Esta do. 

Nos sas re la ções ex ter nas se rão man ti das e am pli a das, mas o
go ver no está fir me men te re sol vi do a não sa cri fi car em caso al gum a hon ra
na ci o nal. Nun ca será pro vo ca dor, mas sus ten ta rá sem pre dig na men te os
di re i tos de uma na ção bri o sa, cer to que os bra si le i ros sa be rão acu dir às re cla -
ma ções da hon ra e do de ver. 

A agri cul tu ra me re ce rá ao go ver no es pe ci al aten ção. O la vra dor
en tre nós ig no ra ain da os prin cí pi os des ta arte, que tan tos pro gres sos tem
fe i to en tre ou tros po vos, e por meio da qual es pe ra o go ver no que os bra si -
le i ros apren dam a apro ve i tar os te sou ros com que a na tu re za os en ri que ceu,
e que, apa re cen do por toda a par te abun dân cia, não te nham que in ve jar a
povo al gum so bre a ter ra. A abun dân cia se guem de per to a in dús tria, a
sa be do ria, a ri que za, e com elas a pú bli ca pros pe ri da de. 

A pre sen te in tro du ção de co lo nos tor na rá des ne ces sá ria a es cra -
va tu ra. E com a ex tin ção des ta, mu i to lu cra rá a mo ral e a for tu na do ci da dão.
Pers cru tan do cu i da do sa men te to dos os de fe i tos e abu sos que pos sam exis tir
nos di ver sos ra mos da pú bli ca ad mi nis tra ção, o go ver no será so lí ci to em
apli car, ou pro por as pro vi dên ci as e me di das que fo rem acon se lha das por
um es pí ri to cir cuns pec to de re for ma. 

Bra si le i ros: o go ver no, fiel ao seu de ver, pro mo ve rá com as si du i da -
de e des ve lo a pros pe ri da de pú bli ca; e pela exa ta ob ser vân cia da Cons ti tu i ção
e das leis em pe nhar-se-á em tor nar a Mo nar quia Cons ti tu ci o nal cada vez

942 Pa u lo Ba na vi des e Ro ber to de Alme i da



mais dig na do vos so amor e ve ne ra ção. Ela é a ga ran tia mais só li da da paz 
e se gu ran ça, que tão pro pí ci as são aos pro gres sos da in dús tria e da ci vi li za ção, 
e ao de sen vol vi men to dos pro di gi o sos re cur sos do nos so aben ço a do país. 

Bra si le i ros! Os po de res po lí ti cos do Esta do são de le ga ções vos sas:
cum pre res pe i tar a vos sa mes ma obra. Sem ve ne ra ção às leis, sem res pe i to e 
obe diên cia às au to ri da des pú bli cas, não pode sub sis tir a so ci e da de; a fe roz
anar quia, aban do nan do o fra co ao for te, o pe que no ao gran de, o des va li do
ao po de ro so, de vo ra em pou cos dias o povo que sa co de o su a ve peso das
leis e des co nhe ce as au to ri da des. Re u ni-vos, por tan to, em tor no do go ver no 
e co ad ju vai-o nos es for ços que há de em pre gar para con so li dar a vos sa fe li -
ci da de e a gló ria da pá tria. 

Pa lá cio do Rio de Ja ne i ro, em 24 de ou tu bro de mil oi to cen tos e
trin ta e cin co, dé ci mo quar to da Inde pen dên cia e do Impé rio. – Di o go Antônio
Fe i jó, Antô nio P. Pa u li no Lim po de Abreu, Ma nuel Alves Bran co, Ma nuel da
Fon se ca Lima e Sil va, Ma nuel do Nas ci men to Cas tro e Sil va. 

Extra í do de EGAS, Eu gê nio. Di o go Antô nio Fe i jó (Estu do). São Pa u lo, Ti po gra fia Levi, 1912.
Págs. 169-171.
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89.4 – INSTRUÇÕES SOBRE A EXECUÇÃO DO ATO
ADICIONAL – DECRETO DA REGÊNCIA (9 DEZEMBRO 1835)

Dá ins tru ções aos pre si den tes das pro vín -
ci as para a boa exe cu ção das leis de 14 de
ju nho de 1831, que mar ca as atri bu i ções
dos mes mos pre si den tes, e de 12 de agos to 
de 1834, que re for mou al guns ar ti gos da
Cons ti tu i ção do Impé rio.

O Regente, em nome do Imperador, o Senhor Dom Pedro II, há por 
bem aprovar e mandar que se executem as instruções dadas aos
presidentes das províncias que com este baixam, assinadas por

Antônio Paulino Limpo de Abreu, ministro e secretário de Estado dos
Negócios da Justiça, encarregado interinamente dos do Império, que assim
o tenha entendido e expressa os despachos necessários. 

Pa lá cio do Rio de Ja ne i ro, em 9 de de zem bro de 1835; 14º da
Inde pen dên cia e do Impé rio. 

Di o go Antô nio Fe i jó
Antô nio Pa u li no Lim po de Abreu 

§ 1º O art. 1º da lei de 14 de ju nho de 1831, fi xan do os em pre gos
cujo pro vi men to compe te ao Go ver no Ge ral, es ta be le ceu como re gra que o
de to dos os ou tros ali não es pe ci fi ca dos é da pri va ti va atri bu i ção dos pre si -
den tes das pro vín ci as. Esta re gra ad mi te con tu do uma ex ce ção, e é a que
vem mar ca da na úl ti ma par te da que le ar ti go, ex ce ção que não pode de i xar
de en ten der-se com re fe rên cia àque les em pre gos, cujo pro vi men to, por lei
es pe ci al pos te ri or, foi con fe ri do à Re gên cia ou a qual quer ou tra au to ri da de,
caso em que es tão os em pre gos de que tra ta a lei de 4 de ou tu bro de 1831, o
re gu la men to de 20 de se tem bro de 1834 e ou tras dis po si ções le gis la ti vas
pro mul ga das de po is da lei de 14 de ju nho de 1834. 



§ 2º O Ato Adi ci o nal de 12 de agos to de 1834 au to ri za as as sem -
bléi as pro vin ci a is para le gis la rem so bre a cri a ção e su pres são dos em pre gos 
mu ni ci pa is; con vém, por tan to, fi xar a idéia que esta ex pres são de sig na. O
go ver no en ten de por em pre gos mu ni ci pa is aque les que são cri a dos para se
le va rem a efe i to e exe cu ção na prá ti ca as atri bu i ções das câ ma ras mu ni ci pa is. 
Pelo que so men te as leis que fo rem re la ti vas aos em pre gos mu ni ci pa is as sim
de fi ni dos é que de vem, na for ma do art. 13 do Ato Adi ci o nal, ser in sen ta da 
san ção dos pre si den tes. Os em pre gos que na sua al ça da com pre en de rem
ob je tos pro vin ci a is, pos to que de en vol ta com ou tros mu ni ci pa is de vem ser
cri a dos por leis que re ce bam aque la san ção. 

§ 3º O mes mo ato adi ci o nal in ves te as as sem bléi as pro vin ci a is
do po der de le gis lar so bre os ca sos e as for mas por que os res pec ti vos pre si -
den tes po de rão no me ar, sus pen der e de mi tir os em pre ga dos dos pro vin ci a is. 
Ne ces sá rio é fi gu rar duas hi pó te ses: ou exis te já a este res pe i to le gis la ção
pro vin ci al ou não. No pri me i ro caso os pre si den tes de vem por ela di ri gir-se;
no se gun do, as in di ca das no me a ções, sus pen sões e de mis sões de vem ser
fe i tas pelo Go ver no Ge ral, to das as ve zes que os pre si den tes não es ti ve rem
para isso au to ri za dos por lei es pe ci al, como a de 14 de ju nho de 1831, a de
18 de agos to do mes mo ano e ou tras. 

§ 4º Cum pre, além dis so, ob ser var que ain da na pri me i ra hi pó te se
será mu i to con ve ni en te à ca u sa pú bli ca que os pre si den tes, quan do ti ve rem
de pro ce der a al gu ma no me a ção, con sul tem, sem pre que o pu de rem fa zer
sem de tri men to do ser vi ço, a opi nião do Go ver no Ge ral. Mu i tos em pre ga dos
pro vin ci a is ad qui rem, em vir tu de do pri me i ro des pa cho, di re i to a se rem
pro mo vi dos a em pre gos ge ra is, por aces so ou es co lha, e não é jus to que se
im po nham no fu tu ro ao Go ver no Ge ral fun ci o ná ri os que não me re çam a sua
con fi an ça. Na fal ta de pes so as idô ne as para os em pre gos pro vin ci a is va gos,
os pre si den tes po de rão re qui si ta-las, di ri gin do-se para esse fim ao Go ver no
Ge ral ou ao de al gu ma das ou tras pro vín ci as. 

§ 5º Os ju í zes de Di re i to, sen do per pé tu os, não po dem per der os
lu ga res para que fo rem no me a dos, se não em vir tu de de sen ten ça na for ma
do Art. 155 da Cons ti tu i ção. Esta sen ten ça po rém pode ser pro fe ri da, ou em 
ju í zo con ten ci o so ou, nos ter mos do Art. 11, § 7º do Ato Adi ci o nal, pela
res pec ti va Assem bléia Pro vin ci al, a quem com pe te es ta be le cer o pro ces so,
que nes te úl ti mo caso de ve rá se guir-se, para ve ri fi car-se a sus pen são ou
de mis são, sem que por isso de i xe o mes mo juiz de Di re i to de fi car su je i to a
qua is quer ou tras pe nas em que pos sa ter in cor ri do. 

§ 6º Bem que as as sem bléi as pro vin ci a is pos sam sem dú vi da
al gu ma cri ar e su pri mir os em pre gos ad mi nis tra ti vos pro vin ci a is e dar a
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cada um de les as atri bu i ções que lhe pa re ce rem con ve ni en tes, re le va ob ser var
quan to será no ci vo a re gu lar ad mi nis tra ção da jus ti ça, e mes mo ao di re i to
das par tes, que elas al te rem por qual quer ma ne i ra as atri bu i ções que
com pe tem às au to ri da des ju di ciá ri as, pelo trans tor no e con fu são que se me -
lhan te me di da im pri mi ria no sis te ma ju di ciá rio, que deve ser uni for me em
todo o Impé rio. Esta uni for mi da de, além de ser re cla ma da pe los prin cí pi os
mais sãos da ju ris pru dên cia, fun da-se em cer to modo no Su pre mo Tri bu nal de 
Jus ti ça, que sen do um só para co nhe cer das re vis tas que se Inter põem das
sen ten ças pro fe ri das nas di ver sas pro vín ci as do Impé rio, não pode em tais
ob je tos re gu lar-se se não por leis ge ra is. Estas re fle xões con tu do não en vol vem
em si o co ro lá rio de que as as sem bléi as pro vin ci a is es te jam ini bi das de
au men tar ou di mi nu ir o nú me ro des tes em pre ga dos. Elas têm todo o di re i -
to de fazê-lo, con tan to que se con ser vem as atri bu i ções que são ine ren tes a
cada um de les, para o jul ga men to e de ci são das ques tões, tan to no foro ci vil 
como no cri mi nal. 

§ 7º A Gu ar da Na ci o nal cons ti tui, nos ter mos do Arti go 145 da
Cons ti tu i ção, uma par te es sen ci al da for ça pú bli ca. A sua or ga ni za ção e
dis ci pli na de vem, por tan to, per ten cer ao Go ver no ge ral; e às as sem bléi as
pro vin ci a is so men te o que dis ser res pe i to à no me a ção, sus pen são e de mis são
dos ofi ci a is, ex ce to o co man dan te su pe ri or, que o ato adi ci o nal con si de ra
em pre ga do ge ral. 

§ 8º Pode acon te cer que en tre uma as sem bléia e o pre si den te da
pro vín cia se sus ci tem dú vi das re a is so bre a ver da de i ra in te li gên cia de al gum
ar ti go cons ti tu ci o nal, por que sem ab sur do pos sa li te ral men te en ten der-se
de di ver sas ma ne i ras. Em tais ca sos, con vém que o pre si den te, sus pen den do o
seu con sen ti men to à de ci são da as sem bléia, dê par te ao go ver no ge ral, para
le var tais dú vi das, em con for mi da de do Arti go 25 do dito Ato Adi ci o nal, ao 
co nhe ci men to e de li be ra ção do Po der Le gis la ti vo Ge ral. Nos ca sos de pou ca
ou ne nhu ma im por tân cia para a ca u sa pú bli ca, pede a pru dên cia que o
Pre si den te evi te co li sões com a as sem bléia, con ven ci do de que, man ten do
com ela o mais per fe i to acor do e har mo nia, me lhor po de rá pro ver a se gu -
ran ça e a pros pe ri da de pú bli ca. 

§ 9º Mos tran do-se por esta re co men da ção o zelo que ani ma o
go ver no ge ral para que se jam res pe i ta das as as sem bléi as pro vin ci a is, e o
de se jo de que pon tu al men te se sa tis fa ça as suas jus tas re qui si ções, con vém
a par dis so pon de rar que o mes mo go ver no re ce be rá com de sa gra do a no tí cia
de que os pre si den tes des cem da sua dig ni da de, ou ce dem das suas atri bu i -
ções; cum prin do que em cir cuns tân ci as me lin dro sas usem com pru dên cia e
mo de ra ção, mas sem te mor ou fra que za, dos me i os que o Ato Adi ci o nal à
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Cons ti tu i ção lhes ofe re ce para obs ta rem a qual quer me di da que lhes pa re ça
opos ta à mes ma Cons ti tu i ção, a dig ni da de do go ver no ou aos in te res ses da
União e das pro vín ci as. 

§ 10. Entre os ob je tos que mu i to con vém pro mo ver, me re ce ser
men ci o na da a cri a ção de de le ga dos dos pre si den tes em to das as po vo a ções,
como o meio mais pró prio de se rem bre ve e exa ta men te in for ma dos do
que se pas sa em to dos os pon tos do ter ri tó rio su je i to à sua ad mi nis tra ção;
de ins pe ci o na rem e ad ver ti rem as au to ri da des lo ca is; de fis ca li za rem a
con du ta dos em pre ga dos su bal ter nos; e de as se gu ra rem a pron ta e fiel exe -
cu ção das suas or dens; mas para se co lher toda a van ta gem que des ta ins ti tu i -
ção se deve es pe rar, é in dis pen sá vel que as pes so as no me a das para ser vi rem
aque les car gos se jam es co lhi das en tre a clas se mais es ti má vel dos res pec ti vos 
lu ga res, e que con tem com al gu ma es ta bi li da de. Sem es tas con di ções, nem
tais fun ci o ná ri os po de rão con ci li ar o res pe i to e a for ça mo ral de que ne ces -
si tam, nem ha ve rá ci da dãos ca pa zes, que que i ram ace i tar em pre gos so men te
car re ga dos de de ve res, e onde se acham con fun di dos com ou tros in fe ri o res
em re pu ta ção e gra du a ção so ci al, o go ver no não du vi da lem brar aqui, como
mo de lo, os pre fe i tos e sub pre fe i tos, cri a dos pela Assem bléia Le gis la ti va da
Pro vín cia de S. Pa u lo, per su a di do de que eles pre en chem as ne ces si da des
da ad mi nis tra ção pro vin ci al. 

