
 - Autarquias Locais no Brasil, e, em Portugal.  Administração Pública Local,
Instituições Políticas Locais.

 -  Divisões  político-administrativas,  Autarquias  Locais,  e,  o  Poder  Local  no
Brasil, Ilha da Madeira, Açores, Algarves, e, em Portugal, ontem, e, hoje.

- O funcionamento eficiente, e, a grande liberdade e autonomia das vilas e das
cidades do Reino de Portugal no tempo das Ordenações do Reino.

- O esvaziamento do Poder Local e das comunidades locais a partir de 1828.  O
esvaziamento da Vila, uma instituição milenar.

- As  Repúblicas,  Concelhos  (ou Câmaras,  como eram chamadas,  em alguns
lugares, como na Vila de Guimarães-Portugal), INICIALMENTE CHAMADAS
DE CONCELHO DOS HOMENS BONS, no Tempo das Ordenações do Reino,
(1100-1828), no Brasil, Açores, Algarves, Madeira, e, em Portugal.

-  A Câmara Municipal  do Império do Brasil  (1828-1889) que perde o Poder
Judiciário.

– A Câmara Municipal,  os intendentes municipais, e, o Prefeito Municipal, a
Prefeitura Municipal, na República, no Brasil. Os Conselhos municipais do Rio
Grande do Sul e de várias capitais do Brasil nas primeiras décadas do Século
XX. GRADUALMENTE A CÂMARA PERDE O PODER EXECUTIVO.

-  Os  Conselhos  consultivos  que  existiram no  Governo  Provisório  do  Brasil
1930-1935.

- A Câmara Municipal, e, as Juntas de Freguesias, em Portugal.  As Assembleias 
de Freguesias e as Assembleias Municipais em Portugal.

- Condados norte-americanos e outros governos colegiados.

- As Companhias de Ordenanças, de importante contribuição para o Governo das
pequenas localidades no Brasil onde não tinha Câmara, nas inúmeras freguesias 
de Minas Gerais, no Brasil, por exemplo.
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“...e na Villa de Sam Paulo, ocupou todos
os honrosos cargos da República.”

Foram honrosos até quando?

O povo lusitano, o povo português, (inclusive os portugueses do Brasil, mesmo vivendo
em  meio  à  floresta),  nunca  se  imaginou  vivendo  sem  leis  ou  sem  governo.  As
administrações romanas (município) sobreviveram às invasões bárbaras, e, mais tarde,
assim que,  quando  uma  vila  era  libertada  dos  mouros,  era  criado  um concelho  no
mesmo dia, como foi o caso da hoje milenar Câmara Municipal de Lisboa.

No Além Mar, dava-se o mesmo, como a Vila de Santo André da Borda do Campo,
antigo nome da Vila de São Paulo, sozinha no Planalto Paulista, cercada de feras, e, de
índios por todos os lados, tinha o seu concelho governando a vila, restando, até hoje, e,
publicadas,  parte  de  suas  Actas  de  Câmara,  as  de  1556-1558.  As  demais  estão
desaparecidas: 1553 a 1555 e 1558-60.

O mesmo ocorria na mais antiga vila, e, depois, mais antiga cidade lusitana de Além-
Mar: A Cidade do Funchal, na Ilha da Madeira, onde, por volta de 1450, realizou-se a
primeira eleição fora do continente europeu, e,  em 1532, na Vila de São Vicente,  a
primeira eleição em continente americano.

ATENÇÃO: Neste trabalho, você vai encontrar links para todas as Ordenações do
Reino, para estudos sobre elas, e, links para estudos sobre a História de diversas

Câmaras em Portugal e no Brasil, e, indicações de todos os livros publicados no Brasil
e em Portugal com Íntegras de Actas de Câmara.
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E que  leis  seguiam religiosamente  o  povo  lusitano?  A Lei  de  Deus  –  O  que  será
mostrado aqui. Outro mundo, o Mundo Antigo, com este princípio:

“Quem é  considerado,  entre  vós,  o  autor  primeiro  de
vossas leis?” - “Um Deus, ou, um homem?”- Platão.

Hoje, 200 anos depois da Revolução Francesa e suas derivadas como a Revolução do
Porto, Deus não conta mais na sociedade, e, os livros sobre Câmaras do Tempo das
Ordenações  do Reino tem sido escritos,  por  historiadores  atuais  do  Brasil  como se
sempre fora assim, como se nunca tivesse tido importância nas leis e na organização
política. Isto não faremos aqui.

Tudo terá a relevância que realmente tinha na época estudada.

E o que é pior, ignorar Deus, é omitir o que mais de essencial aconteceu, é dar como
fato consumado.

Nós vamos entrar em um mundo onde não havia a separação entre lei de Deus e lei dos
Homens. Isto seria ver o passado com os olhos de hoje.

Hoje,  culpa-se  a  Santa  Inquisição  pela  punição  da  Sodomia.  Isto  é  ignorar  as
Ordenações Manuelinas que a punia com a pena capital comparando-a com o crime de
Lesa Majestade.

A Câmara  da  Vila  de  São  Paulo  no  Brasil  fazia  sua  parte  multando  quem  não
comparecesse às procissões.

É este o Mundo tratado aqui. É neste mundo que o Concelho e os oficiais da Câmara
atuavam. 

Mundo este  ignorado pelo “Manual  do Vereador” de Mayr Godoy,  que além de ser
muito resumido e com erros vê só a linha do municipalismo destacando a perda de
poder  da  Câmara  com a  Lei  de  1828 no  Brasil,  mas  não relacionando  isto  com a
centralização vinda da Revolução Francesa com a sua criação de departamentos e do
Préfet de Departement por Napoleão I.

Vê só o municipalismo ignorando totalmente qual era o Mundo em que vivia a Câmara
antiga – Com Deus e a Lei de Deus no centro de tudo. 

É  um  municipalismo  esvaziado,  oco,  longe  de  exaltar  a  Vila  de  São  Paulo  como
república  livre  e  independente  onde  os  paulistas  tinham  uma  identidade  própria
facilmente reconhecida e elogiada por visitantes estrangeiros, ao mesmo tempo que fiéis
vassalos de sua majestade com o qual eram muito correto no pagamento de tributos.

Paulistas totalmente livre de imposições de partidos políticos de fora, de ideias vindas
de fora. 
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O Manual  do Vereador  não chega nem a ver  como mérito  a  existência  de partidos
políticos  locais  no  início  da  República  no  Brasil  à  semelhança  com as  “Etiquetas
Políticas” francesas locais atuais e vê ainda autonomia como eleição direta de Prefeito
Municipal ignorando totalmente que na democrática e evoluída Europa Ocidental atual
isto não existe,  e, onde predomina o governo colegiado local como nos tempos das
Ordenações  do  Reino.  Colegiados  locais  que  também  são  a  regra  nos  condados
americanos.

O “Manual do Vereador” é o típico texto que vê o passado com o pensamento de hoje,
projetando Municipalismo no passado e esquecendo o que era relevante para as pessoas
deste  passado.  Demonstra  total  desconhecimento  da  Câmara  em Portugal,  Açores  e
Madeira, as quais serão vistas aqui em vários estudos em PDF e Actas também em PDF.

Municipalismo em si  é  algo  bom. Mas não se deve projetar  os  anseios  de  hoje no
passado. Este passado dava importância capital sim a religião, algo sem importância
hoje no Ocidente. 

Pretendendo  aumentar  os  conhecimentos  do  interessado  direto  –  O  Vereador  –
contando-lhe a trajetória do Vereador no Brasil, o Manual do Vereador acaba prestando-
lhe um desserviço: 

Minimiza a importância das Ordenações do Reino, conta vantagem da eleição direta
para Prefeito Municipal ao invés condená-la e esclarecer o vereador que a figura do
Prefeito Municipal é uma concentração de poder em uma só mão quando deveria-se ter
mantido o que era – A Câmara governando – como ainda o faz em Portugal, Madeira e
nos Açores – e pleitear que o Vereador almeja a volta da Câmara Municipal como a
governante dos municípios do Brasil.
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Como exemplo de considerar-se a religião como centro de tudo, citamos as Actas da
Câmara de Vila do Conde de 21/jan/1466 contendo um extenso texto de uma de suas
vereações dedicadas às procissões religiosas. 

A monumental obra “Administração Municipal de Vila do Conde em 1466” sem par no
Brasil
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É os sentimentos e valores do passado é que devem ser valorizados no estudo deste
passado.

Há textos que salvam no Brasil, que enriquecem o estudo da Câmara no Brasil, mas
nada que se compare aos minuciosos estudos feitos em Portugal sobre algumas de suas
câmaras, por isso, os citaremos muito neste estudo.

No Brasil, a monumental obra: JOÃO RAMALHO E A MUNICIPALIDADE de João
Gualberto de Oliveira comenta bem a Câmara no Brasil.

Um estudo simplório que fica no viés da municipalidade induz o leitor  a ignorar o
principal:

O fim das Ordenações do Reino, onde pecado era crime, e, que punia a sodomia com a
morte  (Livro 5 Ordenações Manuelinas Titulo XII  – Que pecado de sodomia por
qualquer guisa fazer seja queimado) deu nisso. 
Acabar com as Ordenações do Reino, de passo em passo, o Brasil chegou-se nisto:

Achando,  em
2015, isto ruim ou
bom  não  vem  ao
caso.
O  fato  concreto  é
que é disto que se
trata.
Vamos  estudar  a
Câmara  e  seu
mundo  que  é  o
oposto  do  mundo
de hoje.
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É cuidadosamente escondido dos alunos das escolas no Brasil, desde o curso primário,
ginasial, secundário e universitário, desde a Proclamação da República em 1889, que as
leis  antigas  (Ordenações  do  Reino)  favoreciam  aos  católicos,  grande  maioria  dos
brasileiros. 

Não se diz nunca que as leis do Rei seguiam a Lei de Deus como quis Platão.

Em nenhum momento, o aluno é esclarecido que, hoje, o Direito e a Lei coloca Deus de
lado como se não existisse e que estivesse ausente do Mundo

Não se esclarece ao aluno que nem sempre foi assim, nem se coloca a alternativa ao
aluno de que ele pode desejar que Deus volte a ser o autor das Leis.

Não se coloca que no Mundo Muçulmano sempre foi assim, Allah como autor das Leis,
não se perguntando o porquê de aqui também não ser assim.  

Não  se  diz  nunca,  jamais,  ao  aluno  no  Brasil,  que  as  Ordenações  do  Reino  que
estiveram em vigor no Brasil por séculos, e, parte delas continuaram em vigor até a
promulgação do Código Civil de 1916 e até além dele, nas partes que as novas leis do
Brasil eram omissas, até por volta de 1930, sendo durante este tempo todo, portanto, as
leis favoráveis aos católicos, seguindo as Leis de Deus e da Igreja. 

O aluno católico gradua-se na universidade no Brasil sem saber disso.

Diz-se sim, para o aluno, que o Rei tinha direito divino de governar, insinuando que o
Rei era um farsante que se aproveitava da religião para impor o seu poder. 

Últimas Lembranças do passado perdido.

O Canto do Cisne deste Mundo Antigo foi 2 encíclicas e a Syllabus do Papa PIO IX (ver
abaixo sobre ela), e, uma encíclica de Leão XIII – Imortali Dei.

Estes  papas  ainda compreendiam que a  Igreja  e  os  Católicos  tinham perdido o seu
mundo e ainda lutavam, mesmo que timidamente, para recuperá-lo.  

PIO  IX  foi  o  último  a  entender  como  era  o  passado.  Os  demais,  todos,  já  muito
distanciados no tempo, já não o viam mais. Não se defende e não se recupera o que não
se conhece mais.

Esse mundo antigo está vivo e retratado nas Actas das Câmaras.

Todos os papas que se seguiram, mesmo protestando contra o moderno se limitavam a
fazer uma crítica interna de quem vive nele e já não o vê como o Mundo errado e que
deve desaparecer e não o vê mais como Mundo anti Igreja, anti Católico, anti Bíblia,
nem sabe mais descrever o Mundo Antigo.
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No Mundo Islâmico, está situação de o Livro Sagrado ser a base de tudo, não só da Lei
é coisa real, palpável e presente.

É raro alguém que entenda que no tempo das Ordenações do Reino e das Actas da
Câmara era exatamente isso que se passava em Portugal e no Brasil.

Há um exemplo recente de volta ao que era antes. Depois de 50 anos de comunismo no
Leste  Europeu,  com todas  as  escolas  apagando  o  passado  e  dando  como  eterno  o
comunismo, ele foi embora e o passado voltou. Isso reacende uma esperança na volta da
Câmara e a volta das Ordenações do Reino.
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E, o que de mais essencial aconteceu foi exatamente isto.
Com o fim das Ordenações do Reino, este mundo COM DEUS acabou. Ele era visto e
estava presente o tempo todo na vida da Câmara e em suas leis e nas Ordenações do

Reino.

Exemplo: A Câmara de São Paulo, no Brasil, multava em 1640 quem não comparecesse a
procissões da Igreja. Esse era o tipo de preocupação deles na época. Não pode o historiador
considerar as preocupações de hoje e levá-las para o passado: “Vamos ver como cuidavam
da ecologia naquele tempo na Vila de São Paulo” - Isto é uma aberração.

“A Revolução é antes de mais nada uma guerra de religião, a guerra do ateísmo
materialista contra a Igreja Romana”.

"La Révolution est d’abord une guerre de religion,
la guerre de l’athéisme matérialiste contre l’Église

romaine" Léon Daudet  
No início do Século XX, uma lei de um governo positivista, o paulista no Brasil ainda fala

em almas:
 Foi graduação o afastamento de Deus.

LEI N.857, DE 2 DE DEZEMBRO DE 1902 

Cria o cargo de depositario publico nas sédes das comarcas de população excedente a 
40.000 almas 

O  doutor  Bernardino  de  Campos,  Presidente  do  Estado  de  São  Paulo.  
Faço  saber  que  o  Congresso  Legislativo  decretou  e  eu  promulgo  a  lei  seguinte:  
Artigo 1.° - O Governo creará, nas sédes das comarcas de população excedente a  quarenta
mil almas, o cargo de depositario publico, o qual será incumbido de receber e guardar os
bens  e  valores  que  lhe  forem  entregues  por  mandado  judicial,  com  excepção  dos
estabelecimentos agricolas e empresas industriaes. 

BERNARDINO DE CAMPOS. 
BENTO BUENO. 

Publicada na Directoria da Justiça da Secretaria do Estado dos Negocios do Interior o da 
Justiça, aos 2 de Dezembro do 1902. - O director, Joaquim Roberto de Azevedo Marques
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Esta revolução permanente contra a Igreja será vista aqui neste estudo em detalhes:

Ministérios da Educação no mundo afora impondo modismos, como o politicamente
correto, para as comunidades locais, coisa que jamais, na vila e na cidade, totalmente
livre e independente, no tempo das Ordenações do Reino.

Confrontos brutais entre partidários e entre partidos políticos; cada grupo que chega ao
poder destruindo o que o grupo anterior construiu; eternamente os partidários jogando a
população contra os membros dos demais partidos e satanizando os adversários, quando
no tempo  das  Ordenações  do  Reino,  as  decisões  eram tomadas  em consenso pelos
oficiais do Concelho, na mesa da câmara, de frente para o povo que apresentava suas
demandas.

A partir das Actas das Câmaras de todo o Reino de Portugal (Brasil, Açores, Madeira e
Portugal) tem-se uma ideia exata deste mundo perdido desde que não o vejamos com os
olhos de hoje condenando ou sendo indiferente ao que não conta hoje como a religião e
a  propriedade  privada  hoje  relativizada,  mas  sim,  vendo  com os  próprios  olhos  da
época.

Os estudos sobre Câmara em Portugal são muito mais avançados que no Brasil  e a
quantidade de Actas de Câmara que sobreviveram são bem maiores decorrendo disto a
necessidade de consulta e citação destes estudos e actas de Portugal, Açores e Ilha da
Madeira neste trabalho.

Ressaltando as Actas de Câmara de Portugal, Açores e Madeira torna-se mais claro para
o leitor do Brasil, que, na sua maioria, desconhece o fato, que as leis e o funcionamento
das Câmaras eram os mesmíssimos tanto no Brasil quanto nas demais partes do Reino
de Portugal

Será dado destaque neste trabalho aos alvarás régios de criação de vilas e cidades para
ficar claro que sempre estes foram cartas de liberdade, quer seja em Portugal, França e
Inglaterra  e  quer  uma  comunidade  tornar-se  uma  vila  sempre  significou  ganhar
independência e liberdade; verdade esta, mal compreendida por historiadores do Brasil.

10



Neste trabalho serão analisadas, e, comentadas, as Vereações de:

- Nos Açores: Vila de Velas – anos 1559, 1570 e 1571.

- Na Ilha da Madeira: Cidade do Funchal – do ano de 1480 a 1521, seguindo tanto as
Ordenações Afonsinas quanto as Manuelinas. A primeira Câmara do Brasil surgiu no
tempo das ordenações manuelinas. Não há como estudar as Ordenações Afonsinas no
Brasil.

- Em Portugal Continental: Cidade do Porto – ano de 1512, 1514, e, outros anos; Vila de
Guimarães – todos os anos de 1600 a 1699; Cidade de Lisboa - diversos anos. Vila do
Conde 1466 em obra monumental, completa e minuciosa.

- No Brasil: São Paulo-SP (incluindo a antiga Vila de Santo André da Borda do Campo
– 1558, ainda nas ordenações manuelinas; Cidade de Salvador-BA – 1625 até 1641. As
actas anteriores ao ano de 1625 foram destruídas na Invasão Holandesa de 1624; Mogi
das Cruzes-SP – 1611-1650; Curitiba-PR – 1775-1758 e 1808; Vila Rica do Ouro Preto-
MG – 1710-1725; Taubaté-SP – 1780 até 1798, e, alguns anos da década de 1820, os
últimos anos da vigência das Ordenações do Reino para as Câmaras.

E, de diversas vilas dos Açores e Madeira, inclusive livros de tombo, no site abaixo, que
são riquíssimos:

http://www.ihit.pt/new/posturas2007.php  

E serão analisadas e comentadas actas de Câmara  pós Ordenações do Reino: - Em
Portugal: Vila de Ponte de Lima, Cidade do Porto, e, Cidade de Lisboa. - No Brasil:

Taubaté-SP; Bauru-SP; Cruzeiro-SP; Lorena-SP.

Serão estudadas também livro de tombo de Câmara: - No Brasil: O mais completo e
dramático livro de tombo -  Vila de Cuiaba-MT – 1719-1820. - Nos Açores: livro do

Tombo da Câmara de Praia da Vitória, na Ilha Terceira:  C:\Users\B40-
30\Documents\tombo.pdf

E, será analisado: - o Livro de Registro da Câmara da Vila de São Paulo-SP e as Actas
do Conselho Consultivo de Porto Alegre-RS no tempo do Governo Provisório (1930-
1934).    - Código de Posturas antigos de São Paulo-SP e de São Bernardo-SP, e, de

diversas vilas e cidades de Portugal. 

- Diversos sites de câmaras municipais de Portugal, Madeira e dos Açores.
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 ÍNDICE - PRIMEIRA PARTE

1- PORQUE A LEITURA ATENTA E O ESTUDO DAS ACTAS DAS CÂMARAS
DAS VILAS E das CIDADES?

