
G R A C A S A S L I Z E S D O S E C L ' L O ! 

Gragas d nossa sabia Const it uiccio Politica Portu^ueza , que sancc'wnou a iiberdadc 
da Imprensa , nao s6 como manancial ftcundo do augmtnto dos conhtcimentos 
humanos, t da prosperidade da J^acao , ?nas tambem como hum me'io de ex-
por d opiniao publica , o comportamcnto dos Funcionanos Pu hi ices r taes 
sao os sentimentos do Soberano Congresso National no seu Diario Numero 
7 a folhas 40. 

E 
Ste omotivo porque vou patentear aos olhos 

[Ji do Publico as torturas , injustiqas , e irregu-
laridades de procedimento , que comigo se tern pra-
ticado desde que sahira desta Cidade em 1798-

Estando aqui estabelecido por mais de dez 
annos ate o de i79s , sendo-me necessario pas-
sar a Cidade de Lisboa a meu negocio , e outras 
dependencias, tendo empregado parte des mens 
fundos em huma galeria de cazas quatro terreas , 
e huma de sobrado , que comprehende huma fa
ce do largo do Capim aituado no ccntro desta 
Cidade acabadas de construir no anno de 1797 , 
e querendo augmentar a minha nogociacao , com-
prei ao Capitao Joao de Siqueira da Costa Ne-
gociante desta Cidade quarenta e huma Caixas de 
assucar importando na quantia de 5:222U4l2 reis, 
de que lhe fit Escriptura de obriga$a5 , em 10 
de Setembro de 1798 por hum anno sem juros , 
e dahi em diante a vencellos, hipotecando a es-
ta quantia as ditas propriedades de Casas; e dan-
do por fiador, e principal pagador ao Capitao 
Luiz Antonio Ferreira tambem Negociante com 
quem nesse tempo tinha amizade ; c a quern pres-
tei servissos muito relevuntes. 

Embarquei neste Porto no Navio Espique em 
16 de Pezembro do dito anno com os competen-
tes Passaportes, fiz Escalla pela Bahia em Com-
boy , e cheguei a Cidade de Lisboa era Agosto 
de 1799 , e nesta Epoca estavao em desgraca 

•todos os generos do Brasil , e partieularmen-
te o assucar , e demorando sua venda perto de 
hum anno rne vi na necessidade de , vendello sal-
.vando pouco mais dos fretes , e Direitos , a rim 
de se nao arruinar mais com a dernora. 

Este acontecimento me fez demorar em Lis
boa mais algum tempo para ver, se neste intcr-
vallo podia emprehender alguma especulacao , que 
me salvasse de taes perjuizos, e com efieito a 
effectuei ate com risco de minha vida , acompa-
nhando huma carregacao a Benguella , e Ango
la , e voltando para a Cidade de Lisboa por Per-
nambuco, e Maranhao: porem nesta mesma Ci
dade do Rio deixei hum Procurador. Sustentei 
em todo o tempo de minha ausencia corresponden-
cia activa com aquellas Pessoas com quem tinha 
redoes, e ate mandei algumas encomendas de 
Lisboa e de Angola ao Capitao Francisco Anto
nio Ferreira , filho do Capitao Luiz Antonio Fer
reira : nas minhas Viagens , e digressoes vim sem-
pre munido com os competentes Passaportes. 

Que espantosa admiragao quando no meu 
regresso para esta Cidade em 1805 achei de pos
se de minhas Propriedades ao predito meu fiador 
Luiz Antonio Ferreira ? pode qualquer ajuizar , por
que na verdade he estrondozo ser privado o ho-
mem do Sagrado , e inviolavel direito de proprie-
dade sem ser citado, nem ouvido, nem conven* cido , e tanto me pareceu isto extraordinario , que so me persuadi, quando vi os Autos, e apensos no Cartorio de Joao Rodrigues da Costa Escri-rao da Ouvidoria do Civel da Rela?a5. 