§ 11. Ou tra ins ti tu i ção de suma van ta gem será a or ga ni za ção de
um cor po po li ci al, com pos to de to das as pes so as ex clu í das, por fal ta de me i os,
da Gu ar da Na ci o nal, e que, não con cor ren do de or di ná rio para as des pe sas
do Esta do, de vem ao me nos pres tar com as suas pes so as o con tin gen te de
ser vi ço, que a so ci e da de tem di re i to de exi gir de todo o ci da dão que goza
de seus be ne fí ci os. Este cor po po li ci al, dis tri bu í do por tur mas, po de rá sem
ve xa me guar dar as ca de i as, pres tar au xí lio à Jus ti ça e ser vir às au to ri da des
no ex pe di en te dos ne gó ci os pú bli cos. As Câ ma ras Mu ni ci pa is, dan do
sus ten to e quar tel a es tes pe que nos des ta ca men tos, pou co au men ta rão a
sua des pe sa, ao mes mo pas so que com isso con cor re rão mu i to para a se gu -
ran ça e co mo di da de ge ral dos mu ni cí pi os. Este cor po, que for ma rá par te da 
for ça pú bli ca, deve ser or ga ni za do pelo pre si den te, e fi car de ba i xo da sua
di re ção, ou da dos seus de le ga dos, so bre as ba ses que de cre tar a Assem -
bléia Pro vin ci al. 

§ 12. Sa tis fe i tas as ne ces si da des da ad mi nis tra ção que fi cam in di -
ca das, re le va pro mo ver a ins tru ção e a mo ral, sem as qua is não há ci vi li za ção,
e mu i to me nos li ber da de. Um pla no de edu ca ção, uni for me em to das as
pro vín ci as, que a tor ne na ci o nal, que dê ca rá ter e par ti cu lar fi si o no mia ao
povo bra si le i ro, é ob je to de suma ne ces si da de. Os prin cí pi os que ser vem para 
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o de sen vol vi men to da ra zão hu ma na, e as prin ci pa is re gras dos di re i tos e
obri ga ções do ho mem, de vem for mar a base da ins tru ção ge ral. As má xi mas
de con du ta pres cri tas pelo Evan ge lho, e en si na das pe los mi nis tros da re li -
gião, com a voz, e pra ti ca men te com o exem plo, ser vi rão de ali cer ce à mo ral 
pú bli ca. Mas, en quan to este pla no se não pode re a li zar, con vém ao me nos
que cer to grau de ins tru ção e mo ra li da de seja um re qui si to in dis pen sá vel
para a ad mis são aos em pre gos, na qual de ve rá sem pre pre fe rir o ho mem
ins tru í do e mo ral, e en tre es tes os ca sa dos, e os que fi ze rem as ve zes de che fes
de le gí ti mas fa mí li as. 

§ 13. Nun ca será de ma si a da a cir cuns pec ção na es co lha dos
pá ro cos. Não con vém que os pre si den tes se con ten tem com as for ma li da des
de ha bi lita ções, que nem sem pre as com pro vam: é mis ter que eles se as se gu -
rem das pre ci sas qua li da des dos can di da tos para tão im por tan te mi nis té rio,
pe los me i os que a pru dên cia lhes acon se lhar. As as sem bléi as pro vin ci a is
po de rão apro ve i tar qual quer me di da, que o zelo dos pre si den tes lhes su -
ge rir, para que os mi nis tros do cul to de sem pe nhem com exa ti dão os seus
de ve res, em cuja fis ca li za ção os mes mos pre si den tes se de ve rão mos trar exa tos 
e se ve ros, obri gan do a pre en cher ou a aban do nar o em pre go aque les que
não sou be rem, ou não pu de rem sa tis fa zer os seus en car gos. 

§ 14. To das as pre ca u ções que de vem pre ce der a es co lha, tan to
des tes, como dos mais em pre ga dos, não con se gui rão o de se ja do fim, se as
não acom pa nhar, de po is de no me a dos, e de en tra rem em exer cí cio, um
se ve ro e con ti nu a do exa me so bre a sua con du ta. A res pon sa bi li da de deve
tor nar-se efe ti va con tra os que não cum pri rem com as obri ga ções dos car gos
que exer cem. 

§ 15. A agri cul tu ra, fon te prin ci pal da nos sa ri que za, e es pe ran ça
de nos sa fu tu ra pros pe ri da de, deve ser pro mo vi da por meio de es co las
prá ti cas, onde os nos sos la vra do res, apren den do em pou co tem po, se
con ven çam das van ta gens da arte so bre os sim ples co nhe ci men tos da ro ti na.
Co lo nos trans por ta dos de pa í ses onde ela tem fe i to ma i o res pro gres sos, e
mu ni dos de ins tru men tos, ou ain da não usa dos en tre nós, ou mais per fe i tos,
se rão para esse fim ajus ta dos. Nes se in tu i to o go ver no tem dado já al gu mas
pro vi dên ci as, cujo re sul ta do par ti ci pa rá em tem po opor tu no aos pre si den tes
das pro vín ci as, para se apro ve i ta rem dos re cur sos que en tão lhes fo rem
pro por ci o na dos. 

§ 16. Tem es tre i ta re la ção com este ob je to a co lo ni za ção es tran ge i ra. 
Escas sís si ma a nos sa po pu la ção, com pa ra da com a ex ten são do ter ri tó rio,
re du zi da ain da mais com a ces sa ção de um trá fi co que a po lí ti ca re pro va, e
a hu ma ni da de de tes ta, in dis pen sá vel é au xi li ar mo-nos de ou tros bra ços,
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que ve nham aju dar-nos a ex tra ir as ri que zas, com que o ter re no do Bra sil
por toda a par te re com pen sa com pro fu são os tra ba lhos do agri cul tor. O
go ver no tam bém tem dado al gu mas pro vi dên ci as a este res pe i to, que
bre ve men te po de rão ser co mu ni ca das aos pre si den tes: en tre tan to as as sem -
bléi as pro vin ci a is de vem pro por ci o nar-lhes os me i os in dis pen sá ve is para o
trans por te, ma nu ten ção e mais van ta gens dos di tos co lo nos, bem como para 
que eles pos sam des de logo de di car-se com fru to a qua is quer tra ba lhos
ru ra is, ou da in dús tria. A pu bli ca ção de boas leis so bre este as sun to mu i to
con cor re rá para atra ir a nós a emi gra ção dos ou tros pa í ses. 

§ 17. Igual con tem pla ção tem me re ci do ao go ver no os me i os de
trans por te, sem os qua is a abun dân cia, pro du zi da pela agri cul tu ra, pe re ce ria
inú til no mes mo lu gar em que nas ces se. O go ver no, ten do em vis ta este
fim, man dou vir pe ri tos prá ti cos que ins tru am os na ci o na is na di re ção de
es tra das, na sua cons tru ção, bem como na de pon tes e cal ça das, dan do a es tas
obras a du ra ção e ele gân cia que em ou tros pa í ses se ob ser va. A in tro du ção
de di fe ren tes me i os de trans por te, que a in dús tria tem des co ber to, é tam bém
ob je to da sua so li ci tu de. 

O Re gen te em nome do Impe ra dor o se nhor D. Pe dro II, man -
dan do co mu ni car es tas ins tru ções aos pre si den tes de pro vín ci as, está dis pos to
a au xi li ar, quan to em si cou ber, as me di das das as sem bléi as le gis la ti vas
pro vin ci a is em tudo quan to pos sa con cor rer para a pros pe ri da de do Impé rio;
e bem as sim a co ad ju var os mes mos pre si den tes no de sen vol vi men to e bom 
re sul ta do da que les, que lhes su ge ri rem a sua re co nhe ci da in te li gên cia e zelo 
pelo ser vi ço pú bli co, e de ci di do in te res se pelo bem-es tar, e pe los pro gres sos 
da ci vi li za ção e da in dús tria do país. 

Pa lá cio do Rio de Ja ne i ro, em nove de de zem bro de 1835. 

Antô nio Pa u li no Lim po de Abreu

Extra í do de Co le ção das Leis do Impé rio do Bra sil de 1835 . Par te 2. Rio de Ja ne i ro, Ti po gra fia
Na ci o nal, 1864. Págs. 134-141.
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89.5 – OFÍCIO DE DEMISSÃO DE FEIJÓ ENDEREÇADO A
ARAÚJO LIMA (19 SETEMBRO 1837)

Estan do con ven ci do de que mi nha con ti nu a ção na Re gên cia não pode
re mo ver os ma les pú bli cos, que cada dia se agra vam pela fal ta das
leis apro pri a das, e não que ren do de ma ne i ra al gu ma ser vir de es tor vo

a que al gum ci da dão mais fe liz seja en car re ga do pela na ção de re ger seus
des ti nos, pelo pre sen te me de cla ro de mi ti do do lu gar de re gen te do Impé rio,
para que V. Ex., en car re gan do-se in te ri na men te do mes mo lu gar, como
de ter mi na a Cons ti tu i ção po lí ti ca, faça pro ce der à ele i ção do novo re gen te na
for ma por ela es ta be le ci da.

Rogo a V. Ex. que i ra dar pu bli ci da de a este ofí cio, e ao ma ni fes to 
in clu so.

Deus guar de a V. Exª mu i tos anos.
19 de se tem bro de 1837.

Di o go Antô nio Fe i jó

Extra í do de CALÓGERAS, J. Pan diá, A po lí ti ca ex te ri or do Impé rio. Ed. fac-si mi lar – Bra sí lia:
Se na do Fe de ral, 1998. Pág.  72 (vo lu me 3). 
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89.6 – RENÚNCIA DE FEIJÓ – 
PARECER DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

 (19 SETEMBRO 1837)

Foi pre sen te à co mis são de Cons ti tu i ção o Ofí cio do Mi nis tro e Se cre -
tá rio de Esta do dos Ne gó ci os do Impé rio da data de hoje, em que
co mu ni ca a esta au gus ta Câ ma ra: 1º, a có pia de um ofí cio que o

re gen te, em nome do Impe ra dor lhe di ri gia, tam bém na data de hoje, de cla -
ran do-se de mi ti do do lu gar de re gen te do Impé rio, para que o mes mo
mi nis tro se en car re gue in te ri na men te do mes mo lu gar, como de ter mi na a
Cons ti tu i ção e faça pro ce der a ele i ção do novo re gen te, na for ma por ela es ta -
be le ci da; 2º, có pia de um ma ni fes to que o mes mo re gen te di ri gi ra aos bra si le i ros,
ex pon do os mo ti vos des sa sua de li be ra ção; e a co mis são cum prin do com o
seu de ver, vem sub me ter à Câ ma ra o seu pa re cer a res pe i to. 

”Pri me i ra men te, a co mis são não pode de i xar de las ti mar que o
re gen te, em nome do Impe ra dor to mas se a de li be ra ção de de mi tir-se, como
de cla ra no seu re fe ri do ma ni fes to, e no ofí cio di ri gi do ao mi nis tro do im pé rio.
A co mis são per su a di da de que a pes soa do re gen te não foi, nem ja ma is po dia
ser ob je to de an ti pa tia para os ou tros po de res po lí ti cos do Esta do, crê que o
mes mo re gen te, em nome do Impe ra dor, sen do ir res pon sá vel pela Cons ti -
tu i ção, não po dia par ti lhar as cen su ras di ri gi das aos seus mi nis tros, e fa cil -
men te con ci li a ria ao go ver no a sim pa tia des ses po de res pú bli cos, no me an do
mi nis tros res pon sá ve is, que sa tis fi zes sem às ne ces si da des mais ur gen tes
da na ção; e por isso ela não pode de i xar de sen tir que o re gen te lan ças se
mão do meio ex tra or di ná rio, de de mi tir-se do alto em pre go, a que os vo tos
dos ele i to res o ha vi am ele va do; e que o mes mo re gen te, pela sua ace i ta ção,
se obri ga ra a exer cer. To da via, con si de ran do a co mis são este fato como
com ple to, e con clu í do sem de pen dên cia da von ta de des ta Câ ma ra, e não
po den do já des co brir meio de evi tar um pas so que está dado, prin ci pal men te
quan do o re gen te se de cla ra gra ve men te en fer mo, pas sa a con si de rar a
ques tão a que dá lu gar a mes ma de mis são. 



“O Art. 26 do Ato Adi ci o nal, or de nan do que a ele i ção do re gen te 
se re no ve de 4 em 4 anos, po de ria dar lu gar à dú vi da, res pe i to à du ra ção da 
atu al re gên cia in te ri na, per su a din do a al guém que ela de via du rar por todo
o tem po que du ra ria o go ver no do re gen te que aca ba de de mi tir-se; po rém,
con si de ran do a co mis são as ra zões das dis po si ções des se ar ti go, en ten de
que uma tal re no va ção de 4 em 4 anos, só tem lu gar nos ca sos or di ná ri os,
quan do o re gen te ele i to quer con ti nu ar por to dos os 4 anos no go ver no do
Impé rio, ain da que nes se in ter va lo se ache tem po ra ri a men te im pe di do; mas 
que não pode ter lu gar quan do, como no caso atu al, o re gen te se de mi te
ab so lu ta men te do em pre go, caso em que o re gen te in te ri no deve go ver nar
so men te o tem po que for ne ces sá rio para se fa zer a nova ele i ção e apu rar os 
vo tos em Assem bléia Ge ral; e por tan to para ob vi ar to das as dú vi das, a
co mis são é de pa re cer que, fi can do a Câ ma ra in te i ra da da co mu ni ca ção do
go ver no, se ado te a se guin te re so lu ção: 

“A Assem bléia Ge ral Le gis la ti va re sol ve: 
“Arti go úni co – O go ver no fará pro ce der à ele i ção de novo re gen te, 

na for ma de ter mi na da no Ato Adi ci o nal. 
“Paço da Câ ma ra dos De pu ta dos, 19 de se tem bro de 1837. –

Carne i ro Leão. – Gon çal ves Mar tins. – M. Pa ra nhos da Sil va Ve lo so.

Extra í do de EGAS, Eu gê nio. Di o go Antô nio Fe i jó (Estu do). São Pa u lo. Ti po gra fia Levi. 1912.
Pág. 220.
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89.7 – MANIFESTO DE FEIJÓ AO POVO BRASILEIRO,
ANUNCIANDO SUA RENÚNCIA

(19 SETEMBRO 1837)

Bra si le i ros:
Por vós subi à pri me i ra ma gis tra tu ra do Impé rio, por vós des ço

      hoje des se emi nen te pos to. 
Há mu i to co nhe ço os ho mens e as co i sas. Eu es ta va con ven ci do da 

im pos si bi li da de de ob te rem-se me di das le gis la ti vas ade qua das às nos sas
cir cuns tân ci as, mas for ço so era pa gar tri bu to a gra ti dão, e fa zer-vos co nhe cer
pela ex pe riên cia que não es ta va em meu po der acu dir as ne ces si da des
pú bli cas, nem re me di ar os ma les que tan to vos afli gem.