2-  A  DECADÊNCIA  DA  VIDA  PÚBLICA  NO  BRASIL  A  PARTIR  DA
DECADÊNCIA DA CÂMARA

3- Da decadência surge a proposta de saída para o Brasil - Revisando as
actas de câmara, este estudo propõe para o Brasil
4-  A ADMINISTRAÇÃO  e  o  PODER  LOCAL no  BRASIL e  em  PORTUGAL -
Instituições  Municipais  -  Organização Política e  Administrativa  das  Autarquias  –  O
Poder Local no Brasil e em Portugal
5- O Município em Rui Barbosa
6- RESUMO DA ENCRENCA  -1° Parte
7- Resumo da Encrenca – 2° Parte
8- Resumo da Encrenca - 3 ° Parte

9- ORDENAÇÕES DO REINO - hoje online – Fonte da Liberdade das Municipalidades
do Reino de Portugal, Brasil, Algarves, Madeira e dos Açores

10- A (falta de) liberdade local após o Fim das Ordenações do Reino

11- RELIGIÃO e DEUS ausentes nos ESTUDOS atuais sobre a CÂMARA
do Tempo das Ordenações do Reino
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ÍNDICE - SEGUNDA PARTE

1- Actas das Câmaras (termos de vereações, livros de vereações) das vilas e cidades e as
Ordenações  do  Reino  como eixo  deste  estudo,  e,  como segundo eixo  de  estudo,  a
ideologização  do  Estado  Pós  Revolução  Francesa  com  o  enfraquecimento  das
comunidades locais

2- O ORGULHO que o Vimaranense tem do FORAL DE GUIMARÃES de 1128

3- O passado idealizado e reconstruído de hoje e o passado tal como ele foi

4 - CONCEITO EXATO DE VEREADOR

5- Como não escrever textos sobre Câmara

6- DO QUE TRATA ESTE ESTUDO SOBRE CONCELHOS ou Repúblicas, e
CÂMARAS MUNICIPAIS no BRASIL, e em PORTUGAL

7 - É ISTO QUE ESTE TEXTO MOSTRA -  A Plena liberdade, a retidão das
instituições locais de governo, e, o perfeito civismo do povo que existiu no
Brasil de 1532 a 1828, e, como  chegamos ao descalabro atual

8 - O Estado Pequeno provoca a ilusão que a Câmara de antigamente pouco fazia

9 -  Legalismo e Burocratização do Reino de Portugal  e  a  resistência  das  Pequenas
comunidades  locais  –  Um conflito  –  O caráter  desta  burocratização  é  o  oposto  do
mudancismo atual

10 - Um Exemplo de Vereação no Tempo das Ordenações do Reino:  O Concelho de
Felgueiras - Seus oficiais da Câmara, que “fazem a Câmara”, que se reúnem em
Câmara, para verear

11 - Vila, uma instituição europeia milenar
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      12 - Outro tipo de origem de uma vila

      13 - A Vila livre – A vida centrada na Vila – A comunidade senhora de seus próprios
destinos – Tradição de toda a Europa

14 - E este texto diz - O que o Passado pensava de si mesmo

    15 - Uma página de um Caderno de Vereações do Concelho da Vila de São Paulo,
depois chamada de Actas da Câmara

16 - Significado de algumas palavras usadas neste estudo

17 - As Actas das Câmaras são o eixo deste presente estudo e estas abaixo são o
orgulho de todo paulista
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ÍNDICE - TERCEIRA PARTE

1- Introdução e Considerações Gerais Resumidas

2- Introdução e Considerações Gerais

3-  História  é  Contexto  -  Mostrar  o  contexto  de  uma  época  sem
condená-la

4 - BÁSICO DO BÁSICO SOBRE CÂMARA, VILA e Cidade

5 - A IMPORTÂNCIA DAS CÂMARAS E DE SEU ESTUDO

6 -  Actas  de  Câmara  –  Caderno de  Vereações  –   Ordenações  do
Reino – pouco lidas e pouca compreendidas

7- Esquema de como funcionou o Poder Local, (os concelhos das
autarquias locais), no Brasil, e, em Portugal

8- O que vem a ser realmente Executar, Legislar e Fazer Justiça

9-  Uma forma de  governo direto  do  povo  que  sobreviveu  até  os
nossos  dias  –  Um  fóssil  vivo  das  antigas  organizações
administrativas  locais  e  da  vida  pública  local  que  remonta  aos
tempos das Ordenações do Reino

10- UMA LEI UNIFORME para TODO O REINO de Portugal que
abrangia  Portugal,  Algarves,  Brasil,  Ilha  da  Madeira,  e,  o
Arquipélago dos Açores

11- Um Exemplo no Brasil onde a Lei era a mesma de Portugal

12-Estudos online sobre Câmaras antigas
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13- ATAS DE CÂMARA ONLINE: Fonte Primária para Estudos

14-  Textos  notáveis  e  documentos  originais  sobre  Concelhos,
vereações,  e,  reuniões  dos  oficiais  da  câmara  –  Não  se  usava  a
palavra Sessão de Câmara, isto só ocorreu no Século XIX

15-Leia as Ordenações do Reino na parte em que se  referem aos
Concelhos, e, aos Oficiais das Câmaras

16-A LEX JULIA MUNICIPALIS

17-ANTES DE COMEÇAR A ANÁLISE DAS CÂMARAS, COLOCAMOS a
SITUAÇÃO ATUAL DO PODER LOCAL NO BRASIL e em Portugal de 2015

18 - AS COMPANHIAS DE ORDENANÇAS
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ÍNDICE - QUARTA PARTE

CONCELHOS e CÂMARAS MUNICIPAIS NO TEMPO DAS ORDENAÇÕES
DO REINO

Nota: A denominação “Câmara Municipal” só foi usada a partir do Século
XIX.

1- Visão  Global  das  Administrações  Locais  de  antigamente  -  A Câmara,  na
época chamada Concelho, sob as Ordenações do Reino – 1100 a 1820 em
Portugal, e, de 1532 a 1828 no Brasil.

2- A Visão errada que se tinha, e, que ainda muitos têm as Câmaras no Brasil -
O que sobreviveu de Actas de Câmara do Brasil como o único recurso para
desmentir estas visões erradas sobre a Câmara no Brasil.

3- Alguns exemplos da situação da conservação de Actas de Câmara no Brasil.

4- Actas de Câmara publicadas no Brasil e livros sobre Câmaras publicados no
Brasil.

5- Ignorância ao Cubo, no Brasil atual, sobre o poder das câmaras antigas e
sobre sua organização.

6- O  que  se  pensa,  hoje,  sobre  o  ofício  de  Alcaide  como  exemplo  de
desconhecimento total do passado das Câmaras no Brasil.

7- O  Esvaziamento  das  Câmaras  -  O  Esquecimento  do  quanto  já  foram
poderosas.

8- Erros graves dos estudos, no Brasil, sobre o Poder Local.

9- Considerações sobre Vereador, Intendente, e, sobre o Prefeito Municipal no
Brasil.
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10- O que o Brasil  realmente foi,  e,  o que o Brasil  nunca foi  com relação à
liberdade e direitos do cidadão e a independência do poder local nas vilas e
cidades.

11- O  tempo  passou,  e,  o  passado  caiu  no  esquecimento  -  Nada  das  novas
gerações conhecerem o passado, e, já ninguém lia, ou sabia ler as Actas de
Câmara da Vila de São Paulo quinhentista.

12- O porquê da importância dos Concelhos, hoje chamados Câmara Municipal
em Portugal, e no Brasil, não mais existentes.

13- Comparação de como era a política e os políticos antes e depois do fim das
Ordenações  do  Reino  –  Reflexão,  neste  estudo,  do  porque  isto  pode
acontecer.

14- O que são as Câmaras – O que é um Concelho - Como funcionavam - Que
poder tinham as Câmaras no tempo das Ordenações do Reino.

15- O que é um Concelho – Primeiro Significado – Uma Palavra ainda em uso
em Portugal:

16- Concelho (CONCILIUM) x Câmara.

17- Cerne da questão.

18- Acesso direto e gratuito à Justiça.

19- O próprio nome Câmara,  hoje,  no Brasil,  é inadequado -  O correto seria
chamar Assembleia Municipal como em Portugal - Não é mais um governo
coletivo, (uma administração colegiada), reunido em câmara que administra
um município no Brasil.

20- O Conceito exato, antigo, e, ainda atual em Portugal, de MUNICÍPIO.

21- Reforçando e Relembrando conceitos: Casa de Câmara – Paço do Concelho
– Mesa de Câmara:
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22- O conceito exato do que é vila e cidade, e, as datas exatas de criação de Vila
e sua elevação à categoria de Cidade - Ignorância e erros sobre o passado das
Câmaras no Brasil.

23- O Brasil viveu duas situações extremas em relação à extensão dos termos das
vilas.

24- A Câmara e o Cidadão: - A Câmara das Vilas do Brasil frente aos arraiais e
julgados distantes da sede das Vilas.

25- A importância de ser Vila em Portugal – A Autonomia – A Dignidade – A
Liberdade - o Auto Governo – A Não Submissão a instâncias superiores de
Poder - O Concelho dos Homens Bons foi a origem de tudo.

26- É imprescindível para a compreensão dos Concelhos e das Vilas criadas pelo
Rei que se entenda o Direito Divino dos Reis, e, o Lealismo.

27- As Ordenações do Reino - O Código de Leis, compilação de leis, vigente
tanto em Portugal quanto no Brasil, Madeira, Algarves e nos Açores, onde os
cidadãos tinham os mesmos direitos que os cidadãos de Portugal.

28- A Vida Privada e Pública centrada na Vila no Tempo das Ordenações do
Reino Centrada na Vila e não na Metrópole mais próxima nem na Capital -
Raríssimas vezes, os Cadernos de Vereações do Concelho da Vila de São
Paulo faz referência à Cabeça da Capitania – A Vila de São Vicente.

29- A VIDA DO CIDADÃO GIRAVA EM TORNO DA IGREJA.

30- A Propriedade Privada Garantida e Respeitada.

31- O Império da Lei.

32- As Repúblicas que eram as Vilas do Reino de Portugal e nos Estados do
Brasil e do Maranhão, ou, na Repartição do Norte, e, na Repartição do Sul.

33- A incompreensão  do  passado,  especialmente  no  Brasil  -  “A República
Municipal”  –  Expressão  de  um  autor  que  resgatou  a  importância  das
câmaras.
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34- O Patriotismo e o Civismo Extremo do Povo Paulista - A Década de 1550 na
Vila de Santo André da Borda do Campo, depois Vila de São Paulo - A Vida
de uma Vila centrada na Igreja e na Câmara que apoiava a Igreja a ponto de
multar  quem  não  fosse  a  procissões  -  Manuel  Gonçalves  Ferreira  –  o
Historiador que finalmente entendeu as Câmaras.

35- As  Actas  de  Câmara  mais  estudadas  e  MUITO  POUCO
COMPREENDIDAS, no Brasil - As Actas da Câmara da Vila de São Paulo.

36- Oficiais  da  Câmara  -  Repetindo,  Relembrando:  O Oficial  da  Câmara  no
tempo das Ordenações do Reino.

37- As  Câmaras  tinham,  entre  outros,  os  seguintes  oficiais,  os  quais  eram,
sempre, chamados de “OFICIAIS DA CÂMARA”.

38- Quem presidia um Concelho, hoje chamado Câmara?

39- Relembrando o importante e fundamental - A Evolução do MUNICÍPIO e 
seu conceito exato.

40- Ficha Limpa e Homem Bom.

41- O Erro de achar que um Homem Bom tinha que ser grande proprietário de 
terras.

42- O Vereador.

43- Verear, Vereação, Vereador.

44- Eleições por pelouro e por sorteio.

45- Pires x Camargos.

46- NÃO REELEIÇÃO – NÃO REMUNERAÇÃO.

47- LEMBRANDO SEMPRE: Não havia separação das funções legislativas, 
judiciárias e executivas no tempo das Ordenações do Reino.

48- Paço do Concelho - Também chamado Autarquia e Paços do Concelho, e, 
mais recentemente Paço Municipal.

49- O Paço do Concelho e a Casa de Câmara e Cadeia no Brasil.

50- Descrição de como funcionava uma Casa de Câmara e Cadeia no Brasil.
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51- Ironia da História - Prédios luxuosos só quando a câmara passara a ter 
poderes reduzidos no Brasil.

52- Alguns exemplos da situação da conservação de Actas de Câmara no Brasil.

53- Actas de Câmara publicadas no Brasil e livros sobre Câmaras publicados no
Brasil.

54- Alguns trabalhos impressos existentes sobre Câmaras no Brasil.

55-
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PRIMEIRA PARTE

1- PORQUE A LEITURA ATENTA E O ESTUDO DAS ACTAS DAS CÂMARAS
DAS VILAS E das CIDADES?

Porque nelas está o registro da vida em comunidade, vida centrada na comunidade
local, com grande autonomia, personalidade, e, orgulho próprio; onde estão, na

prática, registrados as atividades deste tipo de organização política baseada - como
Platão queria – em Lei de Deus.

É nas vilas e cidades que se resolviam os problemas, que se dava a vida pública mais
simples que a de hoje, podendo grande parte dos problemas e obras serem resolvidas e
feitas no local; ali que estava a pátria (local dos pais literalmente); e; são as Actas de

Câmara, os únicos registros existentes disto tudo.

Não há limite para quem se aproxima de Deus, e, não há limite para quem se afasta de 
Deus. E, é possível mostrar onde foi parar as leis e os países que se afastaram desta 
premissa de Platão.

No  Tempo  das  Ordenações  do  Reino  se  considera  as  Leis  como  Platão  queria  –
Inspiradas na Lei de Deus e por Deus.

E a surpreendente declaração de fidelidade aos princípios do sistema do Antigo Regime,
hoje, pejorativamente chamado de Absolutismo, (que era o Regime que mais convinha
às comunidades locais), feitas pelos oficiais da Câmara da Vila de Taubaté-SP, quando
ainda  compreendiam,  até  certo  ponto,  a  situação  (já  usavam  o  termo  absoluto,  já
contaminados pela crítica revolucionária portanto).

Depois isto não mais aconteceria – Os novos valores se impuseram às novas gerações
que passaram a vê-los como intocáveis. Isto será visto com mais detalhe abaixo.

 “E, unanimemente, foi respondido que queriam como bons e fiéis
vassalos de tão amável Soberano que Sua Majestade Imperial

governe os seus Povos como Monarca Absoluto, assim e da
maneira que o fizeram seus Augustos antecessores Reis de

Portugal.”

Não se pode fazer uma leitura superficial das Actas de Câmara e das Ordenações do
Reino, ficando em limitadas discussões sobre jogo de poder – Há um mundo de valores
perdidos a ser resgatado.

22



A redescoberta  das  câmaras  antigas  do tempo das  Ordenações  do Reino,  no Brasil,
(nunca  esquecidas  em Portugal,  Madeira  e  Açores)  com a  publicação  das  Actas  da
Câmara da Vila de Santo André da Borda do Campo e da Vila de São Paulo, na década
de 1910, mostrou o milagre:

No tal tempo das Ordenações do Reino, do qual se passou a imaginar, no Século XIX
em diante, não ter existido liberdade alguma e que havia sim absolutismo - “ditadura do
rei”  -  e  opressão  de  Portugal  sobre  a  Colônia  que  queria  de  toda  maneira  ser
independente,  (bem  diferente  do  caminha  seguida  por  Madeira,  Açores,  Canadá  e
Austrália), havia, sim, extrema liberdade onde a vida acontecia de fato – Na Vila e na
Cidade.

E,  mais  que  isto,  as  Actas  da  Câmara  mostram um mundo  já  desaparecido,  sendo
praticamente seu único registro detalhado em texto.

Cria-se um Mundo Novo depois de uma revolução; idealiza-se o passado anterior à
revolução, condena-o, distorce-o.

As actas das Câmaras desmentem esta recriação do passado, mostrando-o que foi muito
menos ruim do que o descrito pelos vencedores, e, mostra, inclusive, sua superioridade,
mormente na liberdade e independência das comunidades locais.

Nota: A explicação abaixo é desnecessária para o leitor português, açoriano e
madeirense que sempre soube do poder e importância da câmara.

Neste  texto,  na  segunda  parte,  mostrando  a  submissão  total  da  classe  política  aos
partidos políticos no poder no Brasil que enviavam tropas, muitas vezes, para garantir a
eleição de seus membros nas câmaras das vilas e cidades, tem-se o contraste com a
altivez da Câmara antiga anterior a 1828, contraste o qual valoriza esta Câmara e estas
comunidades locais livres e independentes de outrora.

Cabe  entender  como  assediada,  as  vezes,  pelo  poder  do  Rei  e  pelo  poder  dos
governadores de capitanias reais, resistiram, sobreviveram livres e poderosas depondo
autoridades como veremos.

Cabe entender como, ao contrário disto, a Câmara do Império do Brasil capitulou tão
absolutamente tornando-se um nada, como confessa, em um decreto, logo que toma o
poder, o primeiro governante republicano no agora chamado do Estado de São Paulo:
Prudente de Morais.

Em suma,  somente  percebemos  o  que  o  povo do tempo  das  Ordenações  do  Reino
perdeu com o fim destas, e, com o advento do estado laico que atualmente é um estado
anti-religião; se nos imaginarmos no lugar deles, vindos a 2015, por uma máquina do
tempo.  Sentiram eles, primeiramente a grande perda da religião e da Bíblia como norte
a conduzir a vida pública, e, sentiriam a total falta de garantia atual para a propriedade
privada.
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Como a religião é indiferente aos historiadores modernos, os mais moderados destes,
escrevem sobre Câmaras  antigas  ignorando a  religião  e  tratando de ver  como eram
resolvidos os problemas urbanos, de arruamento, de distribuição de terras, questões que
no tempo do historiador (2015) tem relevância, e, não, ao contrário, dando relevância ao
que era mais importante na época estudada, na qual, eventualmente, e só eventualmente,
as preocupações podem ser coincidentes com as preocupações da época em que vive o
historiador.

Já os mais radicais, no Brasil, porém, condenam veementemente o passado, por este não
ser igual ao presente, condenam a Câmara antiga por não permitir escravos na Câmara,
mas  também não  o  permitia  o  país  mais  avançado  em  direito  daquele  tempo  –  a
Inglaterra, a qual tinha voto censitário, e onde só a alta sociedade votava, e, era votada,
e onde não havia o voto feminino, e, estes radicais atacam violentamente a garantia da
propriedade privada existente naquele tempo, na mesma toada de que a condenam na
sociedade moderna em que o historiador de 2015 vive.

Denegrindo injustamente a Câmara antiga,  estes historiadores radicais  do Brasil  que
julgam o  passado  pelos  valores  do  presente  perdem a  oportunidade  de  resgatar  as
qualidades e grandezas da Câmara antiga que poderiam servir para consertar o atual
desastre político vivido pelo Brasil.

É muito comum no Brasil, textos que tentam fazer que o leitor tenha vergonha de seus
antepassados, vergonha de seu passado, vergonha de ser brasileiro e vergonha de seus
pais e irmãos portugueses.