A ambicao de meu fiador , sen genio inqu €-
to , e turbulento , sua pouca moral, e a grande pro-
tecca.0 de que gosava , (e era entao o inotivo majs 
poderoso na Administracao da Justicn) produsi-
zirao o efieito de apossar-se de mens bens con
tra todos os principios dc Direito , e da RazaS : 
participando-ihe de Lisboa era 1801 os grandes 
perjuizos , que soffrera , no assucar , poz logo em 
Ac<;a6 o projecto de arruinar-me ? e para esse 
fim foi logo fallar ao meu Credor , o Capitao 
Joao de Siqueira da Costa, exigio delle huma 
Procuragao as pessoas que apontara , tirou Cer-
tidao da Escriptura ( porque o Credor lhe na5 
deu o traslado d'ella ) e fez-se citar para huma 
Ac$a5 de assignacao de dez dias em 18 de No-
vembro de 1301 , no dia 19 confessou a divida 
com o protesto de nomear os bens do fiado. 

Passou-se mandado de so/vendo em 30 de 
czembro do dito anno , foi requerido o fiador 

5 do dito mez , em 14 nomeou as minhas 
propriedades , allugueres as benifeitorias de hu
ma Casa na rua direita , e hum escravo de no-
me Jorge , passou-se mandado de pmhora em 25 
de Dezembro do dito anno , e se effectucu. 
em todos os bens nomeados em 3 de Janeiro de 
1802 , e foi depositario Manoel Martifisl du Cruz , 
Caixeiro do dito fiador , testemunha nos Autos , 
Procurador , e cobrador dos allugueres pirhorados , 
e reconhecedov de Cartas. 

O men Procurador Antonio Luiz Fcrr.andes 
acudio a este tumultuario procedimento em 17 
de Fevereiro do mesmo anno de 1802 pedindo 
vista para mostrar a nullidade do Prccesso , poi 
falta de citâ ao minha, e que eu estava em Lis
boa : e depois de varius respostas de huma , e 
outra parte , proierio o Magistrado o Despacho du 
theor seguinte = Como dos Autos consta que 
o citado he fiador , e principal pagador, nao in-
duz nullidade ao Credor demar.dar qual mais 
quizer sem ter lugar o beneficio du Oidctn , pelo 
que querendo-se a vista deve ser sem suspengao 
da execucao. =5 Rio de Janeiro 18 de iVlaico de 
1802. a Carvalho sa Quem se persuadiria , se o 
na6 visse escripto , que hum Magistrado IIUQ ha-
via admittir a defeza de hum hornem., a quem 
se arrematavao os bens sem ser ouvido , nem con-
vencido ? Quem se persuadiria , se o na6 visse es
cripto , que este Magistrado havia faltar ao rnt.is 
Sagrado preceito de Direito Natural , que nao ccf-
fre seja aSguem condemnado sem ser ouvido , e 
conyencido ? Quem se persuadiria , que este Ma
gistrado havia mandav executar huma Sentenc/a 
contra hum Terceiro nao condemnado na mesma , 
se o nao visse escripto-? 

Deste Despacho irregular , incivil, e diame-
• tralmente contrario a todos os principios , e re-
gras de Direito , pelos quaes a Execugao somen-te se pode dirigir contra o Condemnado na Sen-ten$a: Aggravou meu Procurador , mas na5 hou-• ve provimento; Embargou , e sobre os Embargos; se proferio a Sentenga do theor seguinte. ps Sem 



Embargo Jos Embargos oppcstos ao Acordao, 
este se' cumpra e pague o Einburgaate as Cas
tas; com dcolaiacao porem , que os bens do ori-
ginario dcvcdor nao serao Arrematados sem que 
primeivamente este seja citado; seudo-lhe dado 
pelo JuU praso competente na forma da Ord. 
Livro TeWro Tit. 92 , e Livro Quarto Tit. 59. 
Rio de Janeiro f j de Abril de 1802. = Souza es 
Vallonte = Miranda, Duarte. 