Não devo por mais tem po, con ser var-me na re gên cia; cum pre,
que lan ce is mão de ou tro ci da dão, que mais há bil, ou mais fe liz me re ça as
sim pa ti as dos ou tros po de res po lí ti cos.

Eu po de ria nar rar-vos as in ven cí ve is di fi cul da des que pre vi e
ex pe ri men tei; mas para quê? Te nho jus ti fi ca do o ato da mi nha es pon tâ nea
de mis são, de cla ran do in ge nu a men te, que eu não pos so sa tis fa zer ao que de
mim de se ja is.

Entre gan do-vos o po der, que ge ne ro sa men te me con fi as te; não
que ren do por mais tem po con ser var-nos na ex pec ta ção de bens, de que ten des 
ne ces si da de, mas que não pos so fa zer-vos; con fes san do o meu re co nhe ci -
men to e gra ti dão a con fi an ça que vos me re ci, te nho fe i to tudo quan to está
de mi nha par te.

Qu al quer, po rém, que for a sor te, que a pro vi dên cia me de pa re,
eu sou ci da dão bra si le i ro, pres ta rei o que devo à pá tria.

Rio de Ja ne i ro, 19 de se tem bro de 1837. 
 Di o go Antô nio Fe i jó

Extra í do de Ana is do Par la men to Bra si le i ro. Câ ma ra dos Srs De pu ta dos. Qu ar to Ano da Ter ce i ra
Le gis la tu ra. Ses são de 1837. Tomo Se gun do. Pág. 547.
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90
INVESTIDURA DE ARAÚJO LIMA NA REGÊNCIA

90.1 – NOMEAÇÃO DO SENADOR PEDRO DE ARAÚJO
LIMA COM A DEMISSÃO DE DIOGO FEIJÓ –  OFÍCIOS À

CÂMARA DOS DEPUTADOS (18 E 19 SETEMBRO 1837)

Ha ven do-me o re gen te, em nome do Impe ra dor o Sr. D. Pe dro II,
no me a do mi nis tro e se cre tá rio de Esta do dos Ne gó ci os do Impé rio,
por de cre to de hoje, as sim o co mu ni co a V. Exª para que se dig ne

de o le var ao co nhe ci men to da Câ ma ra dos srs. de pu ta dos. 
Deus guar de a V. Exª 
Paço, em 18 de se tem bro de 1837. – Pe dro de Ara ú jo Lima. –

Sr. Cor né lio Fer re i ra Fran ça. 

 *

Ilmº e Exmº Sr. – Estan do con ven ci dos de que a mi nha con ti nu a ção
na re gên cia não pode re mo ver os ma les pú bli cos, que cada dia se agra vam
pela fal ta de leis apro pri a das: e não que ren do de ma ne i ra al gu ma ser vir de 
es tor vo a que ci da dão al gum mais fe liz seja en car re ga do pela na ção de re ger
seus des ti nos, pelo pre sen te me de cla ro de mi ti do do lu gar de re gen te do
Impé rio, para que V. Exª en car re gan do-se in te i ra men te do mes mo lu gar,
como de ter mi na a Cons ti tu i ção po lí ti ca, faça pro ce der a ele i ção de novo Re gen te 
na for ma por ela es ta be le ci da. 

Rogo a V. Exª que i ra dar pu bli ci da de a este ofí cio, e ao ma ni fes to
in clu so. 

Deus guar de V. Exª mu i tos anos. 



Paço, 19 de se tem bro de 1837. – Ilmº e Exmº Sr. Pe dro de Ara ú jo
Lima. – Di o go Antô nio Fe i jó. 

P. S. Acres ce achar-me atu al men te gra ve men te en fer mo. – Está
con for me – No im pe di men to do ofi ci al ma i or. – Jo a quim José Lo pes. 

 *

Ha ven do-me di ri gi do o re gen te, em nome do Impe ra dor, o ofí cio e
ma ni fes to de có pia jun ta, as si na do, no im pe di men to do ofi ci al-ma i or, por
Jo a quim José Lo pes, as sim o co mu ni co a V. Exª, as sim como que em con se -
qüên cia des te acon te ci men to, e em vir tu de do art. 30 da Lei de 12 de agos to 
de 1834 da re for ma da Cons ti tu i ção, pas so a to mar a re gên cia in te ri na do
Impé rio. O que tudo rogo a V. Exª que i ra fa zer apre sen te à Câ ma ra dos Srs.
De pu ta dos. 

Deus guar de a V. Exª 
Paço, em 19 de se tem bro de 1837. – Pe dro de Ara ú jo Lima. – Sr.

Cor né lio Fer re i ra Fran ça. 

Extra í do de Le gis la ção Bra si le i ra ou Col e ção Cro nol ógi ca das Leis, de cre e tos, re so lu ções de con sul ta,
pro vi sões, etc., do Impé rio do Bra zil, des de o ano de 1808 até 1834. Rio de Ja ne i ro, Tomo VII, Tip.
Imp. e Const. de J. Vil le ne u ve e Comp. 1844. Pág. 116.
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90.2 – TERMO DE JURAMENTO DO REGENTE INTERINO,
ARAÚJO LIMA (27 SETEMBRO 1837)

Às duas ho ras da tar de, re u ni da a Assem bléia Ge ral em nú me ro le -
gal; o sr. pre si den te de cla ra aber ta a ses são.
Achan do-se, na sala ime di a ta, o sr. se na dor Pe dro de Ara ú jo

Lima, re gen te-in te ri no do Impé rio, a fim de pres tar o ju ra men to, o sr. pre si -
den te no me ia, para for mar a de pu ta ção que o deve re ce ber, os srs. de pu ta dos 
Fran cis co do Rego Bar ros, Ma nu el Ma ria do Ama ral, Fran cis co Ra mi ro de
Assis Co e lho, José Jo a quim de Lima e Sil va, Pa u lo José de Mel lo, Fran cis co
de Pa u la Cer que i ra Le i te, José Jo a quim Fer nan des Tor res, Ma nu el Pa ra nhos
da Sil va Ve lo so, José de Ara ú jo Ri be i ro, José Ce sá rio de Mi ran da Ri be i ro,
Ho nó rio Her me to Car ne i ro Leão,  Antô nio Fer nan des da Sil ve i ra, Fran cis co 
de Pa u la Ara ú jo e Alme i da e Pa u lo Bar bo sa da Sil va; e os srs. se na do res
mar quês de Bar ba ce na, vis con de de Con go nhas, mar quês de S. João da Pal ma, 
João Evan ge lis ta de Fa ria Lo ba to, João Antô nio Ro dri gues de Car va lho, José 
Te i xe i ra da Mota Ba ce lar e Fran cis co de Lima e Sil va.

Sen do in tro du zi do o re gen te-in te ri no com as for ma li da des do es ti lo
pres ta ju ra men to, de que se la vra o se guin te:

Ter mo de ju ra men to ao re gen te-in te ri no, o se na dor Pe dro de Ara ú jo Lima

”Aos 27 dias do mês de se tem bro de 1837, no paço da Câ ma ra
dos Se na do res, re u ni da a Assem bléia Ge ral Le gis la ti va, o sr. Pe dro de Ara ú jo
Lima, re gen te-in te ri no, pres tou nas mãos do pre si den te do Se na do o se guin te
ju ra men to, so bre o li vro dos San tos Evan ge lhos:

”Juro man ter a re li gião ca tó li ca apos tó li ca ro ma na, a in te gri da de e 
in di vi si bi li da de do Impé rio, ob ser var, e fa zer ob ser var a Cons ti tu i ção po lí ti ca 
da na ção bra si le i ra e mais leis do Impé rio, e pro ver ao bem ge ral do Bra sil,



quan to em mim cou ber. Juro fi de li da de ao im pe ra dor o se nhor D. Pe dro II,
e en tre gar o go ver no, a quem pela Cons ti tu i ção com pe tir.“

E para cons tar se la vrou este ter mo, que as si na ram o sr. re gen te
in te ri no, e o sr. pre si den te do Se na do. E eu, Cor né lio Fer re i ra Fran ça, se cre -
tá rio, o es cre vi e as si nei com os mais srs. se cre tá ri os Ber nar do Be li sá rio So a res
de Sou za, con de de Va len ça, e  Luís José de Oli ve i ra. – Pe dro de Ara ú jo
Lima – mar quês de Ba e pendy, vice-pre si den te – Cor né lio Fer re i ra Fran ça,
se cre tá rio – Ber nar do Be li sá rio So a res de Sou za, se cre tá rio – con de de Va len ça, 
se cre tá rio – Luís José de Oli ve i ra, se cre tá rio.“

Ter mi na do este ato, re ti ra-se o sr. re gen te-in te ri no com as mes mas
for ma li da des da sua en tra da, e, de po is de ter sido apro va da a ata, o sr.
pre si den te le van ta a ses são.

Extra í do de  Ana is do Par la men to Bra si le i ro. Câ ma ra dos Srs De pu ta dos. Qu ar to Ano da Ter ce i ra
Le gis la tu ra. Ses são de 1837. Tomo se gun do. Pág. 591.
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91
DECRETO DE CRIAÇÃO DO COLÉGIO PEDRO II

(2 DEZEMBRO 1837)

ORe gen te Inte ri no, em nome do Impe ra dor o se nhor D. Pe dro II,
de cre ta:
Art. 1º – O se mi ná rio de S. Jo a quim é con ver ti do em co lé gio de

ins tru ção se cun dá ria.
Art. 2º – Este co lé gio é de no mi na do Co lé gio de Pe dro II.
Art. 3º Nes te co lé gio se rão en si na das as lín guas la ti na, gre ga,

fran ce sa e in gle sa, re tó ri ca, e os prin cí pi os ele men ta res de ge o gra fia, his tó ria,
fi lo so fia, zo o lo gia, mi ne ra lo gia, ál ge bra, ge o me tria e as tro no mia.

Art. 4º – Para o re gi me e ins tru ção nes te co lé gio ha ve rão os se guin tes 
em pre ga dos: Um re i tor, um sín di co ou vice-re i tor, um te sou re i ro e os
ser ven tes ne ces sá ri os. Os pro fes so res, subs ti tu tos e ins pe to res dos alu nos
que fo rem pre ci sos para o en si no das ma té ri as do ar ti go 3º, di re ção e vi gia
dos mes mos abri mos. No nú me ro dos pro fes so res é com pre en di do o de
re li gião que será tam bém o ca pe lão do co lé gio, um mé di co e um ci rur gião
de par ti do.

Art. 5º – Po de rão ser cha ma dos para te rem exer cí cio nes te co lé gio
os pro fes so res pú bli cos des ta Cor te, de la tim, gre go, fran cês, in glês, fi lo so fia 
ra ci o nal e re tó ri ca.

Art. 6º – Par te dos ven ci men tos do pro fes sor será fixa, e par te
propor ci o na da ao nú me ro dos alu nos. Os pro fes so res pú bli cos do ar ti go
5.E go za rão tam bém do be ne fí cio dos ven ci men tos va riá ve is pa gos pelo
Colé gio.

Art. 7º – Se rão ad mi ti dos alu nos in ter nos e ex ter nos.
Art. 8º – Os alu nos in ter nos pa ga rão a quan tia que for anu al men te

fi xa da para as des pe sas só pró pri as dos que mo ra rem no co lé gio.



Art. 9º – Será pago pe los alu nos tan to in ter nos como ex ter nos o
ho no rá rio que a tí tu lo de en si no for fi xa do pelo go ver no.

Art. 10º – Este ho no rá rio terá a apli ca ção mar ca da nos es ta tu tos,
ne nhu ma ho no rá rio é de vi do pelo en si no dos pro fes so res do ar ti go 5.º.

Art. 11º – O go ver no po de rá ad mi tir gra tu i ta men te até onze
alu nos in ter nos e de zo i to ex ter nos.

Art. 12º – O nú me ro de pro fes so res, subs ti tu tos, ins pe to res e
ser ven tes do co lé gio, seus di re i tos e obri ga ções, bem como as do re i tor,
vice-re i tor ou sín di co e te sou re i ro, a ad mis são de alu nos in ter nos ou ex ter nos,
seus exer cí ci os, or dem de es tu dos, sua cor res pon dên cia ex ter na, prê mi os,
cas ti gos, fe ri a dos, fé ri as e ou tras dis po si ções re la ti vas à ad mi nis tra ção,
dis ci pli na e en si no se rão mar ca dos nos es ta tu tos que com este ba i xam as si -
na dos por Ber nar do Pe re i ra de Vas con ce los, mi nis tro e se cre tá rio de Esta do
dos Ne gó ci os da Jus ti ça, en car re ga do in te ri na men te dos do Impé rio.

Pa lá cio do Rio de Ja ne i ro, em 2 de de zem bro de 1837, 17º da
Inde pen dên cia e do Impé rio.

Pe dro de Ara ú jo Lima
Ber nar do Pe re i ra de Vas con ce los

CALÓGERAS, J Pan diá. A política ex te ri or do Impé rio – Ed. fac-smilar – Bra sí lia: Se na do Fe de ral,
1998. Pág. 72 (vo lu me 3).
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92
SABINADA

92.1 – OFÍCIO DO MARECHAL-DE-CAMPO JOÃO
CRISÓSTOMO CALADO AO MINISTRO DA GUERRA

 (17 MARÇO 1838)

Ilmº e Exmº Sr.
Te nho a hon ra de par ti ci par a V. Exª, com aque la sa tis fa ção que

  de vem sen tir to dos os bra si le i ros aman tes de sua pá tria, que se acha
com ple ta men te res ga ta da do po der da re bel dia, res ti tu í da ao le gí ti mo
go ver no de S. M. o Impe ra dor, a for mo sa e opu len ta ca pi tal de São Sal va dor,
que por mais de qua tro me ses teve se so frer o ti râ ni co jul go de uma do mi -
na ção tan to anô ma la como des tru i do ra. Eis em suma o que ocor reu para
che gar a este fa us to sos acon te ci men tos.

De po is de ha ver mi li tar men te ob ser va do as po si ção ocu pa das
pelo nos so exér ci to e pelo do ini mi go, e re co nhe cen do que este se acha va
em uma tão van ta jo sa, em fren te da cam pi na, que dali com uma peça de 24
ca u sa va hor ro ro sos es tra gos no acam pa men to da Bri ga da ex pe di ci o ná ria de 
Per nam bu co, au to ri zei ao co man dan te da re fe ri da Bri ga da, o te nen te-co ro nel
José Jo a quim Co e lho, para a co me ter e to mar aque le pon to, como com efe i to 
dele se apo de rou na ma dru ga da do dia 13 do cor ren te, e com tan ta ha bi li -
da de e for tu na con ti nu ou a de sa lo jar o ini mi go de to dos os pon tos de sua
fren te, que me de ci di a apro ve i tar o mo men to man dan do avan çar as Bri ga das, 
a 1ª co man da da pelo co ro nel Antô nio Cor re ia Seá ra; a 2ª pelo te nen te-co ro nel
Ale xan dre Go mes de Argo lo Fer rão, en car re gan do de fa zer mar char a 3ª da
Ita pu an, por se achar dis tan te, ao aju dan te-ge ne ral, te nen te-co ro nel Luís de
Fran ça Pin to Gar cez.