Perdem a oportunidade,  estes radicais,  de serem historiadores de verdade,  realmente
compreendendo o passado, no qual não era errado ser elite, mas era honroso progredir
na vida e conseguir  respeito  merecido da sociedade – O Homem Bom – um Ficha
Limpa de verdade. Um exemplo destes honrados homens do tempo das Ordenações do
Reino foram os Leme – por três séculos, esta família teve oficiais da câmara na Ilha da
Madeira, com o foram também seus primos, no Brasil, honrados oficiais da Câmara, e,
que ocuparam os mais honrosos cargos da República na Vila de São Paulo no Brasil.

Um dos estudos que mais denigrem as Câmaras antigas e sua gente é um livro sobre os
três séculos da Câmara de Curitiba-PR, que analisa 131 anos daquela Câmara, (1693-
1828), no tempo das Ordenações do Reino, e continua analisando a Câmara de Curitiba-
PR após 1828, não se dando conta da mudança radical que ocorre a partir do fim das
Ordenações do Reino e o advento da Câmara castrada e sem poder do Regimento das
Câmaras e suas sucessoras na República no Brasil, vendo tudo por um prisma de um
marxismo bem simplificado e reducionista de luta de ricos maus e bem articulados e
competentes politicamente contra a multidão de pobres puros de coração e incapazes de
qualquer vitória no campo político.

Parecem agir de má-fé, mesmo a famosa historiadora de “”'Minas Gerais-Colonial””' –
Laura de Melo e Souza, sempre relativizando a bravura dos desbravadores de Minas
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Gerais, ela mesmo de uma das mais conceituadas famílias mineiras que deu o Barão de
Cambuí e o Barão de Passos entre outros -   (palavra que leva a se achar que as regras
sobre Câmara em Minas Gerais eram diferentes da de Portugal.

Diz ela: “movimento pendular do Rei com as Câmaras de Minas Gerais” - A Câmara era
livre  e  independente  – Que isso!  Parece  pensar  que a  Câmara  de 1710 é  a  mesma
Câmara submissa de 1850. Essa, sim, era esmagada, pressionada e dirigida pelo poder
do Conselho de Ministro do Reino, pelo poder provincial e pelo poder partidário.

Nada disso ocorre em Portugal onde temos detalhados estudos e transcrições de atas,
livros de posturas e mais documentos das câmaras sem nada disso de menosprezar seu
poder, sem considerar o estudo da Câmara mero detalhamento da “opressão colonial',' a
nível  local,  onde havia  um “espaço considerável  de  resistência”,  para  usar  o  jargão
marxista deles.

E, é por isto, que se torna fundamental, ler com o pensamento da época, as poucas actas
de câmara do Brasil  que sobreviveram ao tempo,  e,  completar  com actas e  estudos
portugueses muito mais ricos e mais amplos, ato que em si mesmo já deixa claro que as
leis  eram as mesmas,  a câmara era  a mesma em Portugal e no Brasil,  mostrando e
provando em definitivo que não havia cidadão de segunda classe no Brasil,  que não
havia “colônia” alguma e sim leis absolutamente iguais e cidadãos portugueses de igual
direito, de igual maneira de lidar com a vida pública, tanto no Brasil, quanto na Ilha da
Madeira, Portugal, e, no Arquipélago dos Açores.

Nenhum destes  historiadores,  mesmo tendo lido  Actas  da  Câmara  do  Brasil,  tem a
coragem de afirmar que  Portugal  transferiu integralmente  para a  Madeira,  Açores  e
Brasil,  as  livres  e  milenares  câmaras  e  a  livre  e  altiva  vida  da  tradicional  e  de
consagrada e respeitada vila de Portugal. Quem o fez foi apenas um historiador paulista
Manuel Gonçalves Ferreira desconsiderado pelos acadêmicos, como veremos neste
estudo.

O Rei  de  Portugal  foi  sim quem menos  teve  culpa  pela  destruição  da  vida  livre  e
comunitária sem interferência em que o povo vivia e pela derrocada das câmaras; e, sim,
foi exatamente a derrubada do Rei que matou a Câmara e a vida local.

Mesmos estes historiadores de nível universitário que escrevem livros mais elaborados
são tem obsessão por explicar a “fase colonial” do Brasil, e, por isto, mesmo lendo actas
de câmara, consideram de menor importância a Câmara e a vida livre das vilas e cidades
porque focam na administração colonial das capitanias e do governo geral como sendo
estes os mais importantes porque ali se dava a “opressão colonial”.

Isto não tira o valor das instituições locais, a Câmara, e nem diminui sua importância e a
importância de seu estudo por ter sido extremamente funcionais e eficientes, nem, por
isto,  deve-se deixar de ressaltar  que as câmaras funcionavam exatamente da mesma
forma que em Portugal, e sob as mesmas leis, e, não se deve omitir nunca o fato de que
muito  mais  que  hoje  a  vida  era  centrada  na  vila  e  na  cidade,  com a  maioria  dos
problemas resolvidos localmente, ao contrário de hoje em que se depende demais de
verbas estaduais e federais, no Brasil, decorrendo disto que deve ser ressaltando sim a
vila e a Câmara nos estudos sobre os primeiros séculos de existência do Brasil.
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Especialmente sobre Minas Gerais, no qual Laura de Mello e Sousa se especializou, os
estudos ressaltam demais a “opressão colonial”, (em detrimento do estudo da vida livre
nas vilas mineiras), por causa da Inconfidência Mineira, e, esquecem os estudos sobre
Minas  Gerais  de  dizer  que  os  inconfidentes  (que  eram em boa  parte  membros  da
Câmara  de  Vila  Rica)  foram punidos  por  leis  as  quais  estavam sujeitos  todos  em
Portugal; lei que atingiu décadas antes, em 1759, a família mais nobre de Portugal – Os
Távora.

De maneira  alguma a  repressão  à  Inconfidência  Mineira  foi  uma repressão  pior  ou
diferente por o Brasil  ser “colônia”:  De jeito  nenhum - foi  uma repressão inclusive
muito mais leve que a sofrida pela Família Távora.

Deixando de lado esta camisa-de-força de “colônia” e “repressão”, este presente
trabalho ressalta a vida livre freguesias, nas vilas, e, nas poucas cidades existentes, no
Brasil, no tempo das Ordenações do Reino, locais estes onde realmente se vivia a vida

pública e a vida privada.
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2- A DECADÊNCIA DA VIDA PÚBLICA NO BRASIL A PARTIR DA
DECADÊNCIA DA CÂMARA

A Partir do “Regimento das Câmaras”, Lei de 1 de Outubro de 1828, no Brasil, a daí por
diante denominada Câmara Municipal perde seu Poder Judiciário, mantendo apenas um
Juiz  de  Paz,  inicialmente  com  poder,  mas  logo  este  reduzido  a  um  mínimo.  Em
Portugal, a decadência veio com a Revolução do Porto em 1820.

Não foi só o Regimento das Câmaras que as submetia aos poderes gerais e provinciais
no Brasil, mas sim, pouco depois a criação dos PARTIDOS POLÍTICOS, os quais, em
2015, segundo pesquisas de opinião pública são as instituições mais desacreditadas do
Brasil.

Com a existência de partido político com atuação nacional: O liberal e o Conservador –
Um líder local que no tempo das Ordenações do Reino junto com seus pares oficiais da
Câmara,  depunham  autoridades  (o  Regimento  das  Câmaras  teve  que  proibir
expressamente isto) tornam-se apenas meros peões na hierarquia dos partidos – os tais
delegados locais nos congressos dos partidos – aberração comum hoje no Brasil  de
2015.

A Vila e a Cidade do Brasil, logo em seguida, poderá ter um Juiz Municipal, e, continua
acontecendo,  na  Casa  de  Câmara  e  Cadeia,  as  audiências  dos  juízes.  Isto  até  a
generalização do Fórum, no Brasil, na década de 1920 e 1930.

A  Perda  do  Poder  Executivo  sofrido  pela  Câmara  Municipal  no  Brasil  ocorreu
paulatinamente devido as diferenças das legislações estaduais no Brasil-República.

Fechadas em 1889, passou a existir um conselho de intendentes nas vilas e cidades,
voltando a serem reabertas, as câmaras no Brasil,  em 1892, já com intendentes para
funções executivas, como ainda é hoje em Paris, como veremos.

Quando as Câmaras Municipais,  fechadas em 1930, voltam a funcionar  em 1935 já
estão podadas totalmente do Poder Executivo, passando a serem, no Brasil, ao contrário
do que ocorre em Portugal, apenas Poder Legislativo.

A partir de 1931, todas as vilas e cidades do Brasil passam a ter um Prefeito Municipal,
cargo que  é  sucessor  do  intendente  municipal  e  estava  se  generalizando  no Brasil-
República.

Estes dados são uma mera descrição formal do que aconteceu para facilitar o entendimento,
mas está longe de ser o problema.

O esmagamento da vida pública independente,  da altivez do exemplar  povo de São
Paulo, da vida civil unida à vida religiosa, e o desaparecimento da honestidade extrema
e patriotismo do líder local,  o Homem Bom, que segundo as Ordenações do Reino,
como veremos, tinha que ser alguém sem culpa – um ficha limpa.

É isto sim que se discute neste trabalho.
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3- Da decadência surge a proposta de saída para o Brasil -
Revisando as actas de câmara, este estudo propõe para o Brasil

-  Livre criação de partidos políticos locais. Eleições locais só com partidos políticos locais
e candidatos avulsos.
- A volta de governos colegiados como ainda o é nas municipalidades, nas autarquias
locais em Portugal, Madeira e nos Açores. Governos colegiados que existiam na Câmara
e na Câmara Municipal até a criação pela República, no Brasil, do intendente municipal,
e, do prefeito municipal.
- Fim da Prefeitura Municipal. A Câmara Municipal ficaria sendo, como em Portugal, o
colegiado que governaria os 5570 municípios do Brasil.
- Com a Câmara Municipal governando, todos os secretários de governo municipais
passam a serem vereadores eleitos pelo povo, não mais gente nomeada por um Prefeito
Municipal.
- Não reeleição por 3 mandatos sucessivos para os mandatos de membros das Câmaras
Municipais, e, ficha limpa rigorosa como as do tempo das Ordenações do Reino para os
mandatos  da  Câmara  Municipal,  proibindo  como  naquele  tempo,  de  parentes  até
segundo grau exercerem mandatos na mesma época.
- Fim da separação das funções indefinidas e imprecisas de governar e legislar como é
mostrado neste trabalho, voltando a Câmara Municipal ter as duas funções.

E, estudaremos propostas de mudança como esta:
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Uma Proposta Concreta de Governança Local Apartidária

Foi idealizada, em Portugal, pela Constituição de 1976, a existência de um poder local
sem partidos políticos. Tentou-se criar um órgão consultivo local em que a população
tivesse voz sem ter que se submeter aos interesses e orientações dos partidos políticos.
Estes, é claro, trabalharam contra, e, este conselho consultivo não vingou. 

Nem mesmo, um mero conselho consultivo, vingou, muito menos vingaria um poder
legislativo e um poder executivo local que não estivesse submetido a partidos políticos.
Mas isto deve ser tentado no Brasil: O Poder local apartidário. 

“”’(iii) O conselho municipal, como órgão consultivo, cuja composição deveria ser definida
por  lei  e  cujo  intuito  seria  o  de  garantir  a  adequada  representação  das  organizações
económicas,  sociais,  culturais  e  profissionais  existentes  na  respetiva  área,  conforme  o
disposto no art. 253.º. 
Este órgão consultivo destinava-se a ser um órgão representativo da comunidade municipal
sem intromissão dos partidos55,  cujo objetivo se prendia  com a inclusão  no sistema de
governo local de um órgão representativo de sensibilidades, valores e interesses extra-
partidários, dimensões da vida coletiva que os partidos tendem a não captar e, por
isso, a não representar. Correspondia, no fundo, a uma certa ideia de despartidarização do
Poder  Local56.  Contudo,  a  revisão  constitucional  de  1982  veio  modificar  este  artigo,
passando a  sua  existência  a  ter  carácter  facultativo  e  transferindo-se  para  a  assembleia
municipal o poder de instituir em concreto este órgão consultivo, com a definição das regras
de composição do mesmo através da lei.  Acontece que, nem o legislador definiu a sua
composição nem as assembleias municipais procederam à sua instituição concreta. Por isso,
na 3.ª revisão constitucional de 1989, a lei constitucional eliminou qualquer referência a
esse  órgão,  passando,  desde  então,  os  municípios  a  ter  apenas  dois  órgãos

representativos.””.  In  O  SISTEMA DE  GOVERNO  LOCAL  -  AINDA UMA
QUESTÃO? - Tese apresentada para obtenção do grau de Mestre em Direito -
Orientador:  Prof. Doutora Marta Portocarrero - por Catarina Cardoso e Cunha -
ESCOLA DE DIREITO DO PORTO

No início do século xx, no Brasil, as disputas partidárias locais eram feitas por partidos
políticos locais que tinham apelidos Pato x Peru, Arara x Pachola.  Ficavam assim a
salvos  das  influências  de  líderes  nacionais  e  estaduais  e  livres  dos  modismos
ideológicos vindos das capitais. Problemas locais eram resolvidos com soluções locais.
Uma boa reforma política deverá fazer voltar este tipo de organização partidista.
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4- A ADMINISTRAÇÃO e o PODER LOCAL no BRASIL e em PORTUGAL
Instituições Municipais - Organização Política e Administrativa das Autarquias –

O Poder Local no Brasil e em Portugal

Os rumos diversos que seguiram Portugal e o Brasil, após a dissolução do Reino Unido
do Brasil, Portugal e dos Algarves:

No Brasil, as Câmaras foram esvaziadas de seu poder e tornaram-se
somente Poder Legislativo, perdendo o Poder Judiciário e o Poder

Executivo.

E este Legislativo, hoje, no Brasil, tem mínimas competências e mínimo poder.

E as freguesias, agora chamadas distritos, não têm mais autonomia, não são mais autarquias.

Em Portugal, hoje, Câmara é o Poder Executivo dos Concelhos.

NOTA: Esse trabalho mostra os erros crassos cometidos pelos historiadores e
dicionaristas atuais em relação aos governos locais da época das Ordenações do

Reino.

O  grande  público,  e,  também  muitos  historiadores,  veem  a  Câmara,  Concelho,
República, que existiu no Brasil de 1532 a 1828 com o pensamento atual sobre Câmara.

Ou, seja, acham que a Câmara nunca teve poder, sempre foi submissa ao poder maior,
da Capitania, do Governo Geral, de Lisboa.

Chegam a achar que o Alcaide era o Poder Executivo. Ignoram que a Câmara tinham os
3 Poderes.

Acham, estes simplistas, que o Homem Bom da Câmara sempre foi um latifundiário
opressor, ignorando os paupérrimos vereadores e demais oficiais da Câmara da Vila de
São Paulo e ignorando os índios vereadores da Vila de São José, atual São José dos
Campos-SP, ignorando que em Portugal não há latifúndio e que ao contrário, a ideia da
Câmara  é  valorizar o urbano e burguês, o comerciante e outras atividades urbanos
medievais em detrimento do rural, e, sobretudo, ignorar o principal – As ordenações do
reino são claras em definir o Homem Bom, como veremos aqui – É um ficha-limpa –
alguém sem culpa.

Só a existência de índios governando brancos na Vila de São José, a atual São José dos
Campos-SP, por mais de 30 anos já joga por terra toda tentativa de difamar, de diminuir
a importância da Câmara, e de negar a absoluta grandeza de Portugal de transportar para
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os  trópicos  a  grande  instituição  livre  e  já  naquele  tempo  centenária  Câmara  que
governavam comunidades locais (vilas e cidades) livres.

Estes  reducionistas,  veem  a  vida  de  1532  a  1828,  no  Brasil,  como  sendo  toda
comandada pelas instâncias superiores de poder e não imaginam a vida livre e autônoma
das vilas e cidades do Reino de Portugal. Este estudo demonstra o contrário.

E mais: Pelos valores de 2015 é errado ser elite, mas não o era pelos valores da época,
em que o correto era chegar em uma localidade, fincar raízes, ganhar o respeito e com
isto a confiança, a honra, e, depois, servir nos honrosos cargos da República. E, o que
valorizamos aqui é justamente isto: os valores da época.

Mesmo os historiadores, do Brasil, relativamente antigos, da segunda metade do Século
XIX, já desprezavam as Câmaras, imaginando-as como sendo de reduzido poder como
eram as Câmaras Municipais do tempo destes historiadores (segunda metade do Século
XIX).

Em Portugal, Açores e Madeira, nada disso ocorreu. Seguindo as mesmas leis que as
seguidas no Brasil (Ordenações do Reino) mantiveram a Câmara como Poder Executivo
e nunca se esqueceram do passado que não sofreu solução de continuidade como no
Brasil.
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5- O MUNICÍPIO EM RUI BARBOSA

"[O município] é a verdadeira célula social da liberdade e da
democracia."

Salvador, BA,

Obras Completas de Rui Barbosa. 
V. 8, t. 1, 1881. p. 143

Descritores: Município

Observações: Trecho da "Circular aos Eleitores". Não há original no Arquivo da 
FCRB.

Já faz muito tempo que o município não cumpre, no Brasil, sua função de célula social
da liberdade e da democracia. 

 Uma administração, uma vida pública centrada na comunidade local, com legislação
local, com decisões locais; algo que ainda sobrevive na descentralizada administração
dos condados norte americanos; uma administração com seus baixos impostos quando

comparado com o que se paga hoje de impostos; sem imposição de fora, sem
doutrinação e sem padronização política como, em grande parte, existia nas

comunidades antigas deste tempo das Ordenações do Reino poderiam amenizar a
situação calamitosa que vivemos hoje, de doutrinação política nas escolas, de

secretarias e ministérios impondo como os casais têm que educarem os filhos e mesmo
tirando a educação dos filhos dos pais e passando para o Estado centralizado opressor.

Na milenar e heroica luta da Câmara para preservar sua autonomia, e, para garantir a
liberdade  da  Vila  e  da  Cidade  do  Reino  de  Portugal  contra  o  poder  central,  e,
posteriormente, para preservar a autonomia local contra a centralização da Revolução
Francesa e as revoluções derivadas delas, em muitos países, está uma história que toca
fundo, e, é rica em lições a serem aprendidas.  Não se pode simplesmente comparar o
tanto  de  poder  que  tinha  a  Câmara  de  1532,  no  Brasil,  com  a  Câmara  de  2015,
utilizando o conceito de poder de hoje, como o conflito de competências, distribuição de
tributos e competências entre os entes federados (no Brasil, União, Estado, Municípios e
Distrito Federal).

Tratava-se  de  todo  um povo católico  praticante  onde  a  Câmara  multava  quem não
comparecia a uma procissão. Isto é irrelevante e sem sentido hoje em um Mundo sem
Deus, mas de capital importância para o povo daquela época, os quais trazidos, para
2015, em uma máquina do tempo, iriam reparar nestas coisas, e, não nas coisas que nós
damos hoje importância.