Esta desisaS nao agtadou ao Reo fiador , 
por lhe dernorar, e transtornar seus projectos , e 
para eonseguir o seu fim , lanca mao do estrata-
gema de fazer-se Autor, e em seu nome pede vis
ta para Embargos, que se lhe concedera, e al-
legou , que a citacao , se devia fazer por Edi-
tos , o que assim obteve pelo AcordaS do theor 
segttinte si Que sem Embargo dos Embargos , que 
nao reeebem , o Acordao Embargado se cumpra, 
e pagne o Embargante as custas , com declara-
cao , que 8 citacao ordenada pelo Acordao folha 
44 , se" fara por Editos , Justifieados os requisites 
da Lei. Km de Janeiro 27 de Abnl de 1802 = 
Sousa -; Miranda Duarte a Brito a Doutor Amo-
rim. 

Foi cumprido o Acordao pelo dito Magis
trado , e o R-eo fiador requereu em seu nome 
para justificav os requisites da Lei , e nao haver 
noticia de mim por haver hido a Lisboa , e des
ta a Braga , e de Braga haver-me retirado fugi-
t vamente, sem saber-se parte certa, donde estives-
se , sobre este requerimento proferio o Magistra
do o Despacho Seguinte S3 Sim 53 Carvalho 35 e 
como ordinariamente os homens de tal compor-
tamento , Caracter, e Moral como o Reo fiador 
costumaS ter testemunhas de viveiro , com estas pro-
vou tudo quanto pertendeo, e o Magistrado Piw 
tector de taes violencias ouve tudo por justificado 
mandando passar o Alvara de Editos com o pra-
so de trinta dias. 

Quem se nao adimirara de tal extravagan* 
cia, e de que tal citacao por Editos , com tal 
praso fdra somente por mera formalidade Judi
cial : ignorava-se por ventura que eu sahira da-
qui para Lisboa com passaporte , e com carre
gacao ? Ignorava-se por ventura , que eu susten-
tara huma viva correspondence com esta Pra$a 
do Rio de Janeiro ? e nao se se seguia daqui, 
que a pezar de toda , e qualquer Justificacao , eu 
me achava em Portugal ? E como em trinta dias 
me havia chegar a Portugal a noticia de tal 
citacao para obstar a hum Processo tumultuario , 
e violento ? Ignora-se acaso que a citacao he 
o principio , e fundamento do Juizo ? lgnora-se 
acaso que o fim da citacao , he que o citado 
eomparefa. em Juizo para conhecer o objecto, e 
causa do litigio , e deliberar-se , a confest-ar , ou 
contcstar ? Como era possivel humanamente fal-
lando verificar-sc o fim da citacao no tspaco 
de trinta dias a respeito de hum hontem residen
ce cm Portugal? E sera este praso o termo ra-
cionavel, que a Lei , a Rasao , e a Equidade 
maadao em taes casos assignar ? Este praso tao 
curto nao foi decidido por ignorancia do Magis
trado , mas sim por malicia, que he assaz rui-
nosa a Sociedade a fim de contemplar o Reo 
fiador, aplicando muito mal os seus talentos. 

Arrematau-se o moleque Jorge, que havia 
dftixado em Casa do Reo fiador recommendado 
a seu filho Francisco Antonio Ferreira, e a pezar 
de haver muitas pessoas, que dezejavao arrema-
tar as catf'&a nao appareceu alguma a langar pelo eonhecimento da nullidade de tal procedimento , e como era necessaria citavao em minha pes-soa, para ou dar lancador ou vellas adjndicar por rnenos a quinta parte de sua avaliacao; (a qual tambem foi feita como o fiador quiz) Sup-prio-se esta citafao com citar o meu Procurador 

a pezar de ser ciiscaS nova, e penal, e defer se. 
feita na Conformidade das Leir, na propria pes-
soa, muito mais tendo eu rezervado toda a no
va cita9a6 , em minha Procurapa5: com este Su-
primento de tal citacao , concluio o Magistrado 
a grande obra a favor do seu protegido, que 
lhe servira de ferrete indelevel em toda a sua 
carreira da Magistratura; pois que a Justica con-
siste na Execû ao das Leis. 