Gran de foi na ver da de o meu con ten ta men to de pre sen ci ar a bra -
vu ra e de no do, com que a nos sa tro pa le va va di an te de suas ba i o ne tas a
hor da de mal va dos, que, aban do nan do imen sa ar ti lha ria de gros so ca li bre e 



de cam pa nha, co lo ca da em for tes en tri che i ra men tos, de i xou em nos so po der
gran de quan ti da de de mu ni ções, ar ma men to, pe tre chos de guer ra, ca va los,
e até mes mo de ví ve res, as si na lan do o ca mi nho de sua fuga pe los mu i tos
ca dá ve res, que se en con tra vam em os per se guir, e só nos vol ta ram a cara no 
lar go da Cruz do Cos me, onde nos foi for ço so fa zer alto, per to das 6 ho ras
da tar de, para dar co mi da e des can so à tro pa, en quan to pro vi den ci a va
so bre ou tros ob je tos ne ces sá ri os à mi nha ten ta ti va de en trar na ci da de, e aí
tive de sen tir a fal ta do co ro nel Seá ra, co man dan te da 1ª Bri ga da, fe ri do
le ve men te por duas ba las de fu zil.

Nes te pon to ofi ci ei ao quar tel-mes tre-ge ne ral, o te nen te-co ro nel
Ma nu el Jo a quim Pin to Paca, a quem no me ei che fe-ge ral do nos so cam po,
para que nele con ti nu as se a man ter a or dem, re co lhes se os fe ri dos, e fi zes se
guar dar os de pó si tos e hos pi ta is de i xa dos em Pi ra já. Di ri gi-me tam bém aos
che fes de mar para que me au xi li as sem na to ma da de Ita pa gi pe, des ta can do 
uma for te co lu na ao man do do ma jor co man dan te do ba ta lhão 7º, Car los
Cé sar Bur la ma qui, para com ela ba ter, como ba teu, e to mou os for tes da
La gar ti xa e Je qui ta ia; en car re gan do a ocu pa ção de Ita pa gi pe às for ças es ta -
ci o na das nos en ge nhos da Pla ta for ma e Ca bri to, au xi li a das pe las bar cas ao
man do do pri me i ro-te nen te Ben ja mim Car ne i ro de Cam pos.

No dia 14, ten do re co nhe ci do os pos tos da 2ª li nha do ini mi go,
dis tan te lé gua e meia da pri me i ra, dei or dem para o novo ata que ge ral que
prin ci pi ou às 7 ho ras da ma nhã; e como não pu des se co lher van ta gem, e
so fres se não pe que na per da, dei des can so à tro pa, re a ni mei-a para le var à
pon ta de ba i o ne ta as for ças re bel des, que guar ne ci am as tor tu o sas gar gan tas
es tre i tas ave ni das das ime di a ções da ci da de; os sol da dos com efe i to, e seus
va len tes che fes, ex ce de ram mu i to de mi nha ex pec ta ção, e o com ba te se tor nou
tão en car ni ça do que as ar mas se dis pa ra vam mu tu a men te so bre os pe i tos
dos ven ce do res e dos ven ci dos; e as sim fiz a mi nha en tra da na La pi nha às 5 
ho ras para as 6 ho ras da tar de, e aí, como a por fia, ri va li zan do em co ra gem
e bra vu ra os dois co man dan tes da Bri ga da, Argo lo e José Jo a quim, cor re ram a
to mar o for te do Bar ba lho, fa zen do pri si o ne i ra par te de sua guar ni ção,
cor ren do a ma i or por ção dos ini mi gos a se en trin che i rar no for te de São Pe dro.

Então re co lhi to das as for ças no lar go do Con ven to da So le da de,
fa zen do co brir os meus flan cos, fren te a re ta guar da, e aí me de mo rei duas
horas, en quan to apri si o na va os re bel des, que se acha vam me ti dos pe las casas,
e re u nia as pra ças de cada um dos cor pos, que an da vam con fun di dos pe las
ruas até o lar go da Pi e da de, a tre zen tos pas sos do lar go de São Pe dro, onde
foi mis ter as sen tar o cam po pela for te opo si ção do ini mi go, com quem
susten ta mos fogo du ran te a no i te em vivo alar ma, bem como tam bém no-lo 
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fa zi am no for te do mar, for te da Gam boa, e na vi os ar ma dos; acres cen do a
isto o hor ro ro so in cên dio, que la vra ra em di ver sos pon tos da ci da de, pos to
acinte men te pe los re bel des nas ca sas da que las que sa í ram para o re côn cavo,
se gui do a ca u sa da le ga li da de.

Na ma nhã do dia 15, de po is de re fa zer a tro pa de co mi da, os
mes mos dois co man dan tes da 2ª Bri ga da e da ex pe di ci o ná ria se me ofe re -
ce ram para pos tar um cor dão de sen ti ne las ao re dor do for te, para ve dar a
fuga dos mal va dos, mar chan do de po is com as for ças do seu co man do a
abrir fogo con tra o for te pe las par tes mais vul ne rá ve is, fi can do eu com uma
boa re ser va no lar go da Pi e da de; o com ba te foi re nhi do, dele nos re sul tou
bas tan tes fe ri dos, e al guns mor tos; mas afi nal o ini mi go teve de ce der içan do
uma ban de i ra bran ca, re me ten do-me pelo seu che fe Sér gio José Ve lo so um
ar ti go de ca pi tu la ção na for ma se guin te:

“A for ça mi li tar sob o co man do do aba i xo-as si na do, de se jan do
evi tar de uma vez o der ra ma men to do san gue bra si le i ro, pro põe o se guin te: 
1º que se de põem des de já as ar mas sob con di ção de li ber da de a to dos, que
ja ma is de vem ser ti dos como cri mi no sos pelo sim ples fato de dis sen ti men to 
de opi niões po lí ti cas - Sér gio José Ve lo so.”

A que res pon di: - “O ge ne ral do Exér ci to bra si le i ro, com for ças
so bre o for te de São Pe dro, só con vém que a guar ni ção re bel de se en tre gue
à dis cri ção. - Cam po so bre o for te de S. Pe dro, 15 de mar ço de 1838, às 6 ho ras
da tar de.”

Nes ta con for mi da de ren de ram-se à dis cri ção ime di a ta men te,
des fi lan do do for te em nú me ro de 586 pra ças, 15 mú si cos e cor ne tas, 8 ofi ci a is
e o che fe. Em se gui men to ren de ram-se, tam bém, as for ta le zas da Gam boa, e 
do mar, e pre ten den do esta pôr a isso con di ções, ame a cei de ar ra sá-la, me
pas sar pe las ar mas e guar ni ção, e a in ti ma ção de se en tre ga rem no es pa ço
de meia hora; as sim o cum pri ram.

Por esta for ma jul go ha ver de sem pe nha do a co mis são, de que fui 
en car re ga do de res ta u rar a ca pi tal da Ba hia, con gra tu lan do-me com V. Exª
por este tri un fo das ar mas da le ga li da de, para cujo com ple men to res ta
so men te a to tal ani qui la ção do ban do re bel de, que se acha na vila da fe i ra,
ten do-se eva di do pelo ca mi nho do mar, para cuja der ro ta aca bo de fa zer
ex pe dir um re for ço con si de rá vel de tro pa aguer ri da, com duas pe ças vo lan tes
de ca li bre 3.

Por não ha ver ain da dos co man dan tes dos cor pos e das for ta le zas a 
ne ces sá ria par ti ci pa ção so bre o nú me ro de mor tos e fe ri dos e so bre as mu ni ções 
e pe tre chos de guer ra apre en di dos, não pos so re me ter a V. Exª os ma pas
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res pe cti vos; o que cum pri rei em ou tra oca sião po den do des de já as se ve rar
que os pri si o ne i ros che gam a mais de 1.700, e os mor tos do ini mi go a 600.

Em tem po opor tu no le va rei igual men te ao co nhe ci men to do
go ver no, para se rem de vi da men te con si de ra dos, os no mes e ser vi ços de to dos
os in di ví du os do Exér ci to, que nele se dis tin gui ram.

Deus guar de a V. Exª
Qu ar tel-ge ne ral da Ba hia, 17 de mar ço de 1838.

Ilmº e Exmº Sr. Mi nis tro e Se cre tá rio de Esta do do Ne gó ci os da Gu er ra

João Cri sós to mo Ca la do,
Ma re chal-de-Cam po

Extra í do PEREIRA DA SILVA.  His tó ria do Bra sil de 1831 e 1840.
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92.2 – OFÍCIO DO PRESIDENTE DA PROVÍNCIA DA
BAHIA, ANTÔNIO PEREIRA BARRETO PEDROSO

 (17 MARÇO 1838)

Ilmº e Exmº Sr.
Pos su í do do ma i or con ten ta men to, vou dar a V. Exª para che gar

  ao co nhe ci men to do re gen te-in te ri no em nome do Impe ra dor, a agra -
dá vel no tí cia de ter sido res ta u ra da esta ca pi tal, e li vre da fac ção, que a
opri mia, de po is de três dias de vi vís si mo fogo, que teve prin cí pio no dia 13
do cor ren te, ren den do-se o úl ti mo dos seus pon tos, o for te do Mar, no dia
16 pela ma nhã.

Os fac ci o sos lan ça ram fogo a al guns dos mais be los edi fí ci os, que 
afor mo se a vam esta mes ma ca pi tal, os qua is fi ca ram re du zi dos a cin zas. A
mes ma sor te te ri am de cer to os edi fí ci os pú bli cos, es pe ci al men te a al fândega,
como há mu i to ame a ça vam es ses ca ni ba is, se o de no do e bra vu ra das tro -
pas da le ga li da de, que avan ça vam so bre eles, lhes não im pe dis sem de dar
comple ta exe cu ção a tão hor rí vel como bár ba ro pla no.

Um gran de nú me ro de les se acha já cap tu ra do, con tan do-se o
Sér gio, ge ne ral em che fe da Re pú bli ca, al guns mi nis tros, em pre ga dos, ofi ciais
e sol da dos, al guns dos qua is bas tan tes ex ces sos co me te ram du ran te o tempo
da re bel dia.

Este fe liz acon te ci men to res ti tu iu a paz a esta bela pro vín cia, e
quiçá a todo o im pé rio; pelo que di ri jo as mais cor di a is fe li ci ta ções ao gover no
im pe ri al.



Pres ta ram nes ta luta re le van tís si mos ser vi ços mu i tos ofi ci a is,
cu jos no mes não me é ago ra pos sí vel apre sen tar a V. Exª, o que fa rei em
opor tu na oca sião.

Deus guar de a V. Exª.
Pa lá cio do go ver no da Ba hia, 17 de mar ço de 1838.

Ilmº e Exmº Sr. Se bas tião do Rego Bar ros

Antô nio Pe re i ra Bar re to Pe dro so
Fe i ta em 26 de ju lho de 1840.

Extra í do de PEREIRA DA SILVA. His tó ria do Bra sil de 1831 a 1840.
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93
GUERRA DOS FARRAPOS 

(REVOLUÇÃO FARROUPILHA)

93.1 – MANIFESTO DE BENTO GONÇALVES DA SILVA

(25 SETEMBRO 1835)

Com pa tri o tas!
O amor à or dem, e à li ber da de, a que me con sa grei des de mi nha

     in fân cia, me ar ran ca ram do gozo do pra zer da vida pri va da para
cor rer con vos co à sal va ção de nos sa que ri da pá tria. Vi a ar bi tra ri e da de
entro ni za da, e não pude ser por mais tem po sur do a vos sos jus tos cla mo res; 
pe dis tes a co o pe ra ção do meu bra ço, e dos bra vos que me acom pa nham, e
voei à ca pi tal a fim de aju dar-vos a sa cu dir o jugo, que com a mão de um
inepto ad mi nis tra dor vos ti nha im pos to uma fac ção re tró gra da e an ti nacio nal.
Compa tri o tas! Vos sos vo tos, e vos sas jus tas exi gên ci as já es tão sa tis fe i tas.
Cadu cou aque la au to ri da de cujo man to co bria os aten ta dos de ho mens
perver sos, que têm con du zi do esta be ne mé ri ta pro vín cia à bor da do pre ci -
pí cio. Cor res tes às ar mas de po is de ha ver es go ta do to dos os me i os, que a
pru dên cia e o amor à or dem vos su ge ria, não para des tru ir, mas sim para
conso li dar a sa gra da Cons ti tu i ção que ju ra mos; não para vin gar-vos dos
ultra jes, que di a ri a men te vos fa zi am os co ri fe us de um par ti do an ti na ci o nal, 
mas sim para ga ran tir as li ber da des pá tri as de seus ata ques, tan to mais
terrí ve is, por isso que eram exer ci dos à som bra da Car ta Cons ti tu ci o nal;
cor res ses, en fim, às ar mas para sus ten tar em sua pu re za os prin cí pi os po lí -
ticos, que nos con du zi ram ao sem pre me mo rá vel Sete de Abril, dia glo ri o so
de nossa re ge ne ra ção, e to tal Inde pen dên cia. O re sul ta do de vos sa no bre
empre sa não po dia ser du vi do so, pois que ela era re cla ma da pela jus ti ça, e
pela opi nião, esta ra i nha do uni ver so, cujo po der é ir re sis tí vel: tri un fas ses,
bra si le i ros li vres! E com vos sa de ci são, e vos so tri un fo des tes uma pro va de
que sois dig nos dos be ne fí ci os da li ber da de; pa ten te as tes os no bres sen ti mentos
de na ci o na li da de, que in fla mam vos sos pe i tos; com pro vas tes, en fim, que vossa 



fron te ja ma is do bra rá ao pe sa do jugo da ar bi tra ri e da de. Esses moti vos, e
es tes sen ti men tos, que con vos co par ti lham to dos os co ra ções verda de i ra -
men te bra si le i ros, jus ti fi ca rão vos sa con du ta aos olhos dos mais rígi dos
cen so res dos mo vi men tos po pu la res, apres su re mo-nos, pois, a mani fes -
tar aos nos sos ir mãos, ha bi tan tes das mais pro vín ci as da união bra si le i ra,
os fun da men tos das nos sas que i xas, e dos nos sos te mo res. Conhe ça o Bra sil,
que o dia vin te de se tem bro de 1835 foi a con se qüên cia ine vi tá vel de uma má
e odi o sa ad mi nis tra ção; e que não ti ve mos ou tro ob je to, e não nos pro pu se -
mos a ou tro fim, que res ta u rar o Impé rio da lei, afas tan do de nós um ad mi -
nis tra dor inép to e, fac ci o so, sus ten tan do o tro no do nos so jo vem monar ca, e a
in te gri da de do Impé rio. Sem com pa tri o tas, de ve mos ao Bra sil. que nes te mo -
men to tem seus olhos fi tos em nós, esta ma ni fes ta ção tan to mais sin ce ra e
pron ta, quan to ma i or é o de ver em que nos acha mos de des va necer os te mo -
res com que nos sos ini mi gos o qui se ram alar mar, acu san do-nos de sus ten -
tar vis tas de de su nião e re pú bli ca. Des gra ça da men te nes ta pro vín cia. como
nas de ma is do Impé rio, exis te time fac ção re tró gra da ad ver sa por prin cí pi os 
e in te res ses à nova or dem de co i sas, e ini mi ga im pla cá vel de todos aque les
que pro fes sam de ci di do amor às li ber da des pá tri as. Apo i a do este par ti do
an ti na ci o nal pelo Ma re chal Bar re to, cuja am bi ção des me di da, e prin cí pi os
im po pu la res são as saz co nhe ci dos, de i xou sen tir sua fa tal influên cia em to das 
as pre si dên ci as an te ri o res à do Sr. Bra ga; mas nun ca ou sou mostrar-se
tão des ca ra da men te como nes te úl ti mo pe río do. Bur la das fo ram as es pe -
ran ças dos ami gos de nos sa pá tria, que se re go zi ja vam de ver a prime i ra
vez um fi lho seu ele va do à pri me i ra dig ni da de da pro vín cia. 