Esta obra se propõe a isto:  Ver o passado com os olhos do passado. Ver o presente,
com os olhos do passado, de um velho experiente, que observa no que deram os
netos.
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6 - RESUMO DA ENCRENCA - 1° Parte

No Brasil do Século XX e XXI, as próprias Câmaras Municipais e os vereadores do
Brasil ignoram que a Câmara Municipal no Brasil já foi o Poder Executivo e Poder

Judiciário local, além do atual Poder Legislativo que ainda é.

Ignora-se também no Brasil que em Portugal a Câmara Municipal é o Poder Executivo
local.

Exemplo: Esta Aberração é de Uberaba-MG:

A aberração chama-se O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL ATRAVÉS DO
TEMPO – A Câmara Municipal de Uberaba-MG

 A Câmara Municipal de Uberaba-MG lança um livro sobre sua história, colocando-a
como sempre tendo sido tão somente Poder Legislativo. O Livro fala das Legislaturas,
começando pela “Legislatura” de 1837-1841. Isto nunca existiu.

A Câmara Municipal era Poder Executivo e Legislativo e ainda funcionava na Casa de
Câmara de Uberaba-MG, como veremos abaixo, o Poder Judiciário.

LEGISLATURA só ocorre quando há só Poder Legislativo.
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No Estado  de  Minas  Gerais,  no  Brasil,  só  na  República,  com o  surgimento  pouco
estudado e documentado do Agente Executivo, é que aos poucos a Câmara Municipal
tornou-se  apenas  o  Poder  Legislativo.  Ninguém  parece  entender,  no  Brasil,  que  a
Câmara governava em Portugal e NO BRASIL, e, AINDA governa em Portugal.

Há outras aberrações como esta, escritas no Brasil, sobre Câmaras, e, inclusive, em vilas
e  cidades  criadas  no  TEMPO das  Ordenações  do Reino,  como “Lages  –  Berço do
Legislativo Gaúcho. “Legislativo Gaúcho. “

Outra: Miss Cidade de São Paulo.. e se a moça mora na aldeia de índios em
Engenheiro Marsilac - Parelheiros, extremo sul do Município de São Paulo?
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7- Resumo da Encrenca – 2° Parte

Mesmo  estando,  em  2015,  facílimo  o  acesso  na  internet  aos  sítios  das  câmaras
municipais de Portugal, e, já se terem passados 100 anos da publicação das Actas da
Câmara da Vila de São Paulo, somente poucos pesquisadores acadêmicos na Área de
História no Brasil compreendem (mais mal do que bem) a importância das Câmaras no
Brasil de 1532 até 1828, o que é governo colegiado e que estes são comuns na Europa
até hoje, e, que não existia no tempo das Ordenações do Reino a atual separação de
poderes nas autarquias locais e também no Império do Brasil, quando a Câmara fazia
leis e administrava, sendo que fazer leis fazia parte da função de governar como ainda o
é no tocante a decretos e portarias.

Mas o grosso do mundo acadêmico ignora todo isto. O texto abaixo de um trabalho de
dissertação de mestrado na Área de Direito é exemplo lapidar disto. Um depositário de
erros em poucas linhas. Texto aliás incompreensível para um leitor de Portugal que tem
como a coisa mais natural do mundo a Câmara Municipal (um colegiado) governar em
2015 e sempre as vilas e cidades de Portugal.

“Cumpre destacar que nesse período não contávamos com um órgão municipal que

centralizasse as funções administrativas. Como já mencionado, a Constituição de 1824
havia criado câmaras eletivas em todas as cidades e vilas existentes, determinando

como presidente o vereador mais votado, cabendo às câmaras o governo econômico e
municipal. Não determinou, portanto, que a essa autoridade caberia, no âmbito

municipal, o exercício das funções executivas, tampouco a lei de 1828 instituiu um
órgão executivo municipal, deixando tal incumbência à própria câmara e seus agentes.”

 A frase é totalmente falsa.

Desde 1532, no Brasil, a Câmara exerce os 3 poderes, em palavras de hoje. Sempre foi
desde  o  ano  de  1.110,  pouco  mais  ou  menos,  em  Portugal,  quem  administrava
(executivo) vilas e cidades.

A Constituição Política do Brasil de 1824 não criou Câmara, elas já existiam no Brasil
desde 1532.

Sempre foi um governo colegiado que governava vilas e cidades, e, assim, ainda o é na
República Portuguesa, onde a Câmara Municipal governa as vilas e cidades, como na
quase totalidade dos outros países da Europa, onde as municipalidades também são
governadas por um colegiado como o são também os condados norte-americanos.

A Constituição do Brasil de 1824 determinou sim que as Câmaras teriam as funções
executivas  das  vilas  e  cidades  exatamente  na  frase  citada  "governo  econômico  e
municipal" no sentido que ainda tem "municipal" em Portugal - Administração Pública
Local.

E a Constituição do Brasil de 1824 não revogou as Ordenações do Reino que valeram
até 1828, portanto, continuaram as Câmaras a funcionarem da mesma maneira, com os
mesmos oficiais até 1828, quando passou a ter apenas o vereador, cargo criado em
Portugal, por volta do ano de 1350.
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A Lei de 1828 (Regimento das Câmaras do Brasil que vigorou até 1889 quando findou o
Império do Brasil) diminui os poderes da Câmara mas a deixou continuar governando as
vilas e cidades do Brasil. Não tem porque exigir que a Lei de 1828 fizesse o que se fez
na República com a criação do cargo de Intendente,  e,  depois o cargo de Prefeito
Municipal.

Não é lei  mal  feita, nem omissa, nem se trata de uma administração - Município –
deficiente, algo que é comum na Europa.

É, sim, uma Câmara governar uma vila ou uma cidade do Brasi, a continuação do que
sempre existiu no Brasil desde 1532 até 1828, na vigência das Ordenações do Reino,
onde um colegiado eleito pelo povo governava vilas e cidades, além de fazerem justiça,
o que não mais puderam fazer a partir da Lei de 1828.

E o pior vem agora:

Não entender que passar de um colegiado governando uma vila ou uma cidade para o
governo de um só é um atraso e NÃO um avanço.

Não entra na cabeça do brasileiro que um governo local colegiado formado por cidadãos
eleitos diretamente pelo povo é sim mais democrático, mais eficiente e menos sujeito a
corrupção que o governo de um só – intendente ou prefeito municipal. Isto não é atraso,
não é falta de democracia.

Até  hoje,  2015,  no  Brasil,  acha-se  que  é  um  progresso,  um  município  ter  um
ditadorzinho que nomeia quem bem entende para ser seus secretários municipais, como
mostra o texto acima; texto que, além de não lamentar a perda de poder da Câmara com
a Lei de 1828, ainda por cima, lamenta que a Câmara não tenha perdido o poder de
governar em colegiado. Isto ocorreria somente na República.

Na verdade,  é  preciso entender  que a Lei  de 1818, além de extinguir  várias  cargos
eletivos de oficiais da câmara deixando a câmara só o cargo de vereador e de reduzir
consideravelmente o poder das câmaras que perderam o poder de deporem autoridades e
de  fazer  justiça,  lhe  sendo  tirados  seus  juízes,  perderam  na  República,  o  governo
municipal, tornando-se somente o legislativo local.

Com isto o povo deixou de ser governado por um grupo de cidadãos que eram seus
representantes, e, o poder local caiu nas mãos de um só (intentdente e depois o prefeito
municipal) que nomeia, ao seu bel prazer, seus secretários, ao contrário do que ocorria
quando a câmara governava, quando todos os pelouros (secretarias municipais) eram
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geridas por vereadores eleitos, ainda o sendo assim em Portugal, e, na França com o
Adjoint au maire:

http://www.paris.fr/municipalite/la-maire-et-les-elus/adjoints-a-la-maire

É esta visão, que desconhece o passado das vilas e câmaras e a atualidade de Portugal e
da Europa, que leva a maioria dos estudiosos ainda hoje, 2015, a acharem que tudo, no
Brasil, era atrasado, em se tratando de municípios, até que se generalizasse, na década

de 1950, a eleição direta para prefeito municipal, coisa inexistente em praticamente toda
a Europa.
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8- Resumo da Encrenca - 3 ° Parte

 A Confusão e desconhecimento das expressões corretas a serem usadas em se
tratando de Autarquias e Administração das localidades no Brasil:

Totalmente errado esta placa oficial:

O Governo não é da cidade.

O governo é do município que pode abranger a cidade, vilas, (que são as sedes de
distritos no Brasil), bairros rurais, e, a zona rural.

Também não se usa a abreviação de duas letras que indica um dos 26 estados e o
distrito federal no Brasil.

Deveria estar escrito

Governo do Município de Jambeiro-SP

Uma foto destas na internet, além de ser sem sentido, o internauta fica sem saber onde
fica Jambeiro-SP. Só sabe quem é do próprio local (Jambeiro-SP) ou de suas

proximidades
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9- ORDENAÇÕES DO REINO - hoje online – Fonte da Liberdade das
Municipalidades do Reino de Portugal, Brasil, Algarves, Madeira e dos Açores

Dão em detalhes tudo o que faz e como funcionam as autarquias locais, chamadas de
concelho, câmara, e república. Serão vistas com mais detalhes abaixo.

Os links mostrados, abaixo, dão direto na parte das Ordenações do Reino em que tratam
das Câmaras e dos oficiais das Câmaras.

Link  para  a  íntegra  das  Ordenações  de  Dom  Duarte.  Só  publicado  em  livro
recentemente.

Foram compiladas  por  volta  de  1560  e  recolhem leis  medievais  dando  liberdade  e
direitos às Câmaras desde 1200 mais ou menos. Portanto, desde o Século XIII, já existia
em  Portugal,  a  tradicional  comunidade  local  livre  governada  por  um Concelho  de
Homens Bons; tendo sido criado nele, em 1350, o cargo de vereador.

http://www.iuslusitaniae.fcsh.unl.pt/verlivro.php?
id_parte=83&id_obra=71&pagina=829

“As Ordenações  de D.  Duarte  constituem,  sem favor,  como sabem todos os  que se
dedicam à história do Direito e à Idade Média em Portugal, um dos mais importantes
monumentos legislativos nacionais e, porque a ordem normativa é um reflexo da vida e
simultaneamente procura discipliná-la em todos os aspectos, instrumento necessário de
trabalho para quantos intentam reconstituir o nosso período medievo. A utilização que
delas fizeram João Pedro Ribeiro, José Anastásio de Figueiredo, Herculano e Teixeira
de Aragão, por exemplo, e, para citar somente grandes nomes que percebem o valor das
Ordenações de D. Duarte.”

Ordenações Afonsinas de +- 1470 – Não publicadas em sua época, por não haver, ainda,
imprensa em Portugal.

Link para a íntegra das Ordenações Afonsinas. Publicadas em livro em 1793:

http://www.ci.uc.pt/ihti/proj/afonsinas/l1p173.htm
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Ordenações Manuelinas de 1513 – Vigente no Brasil para poucas vilas que existiram no
primeiro século – menos de 20 vilas.

Link para a íntegra das Ordenações Manuelinas:

http://www.ci.uc.pt/ihti/proj/manuelinas/l1p322.htm

Ordenações Filipinas de 1603 – Esteve em vigência na sua parte que fala de Câmara até
1828. Feitas por um rei espanhol, mas mantidas em vigência depois da Restauração de
1640.

Link para a íntegra das Ordenações Filipinas em edição anotada por Cândido Mendes de
Almeida. A visão que ele tinha das Câmaras influenciou muito o pensamento de sua
época em diante sobre elas.

http://www1.ci.uc.pt/ihti/proj/filipinas/l1p144.htm

40

http://www1.ci.uc.pt/ihti/proj/filipinas/l1p144.htm
http://www.ci.uc.pt/ihti/proj/manuelinas/l1p322.htm


10 - A (falta de) liberdade local após o Fim das Ordenações do Reino

E, depois de revogadas as Ordenações do Reino, Portugal e o Brasil passaram a serem
monarquias constitucionais, e, depois, repúblicas. O que isto alterou a vida pública e a
vida privada das pessoas é o que vai ser estudado aqui.

"La Révolution est d’abord une guerre de religion, la guerre
de l’athéisme matérialiste contre l’Église romaine" Léon

Daudet

E, hoje, quem ousa defender o passado, ou, no presente, ousa defender as tradições e
valores antigos que eram recorrentes nas Ordenações do Reino e na Câmara antiga é
tachado de fascista.

“Fascista: É a pessoa que diz não à destruição de sua cultura de seus
valores e de suas tradições.” - Do Diccionaire Socialiste.
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Ordenações do Reino X Constituição

O que significa realmente ter uma constituição?

Era substituir a Ordem que existia, a das ORDENAÇÕES DO REINO, e, recriar tudo
do nada. Não deu certo. Não se estabeleceu uma Nova Ordem, mas sim 15.

 A mãe da Revolução, a França já está na 15° Constituição. Tornaram-se, as periódicas
assembleias constituintes, um campo de batalha para tentar impor as múltiplas propostas
de mundo novo, com umas propostas tentando destruir mais profundamente o Mundo
Antigo (Jacobinas), outras menos profundamente.
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Aqui, uma das 15 vezes que a França tentou salvar-se com uma nova
Constituição:

“Pelo Renascimento de Uma França Forte” –  E renascer de quando e do que? E
porque tinha morrido? Quando a França foi forte?
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11 - RELIGIÃO e DEUS ausentes nos ESTUDOS atuais sobre a
CÂMARA do Tempo das Ordenações do Reino

Diferença entre a Revolução Francesa e Revolução Americana que foram se infiltrando
no Brasil aos poucos com idas e vindas, com a vitória completa atual do Mundo sem
Deus da Revolução Francesa no Brasil de 2015.

"A célebre Declaração de Direitos do Homem é de 1791. A Declaração americana é de
1776. De 1791 foi a primeira Constituição francesa. A primeira americana foi 1787.
De modo que os Estados Unidos precederam anos e anos a França no regímen das

constituições escritas e na declaração das liberdades humanas. A constituição francesa
tinha a sua ascendência na filosofia do século dezoito e no Contrato Social de

Rousseau, com algumas indigestas reminiscências inglesas, hauridas em Montesquieu.
A americana, com uma estirpe de seis séculos no Tâmisa, venerava a sua primeira
avoenga na Magna Carta, as últimas nas cartas coloniais e nas Constituições das
colônias emancipadas, tudo genuína e direta progênie dessa liberdade inglesa, que

nunca se separou da Bíblia e da Cruz."

Discurso no Colégio Anchieta. Nova Friburgo, RJ, Obras Completas de Rui Barbosa, V. 
30, t. 1, 1903. p. 368.

Um estudo sobre as Câmaras antigas, sobre como as pessoas se organizavam e viviam
nas vilas e cidades do Reino de Portugal não pode ser feita como se o passado fosse
igual aos dias de hoje quando a religião pouco conta.

Isto seria ver o passado com o pensamento de hoje. É preciso colocar em relevância a
religião, pois esta contava e muito naquele tempo e era o centro da vida das pessoas e
assim será mostrada aqui, contando o passado como ele realmente era.

O pensamento de hoje, tempo em que a religião pouco conta, projetado no passado,
método usual dos historiadores atuais, vê esta religião como imposição dos Reis, os
quais, eles mesmos, não acreditavam nela.

Veremos aqui, em um capítulo inteiro que não se deve projetar o pensamento de hoje no
passado,  e,  sim,  deve-se  resgatar  este  passado,  no  qual,  a  maioria  esmagadora  dos
portugueses era católica e estava, portanto, segura e satisfeita com a situação em que
viviam.

Na França, berço das revoluções anti Lei de Deus, a identidade nacional se opõe aos
valores da república:
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http://lelab.europe1.fr/selon-lui-nicolas-sarkozy-naurait-pas-du-parler-didentite-
nationale-mais-des-valeurs-de-la-republique-293822

A vergonhosa declaração de um ex-presidente da França:

“C'est un mot qui fédère largement. [...] Quand j'étais président de la
République,  je  n'aurais  pas  dû parler  d'identité  nationale  mais
dire que je voulais défendre les valeurs de la République.

Veremos, neste estudo, que mais que identidade nacional, a identidade no tempo das
Ordenações do Reino era a Pátria, como a aldeia de nascimento do cidadão, a sua

comunidade.
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SEGUNDA PARTE

1- Actas das Câmaras (termos de vereações, livros de vereações) das
vilas e cidades e as Ordenações do Reino como eixo deste estudo,  e,
como segundo eixo de estudo, a ideologização do Estado Pós Revolução
Francesa com o enfraquecimento das comunidades locais

UM ESTUDO COMO ESTE SÓ É VIÁVEL A PARTIR DA CONSULTA DAS ACTAS
DAS CÂMARAS DAS VILAS E CIDADES DE PORTUGAL E DO BRASIL, das
poucas actas de Câmara que sobreviveram no Brasil  das poucas vilas e cidades que
existiram até  1828,  e,  especialmente  das  poucas  Actas  publicadas  (Taubaté-SP,  São
Paulo-SP, Mogi das Cruzes-SP, e, Curitiba-PR, e, Salvador-BA); todas estas hoje obras
raríssimas, dificílimas de encontrar em sebos.  

Mesmos as Actas de Câmara publicadas foram pouco lidas, como mostradas abaixo.

Os  poucos  livros  dedicados,  no  Brasil,  às  câmaras,  (o  prinicipal  é  de  Taunay,  que
dedicou  alguns  capítulos  de  um livro  sobre  a  Vila  de  São  Paulo  às  câmaras,  que
colocamos  link  para  a  obra  hoje  online),  foram pouco  lidos,  não  reeditados  e  não
chegaram a influenciar a História Oficial.

Estes livros padecem de pouco conhecimento pelos autores das Ordenações do Reino,
também obras raras, e, total desconhecimento, por parte destes autores, das câmaras de
Portugal e suas actas.

E isto será feito neste presente texto: Links para Actas de Câmara de Portugal, Madeira
e Açores e links para as Ordenações do Reino, tudo fundamental para entender que não
havia diferença alguma entre Brasil e Portugal.

E nos socorremos aos trabalhos portugueses sobre Câmaras, os quais são muito mais
profundos.

E o seu principal  objetivo é  mostrar  um mundo desaparecido,  anterior  à Revolução
Francesa e de seus desdobramentos:

 –  A  Existência  de  Câmaras,  no  tempo  das  Ordenações  do  Reino,  com  grande
independência  e  liberdade,  hoje,  é  desconhecido  do  grande  público  no  Brasil,  e,
especialmente, é desconhecida, hoje, aquela maneira antiga e desaparecida de viver a
vida  privada  e  vida  pública,  mostrada  pelas  Actas  de  Câmara  antigas  é  totalmente
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desconhecida  do  público  atual,  e  nela  se  pode achar  uma maneira  de  sair  da  atual
decadência política e moral do Brasil atual.

Mostraremos o quanto o poder local,  das instituições políticas locais,  foi  castrado e
abortado, após 1828, e, até um pouco antes.

Mostraremos o que deu deixar de ser Deus o autor das leis, e, como chegou até hoje,
com uma luta incessante de doutrinas ideológicas, umas contra as outras, na confeção de
leis e mais leis, tentando virar, sem cessar, as vidas das pessoas de perna para o ar.
Mostraremos também como tudo o que existia antes caiu no esquecimento.