Adjudicarao-se as Propriedades ao Credor 
Siqueira com o abatimento da qumta parte , e 
posto que este desse quita?ao nos autos , nao 
eonsta, que dellas tomasse eonta; pois que sem-
ore desde a pinhora esteve dellas de posse o 
Reo fiador, assim como da importanc a das mais 
arrematavoes; pois assim me afirmou o dito Cre
dor Siqueira , logo que cheguei a esta Cidade , d:-
zendo-me , que nem hum *6 passo dera sobre 
este objecto , e que tudo havia sido feito pelo 
meu amigo fiador , como o tempo me roostrana. 

A' vista do que .collegi dos autos , fui lmedia-
tamentc fallar ao Dezembargador Luiz. Jose de 
Carvalho e Mello , com quem tive as perguntas , 
e repostas-seguintes = Diga-me Vossa Senhcna , 
que mal lhe fiz para na minha ausencia con?en-
tir que Luiz Antonio Ferreira nao so tomasse 
posse das minhas Casas sem Audiencia minha , 
as pozesse em pra9a, disuadisse a todas as 
pessoas , que pertendiao lancar nellas , e intimi-
dando-as, de que a arrematacao era nulla de-
pois de terem sido avaliadas a vontade do mes-
mo, e nao segundo acommum e geral estimacao, 
para lhe serem adjudicadas por menos da quin-
ta parte ? Que barbaridade 1 

E isto ao mesmo tempo em que tendo a 
honra de fallar pela primeira vez em particular 
a S. A. R. hoje EIRei o Senhor D. Joao Sex
to me perguntara entre outras cou>as como estava is
to por ca de Magistrados, lhe respondi , que 
muito bem , que todos satisfaziao os seus de-
veres , e principalmente Vossa Senhoria , que fi-
cava a minha sahida com a Vara do Civel, e 
Crime, e que servia o melhor possivel; a isto me 
disse o dito Desembargador Luiz Jose; dizia 
que Vossa merce nao tornava ca , e bem sabe que 
elle queria ser Servido por forca. porem tudo, 
quanto se fez esta nullo , procure quem o dirija , 
que hade revindicar as suas Casas. Que taes sao 
os Magistrados > que reconhecehdo nullos aquel-
les mesmos actos , que julgarao em contemplacao 
a hum litigante poderoso , dao taes Conselhos , 
involvem as partes em grandes quest5es, e in-
quietaS o Cidadao pacifico! E quando isto se 
verifica em Magistrado > que gozava de credito , 
que acontecera , e que praticarao os outros , que 
o nao tern. 

Aluguei huma Casa na rua dos Pescadores 
para a minha residencia, e para recolher algumas 
fazendas , que despachei na Alfandega, e haven-
do decorrido desde a minha chegada em Novembro 
de 1805 ponces dias , ao abrir a minha porta de 
manha , achei dois Officiaes de Justiya com hum 
mandado para me fazerem pinhora por 1:320^721 
reis a requerimento do dito Luiz Antonio Ferreira por 
dizer-lhe devia ainda de resto da Execuqa6 das Ca
sas assignado pelo dito Desembargador Luiz Jo
se de Carvalho e Mello , que nao satisfeito de 
praticar na minha ausencia os actos arbitrarios ja 
expostos , continuou , estando presente , a mesma 
arbitrariedade mandando-me fazer penhora por hum 
simples requerimento de Ferreira, sem ter nem ao menos precedido a citacao para pagar em 24 boras e conhecendo , que o despotismo, e decidi-da proteccao deste Magistrado a favor de Ferreira , nao me oppuz, e sogurei o Juizo. Procurei o Doutor Luiz Nicolao Fagundes Va-rella hum dos mais abalisados Advogados desta 



( 3 ) 
s 

Cidade para diiigir-mc em tao arduo litigio , e foi 
de parecer que se pedisse vista para Embargos de 
nullidade a Execucao das propriedades adjudica-
das , e assim sc poz em pratica. 