Qu an tos bens de vi am es pe rar-se! Qu an tos ma les pre ca vi dos!
Mas uma tris te fa ta li da de quis o con trá rio.

 A inep ti dão que des de logo mos trou para tão ele va do car go, e a
ver sa ti li da de de ca rá ter do Sr. Bra ga fa vo re ce ram os de síg ni os dos per -
versos, que nele acha ram o ins tru men to de seu ran cor con tra os li vres; e no
poder ane xo à pre si dên cia o meio de sa ci ar suas ig nó be is vin gan ças. Ninguém
igno ra os su ces sos da no i te de 24 de ou tu bro do ano pas sa do, e dos dias
con se cu ti vos; nin guém ig no ra como o par ti do an ti na ci o nal ar man do bra ços
mer ce ná ri os e es tran ge i ros, ocu pou mi li tar men te o Trem de Gu er ra da capital, e 
ame a çou com apa ra tos bé li cos a ci da dãos pa cí fi cos, que fes te ja vam na que la
no i te com cân ti cos pa trió ti cos as sa lu ta res re for mas do nos so pac to so ci al: o
cos tu me au to ri za va o fes te jo, a or dem pre si dia os pas sos de um povo, que
se entre ga va ao pra zer, e mar cha vam na sua fren te os Ju í zes de Paz dos
distri tos que percor ria; po rém, ape sar dis so, pou co fal tou para que o es trondo
do ca nhão, e o gri to da mor te não su ce des se aos sons fes ti vos, e à ex pres são da 
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na ci o na li da de sa tis fe i ta. Aque las ame a ças, aque le ar ma mento de susado, não
foi qui çá o pri me i ro in sul to co me ti do con tra a nos sa na ci o na li dade? Não me -
re cia um pron to e exem plar cas ti go? Não po de ria exe cu tá-lo o bra ço po de ro -
so de um povo ir ri ta do? Po dia, sim mas não o qui se ram os patri o tas, ami gos
da or dem; su fo ca ram em seus pe i tos os jus tos res sen ti men tos; es pe ra ram
providên ci as e jus ti ça da sua pri me i ra au to ri da de. Vãs es pe ran ças! Enquanto
o vul cão das pa i xões ame a ça va abra sar a ca pi tal, que fa zia o Sr. Bra ga?
Embri a ga va-se, com má goa o di ze mos, em bri a ga va-se de prazer na ci da de
do Rio Gran de en tre fes tins e ban que tes, de i xan do na que las es pi nho sas
circuns tân ci as o ti mão do es ta do, en tre gue ao ca pri cho de seu ir mão, o Sr. Pedro 
Ro dri gues Fernan des Cha ves, jo vem tur bu len to e fac ci o so, e o mes mo que
diri gia, e dava im pul so ao par ti do que na que le mo men to aterro ri za va a
ca pi tal. As no tí ci as sem pre mais ater ra do ras, que des te pon to re ce bia, pa re -
ce ram des per tá-lo por um ins tan te do seu le tar go; cha mou-me, então, e em
nome da pá tria con ju rou-me a que usan do de todo o meu in flu xo, fos se
manter o sos se go pú bli co; vós sóis o úni co, me di zia, que po de is livrar a pro -
vín cia dos ma les que a ame a çam; voai, acal mai, con ci li ar, e fa zei deter o
fu ror do povo; evi tai toda a efu são de san gue; as se gu rai-lhe que pro me to,
re gres sa rei, e ele apla u di rá mi nha jus ti ça:

Com pa tri o tas! O nome da pá tria nun ca soou em vão aos meus
ouvi dos, e sem pre me pres tei vo lun tá rio a pres tar-lhe meus ser vi ços; acreditei
as pa la vras en ga na do ras do Sr. Bra ga, e voei ao vos so lado; dó ce is ou vis tes
mi nhas pa la vras de paz, de ti ves ses o bra ço já pron to a des car re gar o gol pe
mor tal so bre vos sos agres so res, e, por mim, con fi as ses no va men te em vos so 
presi den te. Mas quem o acre di ta ria! O pér fi do ha via-me ilu di do, e meu
patri o tis mo tão-somente lhe ser viu de ins tru men to para tam bém ilu dir-vos, 
e de sar mar-vos. Como po de rá jus ti fi car-se se me lhan te con du ta em a pri meira
au to ri da de, que não deve ou vir ou tra voz, que a da jus ti ça nem ter ou tras
vistas que as do bem do povo que rege? Se o ex-presidente hou ves se de sejado
o bem-estar e tran qüi li da de da pro vín cia não te ria de sam pa ra do o lu gar
que a lei lhe con fi ou, te ria acu di do pron ta men te ao pon to que ame a ça va
a confla gra ção, e o cas ti go dos fac ci o sos te ria sa tis fe i to a jus ti ça de um povo 
ul tra ja do.

Não, por cer to, não ti nha em vis ta o bem da pá tria quan do le vou 
desde o Rio Gran de a con fu são e a dis cór dia a to dos os ân gu los da pro víncia;
quan do em seu re gres so à ca pi tal apro vou quan to de mais de sa ti na do, e
crimi no so ha via co me ti do seu lu gar-tenente Pe dro Ro dri gues Fer nan des
Cha ves; quan do afas tou de si seus an ti gos ami gos, os sus ten ta do res das
insti tu i ções li vres; quan do, in gra to a meu zelo pelo res ta be le ci men to da
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tran qüi li da de pú bli ca, ou sou cha mar-me ca u di lho de fa ci no ro sos, e re vo lu -
ci o ná rio. 

Insen sa to! Se eu ti ves se que ri do le van tar o es tan dar te da rebelião,
que me lhor opor tu ni da de que a exal ta ção em que se acha vam os es pí ri tos?
Que mo ti vo mais pla u sí vel que o in sul to fe i to à na ci o na li da de? Que me i os
mais po de ro sos que as car tas bran cas, que seu pas sa do te mor, e mais que
tudo a cer te za de que eu não abu sa ria de las, me ha via con fi a do? Mas já era
sur do à aus te ra lin gua gem da ver da de, e pres ta va tão-somente ou vi dos às
bai xas li son jas e aos pér fi dos con se lhos de um par ti do, que que ria vê-lo
envol vi do em seus in te res ses e cúm pli ce em seus crimes para as se gu rar-se
da im pu ni da de e do tri un fo dos prin cí pi os re tró gra dos. De i xou o Sr. Bra ga
de ser o ad mi nis tra dor de um povo li vre, des de que ao Impé rio da lei subs ti tu -
iu o es pí ri to de fac ção, e o povo des de aque le ins tan te de i xou de res peitá-lo.
Sem for ça mo ral, sem opi nião, um go ver no não sub sis te se não pela des -
morali za ção, pela in tri ga e pela opres são, e este foi o ca mi nho che io de pre cipí -
ci os em que se lan çou o Sr. Bra ga. Vós o vis tes, rio-grandenses, apo i ar na
cor te com sua au to ri da de as mais ver go nho sas in tri gas do Ma re chal Bar re -
to, para per der aque les, cu jas lu zes e pa tri o tis mo trans tor na vam seus pla nos
am biciosos e des pó ti cos; en quan to com seu po der nes ta ci da de au to ri za va as
deseja das vin gan ças, o pri me i ro gol pe dado con tra a li ber da de con duz
insen si vel men te, e de um modo ine vi tá vel, a to dos os outros; é uma por ta
aber ta à ar bi tra ri e da de; e uma vez que ela se in tro duz, nin guém pode pre ver
em que pon to parará. Com pa tri o tas! Vós tes te mu nhas ses esta ver da de, os
ci dadãos mais de ci di dos pela ca u sa do povo fo ram o alvo de uma sis te mática
per segui ção; pro di ga li za ram-se em pre gos aos ho mens mais im po pu la res, a
aque les que eram mais in di gi ta dos por pro fes sa rem prin cí pi os mais re tró -
gra dos e an ti na ci o na is; o di re i to de pe ti ção, ga ran ti do por nos sa Cons ti tu i -
ção, foi desaten di do, e os pe ti ci o ná ri os tra ta dos como se di ci o sos; en che ram-se
os cár ceres de pa tri o tas, e toda a pro vín cia foi en vol vi da em pro ces sos e
que re las; in tro du ziu-se a des mo ra li za ção na guar da na ci o nal de in fan ta ria
para dis per sá-la, e sus pen deu-se ar bi tra ri a men te do seu co man do ao
Tenen te-Coronel Silva no José Mon te i ro de Ara ú jo e Pa u la, cujo cri me era
seu ina ba lá vel patri o tis mo; cri ou-se uma guar da pre to ri a na de ba i xo do
nome de Gu ar da Na ci o nal de Ca va la ria para cus to di ar a ci da de; man dou-se 
com in gen tes gas tos, em de tri men to do erá rio pú bli co, ao va len te Ba ta lhão
de Ca ça do res nº 8 para as lon gín quas fron te i ras de Mis sões; re mo veu-se da
vila do Jagua rão para Bagé a com pa nhia de ca ça do res, que ali se acha va
por or dem da Re gên cia, du pli can do sem ne ces si da de, pelo mo ti vo pla u sível
as des pe sas pe los cus to so trans por te de vi ve res, mu ni ções e ba ga gem a
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pon tos tão distan tes. Sil va Ta va res, Ca pi tão da ex tin ta 2ª Li nha, foi no me a -
do co man dan te da fron te i ra do Rio Gran de a des pe i to das ins tru ções da Re -
gên cia, de 8 de mar ço de 1834, su je i tan do as sim à nu li da de e mal va dez des -
te ho mem per ver so um sem-número de che fes va len tes e aguer ri dos; re ti -
rou-se do coman do da fron te i ra do Rio Par do ao ve te ra no de nos sos guer -
re i ros, o Sr. Bento Ma no el Ri be i ro, e foi subs ti tu í do pelo Te nen te-Coronel
da mes ma extin ta 2.ª Li nha, José Antô nio Mar tins, cujo úni co tí tu lo é a par ti -
cu lar ini mi za de que consa gra ao Sr. Co ro nel Ben to Ma nu el Ri be i ro e per ten -
cer à fac ção do Ma re chal Bar re to; vi mos, en fim, de ba i xo da pre si dên cia do
Sr. Bra ga o tem plo de Te mis con ver ti do em for ja das mais in jus tas per se gui -
ções; vi mos ci da dãos ar ma dos con tra ci da dãos; vi mos de por ta ções; vi mos
vi o la da por duas ve zes a sa gra da ga ran tia do ha be as cor pus na pes soa do hon -
ra do patri o ta Ma jor José Ma ri a no de Ma tos; e vi mos, fi nal men te, im pu ne a
es can da lo sa intro du ção de afri ca nos e da mo e da de co bre, ter rí ve is aço i tes
des ta malfada da pro vín cia. Com es tes e ou tros mu i tos aten ta dos, que por
bre vi da de omi to, se sa tis fi ze ram as exi gên ci as do Ma re chal Bar re to, de Pe -
dro Cha ves e da fac ção re tró gra da; mas era for ço so ca pe ar as per se gui ções
com o man to da uti li da de pú bli ca, era for ço so le ga li zar atos per pe tra dos
con tra a opinião da gran de ma i o ria da pro vín cia. Che gou a épo ca da ins ta -
la ção da nos sa Assem bléia Pro vin ci al, e a falta do pre si den te ar ran cou a
más ca ra com que se co bria uma po lí ti ca hi pó cri ta e ras te i ra: a ca lú nia mais
atroz foi pro fe ri da em seu selo com al ti vez e ou sa dia, e a pro vín cia tre meu
por sua tran qüi li dade e exis tên cia, ou vin do a voz de sua pri me i ra au to ri da -
de re ve lar-lhe uma cons pi ra ção, cujo fim era des mem brá-la da gran de família
bra si le i ra e acu sar como au to res de tão ne fan do pro je to os mais cons pí cu os
de fen so res das li ber da des pá tri as, a aque les que em to dos os tem pos va lo -
ro sa men te ex puseram suas vi das o ver te ram seu san gue em de fe sa da in te -
gridade do Impé rio. Pro je to in sen sa to! O gol pe mor tal que o ex-presidente
pre medi tou dar na hon ra e bem me re ci da opi nião de seus ad ver sá ri os
rever be rou-se con tra si! Graças se jam da das à ener gia dos ge ne ro sos pa tri o tas 
de pu ta dos da oposição! Eles ad vo ga ram a ca u sa da ino cên cia con tra o apa -
ra to do po der, e con tra a liga dos fac ci o sos que se sen ta vam nos ban cos da
nos sa Assem bléia Pro vin ci al; sua no bre e aus te ra lin gua gem ater rou a calúnia,
per se guiu ao ca lu ni a dor em suas úl ti mas trin che i ras, e ob te ve a gló ria de
obri gá-lo à mais ab je ta retra ta ção e de tran qüi li zar a pro vín cia, ma ni fes tan -
do-lhe que não exis tia a re ve la da cons pi ra ção; um cla mor ge ral de in dig nação
su ce deu ao do te mor, que se ha via que ri do in cu tir, e essa jus ta in dig na ção
aca bou de fa zer des pre zí vel a au to ri da de do Sr. Bra ga.
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De po is des ta der ro ta, quem te ria ou sa do per ma ne cer no emi -
nen te lu gar que se ti nha de son ra do? Mas o Sr. Bra ga já se não acha va li vre
para re tro ce der ain da que o hou ves se querido; ob ce ca do pelo par ti do, re tró -
gra do por seus com pro mis sos pes so a is e pelo fa tal in flu xo de seu ir mão,
sempre pron to a in ci tá-lo a toda a clas se de vi o lên ci as, per sis tiu na pre si -
dên cia, e con ti nu ou sua mar cha opres si va e an ti na ci o nal. O par ti do fac ci o so 
em sua mes ma ra i va acha va no vas for ças para in ten tar no vas em pre sas
contra os in te res ses da ma i o ria des ta pro vín cia, que em seu de lí rio tra ta va
de se di ci o sa e anár qui ca. Acre di tou que sua po si ção era, to da via, a mais forte,
a des pe i to da opi nião pú bli ca que lhe era con trá ria. Os lu ga res mais im por -
tan tes es ta vam con fi a dos a mem bros de sua fac ção, e inu ti li za dos a ma i or
par te dos in flu en tes do par ti do li be ral; con ta va com um nú me ro cres ci do de 
fac ci o sos no seio da re pre sen ta ção pro vin ci al; con ta va com o apo io do seu
co ri feu, o Ma re chal Bar re to, que ou sa va pro me ter-lhe sa car for ça ar ma da de 
um es ta do vi zi nho para su fo car qual quer ten ta ti va dos ho mens li vres; a
liber da de de impren sa lhe ser via de ve í cu lo para es pa lhar suas dou tri nas
retró gra das e im po pu la res, ata car com o fel da ca lú nia re pu ta ções ad qui ridas 
por uma lar ga sé rie de ser vi ços fe i tos à pá tria, se me ar a dis cór dia e di vi dir
para re i nar; con ta va com o Te sou ro Na ci o nal para com prar pro sé li tos e
su prir os gas tos de uma ad mi nis tra ção pró di ga e de sa ti na da, e con ta va,
en fim, com os ma gis tra dos cor rom pi dos e pre va ri ca do res para le ga li zar
injus tas per se gui ções e os atos mais ar bi trá ri os. Estes eram os ele men tos
com que con ta va a tran sa ta ad mi nis tra ção; e po di am os bra si le i ros li vres sofrer 
por mais tem po seu jugo pe sa do e imo ral, e de i xar seus fi lhos o tris te exemplo
da ar bi tra ri e da de tri un fan te? O cá li ce da amar gu ra ain da não es ta va che io,
mas não tar dou a sê-lo. Não con ten te o par ti do re tró gra do de apre sen tar em 
seus imun dos pe rió di cos aos nos sos hon ra dos e in dus tri o sos cam po ne ses
como se pul ta dos nas tre vas da mais cras sa ig no rân cia, como inep tos para
de fen der seus in te res ses po lí ti cos, e ape li dá-los bár ba ros, po bre tões e pro le -
tá ri os, pro je tou so bre car re gá-los com um novo e one ro so im pos to de dez
mil réis anu al so bre cada lé gua qua dra da; im pos to con trá rio aos prin cí pi os
de eco no mia po lí ti ca, im pos to in jus to e cru el, por que re cai so bre o ca pi tal e
não so bre o pro du to; in jus to e cru el fi nal men te por que pesa com de si -
gualdade em ra zão da ma i or ou me nor fer ti li da de dos nos sos cam pos. Vãos
foram os es for ços dos de pu ta dos li be ra is para opo rem-se a tão opres si va lei; 
ela pas sou a des pe i to da sã ra zão e do bem-estar dos nos sos com pro vin ci a -
nos. O Sr. Bra ga, que pelo art. 15 da Lei das Re for mas es ta va au to ri za do a
ne gar sua san ção a qual quer lei quan do enten des se não con vir aos in te res ses 
da pro vín cia, e que po dia, por con se qüên cia, sus pen den do a sua exe cu ção,
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preve nir os ma les que ela ar ras ta va após si, lon ge de que rer fa zê-lo, des de
logo a san ci o nou e man dou cum prir. Fal ta vam-lhe, por ven tu ra, ra zões em
que fun das se a sua ne ga tiva? Não, por cer to; fi lho des ta pro vín cia, tinha
todos os co nhe ci men tos ne ces sá ri os para jul gar o im pos to im po lí ti co e in justo;
po rém, o espí ri to de fac ção di ri gia to dos os atos de sua fu nes ta ad mi nis -
tra ção. Devia-se, ne ces sa ri a men te, pre ver o des con ten ta men to que ex ci ta ria 
este novo im pos to, e que a sua exe cu ção oca si o na ria um pronto e ge ral
levan ta men to; de vi am, pois, os fac ci o sos ar bi trar modo de con ju rar a tem -
pes ta de pro ven do-se de uma for ça ar ma da de vo ta à sua von ta de e co man -
da da por che fes de sua fac ção. Em vão a bus ca ri am eles nos va len tes ve te ranos!
Aque les que com ba te ram pe las li ber da des pá tri as ja ma is po de ri am conver -
ter-se em al go zes de seus con ci da dãos, jama is de sem ba i nha ri am a es pa da
para de go lar seus pais, seus fi lhos e seus ami gos! Não. Os mi li ta res do
Brasil re ge ne ra dos ver tem seu san gue para de fen der a pá tria e não para
oprimi-la. Busca ri am eles esta for ça en tre os be ne mé ri tos guar das na ci o na is da 
campanha? Cer ta me te que não; são es tes os mais ve xa dos e opri mi dos pelo
im pos to. 