Como o fato das actas de câmara, por serem raramente estudadas, raramente lidas, e,
nunca compreendidas, contribuiu para este esquecimento do passado.

Monumento em Santo André-SP com réplica de Pelourinho mostrando o orgulho dos
paulistas com sua primeira Câmara no Planalto, a primeira do interior do Brasil: o

Concelho da Vila de Santo André da Borda do Campo
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E o orgulho do Tempo das Ordenações do Reino em Portugal – No Berço de Portugal –
A sua primeira capital – A Vila de Guimarães que só tornou-se cidade século e meio
depois de São Paulo-SP perdida no meio da floresta e pobre.
(Lembrando que em Portugal Município é hoje tanto a unidade política administrativa
local, mas, especialmente, É a Câmara Municipal e demais órgãos de governo).
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Um Estudo Monumental sobre Actas de Câmara:
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2- O ORGULHO que o Vimaranense tem do FORAL DE
GUIMARÃES que é de 1128

 Município de Guimarães.

47 min · 

A Feira Afonsina deste ano vai abrir às 10:30 horas nos três dias da sua realização. A 26 e 
27 de junho, encerrará pela 01 hora, enquanto no último dia, a 28 de junho (domingo), o 
encerramento da feira está marcado para as 22:30 horas. A continuidade deste projeto 
resulta do sucesso obtido nas edições anteriores e na vontade expressa do Município em 
recriar o ambiente social e económico da época do Condado Portucalense.

Durante os três dias, este evento proporcionará a todos os que visitam Guimarães um 
conjunto de experiências intensas e memórias inesquecíveis, nomeadamente, através da 
construção de espaços temáticos e de interação com as personagens que habitam esta 
recriação. Fruto de uma sólida memória cultural, instalada e refletida no imaginário coletivo
da comunidade, Guimarães apresenta-se como palco privilegiado para a realização da 
Feira Afonsina.

Comparamos,  neste estudo, também, a forma e problemas das instituições locais do
Brasil de hoje com Portugal, suas regiões autônomas dos Açores e Madeira, que antes
eram capitanias como o Brasil, e, que se deram muito bem continuando sendo parte de
Portugal.

No  Brasil,  a  alienação  em  relação  ao  passado  e  desconhecimento  a  respeito  dos
governos colegiados existentes ainda hoje em Portugal e na Europa é tanto que se alvora
como progresso a eleição direta de prefeito municipal pela primeira vez no Brasil em
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quase todos os municípios a partir da Constituição de 1946 que teríamos que considerar
atrasado a França onde isto não ocorre até hoje, onde o Maire de Paris é eleito pelos
seus pares no Conseil Municipal.

Outra amostra desta ignorância do passado é sempre contar as histórias de municípios
no Brasil, do alto para baixo:

Como foi a independência na nossa vila, a proclamação da república, etc, ignorando-se
totalmente a independência das vilas de antigamente e a vida centrada na vila e não nas
esferas nacionais e regionais de poder.

Os acontecimentos nacionais não tinham a relevância que tem hoje nos municípios; isto
se percebe pelos oficiais das câmaras deporem autoridades, pela palavra pátria signicar,
na época, a vila ou aldeia em que nasceu; pela altivez do povo da vila de São Paulo
como será  mostrado,  e,  por  exemplos,  como nem aparecer  registrado nas  actas  das
câmaras  antigas,  em  1640,  a  Restauração  em  Portugal,  um  evento  de  máxima
importância da História de Portugal.

Mostramos neste texto, para quem desconhece, o quanto existiu de civismo no passado
no Brasil, o quanto jamais os portugueses do Brasil viveram como cidadãos inferiores
aos cidadãos de Portugal,  e,  mostramos o quanto funcionou bem e funciona bem o
governo colegiado e sem partidos políticos, e, para tal, estudamos tanto Portugal, França
e os condados norte-americanos.

Mostraremos também os estragos feitos pelos partidos políticos e apontamos como 
remediação do mal, as etiquetas políticas, tipo de partido político local francês.
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3- O passado idealizado e reconstruído de hoje e o passado tal 
como ele foi

No  Brasil,  a  criança  na  escola,  desde  cedo,  aprende  a  odiar  Portugal  como  país
conquistar e alheio, um invasor. Este país explorador não teria dado a menor liberdade e
direito a quem morava no Brasil que jamais é visto como o português do Brasil.

Exemplo: Nas Actas da Câmara (livro de vereações) da Vila de Santo André da Borda
do Campo,  em 1556, é  recomendado,  pelo Capitão Brás  Cubas,  que  portugueses e
espanhóis não entrem no sertão.

A escola faz a criança acreditar que sempre existiu o “brasileiro” que sempre odiou o
português. É uma aberração, mas é verdade, é assim que é mostrado o passado para o
aluno no Brasil, modificando um pouco, quando o aluno está na universidade.

Nem sempre foi assim. Os primeiros livros escolares do final do século XIX quando
ainda havia monarquia no Brasil dava os nomes dos reis de Portugal e mostrando os
imperadores do Brasil como sua continuidade natural.

Na universidade, admite-se que a palavra “brasileiro” não existia quando o Brasil fazia
parte do Reino de Portugal.

Dizem na universidade, aos alunos, que não havia uma nação, portanto, não se diz mais
que sempre houve brasileiros explorados por portugueses. É um progresso em relação
ao que se ensina às crianças.

Mas, não se tem a coragem de dizer para o aluno, nem na universidade, que todos os
que migravam para o Brasil continuavam sendo portugueses, cidadãos de pleno direito
como os que permaneciam em Portugal, e como o são até hoje os portugueses da Ilha da
Madeira e do Arquipélago dos Açores.

A rivalidade que surgiu,  na década de 1820, entre os agora chamados “brasileiros”
(filhos  e  netos  de  portugueses)  e  os  portugueses  recéns  chegados  ao  Brasil,  foi
projetada, esta rivalidade, no passado, como sempre tendo existido.

Quem estuda as Câmaras no Brasil, muito poucos, percebem, em graus variados, que os
portugueses  do  Brasil  eram  iguais  aos  portugueses  de  Portugal  e  que  havia  uma
sociedade livre governada por uma Câmara em cada cidade ou vila do Brasil.
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4 - CONCEITO EXATO DE VEREADOR

Aqui, vê-se, pelo Dicionário Moraes de 1858, que, no Brasil, o Vereador, ser chamado
de  vereador,  desde  as  primeiras  décadas  do  Século  XX,  os  Poder  Legislativo  dos
municípios do Brasil é errado.

Pois,  desde  aquele  tempo,  a  Câmara  Municipal,  no  Brasil,  passou  a  ser  só  Poder
Legislativo.

Então,  deveria  ter  passado  a  chamar-se,  este  membro  da  Câmara  Municipal,  de
deputado municipal, conselheiro municipal ou algo assim.

Em Portugal,  sim, vereador continua governando as vilas e cidades; Em Portugal,  a
Câmara Municipal, ainda é, em 2015, o Poder Executivo, a autarquia local.

VEREAR é eminentemente uma função executiva e não legislativa:

“”Veréa -Verear:

Vereda, caminho, direção, diretório, donde  VEREAR é encaminhar, dirigir, governar, 
reger para o bem, o que os vereadores, encaminhadores da terra, devem fazer. “”’

Em Resumo: Um vereador, no tempo das Ordenações do Reino no Brasil (1532-1828),
governava a vila junto com só 2 mais vereadores (o total era 3) e junto com os demais

oficiais da Câmara.

Vereador era apenas um dos muitos oficiais da Câmara.

De 1828 em diante, no Brasil, o número de vereadores passa a 7 ou mais, perdendo
individualmente sua importância, já que as vilas e cidades (9 vereadores) passaram a

terem bem mais vereadores (passaram de 3 para 7 ou 9).

De 1828 até meados da década de 1820, no Brasil, porém, os vereadores ainda
governavam, cada vez menos, na República, e, variando conforme as leis estaduais.
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Concelho – Conselho

O correto é com C como grafado em Portugal vindo de Concilium

Só grafo com S os Conselhos do Rio Grande do Sul e de capitais do Brasil no início da
República até 1930.
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5- Como não escrever textos sobre Câmara

Dois exemplos de escritos no Brasil – De saída o erro crasso de chamar a Câmara de
Vila Rica do Albuquerque, atual Ouro Preto-MG, de Câmara Municipal

Comparamos, neste estudo,  muitos estudos de historiadores atuais do Brasil online
com historiadores portugueses para mostrar as falhas dos historiadores do Brasil.

Damos,  aqui,  link  para  textos,  em  PDF,  de  muitos  estudos  de  Câmaras  feitos
recentemente no Brasil. Historiadores que leram Actas de Câmara publicadas. Tiveram
melhor oportunide que historiadores do Século XIX e começo do Século XX que não
dispunham de Actas publicadas como veremos aqui.

Já é um progresso grande em relação a historiadores do século XIX que não leram acta
de câmara alguma e tinham as câmaras de antigamente iguais as deles do século XIX.

Fazem pouco, comentando problemas específicos de uma Câmara e de uma vila sem
notar a grandeza da vida pública local, do tempo das Ordenações do Reino, liberdade,
orgulho, independência das vilas e cidades, altivez, rechaçando bravamente as tentativas
de interferência, exatamente o contrário de hoje, e o resgate das Câmaras é a única saída
para revolucionar a política e a vida pública corrompida do Brasil atual.

Analisar  problemas  e  dificuldades  de  uma Câmara  em particular  não  pode  levar  a
esquecer-se da realidade maior que o sistema era em si excelente e que não se pode
descartar  um  sistema  político  por  problemas  específicos,  conjecturais,  pois  nada  é
perfeito.

Muito menos esquecer que a própria existência das Câmaras já é um fato notável em si
mesmo e que derruba tudo que se pensa de que não se vivia em um mundo livre no seu
tempo.

Este tipo de estudo limitado destes  historiadores serve apenas para apaixonados por
História e seus curiosos, e, não serve para servir de base para uma mudança radical hoje
na política do Brasil rumo às suas origens municipalistas de comunidades locais livres e
sem partido político nacional, e sem qualquer outra interferência externa, e, no máximo
com partidos  locais,  e,  nem serve  para  revisar  a  História  do  Brasil  estirpando esta
bobagem  de  “colônia”  e  opressão  de  Portugal  sobre  os  coitados  “brasileiros”,
resgatando  todos  os  nossos  antepassados  como sendo  Portugueses  do  Brasil,  como
eram nossos antepassados da Ilha da Madeira “Portugueses da Madeira”.
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Todos com o viés de que era o Estado Português dominador; mesmo que achem as
câmaras do Tempo das Ordenações do Reino poderosas, e, chamam erroneamente de
Câmara Municipal (denominação do Século XIX quando não tinham mais poder), não
dão  o  passo  fundamental  de  que  tínhamos,  no  Brasil,  tanta  liberdade  quanto  em
Portugal.

Que só havia o Português  – Cidadão de igual  direito  estando em Portugal,  Açores,
Madeira e no Brasil.

Mesmo lendo actas de Câmara antigas, como de Vila Rica, atual Ouro Preto-MG de
1710 a 1725, seus 15 primeiros anos no Tempo das Ordenações do Reino, continuam
achando o Brasil um “”colônia”’, apenas, com a diferença que lendo Actas de Câmara,
passam a considerar que o Rei de Portugal deu liberdade a nível local, mas tudo dentro
de um contexto de “ditadura do Rei”, de repressão na “Colônia”.

Se  não  havia  liberdade  como  hoje,  no  plano  geral,  pesa  menos,  porque,  como
mostramos aqui, a vida era toda centrada na vila e na cidade pouco dependendo de
verbas públicas, doutrinação, e mais de fora da localidade.

E se não havia liberdade, para os padrões de hoje, não havia para quem morava em
Portugal, igualmente. Não era porque era “Colônia” aqui. Era o hoje chamado regime
absoluto de poder real.

A Ilha da Madeira que também era Capitania Hereditária tinha suas Câmaras livres, não
foi quebra-galho nenhum do Rei. Até hoje a Ilha da Madeira é Portugal e quem escreve
sobre  as  Câmaras  da  Ilha  da  Madeira  as  consideram livres  desde sempre,  desde  as
primeiras de 1450 mais ou menos. Ninguém faz este tipo de consideração que se faz no
Brasil: “Quando a Ilha da Madeira era Colônia, não tínhamos liberdade, exceto uma
liberdade limitada no poder local somente, na Câmara.”

Isso seria uma tolice sem fim. A Lei era a mesma em todo o Reino. O orgulho de ser um
oficial de Câmara o mesmo.

Rumos diferentes, ou melhor,  particularidades, não tiveram só as câmaras do Brasil,
como creem estes autores,  mas também as de Portugal como as grandes do Porto e
Lisboa que tinham mais vereadores e outros poderes e regras diferentes da regra geral
dado o imenso poder delas.

Um Português de Vila Pouca de Aguiar ou a Vila de Guimarães, oficial da Câmara lá, se
viesse ao Brasil, e fosse eleito oficial da Câmara em Salvador-BA ou Rio de Janeiro-RJ,
ou São Paulo-SP após 1710, não se sentiria que tivesse regredido e sim evoluído, agora
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não era mais oficial da Câmara de uma Vila e sim de uma Cidade, pois estas 3 citadas
do Brasil eram cidades e Vila Pouca e Guimarães eram vilas.

Estes textos acadêmicos online dão um resumo muito sucinto da liberdade das câmaras
e  de  seu  funcionamento,  (chama  erradamente  de  Câmara  Municipal).  Nós  daremos
detalhadamente como eram as câmaras; acham que no Brasil tomaram rumos diferentes;
depois do resumo geral citando Ordenações do Reino passam aos problemas concretos,
específicos  de  tal  e  tal  vila  e  sua  vida  pública,  de  conflitos  com  os  poderes  das
capitanias e se era elite que governava as câmaras. Assim, perde o principal.

Este resumos iniciais destes textos dão explicação tecnicista: A Câmara cuidava de tudo
na vila, e, vem como positivo a fragmentação do poder em justiça estadual, prefeitura
municipal  e câmara municipal  atual,  não entendendo esta  fragmentação como tendo
instituído a ditadura, na prática, do Prefeito Municipal, consolidado a perda do poder
judiciário pelo povo da comunidade, provocado o esvaziamento do poder colegiado dos
oficiais  da  câmara,  e,  causando  a  perda  da  eleição  dos  governantes  (pelouros  em
Portugal administrados  por vereadores eleitos contra o secretario municipal no Brasil
que é  nomeado pelo Prefeito Municipal.

Não enxergam nem de longe a perda de autonomia do cidadão e do homem público
local,  submetido  atualmente  ao  mando  do  partido  político  antes  inexistente,  e,  no
Império do Brasil  e na República até 1930, menos mal,  existindo o partido político
local,  mas  depois,  só o  partido  político  nacional  intruso  e  massificador  de  ideias  e
castrador das realidades locais. Na França, como mostramos aqui no presente estudo,
menos mal, sobrevive o partido político local – a etiqueta política.

É ingenuidade demais achar que antes a Casa de Câmara e Cadeia cuidava de tudo na
Vila ou Cidade no sentido de que era bagunçado, e, que agora é cada coisa no seu lugar:
No Fórum, na Prefeitura Municipal e na Câmara Municipal.

O que houve sim foi o fim da autonomia e do poder das comunidades locais no Brasil a
partir de 1828, com o Regimento das Câmaras, tornando-se, estas, apenas, apêndices
políticos dos governos provinciais e dos dois grandes partidos nacionais,  a partir  do
final da década de 1830 – O liberal e o conservador.

Em Portugal, manteve-se mesmo depois do fim das Ordenações do Reino em 1820, o
governo colegiado dos vereadores até hoje.

Nada de falar em Deus como centro da vida daquele tempo, isto não é contabilizado
como perda. O que sentiria um cidadão daquele tempo trazido em uma máquina do
tempo seria exatamente a falta de Deus na vida pública, o, que, será mostrado aqui em
detalhes.
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E a  Câmara  de  São Paulo,  no  Brasil,  multava  em 1640 quem não  comparecesse  a
procissões da Igreja.

Este  tipo  de  erro  cometem os  historiadores,  por  projetarem os  valores  de  hoje  no
passado,  comentando  uma Câmara  de  antigamente,  depois  de  mostrarem diferenças
técnicas de sua organização, (como se fosse só isto a diferença!), como comentariam os
conflitos  atuais  entre  as  Câmaras  Municipais  e  as  Prefeituras  Municipais  e  Partidos
Políticos na vida pública de um município brasileiro atual.

Ao contrário, é preciso sim reviver o passado, como se o tivesse vivendo, considerando
todos seus valores e o seu contexto.

Acham que tinha, no Brasil, poderosos que mandavam nas câmaras. Isto é uma visão de
hoje, que obscurece o entendimento.

Nunca entendem que em Portugal continua até hoje a Câmara a ser Poder Executivo;
Explicam que a Câmara tinha os 3 poderes mas não lamenta que não seja mais assim.

Não entendem que os tais lugares “colônias” como Madeira e Açores nunca deixaram
de se considerar portugueses, portanto nunca entendem que um oficial da câmara de
qualquer vila do Brasil era um fiel português, fiel súdito do Rei e que poderíamos ser
até hoje do Reino de Portugal como todo canadense é livre e é súdito da Rainha.

Analisam detalhes da luta pelo poder nas Câmaras, no tempo das Ordenações do Reino
e param por aí. Acham os Homens Bons uma coisa negativa; acham a câmara elitista,
esquecendo-se dos oficiais das Câmaras pobres de vilas pobres, e, o pior: analisando
deste jeito, os conflitos, naturais em qualquer ambiente de poder, perdem o essencial, a
liberdade, altivez, e independência no sentido mais amplo de ser uma comunidade com
personalidade própria sem doutrinação dos poderes centrais, como veremos, foi o que
aconteceu com o advento da Revolução Francesa até hoje.

Não percebem, estes historiadores, que foi o Governo do Brasil, já separado de Portugal
que castrou as Câmaras.

Não foi  Portugal,  não houve aumento ou progresso algum com a Independência do
Brasil, e, sim retrocesso. Isso estes historiadores modernos, que valorizam a Câmara
mais  que  os  antigos  que  as  viam como  iguais  às  castradas  câmaras  de  seu  tempo
(segunda metade do século XIX e começo do século XX).
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Valorizam as Câmaras mais que os historiadores do Século XIX, mas não o suficiente
para afirmar que foi o Regimento das Câmaras, de um Brasil, país independente que
destruiu a milenar liberdade das vilas portuguesas no Brasil.

Uma série de erros cometem, estes historiadores modernos; chegando eles a conclusões
falsas por estudarem um caso concreto de câmara e perder o conjunto e por colocar a
câmara do Brasil na moldura da “fase colônia”.

O Rei não desafiava particularmente a Câmara da “Colônia”. Não havia Lei específica
para a Câmara da “Colônia”. As câmaras poderosas de Lisboa e do Porto também eram
desafiadas pelo Rei.

(E eram estas 2 câmaras (Lisboa e Porto) poderosas com contexto da época em que
todas  eram  poderosas  quando  comparadas  com  as  câmaras  posteriores  ao  fim  das
Ordenações do Reino, quando não mandavam mais nada, como é o caso das câmaras do
Brasil posteriores ao ano de 1828.)