Em quanto andava tractando destas atrocida-
des , e Injustijas , soube que o Escrivao Joao Rodri-
gues da Costa fora proeurado de molde para o 
arranjamento do barbaro projeeto do fiador Ferrei
ra pois que se cmpenhou com o proprietario do Ofh> 
cio do Civel SebauiaS da Cunha de Azeredo Couti-
nho , para arrendar-lhe como arrendou ( de que mui
to se arrependeu ao depois) e por este obsequio , e 
outros fez o dito Escrivao nos autos o que ali 
apareceu : na maior parte dos termos de quitaqao , 
e o de Sessao , e traspasse do resto da Execucao 
ftito pelo Credor ao fiador Ferreira , que affirma 
serem lavrados perante as testemunhas abaixo as-
signadas , nao aparecem taes assignaturas , nern 
despacho doJuiz que mandasse fazer taes termos: 
no termo da arrematagao das bemfeitorias da Ca
sa da rua direita junto a Igreja da Cruz, em que 
affirma assignara o Juiz , e Porteiro, nao apa
recem assignaturas de Juiz nem de Porteiro; em 
conclusao fazia tudo, o que o fiador queria co
mo mostraS os Autos da Execucao. 

Nao me he possivel agora continuar a narra-
fao das atrocidades , que se me tem feito , e con-
tar as trapassas , atropelafocs , e chicanas , que 
houverao com os taes Embargos de nullidade a 
Execucao ; ficando o Publico na certeza, de que 
em opportuna occasiaS exporei todas as tramas , 
ardiz , e ligeirezas, de que o dito fiador usou 
apoiadas pelo Juiz do Civel na decantada Execu-
$ao , assim como o que tenho soffrido , e que nos 
Autos (em que se contao ja 678 folhas , alem 
da's dos outros apensos da tal nulla execuŷ o), se 
tem praticado tanto na primeira instancia , como 
na superior: e a pezar de toda a energia , com 
que no decurso de 16 annos tenho tractado este 
negocio, nao obstante ter alcaneado Sentenca e 

sobre Sentenca na Meza dos Aggravos da Casa 
da SupiicacaS do Brasil, Decretanclo , que os Reos 
Lourenco Antono Ferreira i Genro do falecido Luiz 
Antonio Ferreira, e seus herdeiros , abra5 mao 
das ditas Propriedades Adjudicadas, e os seus 
rtndimentcs desde o dia da nulla adjudicagao ; 
mas como o dito Genro he doctado dos mesmos 
sentimentos , que o Sogro tinha ... vendo desman-
chado pelas ditas Sentencas todas as suas tra
passas , poz-se logo em Campo formalisando ou-
tras , e eu a mira da providencia, que lhe ha de 
por firm 

Desta fiel sincera , e verdadeira expos;cao ?e 
conhece bem o estado da Administracao da Jus-
tiqa, aqui servindo aos Juizes de norma para 
suas decisoes somente o Direito de conteroplagaS 
e protecgao, esta expressao posto que geral, nao 
he absoluta, e tem excepcoes : concluo pois es
te principio da exposicao , bem dizendo o Sobe-
rano Congresso Nacional, que guiado pelo Es-
pirito de Ju'stiya e imparcialidade cuida tao se-
riamente a beneficio Publico de castigar os Preva-
ricadores , deque ja nos seus competentes Diarios 
aparecem tantos exemplos em todas as Claces, 
e Ordens , e oxala com brevidade cheguem , e 
reunao os Deputados do Brasil > para de com-
mum acordo , a beneficio do Paiz , separarem os 
maos dos bona Cidadaos , e por-se o ramo de 
Administracao da Justica no pe de firmeza, e. 
estabilidade precisa, para bem da Sociedade , e 
s'ocego Publico , e particular : pois na verdade 
geralmente fallando precisa de grandes reform as; 
restando-me somente o sentimento de nao ter ex-
pressoes exactas com que possa significar os sen
timentos de minha gratidao , e reconhecimento 
ao Soberano Congresso Nacional pela energia, 
prudencia , e sabedoria , com que eliminando os 
abusos promove a prosperidade Nacional. Rio de 
Janeiro 28 de Setembro de 1821. 

Antonio Jose da SUva Braga. 
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