Aonde bus ca ri am, pois, esta for ça? Cus ta di zê-lo! Na cri a ção de 
um cor po de po lí cia de se te cen tas pra ças, na or ga ni zação de um cor po de
ja ní za ros, que com a pon ta de suas es pa das fi zes sem exe qüí ve is as me di das
mais im po pu la res e opres si vas. Po de mos as se gu rar por hon ra des ta pro víncia, 
que este re vol tan te pro je to ja ma is pas sa ria em nos sa as sem bléia, se ti ves se
sido pro pos to e dis cu ti do com as for ma li da des do es ti lo; mas a ca ba la e a
surpre sa lhes fez ob ter o que de ou tro modo nun ca te ri am ob ti do; este corpo
foi cri a do por uma sim ples emen da do Sr. Ma no el Fe li zar do, quan do se
discu tia a lei do or ça men to pro vin ci al, au to ri zan do, ao mes mo tempo, o Pre -
si den te para fa zer seu re gu la men to! Se me lhan te modo de cri ar um ba ta lhão 
achou a mais for te opo si ção da par te dos nos sos de pu ta dos li be ra is; e, apesar
de ha ver sido aque la emen da fir ma da ma li ci o sa men te pe los de pu ta dos
parti dá ri os da ad mi nis tra ção fac ci o sa, e por al guns ou tros que ilu di dos se
pres ta ram às vis tas iní quas dos Srs. Cha ves e Fe li zar do, ape sar, di ze mos,
da que la nova es pé cie de aba i xo-assinado (até ago ra des co nhe ci do nos debates
par la men ta res), que re pre sen ta va a ma i o ria da as sem bléia, eqüi va lia a uma
vo ta ção antes da dis cus são, ape nas pas sou por dois vo tos; e esta cor te for mi -
dá vel, cu jas des pe sas te ri am ab sor vi do a enorme soma de du zen tos con tos
de réis anu a is, de fato foi fe i ta e or ga ni za da pelo Sr. Bra ga, que des tar te
assu miu os dois po de res. Tan tas ar bi tra ri e da de, e tan tos aten ta dos em um
povo que se pre sa de ser li vre, de vi am, en fim, can sar de so fri men tos. A
in qui e ta ção que des de os pri me i ros me ses da pre si dên cia do Sr. Bra ga se tinha 
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der ra ma do na ma i or par te des ta pro vín cia, e que por tan tas ve zes a pru dência, 
e o amor à or dem ha vi am acal ma do, como acen di da por vir tu de elé tri ca
apa re ceu no va men te e se fez ge ral. 

A nos sa pá tria pa re ceu ao es per to ob ser va dor como um en fermo,
a quem uma fe bre ar den te mor ti fi ca, e que al ter na ti va men te es pe ra e teme
que a cri se que o ator men ta lhe dê saúde ou mor te. Em vão, com pa tri o tas,
buscá ve is uma tá bua de sal va ção, ela es ta va na Car ta, mas na que les mo -
mentos a Car ta era le tra mor ta, as vias le ga is vos eram obs tru í das, a apa tia
do go ver no cen tral não vos de i xa va trans lu zir a mais pe que na es pe ran ça de 
me lho ra men to, os ma les vos ame a ça vam já de per to, qual quer di la ção era
peri go sa, e a for ça vos ia do mi nar, e des tru ís tes, ci da dãos, a for ça com a for ça.
Cum pri mos, Rio-Grandenses, um de ver sa gra do re pe lin do as prime i ras
ten ta ti vas de ar bi tra ri e da de em nos sa cara pá tria; ela vos agra decerá, e o Bra sil 
in te i ro apla u di rá o vos so pa tri o tis mo e a jus ti ça que ar mou vos so bra ço
para de por uma au to ri da de inep ta e fac ci o sa, e res ta be le cer o im pé rio da lei. 
Com pa tri o tas, eu acres cen ta rei à gló ria de ha ver sido em ou tros tempos vos so
compa nhe i ro nos cam pos de ba ta lha, e ha ver-nos con du zi do con tra os vos sos
ini mi gos ex ter nos, a glo ria ain da mais no bre e per du rá vel de haver con cor ri do 
a li ber tá-la dos seus ini mi gos in ter nos, e sal vá-la dos ma les da anar quia. O
go ver no de fac ção de sa pa re ceu de nos sa cena po lí ti ca, a or dem se acha es ta -
be le ci da. Com este tri un fo dos prin cí pi os li be ra is mi nha am bi ção está sa tis -
feita, e no des can so da vida pri va da, a que tão-somente as pi ro, goza rei o
pra zer de ver-vos des fru tar os be ne fí ci os de um go ver no ilus trado, li be ral e
con for me com os vo tos da ma i o ri da de da pro vín cia. Res pe i tan do o
juramen to que pres ta mos ao nos so có di go sa gra do, ao tro no cons ti tu cional, e à 
con ser va ção da in te gri da de do Império, com pro va re is aos ini mi gos de
nosso sos se go e fe li ci da de, que sa be is pre fe rir o jugo da lei ao dos seus
infra to res, e que o mes mo tem po nun ca es que ce is que sois os ad mi nis tradores
do melhor pa tri mô nio das ge ra ções que vos de vem su ce der, que este
patrimônio é a li ber da de, e que es tás na obri ga ção de de fen dê-la à cus ta de
vosso san gue e de vos sa exis tên cia. A exe cra ção de nos sos fi lhos ca i rá
sobre nos sas cin zas, se por nos sa des mo ra li za ção e in cú ria lhes trans mi tirmos
este sa gra do de pó si to des fal ca do e cor rom pi do; e suas ben çãos nos acom pa -
nharão ao se pul cro se lhes de i xar mos exem plo de vir tu de e pa tri o tis mo. 

Por to Ale gre, 25 de se tem bro de 1835.

Ben to Gon çal ves da Sil va 

Extra í do de ALVES FILHO, Ivan. Bra sil 500  anos em Do cu men tos. Edi to ra Ma u ad. Págs.
198-199.
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93.2 – PROCLAMAÇÃO DE BENTO GONÇALVES DE
INDEPENDÊNCIA DA PROVÍNCIA DO RIO

 GRANDE DO SUL (11 SETEMBRO 1836)

Cama ra das, nós que com po mos a 1ª Bri ga da do exér ci to li be ral,
de ve mos ser os pri me i ros a pro cla mar, como pro cla ma mos, a
inde pen dên cia des ta pro vín cia, a qual fica des li ga da das de ma is

do Impé rio e for ma um Esta do li vre e in de pen den te, com o tí tu lo de Re pú blica
Rio-Gran den se e cujo ma ni fes to à na ções ci vi li za das se fará opor tu na mente.
Ca ma ra das! Gri te mos pela pri me i ra vez: Viva a Re pú bli ca Rio-Grandense! 
Viva a in de pen dên cia! Viva o exér ci to re pu bli ca no rio-granden se.

Extra í do de  FRAGOSO, Au gus to Tas so. A re vo lu ção Far rou pi lha (1835-1845). Rio de Ja ne i ro,
Ofi ci nas Grá fi cas da Empr. Alma nak La em mert. 1938. Págs. 76-77.
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93.3 – PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA DE
 PIRATINI (6 NOVEMBRO 1836)

Rio-grandenses, que brou-se o ce tro da ti ra nia, com que des de lar go
tem po nos opri mia o go ver no do Bra sil; suas vi o lên ci as, suas in -
justiças, e seus ca pri chos, que se rão lar ga men te ex pos tos em um 

mani fes to fi ze ram res so ar em nos so ho ri zon te o gri to da in de pen dên cia, e
este gri to mag nâ ni mo des pren di do no Se i bal Ja go a rão, e Pi ra ti ni mu i to em
bre ve se es ten de rá em to dos os ân gu los do Esta do. 

Ah! dia de pra zer para os ver da de i ros ami gos da li ber da de; dia de 
gló ria para os rio-grandenses, que amam sin ce ra men te a sua pá tria. Uma
nova épo ca co me ça a re nas cer que gra va da com le tras de ouro nas pá gi nas
da his tó ria for ma rá a gran de za des te vas to con ti nen te. Sim, a na ção
rio-grandense é des de hoje ime di a ta men te um es ta do li vre: Seu nome se
escreve já na lis ta das na ções in de pen den tes, e o go ver no re pu bli ca no, que
ado tas ses fará de cer to a vos sa ven tu ra. Cha ma do por vos sos su frá gi os para
de sem pe nhar a pri me i ra dig ni da de da Re pú bli ca vos agra de ço a con fi an ça
com que me honrais, mas sin to que por fal ta de lu zes não pos sa pre en cher
como devo as fun ções do alto em pre go, com que fui in ves ti do. To da via se não
te nho grandes ta len tos para di ri gir o leme do Esta do, me so bram bons de se -
jos. A opi nião públi ca, essa ra i nha do uni ver so, que de ci de da sor te dos
im pé ri os, e das nações há de ser o nor te, que gui a rá os atos da pú bli ca ad mi -
nis tra ção durante mi nha Pre si dên cia. Eu sou fe i tu ra vos sa, e este ti tu lo hon -
ro so me as se gu ra a vos sa fran ca co o pe ra ção para des tru ir os obs tá cu los que
se opo nham a nos sa fe li ci da de: pro cla man do so le ne men te à face do céu e da
ter ra nos sa in de pen dên cia po lí ti ca, des te um novo exem plo aos ti ra nos do
quan to pode um povo brioso, que quer ser li vre. As ba ses do gran de edi fí cio 
so ci al es tão já le vantadas; o res to de pen de de vos sas vir tu des, vos sa cons -
tân cia, vos so no bre cora ção, e vos so pa tri o tis mo – Sus ten tai pois vos sa obra;
co nhe ça o mun do que os rio-grandenses são do nos da li ber da de, una mo-nos
ca ros com pa triotas, para des tru ir os ini mi gos do nos so sos se go e da nos sa



pros pe ri da de. A ca u sa que de fen de mos é a ca u sa da jus ti ça con tra a ini qüi -
da de, é a ca u sa dos po vos con tra seus opres so res, e en fim é a ca u sa dos
rio-grandenses li vres con tra os es cra vos de uma cor te vi ci o sa e cor rom pi da.
Una mo-nos ou tra vez vos digo, e os pen dões da Re pú bli ca tre mu la rão tri un -
fan tes em toda sua re don de za. Toda via se por uma cru el fa ta li da de a de u sa
das vi tó ri as não se gun das se vossos es for ços, pe re ça mos an tes de en tre gar
nos sas mãos aos fer ros do ca tiveiro: con ver ta-se este pelo país em um ermo; e
so bre suas cin zas, so bre nossos ca dá ve res in se pul tos e tin tos ain da de san gue, 
tri un fem em bo ra os ti ra nos; te nham o pra zer ca ni bal de con tem plar com ros -
to en xu to as ru í nas da pá tria, mas ao me nos não pos sam es car ne cer nos sa
des gra ça. O nome dos rio-grandenses será en tão re cor da do com res pe i to e
de se jos pe las na ções do uni ver so, que ad mi ra das de tan to va lor e tan to pa tri -
o tis mo di rão: ali exis tia um povo in fe liz po rém vir tu o so; pre fe riu an tes mor -
rer li vre que vi ver es cra vo. 