Não havia nenhuma implicância em particular do Rei de Portugal com as Câmaras do
Brasil.

Disparates são afirmados como que se criaram câmaras em Minas Gerais por causa do
Ouro. Ora, foram criadas, em São Vicente, desde 1532, sem ouro algum ali. E foram
criadas  pouquíssimas vilas  durante as  ordenações do reino (1828) em Minas Gerais
(14), algumas só nos últimos anos. A Décima, Tamanduá, hoje Itapecerica-MG, só em
1790. Foram criadas, sim, em profusão, câmaras em Minas Gerais em 1831 e depois.

Ora,  o  ouro  se  existisse  em quantidade  no  sul  de  Portugal,  nos  Algarves,  também
pagaria imposto.

E culpar o Ouro pela existência de vilas em Minas Gerais, é negar a eleição, no meio da
floresta, próximo à atual Cuiabá-MT, uma eleição na bandeira, e, as eleições desde 1532
em São Vicente; é falta de coragem de afirmar que o povo português não aceitava virar
fora do regime de leis e de estado organizado.

Mesmo considerando que a Câmara sofresse pressão dos poderes reais e das capitanias,
ela  venceu  e  nunca  deixou  de  ser  poderosa,  isto  é  o  fundamental  e  tem  que  ser
ressaltado e valorizado.

Terminado a era das Ordenações do Reino no Brasil em 1828, ai sim, passou-se a existir
no Brasil, câmaras totalmente submissas.

1828, seis anos após a Independência do Brasil – Isto mostra a falta de relação de uma
coisa com a outra. A Câmara era totalmente livre; Não tem cabimento estes estudos
sobre Câmara misturar com a situação de autoritarismo por parte dos governantes das
capitanias e de Lisboa.

59



Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa – Trata-se de uma vida comunitária
autônoma e livre totalmente desparecida que de tão desaparecida, hoje em dia é difícil
visualizar  que um dia existiu  e  muito menos visualizar  que um dia poderá voltar  a
existir.

Tudo isto é porque não têm coragem de admitir, estes historiadores, que sim, eram livres
as vilas e cidades do Brasil, tão livres quanto eram as de Portugal; não tem coragem de
admitir o patriotismo das câmaras e das vilas da época o que será mostrado aqui.

E falta de coragem de denunciar as mazelas dos partidos políticos existentes no Brasil
no Século XX que entregou a Câmara a facções. Isto será tratado aqui em detalhes.

Disparate mais é dizer que “só tinha branco na Câmara”. Ora é o mesmo que condenar a
democracia na Inglaterra por não ter voto feminino até o começo do Século XX. Essa
irracionalidade é comum hoje, no politicamente correto: “Pedro Álvares Cabral não
servia porque não era ecologista”.

Em fim nada contribuem ao entendimento das Câmaras de antigamente; só confundem
mais;  não resgatam as  câmaras;  nem percebem nelas,  a  saída para  a  decadência da
política atual do Brasil.
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6- DO QUE TRATA ESTE ESTUDO SOBRE CONCELHOS ou 
Repúblicas, e CÂMARAS MUNICIPAIS no BRASIL, e em 
PORTUGAL

Num pequeno povoado, no ano de 1555, contendo 20 choupanas de pau a
pique, há juiz eleito pelo povo, assim como os demais governantes, no

planalto paulista, há 10.000 km da civilização, em meio à selva. E o um
dos oficiais da Câmara é condenado a pagar uma multa descontada de seu

salário.

 E, dois anos depois, no ano de 1555, quando já havia umas 50 choupanas
de pau a pique no meio da selva, os oficiais da Câmara reclamam ao

governador que não podem fazer justiça e estão sem lei e ordem por causa
do governador não ter aprovados seus atos do ano que findara.

Anos depois, em 1623, os oficiais da Câmara da mesma vila recebem
reclamações de um povo preocupado com estar, por causa das novas leis,

sendo eleita “gente baixa” para servirem como oficiais da Câmara.

Em 1828, o Regimento das Câmaras confessa o medo que o Poder das
Câmaras lhe causa quando consagra oficialmente em texto legal este

poder a partir do momento em que proibi expressamente as câmaras de
“deporem autoridades”. Os novos donos do poder não se sentiriam

seguros se não proibissem expressamente e explicitamente.
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No tempo das Ordenações do Reino, todos os Oficiais da Câmara
juravam servir e ser fiel à Sua Majestade – sem remuneração e
sem partido político.

Não servir a chefes políticos nem a partido político, servir juntos,
em bloco, à Sua Majestade.
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7 - É ISTO QUE ESTE TEXTO MOSTRA - A Plena liberdade, a retidão
das instituições locais de governo, e, o perfeito civismo do povo que existiu
no Brasil de 1532 a 1828, e, mostra como, a partir deste início promissor,

chegamos ao descalabro, que é hoje, no Brasil, o poder local.

Os Oficiais das Câmaras no tempo das Ordenações do Reino:

O cidadão que exerce um ofício na no Concelho que se reúne em  Câmara serve ao
povo, na  Mesa de Câmara, de frente para o povo; não podendo ter, portanto, ideias
prontas (ideologias na cabeça), nem era submetido a partidos políticos.

 O cidadão  que  exerce  um ofício  na  Câmara tem  que  servir  ao  povo,  ouvir  seus
reclamos;  não  pode  induzir  este  povo,  ou  doutriná-lo;  tendo  que  ter  o  Oficial  da
Câmara, portanto, no tempo das Ordenações do Reino, um papel passivo em relação a
este povo.
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MESA DE CÂMARA, às vezes, chamado de SENADO DA CÂMARA

GOVERNANDO NA PRESENÇA DO POVO

DECISÕES TOMADAS NA PRESENÇA DO POVO, sem divisão, sem partido
político, sem decisões tomadas entre quatro paredes.

Sobre Partido Político causando discórdia onde antes todos trabalhavam
unidos para o bem comum citaremos e analisaremos as profundas reflexões do

Dr. Rui Barbosa e as do Dr. Getúlio Vargas.

Partido Político e decisões entre quatro paredes eram coisas inconcebíveis
naquela época, o que será estudado aqui com detalhes:

Este texto medieval está em português arcaico, e, que traduzimos assim:

“A Mesa de Vereação da Câmara, mandamos que seja quadrada de dez palmos de
comprimento e seis palmos de largura e não seja estreita e longa como antes soia que
não era assim necessário e antes trazia embaraço. E assento para os vereadores todos

os três de uma parte e despejados com o rosto do povo e o que estiver no meio seja
encarregado de responder a todas as partes aquilo que por todos os três for

determinado e acordado.”
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8 - O Estado Pequeno provoca a ilusão que a Câmara de
antigamente pouco fazia

É preciso ter  em mente que as obras públicas, no tempo das Ordenações do Reino,
sendo de pequeno vulto, podiam ser feitas pelas vilas.

Os dois governos gerais, (Maranhão e Brasil), cuidavam basicamente da segurança e da
marinha. Atualmente, as obras públicas são de grande tamanho em preço, fazendo as
municipalidades e os governos estaduais depender demais do governo federal.

É  a  existência  em si  das  Actas  de  Câmara,  a  existência  em si  dos  concelhos,  das
Câmaras de origem remotíssima, que é louvável.

Existia  sim  uma  vida  livre,  plena  de  direitos,  de  autonomia  políticas  dos  núcleos
urbanos, vilas e cidades; existiam sim eleições livres, gente honesta séria e responsável,
sem rivalidades partidárias, gerindo livremente os negócios públicos, a república, gente
com alto grau de civismo e patriotismo, isto tudo em tempos remotos, muito antes das
revoluções liberais e quando Brasil  e Portugal formavam junto com a Madeira e os
Açores, um único reino.

O importante deste Estado Pequeno é a Câmara antiga, o Concelho, não
depender de verbas de unidades administrativas maiores.

 Não se menciona, nas actas das câmaras no Brasil, a choradeira de pedir
verba para o Capitão Mor da Capitania, coisa muito comum, depois, do

Século XIX em diante, o que leva à troca de apoio por verbas.
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9 - Legalismo e Burocratização do Reino de Portugal e a resistência das
Pequenas comunidades locais – Um conflito – O caráter desta

burocratização é o oposto do mundancismo atual

O  Imaginário  do  estudioso  do  passado  do  Brasil  e  de  Portugal  é  de  um  estado
onipresente fazendo leis sobre tudo.

Não é presente no pensamento sobre este passado a vida centrada na localidade, todos
resolvendo  suas  vidas  nas  freguesias,  vilas  e  cidades,  todas  com  administração
simplificada e decidindo sobre muito mais questões que atualmente.

Resistiam muito a estas investidas da legislação real. E isto será mostrado aqui.

Um estudo detalhado e minucioso da documentação das Câmaras antigas mostraria o
quanto conseguiram viverem e deixarem viver o cidadão em paz com seu orgulho e seus
costumes locais longe das influências da capital Lisboa e das capitais das capitanias no
Portugal de além-mar.

Mas, a diferença entre a quantidade de normas legais daquele tempo e as fábricas de leis
dos parlamentos modernos, o que será mostrado aqui, é que, antes, tratava-se apenas de
legislação burocrática, agora, trata-se de legislação revolucionária que tenta eternamente
subverter a família e os costumes que permaneciam intocados no tempo das Ordenações
do Reino.
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10 - Um Exemplo de Vereação no Tempo das Ordenações do
Reino:

O Concelho de Felgueiras - Seus oficiais da Câmara, que “fazem
a Câmara”, que se reúnem em Câmara, para verear:

“Tem Juiz Ordinario, três Vereadores, & Procurardor do Concelho por pilouro de
eleição triennal do povo, a que prefide o Corregedor da Comarca, dous Almotaceis,

Efcrivão da Camara, & Almotaçaria, que também ferve no Couto de Pombeiro, cinco
Tabeliaens, hum Contador, Enqueredor, & Diftribuidor, Juiz dos Orfãos, que tambem

He em Pombeiro, com feu Efcrivão, & outro das Sizas, todos data delRey; hum
Meirinho, que aprefenta o fenhor do Concelho; quatro Companhias com Sargento mór,

que fazem a Camara, com o fenhor defta terra, que He Capitão mór, &
Ouvidor.”

Uma descrição de um Concelho do Norte de Portugal - O “Concelho de Felgueiras”
que fica próximo à Villa de Guimarães, a primeira capital do Reino de Portugal - Lista

todos os Oficiais da Câmara - População (vizinhos) de cada uma das freguesias do
“Concelho de Felgueiras” 

É importante notar que esta Corografia Portugueza cita o Sargento Mor de
Ordenanças – figura importantíssima e tão negligenciada pelos historiadores brasileiros.

Mais abaixo, será analisada a importante figura do Capitão de Ordenanças.
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11 - Vila, uma instituição europeia milenar

Será mostrada com mais detalhe abaixo.

Sabe qual é a vila mais antiga de Portugal?

Em pleno coração do Vale do Lima, a beleza castiça e peculiar da vila mais antiga de Portugal esconde raízes

profundas e lendas ancestrais.

Foi a Rainha D. Teresa quem, na longínqua data de 4 de Março de 1125, outorgou
carta de foral à vila, referindo-se à mesma como Terra de Ponte.

Anos mais tarde, já no século XIV, D. Pedro I, atendendo à posição geo-estratégica de 
Ponte de Lima, mandou muralhá-la, pelo que o resultado final foi o de um burgo 
medieval cercado de muralhas e nove torres, das quais ainda restam duas, vários 
vestígios das restantes e de toda a estrutura defensiva de então, fazendo-se o acesso à 
vila através de seis portas.

A ponte, que deu nome a esta nobre terra, adquiriu sempre uma importância de grande 
significado em todo o Alto Minho, atendendo a ser a única passagem segura do Rio 
Lima, em toda a sua extensão, até aos finais da Idade Média. A primitiva foi construída 
pelos romanos, da qual ainda resta um troço significativo na margem direita do Lima, 
sendo a medieval um marco notável da arquitectura, havendo muito poucos exemplos 
que se lhe comparem na altivez, beleza e equilíbrio do seu todo. Referência obrigatória 
em roteiros, guias e mapas, muitos deles antigos, que descrevem a passagem por ela de 
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milhares de peregrinos que demandavam a Santiago de Compostela e que ainda nos dias
de hoje a transpõem com a mesma finalidade.
A partir do século XVIII a expansão urbana surge e com ela o início da destruição da 
muralha que abraçava a vila. Começa a prosperar, por todo o concelho de Ponte de 
Lima, a opulência das casas senhoriais que a nobreza da época se encarregou de 
disseminar. Ao longo dos tempos, Ponte de Lima foi, assim, somando à sua beleza 
natural magníficas fachadas góticas, maneiristas, barrocas, neoclássicas e oitocentistas, 
aumentando significativamente o valor histórico, cultural e arquitectónico deste rincão 
único em todo o Portugal.

http://www.ruralea.com/tematico.php?ativ=7&local=617 
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A primeira vila de Portugal foi Ponte de Lima, e, foi a Rainha D. Teresa quem, em 4 de
Março de 1125, (1163 no calendário hispânico antigo), outorgou carta de foral à vila,
referindo-se à mesma como Terra de Ponte.

Tornar-se  Vila, originariamente significava que um lugar torna-se livre, dando-lhe um
couto que lhe garantia liberdades e direitos.

Um couto era um lugar em que não entrava a justiça do Rei; mas regia-se por seus
juízes, e tinham outros privilégios:

“Nesta carta (o Foral que criou a Vila de Ponte de lima – A Primeira vila de Portugal)
fixava-se o regime das relações dos membros da comunidade entre si, mas,

especialmente os encargos ou obrigações que a colectividade (e os seus membros) tinha
para com o poder concedente, evitando o arbítrio ou o abuso nas exigências e

garantiam-se igualmente direitos, em geral sob a forma de privilégios, que tornavam
atraente a fixação na povoação considerada.

Tal regulamentação de direitos e obrigações individualizava essa colectividade e dela
resultava uma comunhão de interesses, a necessidade de os membros da colectividade
se concertarem acerca do cumprimento das obrigações colectivas e da fruição e defesa
dos direitos e privilégios assim como levava à reunião da assembleia dos interessados
(concilium = o Concelho) e à criação através dela de magistrados encarregados de

reger a comunidade.”

Nota: Como, em latim, se escreve Concilium, o correto é Concelho com C, como se
escreve em Portugal.
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12 - Outro tipo de origem de uma vila

A Criação de um Senhorio que deu origem a um concelho
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13 - A Vila livre – A vida centrada na Vila – A comunidade senhora de
seus próprios destinos – Tradição de toda a Europa - Os franceses também

são orgulhosos desta tradição milenar que hoje está esvaziada, mas deverá voltar aos
seus dias de Glória, em Portugal, no Brasil e na França:
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14 - E este texto diz o que o Passado pensava de si mesmo:

No tempo das Ordenações do Reino, os oficiais  da Câmara amavam o Rei. O povo
amava o Rei ungido por Deus. O Rei era respeitado. Todos aceitavam a situação em que
viviam.

Com a Revolução Francesa, começa-se a odiar o passado, condená-lo e achar que todos
que  viviam durante  o  tempo  das  Ordenações  do  Reino  odiavam o  Mundo  em que
viviam.

É a projeção do pensamento atual  no passado,  o que todo historiador  politicamente
correto atual faz o tempo todo.

Mesmo os historiadores liberais, (no sentido europeu da palavra – defensores da livre
iniciativa,  do  governo  mínimo),  acabam  por  fazer  isto  de  ver  o  passado  com  o
pensamento atual pró Revolução Francesa e usando seus termos como “absolutismo”,
ficando na defensiva: “Não foi tão ruim assim”. Sentem-se impotentes para defender o
passado – O tempo das Ordenações do Reino – tal como ele era.

No momento crítico de transição no Brasil,  a década de 1820, ainda viviam muitas
testemunhas oculares do passado que sempre acharam que era bom. Estas testemunhas,
porem, já usavam termos revolucionários como “absoluto” e “absolutismo”. Mas, ainda
tinham coragem, em 1823, de defender este passado que estava sendo destruído e estava
sendo apagado naquele momento.

Neste momento crítico em que dois mundos ainda coexistem é que deve se concentrar o
estudo – investigar o que simplesmente foi mitos criados pelos revolucionários, e, o que
era real mesmo sobre o passado das Câmaras no Brasil e em Portugal.

Quando se vive uma situação, achando-a normal e eterna, não se fica falando sobre ela.
Por isso não se encontra gente do tempo das Ordenações do Reino declarando o que
todo mundo achava: Normais e válidas.

Só um viajante estrangeiro que vê como novidade – E é o que será citado comentado
aqui, neste texto, o viajante de 1710 que elogiou muito os cidadãos da Villa de Sam
Paulo, “muito corretos” no pagamento dos impostos ao Rei.
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Vem a Revolução:

Aos  poucos,  os  sobreviventes,  as  testemunhas  oculares  do  passado  destruído,  aos
poucos,  morrem,  desaparecem,  e,  o  que  sobrevive  é  o  mito  construído  pelos
revolucionários sobre o passado.

 Cabe  recuperar  este  passado  sem  usar  nenhuma  expressão  revolucionária  e  pós-
revolucionário, e resgatar este passado lhe dando voz, como, aqui, o canto do cisne dos
oficiais do Concelho da Villa de Taubaté em 1823 apoiando o “absolutismo”, (expressão
jamais usada antes), que sempre tiveram e sempre foram felizes com ele, com o Rei, e,
com as Ordenações do Reino.

A dinâmica das revoluções e mudanças nas crenças e pensamento sempre foi esta. Os
sobreviventes ainda dão os últimos suspiros, lembrando que o passado era bom, mas já
caindo na defensiva, usando expressões dos revolucionários e se desculpando, no fundo
acabam aceitando a imposição dos revolucionários que o novo é melhor e se desculpam
“não éramos tão ruins assim”.

A defesa do passado já é feita, desde o início, se desculpando, já é feita na defensiva.

As novas gerações, que nunca viveram a situação antiga já são doutrinadas desde a
infância a odiar o passado, e só o conhece pela visão dos revolucionários.

É com as Actas de Câmara, com os Registros Gerais das Câmaras é que o passado
ganha voz e passa a ser visto e julgado por ele mesmo.

Da Acta da Câmara, (Termo de Vereança), da Villa de São Francisco das Chagas do
Taubaté, na Província de São Paulo, em 01 de maio de 1825, dirigindo uma mensagem
ao novo Imperador do Brasil, usando expressões dos revolucionários, já contaminado
por eles, defende o passado:

“E, unanimemente, foi respondido que queriam como bons e fiéis
vassalos de tão amável Soberano que Sua Majestade Imperial

governe os seus Povos como Monarca Absoluto, assim e da
maneira que o fizeram seus Augustos antecessores Reis de

Portugal.”
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Estas palavras dignificam Taubaté-SP, são escondidas dos leitores atuais  porque não
interessa dizer que os reis eram amados, respeitados, e, aceito pacificamente o seu poder
de Rei ungido.

 Mostra  também o povo ainda lembrando que sempre foram do Reino de Portugal,
cidadãos portugueses com todos os direitos. As gerações seguintes veriam o Reino de
Portugal como sendo outro reino; um reino invasor.