Pa lá cio do go ver no de Pi ra ti ni, 6 de no vem bro de 1836. 

José Go mes de Vas con ce los Jar dim

Extra í do do Jor nal do Com ér cio. Por to Ale gre, 29 de de zem bro de 1836.
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93.4 – INSTALAÇÃO DO CONSELHO DE 
PROCURADORES-GERAIS DA REPÚBLICA
RIO-GRANDENSE  E CONVOCAÇÃO DE

 ASSEMBLÉIA  CONSTITUINTE
 –  ATA DA SESSÃO (21 DEZEMBRO 1839)

Pri me i ra Ata da Ses são do dia 21 de de zem bro de 1839, em que
teve lu gar a ins ta la ção do Con se lho de Pro cu ra do res-Ge ra is dos
Mu ni cí pi os do Esta do, con vo ca do por De cre to de 18 de se tem bro 
de 1838, e cha ma do pe las cir cu la res da Re par ti ção do Inte ri or,
para o efe i to ex pe di as a 29 do pas sa do e 3 do pre sen te. 

Re u ni dos às 11 ho ras da ma nhã, no sa lão da Casa do Te sou ro, os
mi nis tros e se cre tá ri os de Esta do com os pro cu ra do res-ge ra is, a
sabe: Exmo e Rev mo vi gá rio apos tó li co do Esta do pro cu ra dor-ge -

ral pelo Mu ni cí pio de Rio Par do; o Dr. Antô nio José Mar tins Co e lho, pro cu ra -
dor-ge ral do Mu ni cí pio de Pi ra ti ni, o Sr. Ma nu el Gon çal ves da Sil va, pelo
Mu ni cí pio de Ca cho e i ra; e o Sr. Ri car do José de Ma ga lhães Fi lho, pelo
mu ni cí pio des ta ca pi tal, sob a pre si dên cia de S. Exª o Sr. vice-pre si den te do
Esta do, abriu-se a ses são. 

S. Exª o Sr. vi ce-presidente, sen do in for ma do pelo res pec ti vo
ministro que os di plo mas dos pre ci ta dos con se lhe i ros se acha vam con formes
com o dis pos to no De cre to de 18 de se tem bro de 1838, pas sou a de fe rir-lhes
o ju ra men to se guin te:

“Juro man ter à re li gião ca tó li ca apos tó li ca ro ma na: a in de pen dên cia,
in te gri da de e in di vi si bi li da de da Re pú bli ca Cons ti tu ci o nal Rio-Gran den se;
ob ser var e fa zer ob ser var as leis em vi gor e or dens do go ver no; como em
tudo quan to por ele for con sul ta do a bem dos in te res ses da na ção; dar li vre -
men te o pa re cer, que con vi er, ten do di an te dos olhos a Deus, e os in te res ses
da pá tria so men te.” 

De po is do que de cla ran do ins ta la do o Con se lho de Pro cu ra do -
res-Ge ra is dos Mu ni cí pi os do Esta do, pas sou a de mons trar as ne ces si da des



das pro vi dên ci as men ci o na das na Cir cu lar de 29 do mês úl ti mo, que, sen do
lida e de ba ti da con ve ni en te men te, S. Exª o Sr. vice-pre si den te pôs à vo ta ção 
a pri me i ra par te da dita Cir cu lar, e uni ca men te de li be rou o Con se lho, que já 
se to mem as ne ces sá ri as pro vi dên ci as para a pron ta ins ta la ção da Assem bléia
Ge ral Rio-Gran den se. 

O Exmo mi nis tro dos Ne gó ci os do Inte ri or ten do pe di do apa lavra
pro pôs a Assem bléia de que se aca ba de tra tar de ve rá ser cons ti tu in te e
legis la ti va, ou se so men te cons ti tu in te; S. Exª o sr. vi ce-presidente pôs este
objeto em exe cu ção, fin da a qual o pôs tam bém à vo ta ção, cuja una ni mi dade
foi que Assem bléia re fe ri da seja cons ti tu in te e le gis la ti va, por as sim con vir
ao bem da na ção. 

Em se gui da, pro pôs mais o mes mo Exmo mi nis tro do Inte ri or
qual o nú me ro de de pu ta dos de que se deva com por a so bre di ta Assem -
bléia e por que for ma de ve rá pro ce der-se à elei ção res pec ti va. Sen do as saz
dis cu tida esta pro pos ta, o Exmo sr. vi ce-presidente pôs à vo ta ção, e em conclu -
são de ci diu-se que a Assem bléia Ge ral Cons ti tu in te Le gis la ti va se com po rá
de 36 de pu ta dos por ge ral ele i ção, fe i ta pelo mé to do se mi di re to ado ta do no
Bra sil, cujas con cer nen tes leis e ins tru ções se jam al te ra das na par te que
convi er.

O Exmo Sr. vi ce-presidente pôs em dis cus são a se gun da par te da 
pre ci ta da cir cu lar, que ver sa so bre as ele i ções às au to ri da des mu ni ci pa is; e
pronun ci an do-se o Con se lho pela afir ma ti va pôs à vo ta ção, e a una ni midade
foi que se pro ce da a tal ele i ção con jun ta men te com a dos de pu ta dos. 

Não haven do mais nada a tra tar, en cer rou a ses são, de que eu,
Antô nio Be lar mi no Ri be i ro, se cre tá rio, fiz esta ata, que as si na ram os Exmos
srs. vi ce-presidente, mi nis tros e ci da dãos pro cu ra do res-gerais, Ma tos,
Alme i da, Alen cas tre, Sou sa, Fran ça, Mar tins Co e lho, Ber nar des, Gon çal ves
da Sil va, Ma ga lhães Fi lho. 

Está con for me.
Antô nio Be lar mi no 

Extra í do de BONAVIDES, Pa u lo, e PAIS DE ANDRADE. His tó ria Cons ti tu ci o nal do Bra sil. Edi tora
Paz e Ter ra, Bra sí lia–DF. 1988. Págs. 613-614.
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93.5 – ELEIÇÃO DE DEPUTADOS À ASSEMBLÉIA
 CONSTITUINTE E DATA DE SUA INSTALAÇÃO –

DECRETOS E INSTRUÇÕES
 (10 FEVEREIRO 1840)

Ca ça pa va, 10 de fe ve re i ro de 1840,
 5º da in de pen dên cia e da Re pú bli ca rio-grandense. 

Sen do ne ces sá rio que se ins ta le a Assem bléia Cons ti tu in te e Le gis la -
ti va des te Esta do, bem as sim que se no me i em os ve re a do res das
Câ ma ras Mu ni ci pa is e ju í zes de Paz dos di ver sos ter mos e dis tri tos

do mes mo, como em con sul ta do Con se lho de Pro cu ra do res-Gerais se resol -
veu a 21 de de zem bro pró xi mo pas sa do; o vi ce-presidente da Re pú bli ca
há por bem que se pro ce da à ele i ção dos de pu ta dos que de vem com por a
re fe ri da as sem bléia, e as sim a de ve re a do res e ju í zes de Paz, pelo mé to do
esta be le ci do nas ins tru ções des ta data, que com o pre sen te ba i xam, as si nadas 
por Do min gos José de Alme i da, mi nis tro e se cre tá rio de Esta do dos Negócios
do Inte ri or e Fa zen da, mar can do para o dia 30 de abril pró xi mo para ins -
tala ção nes ta ca pi tal da pre ci ta da as sem bléia, e pos se dos ve re a dores e ju í zes 
de Paz. 

O mes mo mi nis tro o te nha as sim en ten di do, e o faça exe cu tar
com os des pa chos ne ces sá ri os. 

José Ma ri a no de Mat tos – Do min gos José de Alme i da 
Cum pra-se, re gis tre-se, im pri ma-se e pu bli que-se. Era ut su pra.

Alme i da 

Foi pu bli ca do nes ta se cre ta ria do Esta do dos Ne gó ci os do Inte ri or, 
e re gis tra do no li vro com pe ten te. Era ut su pra. 



No im pe di men to do ofi ci al ma i or, Mi guel José de Cam pos, 1º es cri -
tu rá rio.

* *  *

INSTRU ÇÕES PARA SE PRO CE DER ÀS ELE I ÇÕES DA CÂ MA RA DE DEPUTADOS
 À ASSEMBLÉIA  CONSTITUINTE E LE GIS LA TI VA DO ESTA DO RIO-GRANDENSE,

 DOS MEM BROS DAS  CÂMARAS MU NI CI PA IS E DOS JU Í ZES DE PAZ.

Art. 1º As no me a ções dos de pu ta dos para a Assem bléia Cons ti -
tu in te e Le gis la ti va do Esta do rio-grandense, dos ve re a do res das Câ ma ras
Muni ci pa is e dos juí zes de Paz se rão di re ta men te fe i tas pelo povo em as sem -
bléi as pri má rias. 

Art. 2º Em cada dis tri to de Paz des te es ta do, ou nos lu ga res
desig na dos pe las Câ ma ras Mu ni ci pa is, e na fal ta des tas por al gu ma im pre -
vis ta cir cuns tân cia, pe los che fes-gerais de po lí cia em seus res pec ti vos mu ni -
cí pi os, se fará uma as sem bléia pri má ria, a qual será re si di da pela pes soa que
a res pec ti va Câ ma ra Mu ni ci pal ou che fe-geral de po lí cia no me ar, com as sis -
tência do pá ro co ou seu subs ti tu to, se os hou ver. 

Art. 3º É con si de ra do mu ni cí pio de Pi ra ti ni por esta vez, e para
este efe i to so men te o mu ni cí pio de Pe lo tas (De cre to 13 de agos to de 1838).
Da mes ma for ma são con si de ra dos Mu ni cí pi os da Vila Se tem bri a na os de
São José do Nor te e San to Antô nio de Pa tru lha (De cre to de 26 de ou tu bro
de 1838). 

Art. 4º Os ci da dãos no me a dos para pre si di rem as as sem bléi as
pri má ri as, em seus res pec ti vos dis tri tos, e nos lu ga res mais pú bli cos de les,
fa rão afi xar edi ta is, mar can do o dia 8 de mar ço pró xi mo para as ele i ções, a
sa ber, de 36 de pu ta dos para a Assem bléia Cons ti tu in te e Le gis la ti va; de
nove mem bros para as Câ ma ras Mu ni ci pa is da ca pi tal, e ci da des de Pi ra ti ni 
e Pe lo tas; de sete mem bros para as de ma is Câ ma ras dos di ver sos mu ni cí pios
do Esta do; e de qua tro mem bros para ju í zes de Paz de cada um dos dis tritos
dos mes mos mu ni cí pi os. Que to dos os que po dem ser ele i to res “são há be is 
para se rem de pu ta dos, sen do ma i o res de 21 anos, ten do apli ca da ins tru ção,
re co nhe ci das vir tu des, ver da de i ro pa tri o tis mo e de ci di do zelo pela ca u sa
rio-grandense, ex ce tu an do-se to da via os que não ti ve rem de ren da lí qui da
anu al a quan tia de tre zen tos mil reis por bens, in dús tria ou em pre go; os li -
ber tos; os cri mi no sos pro nun ci a dos em que re la ou de vas sa; os es tran ge i ros
ain da que na tu ra li za dos se jam; e os que não pro fes sa rem: a re li gião ca tó li ca
apos tó li ca ro ma na”. E que para mem bros das Câ ma ras Mu ni ci pa is e ju í zes
de Paz “ten do de ren da lí qui da anu al 100$000", e as qua li da des exi gi das
para ter voto nas ele i ções pri má ri as, são há be is to dos os ci da dãos da Repúbli ca 
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para tais em pre gos, que todas as cé du las de vem vir as si na das e ro tu la das,
di zen do ”De pu ta dos à Assem bléia Cons ti tu in te e Le gis la ti va do Esta do
rio-gran den se" “mem bros da Câ ma ra Mu ni ci pal” e “Ju í zes de Paz do distrito
de…” fi can do os di tos pre si den tes res pon sá ve is pela omis são ou des le i xo
com que tra ta rem este im por tan te e gra ve ne gó cio. 

Art. 5º Têm vo tos nas ele i ções pri má ri as: 
§ 1º Os ci da dãos rio-grandenses que es tão no gozo de seus di reitos

polí ti cos e so bre os qua is não gra vi te a mais leve som bra de ini mi za de à
Repú bli ca. 

§ 2º Os es tran ge i ros na tu ra li za dos, em vir tu de do De cre to de 18
de de zem bro de 1838, con tan do que uns e ou tros re si dam no dis tri to marcado
para a as sem bléia pri má ria e ao me nos oito dias an tes da que le para as elei ções 
in di ca do. 

Art. 6º São ex clu í dos de vo tar nas as sem bléi as pri má ri as: 
§ 1º Os me no res de de zo i to anos, nos qua is se não com pre en dem 

os ca sa dos, os ofi ci a is mi li ta res, os ba cha réis for ma dos e os clé ri gos de
ordens sa cras. 

§ 2º Os fi lhos de fa mí li as que es ti ve rem em com pa nhi as de seus 
pais, sal vo se es ti ve rem ofí ci os pú bli cos. 

§ 3º Os cri a dos de ser vir, em cuja clas se não en tram os
guarda-livros, e pri me i ros ca i xe i ros das ca sas de co mér cio, e os ad mi nis tra -
do res e ca pa ta zes das fa zen das ru ra is, de cri ar, e fá bri cas. 

§ 4º Os re li gi o sos e qua is quer que vi vam em co mu ni da de cla ustral;
fi can do acer ca da ren da anual sem efe i to por esta vez so men te o dis pos to
nos Arts. 91 e 92 da Cons ti tu i ção pro vi so ri a men te ado ta da na Re pú bli ca. 

Art. 7º Pro ce der-se-á a ele i ções pri má ri as im pre te ri vel men te em
todo o Esta do no dia 8 de mar ço pró xi mo. 

Art. 8º No dia apra za do pelo an te ce den te ar ti go, re u ni do o povo
no lu gar de sig na do, o ci da dão pre si den te lerá em voz alta e in te li gí vel as
pre sen tes ins tru ções; fin da a qual, pos ta uma mesa em lu gar apro pri a do,
tomará as sen to à ca be ce i ra dela, fi can do a seu lado di re i to o pá ro co ou sa cer -
do te, se o hou ver, e, na fal ta de am bos, o ci da dão mais gra do que en tão se
achar pre sen te: de acor do com ele, pro po rá dois ci da dãos para se cre tá rio e
dois para es cru ta do res, que se jam pes so as de con fi an ça pú bli ca; as qua is,
sen do apro va das ou re je i ta das por aclama ção do povo, to ma rão lu gar de
um e ou tro lado da mesa. O pre si den te, o pá ro co ou o ci da dão no me ado,
os se cre tá ri os e os es cru ta do res for mam a mesa da as sem bléia pri má ria. 
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Art. 9º La vra da a ata des ta no me a ção, que será do teor se guin te:
“Aos oito dias do mês de mar ço de 1840, nes ta ci da de (vila ou dis tri to) de…,
reu ni dos os ci da dãos ora no mes mo re si den tes por vir tu de do de cre to e
ins tru ção de… e edi tal de…, o ci da dão Fu la no, no me a do por res pec ti va
Câmara Mu ni ci pal para pre si dir a as sem bléia pri má ria des ta ci da de (vila ou
dis tri to), de acor do como sa cer do te Fu la no… (ou ci da dão f…) no me ou aos
cida dãos f… e f… para se cre tá ri os f… e f… para es cru ta do res, os qua is, sendo
apro va dos pe los cir cuns tan tes, to ma ram as sen to, e se ins ta lou a mesa da
assem bléia pri má ria des ta pre ci ta da ci da de (vila ou dis tri to), de quê, para
cons tar, eu, Fu la no, se cre tá rio, apro va do, la vrei a pre sen te ata, em que me
as si no com os mem bros da re fe ri da mesa. (Assi nam-se to dos os mem bros
da mesa)” – per gun ta rá o pre si den te se al gum dos cir cuns tan tes sabe ou
têm de, de nun ci ar su bor no, ou con clu io, para que as ele i ções re ca i am em
pes soa ou pes so as de sig na das. Ve ri fi can do-se por exa me pú bli co e ver bal a
exis tên cia do fato (se hou ver ar güi ção), per de rá o in cur so o di re i to ati vo e
pas si vo de vo tar e de ser vo ta do. A mesa re sol ve rá a ques tão, a plu ra li da de
de vo tos, fa zen do-se de tudo um auto com to das as cir cuns tân ci as, para ser 
em de vi do tem po apre sen ta do à Assem bléia Na ci o nal e se to ma rem a tal
res pe i to as me di das que se pos sam ofe re cer, fi can do sal vo ao que i xo so o
dire i to de pe ti ção. 

Art. l0. Ime di a ta men te de po is lan çan do numa urna os mem bros 
da mesa as cé du las para de pu tados, nela re co lhe rão to das as mais que por
sua vez for apre sen tan do cada um dos cida dãos re si den tes no dis tri to que
ti ve rem di re i to a vo tar, as qua is se rão por eles as si na das, e de vem con ter
tan tos no mes e suas res pec ti vas ocu pa ções, quan tas fo rem as pes so as que
de vem dar para de pu ta dos: e as sim em ur nas di fe ren tes as cé du las para a
nome a ção das Câ ma ras Mu ni ci pa is e ju í zes de Paz, e to das exa mi na rão
escru pu lo sa men te para re je i ta rem as não con for mes com as pre sen tes
instru ções. 

Art. 11. Po dem ser de pu ta dos to dos quan tos po dem vo tar nas
assem bléi as pri má ri as; ex ce tu am-se os se guin tes: 

§ 1º Os que não ti ve rem de ren da lí qui da anu al a quan tia de
trezen tos mil réis, co mér cio, in dús tria ou em pre go. 

§ 2º Os li ber tos; 
§ 3º Os es tran ge i ros ain da que na tu ra li za dos se jam; 
§ 4º Os cri mi no sos pro nun ci a dos em que re la ou de vas sa; 
§ 5º Os que não pro fes sa rem a re li gião ca tó li ca apos tó li ca romana. 
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Art. 12. Po dem ser ve re a do res e ju í zes de Paz to dos os ci da dãos
que po dem vo tar nas as sem bléi as pri má ri as, con tan to que te nham de ren da 
lí qui da anual a quan tia de cem mil-réis por bens de raiz, co mér cio, in dústria
ou em pre go. 

Art. 13. Ne nhum ci da dão que tem di re i to de vo tar nas ele i ções
pri má ri as po de rá isen tar-se de […] a elas ten den tes; sob pena em caso
contrá rio de se rem ha vi dos por de sa fe tos à ca u sa rio-grandense. 

[…] 

Art. 38. Nenhum ci da dão po de rá es cu sar-se de ace i tar es tas
nome a ções por esta vez, en quan to a Assem bléia Na ci o nal não or ga ni zar a
lei re gu la men tar que deve ser vir de re gra para as fu tu ras ele i ções. 

Art. 39. Os ci da dãos de que se com põe o Exér ci to da Re pú bli ca, e 
seus em pre ga dos ci vis, e de fa zen da vo ta rão em qual quer dos dis tri tos em
que se acha rem e hou ve rem as sem bléi as pri má ri as, en tre gan do nela, ou
en vi ando-lhes suas re la ções, as si na das pe los co man dan tes das com panhias
a que en tão per ten ce rem, e re fe ren da dos pe los co man dan tes dos seus res -
pectivos cor pos. Achan do-se, po rém, qua is quer com pa nhi as em ser vi ço
fora dos cor pos, bas ta as si na tu ra dos co man dan tes de las para se rem ace i tas
as re la ções dos in di ví du os que as com põem. 

Art. 40. Os ve re a do res para as Câ ma ras Mu ni ci pa is de vem ser
pre ci sa men te re si den tes no ter mo dos seus mu ni cí pi os, e os ju í zes de Paz
nos seus res pec ti vos dis tri tos. 

Art. 41. O mi nis tro e se cre tá rio de Esta do dos Ne gó ci os do Inte rior, 
logo que re u ni da a Assem bléia Na ci o nal, en vi a rá ao pri me i ro se cre tá rio à
mesma có pia au tên ti ca da lis ta ge ral da apu ra ção de vo tos para de pu tados. 

Art. 42. To das as dú vi das e ques tões so bre a ido ne i da de dos
elegíve is, ou su bor no re la ti vo à ele i ção dos de pu ta dos, se rão de ci di das
termi nan te men te pela as sem bléi as pri má ri as; es tas re me te rão ter mo de
tudo com as pre ci sas cla re zas ao mi nis tro e se cre tá rio de Esta do dos Negócios
do Inte ri or, para por ele ser en vi a do opor tu na men te ao cor po le gis la ti vo. 

Art. 43. To das as re la ções, li vros e pa péis re la ti vos às ele i ções
dos de pu ta dos man da rá a Câ ma ra da ca pi tal em mas sa com seus com pe -
ten tes ró tu los, para fi ca rem em guar da no seu ar qui vo. As re la ções se rão
que i ma das logo que se pro ce da às ele i ções da le gis la tu ra que se se guir. 

Art. 44. As des pe sas das pre sen tes ele i ções fe i tas com pa pel,
pe nas, tin tas, obréi as ou la cre são sa tis fe i tas pelo Te sou ro. 
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Art. 45. O exer cí cio de qual quer em pre go, à ex ce ção dos de
minis tro de Esta do, ces sa in te i ra men te en quan to du ra rem as fun ções de
depu ta dos. 

Art. 46. Enquan to em a as sem bléia não or ga ni zar o seu re gi mento
in ter no, pro vi so ri a men te sua ins ta la ção e tra ba lhos se rão con for ma dos com
a Lei de 27 de agos to de 1828. 

Se cre ta ria do Inte ri or, em Ca ça pa va, 10 de fe ve re i ro de 1840. 

Do min gos José de Alme i da 

Extra í do de BONAVIDES, Pa u lo, e PAIS DE ANDRADE. His tó ria Cons ti tu ci o nal do Bra sil. Edi -
to ra Paz e Ter ra, Bra sí lia–DF. 1988. Págs. 615-620. 
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94
REGÊNCIA EFETIVA DE ARAÚJO LIMA

(QUESTÃO DA MAIORIDADE DE
 D. PEDRO DE ALCÂNTARA)

94.1 – NECESSIDADE DO ADIAMENTO DA ASSEMBLÉIA
GERAL – EXPOSIÇÃO DOS MINISTROS AO REGENTE

 (22 JULHO 1840)

Se nhor: Tra tan do-se na Câ ma ra dos De pu ta dos da tão me lin dro sa
quan to im por tan te ques tão da ma i o ri da de de V.M. Impe ri al, e ha vendo 
as dis cus sões, em lu gar do ca rá ter sizudo, re fle ti do e pru den te que

lhes con vi nha, em aten ção à gra vi da de da ma té ria, to man do outro cur so
mu i to di ver so, che gan do não só a per tur bar-se a or dem den tro da mes ma
Câma ra, mas tam bém a pro mo ver-se a agi ta ção no povo des ta ca pi tal,
jul ga mos do nos so ri go ro so de ver sub me ter à con si de ra ção de V.M. Impe rial a 
neces si da de de uma me di da que, res ta be le cen do no va men te a tran qüi lidade,
ponha na que la Câ ma ra os es pí ri tos em es ta do de po de rem, com a ne cessária
cir cuns pec ção e ma du re za, de li be rar e de ci dir so bre tão im por tan te ma té ria. 
Esta me di da, se nhor, não pode ser ou tra se não o adi a men to da Assem bléia
Ge ral Le gis la ti va por aque le tem po que se jul gar es tri ta men te in dis pen sá vel 
para se con se guir aque le fim: nós, pois, o pro po mos à alta con si de ra ção de
V.M. Impe ri al, a fim de que se dig ne de re sol ver so bre este as sun to como
em sua sa be do ria jul gar con ve ni en te.

Extra í do de Ana is do Par la men to Bra si le i ro. Câ ma ra dos Srs De pu ta dos. Ter ce i ro Ano da Qu ar ta
Le gis la tu ra. Ses são de 1840. Tomo se gun do. Pág. 350.
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94.2 – ADIAMENTO DA ASSEMBLÉIA GERAL

 –  DECRETO DA REGÊNCIA (22 JULHO 1840)

O re gen te, em nome do Impe ra dor o sr. D. Pe dro II, to man do em
con si de ra ção a ex po si ção que pe los mi nis tros e se cre tá ri os de
Esta do das di fe ren tes re par ti ções lhe foi fe i ta, acer ca do es ta do de 

per turbação em que atu al men te se acha a Câ ma ra dos De pu ta dos, e aten -
dendo a que a ques tão da ma i o ri da de de S.M. Impe ri al que nela se agi ta,
pela sua gra vi da de e pela alta po si ção e im por tân cia da au gus ta pes soa a
que é re la ti va, somen te pode e deve ser tra ta da com ma du ra re fle xão e
tran qüi li da de; há por bem, usan do da atri bu i ção que lhe con fe re o Art. 101,
§ 5º, da Cons ti tu i ção do Impé rio, adi ar a as sem bléia ge ral para o dia 20 de
no vem bro do cor ren te ano. Ber nar do de Vas con ce los, se na dor do Impé rio,
minis tro e se cre tá rio de Esta do dos Ne gó ci os do Impé rio, o te nha as sim
enten di do e faça exe cu tar.

Extra í do de ABREU E LIMA, J. Com pên dio da His tó ria do Bra sil. Tomo II, Rio de Ja ne i ro,
Laemmert, 1843. Págs. 162-171.
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94.3 – REPRESENTAÇÃO PARLAMENTAR A
D. PEDRO DE ALCÂNTARA EM PROL DA MAIORIDADE

 (22 JULHO 1840)

Nós, aba ixo as si na dos, se na do res e de pu ta dos do im pé rio do Brasil,
cren do que o adi a men to das Câ ma ras, no mo men to em que se
tra ta va de de cla rar a ma i o ri da de de Vos sa Ma jes ta de Impe ri al,

é um in sul to fe i to à sa gra da pes soa de Vos sa Majes ta de Impe ri al, é uma
tra i ção ao país, co me ti da por um re gen te que, em nos sa opi nião não é o de
di re i to, des de o dia 11 de mar ço do cor ren te e re co nhe cen do os gra ves
males que de se me lhan te adi a men to se po dem se guir, já a tran qüi li da de da
capi tal, como à das pro vín ci as, onde os ini mi gos da paz e tran qüi li da de
públi ca se po dem aco ber tar com este acon te ci men to para com ele di la ce rarem
as en tra nhas da mãe-pátria; vêm re ve ren tes aos pés de Vos sa Ma jes ta de
Impe ri al para sal var-nos e ao tro no, tome des de já o exer cí cio de suas al tas
atri bu i ções.

Rio de Ja ne i ro, 22 de ju lho de 1840. – Mar quês de Pa ra na guá, pre -
sidente – José Mar ti ni a no de Alen car, 3º se cre tá rio – José Sa tur ni no da Cos ta
Pe re ira, se cre tá rio-suplente – etc., etc., etc.

Extra í do de Fa las do Tro no des de o ano de 1823 até o ano de 1889. Co li gi das na Se cre ta ria da Câmara
dos De pu ta dos: pre fá cio de Pe dro Cal mon, Bra sí lia: INL, 1977. Págs. 209-210.
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94.4 – CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL – 

DECRETO DA  REGÊNCIA  (22 JULHO 1840)

Tendo so bre vin do ao de cre to que adi ou a Assem bléia Ge ral para o dia
20 de no vem bro cir cuns tân ci as ex tra or di ná ri as que tor na ram
indispen sá vel que se re ú na quan to an tes a mes ma Assem bléia

Ge ral, há por bem o re gen te, em nome do Impe ra dor o Sr. D. Pe dro II,
convo cá-la para o dia 23 do cor ren te. 

Pe dro de Ara ú jo Lima 
Ber nar do Pe re i ra de Vas con ce los

Extra í do de  Fa las do Tro no des de o ano de 1823 até o ano de 1889. Co li gi das na Se cre ta ria da
Câ ma ra dos De pu ta dos: pre fá cio de Pe dro Calmon, Bra sí lia: INL, 1977. Pág. 211.
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