Nota: Curiosamente, pouco depois, em Portugal, D. Pedro IV irá se encontrar no outro
lado – Será o constitucionalista D. Pedro IV que lutará contra o absolutista D. Miguel.

A monumental publicação das Actas da Câmara da Villa de São Francisco das Chagas
do  Taubaté,  a  atual  Taubaté-SP,  se  deve  ao  historiador,  prefeito  municipal,  e,
genealogista, Dr. Félix Guisard Filho.
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15 - Uma página de um Caderno de Vereações do Concelho da Vila de
São Paulo, depois chamada de Actas da Câmara:

Nota: Foi  preciso  contratar  um  paleógrafo  europeu  para  ler  estes  documentos
quinhentistas  no início  do  Século  XX.  Isto  quer  dizer,  que  no século  XIX nenhum
historiador  leu  este  documento,  motivo  de  terem  dito  tantas  inverdades  sobre  as
Câmaras de antes da Lei de 1828, projetando no passado o presente, único mundo que
conheciam – aferindo erradamente que as Câmaras do Brasil de 1832 a 1828 também
nada podiam.

Aferindo,  erradamente,  que  nunca  houve  civismo  nem  patriotismo  no  Brasil  nem
elevada consciência cívica e apreço pela lei e pelas instituições.

Uma folha de um “termo de vereação”, (também chamado “termo de vereança”), hoje
chamadas “Actas de Câmara”, da Vila de Santo André da Borda do Campo, (a qual,

em 1560, passou a ser chamada de Vila de São Paulo), com a assinatura de João
Ramalho
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João Ramalho usava sempre a letra hebraica Kaf no meio de seu nome, entre o 

João e o Ramalho. Não pode haver dúvida que era judaizante, e, daí toda sua antipatia 
pela Companhia de Jesus, e, pelos padres jesuítas que tanto combateu, quando era o 
Líder maior da Vila de Santo André da Borda do Campo da Capitania de São Vicente.

Este é um problema capital no tempo do Rei ungido. A dissidência de muitos cristãos
novos. E, em grande número, eram cristãos novos, os senhores de engenho da Bahia,
Pernambuco e da capitania situada onde hoje é o norte do Estado do Rio de Janeiro.
Muitos destes eram homens bons e vereadores. (veja sobre o Homem Bom abaixo).

A monumental obra: JOÃO RAMALHO E A MUNICIPALIDADE de João Gualberto
de Oliveira comenta bem a Câmara no Brasil.
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16 - Significado de algumas palavras usadas neste estudo:

Nota: Algumas palavras antigas do tempo das Ordenações do Reino vistas neste texto,
ainda hoje, são usadas com o mesmo significado em Portugal.

Todos estes conceitos abaixo são vistos com mais detalhes neste anexo:

Ver estudo detalhado no PDF abaixo, antes de prosseguir a leitura deste trabalho:

https://capitaodomingos.files.wordpress.com/2008/01/a-administracao-local-em-
portugal-e-no-brasil-dezoito-abril.pdf

A- Aldeia

Aldeia tem significado distinto no Brasil e em Portugal: Em Portugal, são locais muito
pequenos sem governo próprio e que estão dentro do termo de uma Freguesia.

Em Portugal:

Palavra trazida pelos árabes para a Hispania (Al Daiâ - povoação pequena) - pequena 
povoação que não dispõe de jurisdição própria, não é autarquia, dependendo 
administrativamente de uma freguesia, a cujo termo pertence.

Por exemplo: A Aldeia de Boassas ou Boaças: Boassas, ou Boaças, é um lugar na 
Freguesia de São Miguel de Oliveira do Douro, Concelho de Cinfães, Distrito de Viseu.

  No Brasil:

Povoação constituída exclusivamente de índios; local em que se agrupavam índios 
domesticados vindos dos sertões.

Os portugueses do Brasil chamavam de aldeias também as tabas dos índios, (conjunto 
de malocas, de onde vem o adjetivo depreciativo "Maloqueiro"), e, os portugueses do 
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Brasil também chamavam de aldeias, as povoações criadas pelos padres missionários 
jesuítas para os índios que iam se convertendo ao cristianismo.

B-Autarquia

C- Freguesia

PARÓQUIA E FREGUESIA NÃO SÃO EXATAMENTE A MESMA COISA
ATUALMENTE EM PORTUGAL

Freguesia não é igual, hoje, a paróquia. Freguesia é a menor autarquia em Portugal,
governado hoje por uma Junta de Freguesia e uma Assembleia de Freguesia. Paróquia é
a divisão eclesiástica que está submetida a uma Diocese. Até a fusão de freguesias em
Portugal por lei de janeiro de 2013, cada freguesia tinha uma só paróquia.

Na  Vila,  e,  depois,  Cidade  de  São  Paulo,  existiam  freguesias  suburbanas,  como  a
Freguesia  de  Santa  Ifigênia,  Freguesia  do  Ó  e  Freguesia  do  Brás,  que,  depois,
emendaram com a Cidade de São Paulo, que tinha a sua a cidade e Igreja Matriz.

A sede de uma freguesia é o lugar dela em que está a Igreja Matriz, os demais lugares
têm capelas filiais.
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Freguesia em Portugal:

Freguesia  é  uma subdivisão  de  uma diocese  da  Igreja  Católica  e  na  administração
pública,  na divisão política de Portugal,  é uma autarquia local,  a menor,  inserida na
circuncisão   chamada Concelho.

Atualmente  as  subdivisões  das  dioceses  são  paróquias  e  cada  freguesia  (unidade
administratica) tem sua paróquia correspondente já que Estado e Igreja eram unidos. Só
que não o são mais a partir da República em 1910.

E,  a  partir  de  2013,  várias  freguesias  foram unidades,  reduzindo-se,  por  medida  de
economia, de 4.000 para 3000 freguesias, tendo, portanto, desde 2013, freguesias com
várias paróquias.

Freguesias são rurais ou urbanas. As freguesias rurais são uma localidade distante e
separada da vila ou cidade sede de um concelho, e, tem várias aldeias em seu termo. A
rigor cada aldeia teria sua capela filial da matriz, a freguesia, atualmente paróquia.

Algumas vilas e cidades têm várias freguesias em sua área urbana. Não tem sentido
nestas freguesias urbanas, falar em aldeias.

 A Cidade do Porto, por exemplo: A Cidade do Porto se parece administrativamente
como a Ville de Paris: Tem sua Câmara Municipal que governa todo o Porto e várias
juntas de freguesias que administram as várias freguesias urbanas da Cidade do Porto.

A Freguesia registrava em livros os batismos, casamentos e óbitos, os quais eram os
documentos do cidadão naquele tempo. 

Em Portugal,  os 308 concelhos,  (hoje chamados municípios),  se dividiam em 4.260
freguesias. Em janeiro de 2013, foram extintas 1.169 freguesias, reduzindo-se, o seu
número, a 3.091, pela   Lei 11-A-2013).

As  menores  autarquias  de  Portugal  hoje  são  as  freguesias  e  depois  os  concelhos,
atualmente ditos municípios.

As  Freguesias  são  governadas  pelas  Juntas  de  Freguesia  (Poder  Executivo)  e  pela
Assembleia de Freguesia (Poder Legislativo), e, estão dentro do termo de um concelho
(atualmente chamados de Município) ao qual pertencem. As freguesias em Portugal são
milenares, assim como a maioria das vilas.

Em  Portugal,  chama-se,  também,  as  pequenas  povoações  de  uma  Freguesia  de
"LUGARES:
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- Assim, Boassas, ou Boaças, é um Lugar, uma localidade, na Freguesia de São Miguel
de Oliveira do Douro, e, é considerada a "Segunda Aldeia Mais Portuguesa".

Freguesia no Brasil:

No Brasil, até a proclamação da república, as freguesias eram subdivisões das vilas e
das cidades, depois, esta subdivisão passou a era o Distrito de Paz, com a mesma área
do distrito administrativo.

Há uma diferença  importante,  em 2015,  entre  a  Freguesia  de  Portugal  e  o  Distrito
Administrativo.  São  as  menores  divisões  administrativas  destes  dois  países  com  a
importante diferença que o Distrito no Brasil é governado por um subpreito nomeado e
não  há  poder  legislativo  no  Distrito,  e,  a  Freguesia  em  Portugal  tem  autonomia
administrativa sendo governada por um colegiado, a Junta de Freguesia, e, possui poder
legislativo, a Assembleia de Freguesia.

Distrito de Paz:

Somente com a Proclamação da República no Brasil,  em 1889, acontece a separação da
Igreja do Estado, passando as vilas e cidades a serem divididas, não mais em freguesias,
mas em "Distritos  de  Paz",  os  quais,  até  hoje,  têm um Juiz  de  Paz,  mas com funções
limitadas.

A Constituição de 1988 prevê eleições diretas para Juiz de Paz, mas até hoje não houve
regulamentação para isto.

No Estado de São Paulo,  no início  do Século XX, primeiro se criava um Distrito  Policial
(chefiado  por  um  subdelegado)  que  eram  subdivididos  em  quarteirões  chefiados  por
inspetores de quarteirão. Nestes distritos policiais, criava-se, posteriormente, um de Distrito
de Paz.
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A sede do distrito de paz e do distrito administrativo é uma vila e lhe dá o nome. Exceto os
5570 distritos sedes que tem o mesmo nome da cidade sede do município.

Em um distrito pode existir arraiais, povoados e bairros rurais, cujos cidadãos resolvem seus
negócios no cartório do distrito de paz e na subprefeitura localizadas na vila sede do distrito.

Distritos podem estar dentro de uma cidade, ou serem inicialmente longe das cidades mas
com o crescimento destas se uniram. A cidade de São Paulo tem muitos distritos contiguos.
Alguns distritos podem ser vilas localizadas muito longe da cidade sede do município, isto
em municípios de grande extensão territorial.

Exemplo: 

 LEI N.1.945, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1923 - Cria o dístricto de paz de Santa Cruz da
Esperança, com séde no actual dístricto policial de igual nome.

Geralmente, no início do Século XX, no Estado de São Paulo, primeiro um povoado era
estação e/ou distrito policial, e, depois, promovido a distrito de paz.

A palavra  "Distrito",  em  Portugal,  tem  outro  significado,  são  os  governos  regionais  (a
Administração civil - o Governo Civil).

A Palavra “freguesia” não se usa mais no Brasil: Hoje se diz “Paróquia”. Uma Freguesia podia
ter várias capelas a ela subordinadas.

Quantos distritos de paz, e quantos distritos administrativos (que ocupam o mesmo
território) tem o Brasil?

É preciso lembrar que toda cidade é distrito sede de um município e tem seu juiz de
paz, portanto, tem o Brasil, 5570 distritos sedes mais os outros distritos que existem em
municípios que não são muito pequenos, e, portanto, têm mais de um distrito. As vezes

um município é pequeno em população e  grande em território; estes acabam tendo
vários distritos.
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Á ÁREA DO DISTRITO SEDE, SE O MUNICÍPIO SÓ TEM O DISTRITO SEDE, É
IGUAL À ÁREA, TERRITÓRIO, DO MUNICÍPIO.

Um distrito que é isolado, distante da cidade onde está o distrito sede, tem sua sede em
uma vila, e, tem parte do território do município, parte da área rural do município, lhe

pertencendo. – A área rural do distrito tal.

E há o perímetro Urbano, saindo da zona rural e entrado na Vila, (sede de distrito), e,
entrando na Cidade, (sede do distrito sede, e, também sede do município), le-se a placa:

Perímetro Urbano

Concelho - Dois sentidos:

A- O antigo  nome  da  Administração  Local  em Portugal,  Brasil,  Ilha  da
Madeira e Arquipélago dos Açores – Tinha as 3 funções básicas de governo:
Executar, Legislar e fazer Justiça. Usava-se também o nome REPÚBLICA como
será mostrado abaixo. O Concelho tem origem no Concelho dos Homens Bons,
surgido por  volta  do  ano 1000,  e  se  reunia  “em câmara”;  Os  membros dos
concelhos eram os Oficiais da Câmara.

Hoje,  em Portugal,  o Concelho corresponde ao Município,  (no sentido que a
palavra tem em Portugal, ver abaixo), que tem a Câmara Municipal como seu
principal órgão executor,  além de ter  a Assembleia Municipal e as juntas de
freguesias. Hoje,  no  Brasil,  os  Concelhos  foram substituídos  pela  Prefeitura
Municipal e Câmara Municipal, os quais não tem função judiciária alguma.

B- Em Portugal,  o  Concelho é  hoje,  o  que  no  Brasil,  se  chama de  Município  -  A
Unidade  Administrativa,  num  total  de  5570  municípios,  no  Brasil.  atualmente,
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enquanto Portugal tem 350 concelhos somente. A sede de um concelho pode ser
tanto uma vila quanto uma cidade, em Portugal até hoje. No Brasil, a partir de 1937,
todas  as  sedes  de  municípios  são  cidades.  Até  então,  as  sedes  dos  municípios,
palavra só usada a partir do Império do Brasil e da Lei de Câmaras de 1828, podia
ser vila ou cidade. O Concelho é a divisão administrativa em Portugal, que pode ter
várias freguesias em seu termo.  Até hoje em Portugal as sedes dos concelhos são
vilas ou cidades. Quando uma vila torna-se mais importante, é honrada com o título
de cidade.

No Brasil, não se usou a palavra concelho para designar a unidade administrativa, então,
para se referir à vila como todo (a sede e suas freguesias e seus arraiais), dizia-se “no
termo da vila de” – “do termo da vila de”.

SENADO DA CÂMARA:

Em alguns  lugares  como a  Vila  de  São Paulo  havia  a  expressão  Senado da
Câmara.

E, onde era a povoação tinha a categoria de cidade, uma honraria apenas que não
conferia, a princípio, nenhum direito adicional, ocorria a expressão SENADO
DA CÂMARA, que não se sabe exatamente se é sinônimo da Mesa da Câmara
ou se seria o conjunto dos oficiais da Câmara.

Não é correto dizer que só nas cidades usava-se a expressão Senado.

Veja a expressão sendo usada no Concelho da Vila de São Paulo.

Lisboa já era cidade há muito tempo quando teve seu Senado da Câmara.
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Município: (Ver em detalhes abaixo): Sentidos diferentes no Brasil, e, em Portugal:

No Brasil: município é a menor unidade administrativa com governo próprio. São 5.570
municípios no Brasil, e, todas as sedes de municípios, a partir de 1937, são cidades.

Em Portugal: Autarquia.

Município, sempre foi até a Constituição de 1976, (ver com detalhes neste texto), as
instituições  político  administrativas  de  um  concelho,  a  Autarquia  local:  A Câmara
Municipal, a vereação, seus órgãos, a Assembleia Municipal, as juntas de freguesias.

A palavra Concelho sobrevive pela tradição. Oficialmente, a Constituição de 1976 de
Portugal, chama a Divisão Administrativa de Município.

Exemplo: Quando se abre o portal  da internet  de uma Câmara Municipal,  a  página
Município  mostra  exatamente  isto:  Os  órgãos  administrativos  e  legislativos  do
concelho, a autarquia:
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Câmara Municipal:

TEM SUA ORIGEM NO CONCELHO DOS HOMENS BONS QUE SURGIU POR
VOLTA DO ANO 1100 CONTEPORÂNEO DA NACIONALIDADE.

Em 2015, no Brasil é apenas Legislativo, em Portugal apenas Executivo, e, no tempo
das Ordenações do Reino, era tudo tanto no Brasil quanto em Portugal.

Palavra que surgiu no Século XIX – A Câmara Municipal substituiu os Concelhos ou
Repúblicas em Portugal, Açores, Madeira, e, no Brasil.

A Câmara Municipal do Século XIX era um colegiado formado somente de vereadores,
(Não existiam mais os demais oficiais do Concelho), que governavam as vilas e cidades
do Brasil, Portugal e a Ilha da Madeira.

Portugal:  Nada mudou,  até  hoje,  em Portugal,  Açores  e  Madeira,  exceto que nestes
foram criadas as Assembleias Municipais. A Câmara Municipal tem funções executivas
nestes 3 lugares.

Diz  a  Câmara  Municipal  de  Lisboa:  “A Câmara  Municipal  de  Lisboa  é  o  órgão
executivo do município e tem por missão definir e executar políticas que promovam o
desenvolvimento do Concelho em diferentes áreas. -  A Câmara Municipal é composta
por 17 autarcas eleitos, representando diferentes forças políticas, sendo 1 o Presidente
e 16 vereadores.”

Brasil:  No  Brasil,  porém,  no  final  do  Século  XIX  e  início  do  Século  XX,  foram
separadas, aos poucos, as funções executivas e legislativas das Câmaras Municipais, que
ficaram somente com as legislativas. As funções executivas ficaram com os intendentes
e depois com os prefeitos municipais.

.
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Vila e Cidade – as sedes dos concelhos no Reino de Portugal

A Inglaterra também mantém como Portugal até hoje esta distinção:
Na Inglaterra existe a City e a Town.

Divisão Política Administrativa local no Brasil, Portugal, Açores e Ilha da Madeira.

Ver estudo detalhado no PDF abaixo, antes de prosseguir a leitura deste trabalho:

https://capitaodomingos.files.wordpress.com/2008/01/a-administracao-local-em-
portugal-e-no-brasil-dezoito-abril.pdf
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No Brasil, eu moro no município ou eu moro na cidade?

 A Miss é da cidade ou do município?

Os eleitores são da cidade ou do município?

Todos moram em algum município exceto quem mora no Distrito Federal no Brasil
onde não pode ter municípios.

Cada um em seu município pode ter sua residência na cidade, em um distrito, ou, em
um bairro rural, ou, em uma propriedade rural que pertence a algum distrito de um

município ou pertence ao distrito sede.

A Miss é escolhida entre as moças de todo o município, não é miss só da cidade.

É errado dizer Miss Cidade de São Paulo.

A Miss pode morar na zona rural, de um distrito ou na zona rural do distrito sede, pode
morar em um bairro rural ou pode morar em uma vila (sede de um distrito que pode

estar a muitos quilômetros da cidade).

O eleitorado é contado pela Justiça Eleitoral no Brasil por zonas eleitorais e por
municípios.  

Neste assento de nascimento de cartório (notarial) vê-se que Penápolis-SP é
um distrito de paz e um município.

“”Aos quatorze dias do mez de Fevereiro do anno de mil novecentos e dezesseis, nesta
cidade de Pennapolis, Districto de Paz e município de Pennapolis, comarca de Bauru

do Estado de São Paulo, em meu cartório compareceu João Júlio da Silveira, com
trinta e um annos de edade, casado, lavrador natural da comarca de Franca, Estado de

São Paulo, residente neste districto de Pennapolis,””
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ATENÇÃO:

Quando pedem, NO BRASIL, o seu ENDEREÇO COMPLETO: rua, bairro, cidade...
não não não  .  Em uma carta, no endereço, no envelope: POR EXEMPLO:

São José dos Campos-SP......

 NÃO É a CIDADE que você está informando; está informando qual é o seu município.
Isto, no Brasil.

A pessoa pode morar no Distrito de São Francisco Xavier (que é distante da cidade de
São José dos Campos 75 Km), ou, a pessoa pode morar na sede deste distrito, (a  vila de

São Francisco Xavier), ou morar na zona rural deste distrito, e, NÃO MORAR NA
CIDADE de São José dos Campos,

Ou a pessoa pode morar na zona rural do distrito sede, (o distrito sede é parte da cidade
de São José dos Campos, a qual tem mais um distrito contíguo a ela, o Distrito de

Eugênio de Melo).

Portanto quando em um endereçamento se lê: Rua Tal, Bairro Tal, CEP tal, São José dos
Campos-SP, este é MUNICÍPIO.

Quer more na cidade, quer more na Zona Rural, no Distrito de Eugênio de Melo, ou, no
Distrito de São Francisco Xavier, vai escrever, em um envelope, no endereço o

município:

Logradouro (eventualmente, Fazenda tal, Sítio tal, rua tal, praça tal),

 Bairro, se houver, (eventualmente, um bairro rural), e, finalmente o....:

              MUNICÍPIO: São José dos Campos-SP..................., e, por último, o:

 CEP.........................................................................................................

(dê apenas o número do cep, não estreva a sigla CEP.
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Mudei-me para tal cidade--- Não; Você pode ter mudado para a zona rural de um
município, para um distrito destes ou para um bairro rural do município.

Aniversário da cidade. Não. O aniversário muitas vezes é homenagem ao dia da criação
da Vila, ou do Município (palavra usada a partir de 1828). Quem mora na roça e nos

distritos também festeja e dia. O aniversário em alguns lugares é o dia da fundação, e,
não foi fundada uma cidade, e, sim um patrimônio ou um arraial. Uberaba-MG cometeu

o erro grave de considerar o dia de sua emancipação política, não o dia de criação da
vila, mas sim, o dia de elevação desta à categoria de cidade, 19 anos depois.

RELEMBRANDO:

 Na Cidade de São Paulo há dezenas de distritos.

Só uma pequena parcela dos munícipes mora no Distrito Sede do Município de São
Paulo.
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Vilas e cidades no Brasil, a partir de 1938:

As sedes dos municípios são cidades, e, dão o nome a estes municípios.

A sede dos municípios também é um distrito de paz, e, pode ter subdistritos.

A sede de um distrito é uma cidade (o distrito sede) ou vila, nos demais distritos de um
município.

Se a cidade é sede de comarca, esta comarca tem o nome da cidade sede.

O Decreto-Lei n° 311, de 1938, no Brasil

No Brasil, a partir de 02/mar/1938, pelo   Decreto-Lei Federal     nº     311, todas as sedes de
municípios passam a ter a categoria de cidade.

Esse decreto-lei do Presidente Dr. Getúlio Vargas preconizava que:

"Artigo 3º: A sede do município tem a categoria de cidade e lhe dá o nome."

Sendo,  portanto,  por  aquele  decreto-lei,  num  mesmo  dia,  centenas  de  vilas  foram
elevadas à  categoria  de Cidade,  e,  a  partir  de então,  todas  as sedes  dos  municípios
brasileiros (atualmente 5.570) são cidades.

Assim, hoje em dia, ser uma cidade não dá distinção nem honraria alguma.
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O Decreto-Lei n° 311, de 1938 deixa claro que só uma povoação em um distrito é vila,
ficando, subentendido que outras seriam bairros rurais:

Art. 1º Na divisão territorial do país serão observadas as disposições desta lei.

Art. 2º Os municípios compreenederão um ou mais distritos, formande área contínua.
Quando se fizer necessário, os distritos se subdividirão em zonas com seriação ordinal.

Parágrafo único. Essas zonas poderão ter ainda denominações especiais.

Art. 3º A sede do município tem a categoria de cidade e lhe dá o nome.

Art. 4º  O distrito se designará pelo nome da respectiva sede, a qual, enquanto não for
erigida em cidade, terá a categoria de vila.

Parágrafo único. No mesmo distrito não haverá mais de uma vila.

Art. 5º Um ou mais municípios, constituindo área contínua, formam o termo judiciário,
cuja sede será a cidade ou a mais importante das cidades compreendidas no seu território e
dará nome à circunscrição.

Art. 6º Observado, quanto à sede e à continuidade do território,  o disposto no artigo
anterior, um ou mais termos formam a comarca.
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Histórico dos Municípios no Brasil:

É dificílimo ter todas as datas referentes a um município, especialmente os antigos:

O esquema de datas históricas é:

Data da fundação do arraial, povoado, patrimônio e outras denominações.

Data da elevação da povoação à categoria de quarteirão, bairro, distrito policial, distrito
de paz, especialmente, a partir da república, estes dois últimos.

Data da elevação à categoria de freguesia; isto até 1889.

Data da  elevação da freguesia  à  categoria  de vila,  e  alguns à  categoria  de julgado,
especialmente na Capitania de Goiás.

Data da elevação da vila à categoria de cidade. Cerca de mil vilas foram elevadas à
cidade em uma penada só em 1937.

Da vila ou cidade à categoria de comarca.

De algumas vilas e cidades à categoria de capital de capitania, província ou estado.
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Prefeito, Prefeitos, e, Prefeito Municipal:

Prefeito Municipal e outros tipos de prefeito.

Existe  prefeito  e  prefeitura  da  USP,  dos  campi  das  universidades.  O  Prefeito  que
estudamos aqui é o PREFEITO MUNICIPAL. Chamar só de PREFEITO é errado.

É mais errado ainda chamar de  Prefeito da Cidade. O prefeito municipal não é prefeito
só da cidade; é também prefeito das vilas, as sedes dos distritos, dos distritos como um
todo incluindo suas zonas rurais, da zona rural do distrito sede (a cidade), e, é prefeito
também dos bairros rurais dos 5570 municípios do Brasil.

Prefeito no sentido francês da palavra:

O Prefeito que existiu no Brasil de 1835 a 1838, criado por leis provinciais, era uma
cópia do Prefét de Department francês criados por Napoleão I, um delegado do governo
provincial  na  vila  e  nas  cidades,  portanto,  um estrupo da  autonomia  das  autarquias
locais.  Só historiador  ignorante  acha que o Brasil  teve  Prefeito  Municipal  como os
atuais neste período de 1835 a 1838. Mostraremos estes “Prefeitos” neste texto.

Prefeito Municipal:

Existe em poucos países, inexiste na Europa. Não foi criado no Brasil por lei federal, e,
sim, paulatinamente, por leis estaduais, nas primeiras décadas do Século XX. Isto será
estudado em detalhes neste texto.

Com a Revolução de 1930 no Brasil, fechou-se as Câmaras Municipais, todas os
municípios passaram a ter um prefeito municipal que em alguns casos governou todo o

período getulista de 1930 a 1945, como aconteceu Andrelândia-MG.

Foram unificadas as denominações, acabou o agente executivo que existia em Minas
Gerais, intendentes em outros, Conselhos em outros; tudo passou, a partir de 1930, a ser

Prefeitura Municipal, e, por breve período, 1936-1937, em todos os municípios do
Brasil, Câmara Municipal.
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Em todo lugar, no Brasil. passou a ser Prefeito Municipal.

Existiram, no Governo Provisório, (1930-1934), conselhos consultivos em municípios,
depois foram reabertas as câmaras municipais e logo fechadas novamente em 10 de

dezembro de 1937, no Brasil.

Termo

Muitos historiadores não entendem esta palavra que tem dois sentidos. Termo de uma
vila compreende sua zona rural e suas freguesias.

Como foi determinado,    na Capitania de São Vicente, que as vilas não deveriam ser
instaladas a mais de 3 léguas uma das outras, historiadores inexperientes entenderam
que o termo das vilas é somente um quadrado de 3 léguas por 3. Não existiram vilas

imensas no Brasil, a maior Vila Boa de Goiás, como veremos, com dezenas de arraias e
julgados em seu termo.

O outro sentido é jurídico, até hoje as comarcas se dividem em termos, como veremos.
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Actas das Câmaras:

Nome  dado,  no  Século  XX,  às  actas  das  reuniões  dos  vereadores  das  Câmaras
Municipais. Na época dos Concelhos, que antecederam às Câmaras Municipais, (1100-
1820),  chamavam-se  “Cadernos  de  Vereações”  e,  também “Livros  de  Vereações”  e
“Atas de Vereanças”, “Termo de Vereanças”, e, “Termo de Vereações”.  Não se falava
em sessão de câmara. Dizia-se: Os oficiais do Concelho reunidos em Câmara.
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Vereação, Verear, Vereador:

DE FORMA ALGUMA estas palavras TINHAM O SENTIDO QUE TÊM
hoje no Brasil.

Ver mais detalhes abaixo.

Aqui apenas definição dada por dicionários antigos, mas não tão antigos, já são do
tempo, Século XIX, em que já se dizia Câmara Municipal.

LEIA  COM  ATENÇÃO,  POIS  É  FUNDAMENTAL  PARA  ENTENDER  ESTE
PRESENTE TRABALHO.

Veréa: Vereda, Caminho, direção.

Veréa -Verear: Vereda, caminho, direção, diretório, donde  VEREAR é encaminhar, 
dirigir, governar, reger para o bem, o que os vereadores, encaminhadores da terra, 
devem fazer.

Vereação: Ação de verear; Cargo de vereador; O conjunto dos vereadores no exercício
de seus cargos administrativos no município; a Câmara Municipal; Postura imposta pela
Câmara Municipal.

Vereação: Ofício de vereador. Junta de vereadores. Conferência sobre a direção e 
encaminhamento do bem público e benfeitoria encomendadas a tais oficiais. Postura ou 
decisão dos vereadores ou do Concelho para o bom regimento da terra. “As posturas e 
vereações que assim forem feitas ou outorgadas, o corregedor não lhos desfaça”.

Vereador:  Pessoa  que  vereia;  membro da  Câmara  Municipal.  Cargo que  surgiu  nos
Concelhos, por volta de 1350, depois de 300 anos que já existiam os Concelhos.

Vereamento: Exercício dos vereadores; Jurisdição dos vereadores.

Verear: Administrar; reger; governar.
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BÁSICO DO BÁSICO sobre Vila Cidade e Câmara

Em geral, as histórias de municípios no Brasil, as reportagens de jornais estão TODAS
ERRADAS quando se trata de Câmara, vila, município, freguesia, cidade.

A Cidade do Rio de Janeiro foi fundada em 1564. ERRADO.

A Cidade de São Paulo foi fundada em 1554. ERRADO.

Prefeitura da Cidade de São Paulo. ERRADO.

História de uma Câmara é História do Legislativo Local. ERRADO.

Câmara sempre foi o poder legislativo. ERRADO.

Município é sinônimo de Cidade. ERRADO.

Sedes de Municípios sempre foram cidades. ERRADO.

A cidade está falida. ERRADO.

Cidades não são fundadas. O que é fundado são povoações. Estas têm diversos nomes
no Brasil.

Só algumas povoações teve uma fundação, um evento em data única. A maioria das
povoações em Minas Gerais, ali chamadas arraiais, surgiu esponteneamente, em data
desconhecida.

Povoações  são  elevadas  à  categoria  de  vilas,  ERETAS  EM  VILAS.  Ou  não;  um
povoado pode nunca deixar de ser povoado.

Vilas são elevadas à categoria de Cidades. Isto ocorreu com a Vila de São Paulo em
1711.  O  que  foi  fundado  em  1554  foi  um  Colégio.  A  Vila  de  São  Paulo  foi
INSTALADA em 1560.  Foi  criada  em 1558,  mas  só instalada  em 1560,  depois  de
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extinta a Vila de Santo André da Borda do Campo em 1558, 1559 ou 1560. As Actas da
Câmara da Villa de Sam Paulo iniciam-se neste dito ano de 1560.

São Paulo tornou-se vila sem ter sido antes uma Freguesia. Isto só ocorreria 33 anos
depois, em 1593, o que mostra o quanto Portugal considerava seus cidadãos de Além-
Mar, rapidamente erigindo em vilas suas povoações.

Em Minas Gerais, todas as vilas criadas a partir de 1713, todas, foram antes freguesias.

A Prefeitura não é só da cidade, é do município. É Prefeitura Municipal. É Prefeito
Municipal. É Prefeitura do Município de.  ….

Quem vai à falência é a prefeitura municipal no Brasil. Em Portugal é o município no
sentido de administração municipal, a autarquia.

NOTA: A Prefeitura de São Paulo coloca cartazes errados assim: Prefeitura da Cidade
de São Paulo.

Em estâncias turísticas, hidrominerais e outras, é correto: Prefeitura da Estância de São
José dos Campos-SP, pois a aera da estância abrange todo o município.

Os municípios, no Brasil, só foram chamados por este nome, a partir de 1828.

Em retrospectiva, poderíamos dizer que o Município de São Paulo existe desde 1560.
Antes, de 1554 até 1560, era um arraial no Termo da Vila de Santo André da Borda do
Campo.

Em geral, conta-se a História dos mais antigos municípios do Brasil, como tendo sido
fundados, e, no mesmo dia, elevados à vila, como é o caso da fundação de São Vicente-
SP e Jacareí-SP; ou, fundados, e, imediatamente, elevados à categoria de cidade como
Rio de Janeiro-RJ e Salvador-BA.  Não deve ter sido bem assim.

O Município abrange todo o território sob a jurisdição de uma Câmara (isto antes da
criação das prefeituras municipais): a sede, as freguesias e a Zona Rural; corresponde ao
que se dizia antes de 1828, e continuou até chegar ao desuso: Termo da Vila de.
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Cidades e Vilas são sedes dos municípios, no sentido que a palavra tem no Brasil, e,
como será mostrado neste estudo, diferente do de Portugal. Em Portugal é assim até
hoje.

No Brasil, porém, o Doutor Getúlio Vargas decretou que toda sede de município, a partir
de 1937, passaria a ser cidade. Em uma penada, 1000 vilas foram elevadas à categoria
de Cidade. Ver com detalhas abaixo.

E, a partir deste ano de 1937, todas as sedes de distritos administrativos que coincidem
com os distritos de paz (de 2.000 a 4.000 existentes no Brasil em 2015) passaram a
serem vilas. Mas é pouco usado, no Brasil, chamar a sede de um distrito de vila. Só
quem faz isto oficialmente é a lista das Organizações Judiciárias dos Estados:

Para clarear a confusão que se faz entre cidade e município:

A ZONA SUL da cidade de São Paulo é uma região urbana dentro da Cidade de São
Paulo. Ali fica o Bairro de Santo Amaro entre outros. Na Zona Sul da Cidade de São
Paulo  ficam vários  distritos  de  paz  com território  coincidente  com  o  dos  distritos
administrativos.

Os distritos administrativos equivalem às antigas freguesias do Brasil, as quais ainda
existem em Portugal, no número de 3.000, mas, com a diferença que as freguesias em
Portugal, ao contrário dos distritos administrativos, têm um governo próprio eleito pelo
povo: A Assembleia de Freguesia e a Junta de Freguesia,  podendo-se dizer que têm
automia, portanto, são autarquias, porém, claro subordinadas à Câmara Municipal.

A Zona Sul do Município de São Paulo inclui a sua zona rural, a Mata Atlântica, ou
seja, até Engenheiro Marcilac.

Ver  mais  sobre  Município  abaixo,  analisando  as  diferenças  com  Portugal,  onde
Município é a própria Administração local, a autarquia.

A História de uma Câmara, chamada até 1828 de Concelho, é História da Administração
Pública local, que englobava fazer obras, leis e fazer justiça.
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17 - As Actas das Câmaras são o eixo deste presente estudo

As Actas da Camara da Villa de São Paulo  são o orgulho de todo paulista:

A monumental publicação das “Actas da Camara da Villa de São Paulo”, em mais de 50
volumes, feita pelo Arquivo Público do Município de São Paulo Dr. Washington Luís,
na década de 1910 e seguintes é a maior do gênero no Brasil.

As vereações do Concelho começam, em 1553, ainda como Villa de Santo André da
Borda do Campo, transferida, em 1560, para o Pátio do Colégio, e, a partir de então, dita
Villa de São Paulo.

Transcrição das "Actas da Camara da Villa de Sam Paulo" (1653-1678) - publicada em
1915 - A expressão "Actas da Camara" foi criada posteriormente - Na época se dizia

"Termo de Vereação", e, também, “Termo de Vereança” - O livro assinala corretamente
“Camara da Villa” e não “Câmara Municipal”, expressão esta só usada a partir do

Século XIX – A Gratidão ao Prefeito Municipal Barão de Duprat e ao Prefeito
Municipal Dr. Washington Luís por esta publicação tem que ser eterna
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O Volume único das Actas da Câmara da Villa de Santo André da Borda do Campo
1555-1558

Passagens heroicas e patrióticas destas actas serão estudadas neste trabalho:
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Actas da Câmara da Villa de São Francisco das Chagas do Taubaté-SP: Eterna gratidão
ao Dr. Félix Guisard Filho, Prefeito Municipal de Taubaté-SP - Infelizmente raríssimos

prefeitos municipais no Brasil estiveram à altura do Dr. Felix Guisard Filho
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Actas da Câmara da Villa de Curitiba-PR, na época, Capitania de São Paulo:
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Actas da Câmara de Salvador-BA

As anteriores a 1625 foram destruídas na Invasão Holandesa de 1624

Publicação antológica dos 400 anos de Salvador-BA em 1949
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Também é fundamental o Estudo do Registro Geral da Câmara da Cidade de São Paulo,
(em palavras de hoje; evidentemente não era cidade naquele tempo e não era Câmara,

era Concelho), nesta publicação notável em fac-símile nos EUA:

O Volume 1 do Registro Geral vai de 1583 até 1636
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Também é fundamental para o entendimento das câmaras, este texto que é
uma raridade – Anais de uma Câmara – Talvez o único que tenha

sobrevivido.

Em meio à floresta, com constantes ataques de índios como é descrito nos Anais, há
centenas de quilômetros das vilas marítimas do Brasil, isolados em meio à selva, o povo
português no Brasil realizava eleições livres no meio da Selva; matinham as instituições
livres da câmara, mostrando que é um povo patriota e que não se imagina vivendo sem

leis, com elevadíssimo  sentido de civismo, muito ao contrário do que descrito pelos
historiadores, os quais quase todos, jamais leram estes Annaes do Senado da Câmara da
Villa de Cuiabá-MT que não era a Capital da Capitania do Matto Grosso criada em 1749

– A capital era a Villa de Matto Grosso.
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TERCEIRA PARTE

 1- Introdução e Considerações Gerais Resumidas:

Este estudo analisa o que faziam e como eram estruturadas as administrações locais, o
poder local, e, as instituições político-administrativas-judiciárias locais, (as Autarquias
locais), no Brasil, e, em Portugal, no tempo das Ordenações do Reino, que eram uma
compilação da legislação do Reino de Portugal, e antes destas (de +-1100 – até o ano
de 1828).

Nota: A Primeira das Ordenações do Reino, (iniciada por D. Duarte), é uma compilação
de três séculos de direito medieval português, não publicado, na época (+- 1460), por
ainda não haver imprensa em Portugal naquele momento,  portanto,  já eram fortes e
livres as vilas e cidades portuguesas desde a primeira Ponte de Lima.

Desde a primeira Vila portuguesa, a Vila de Ponte de Lima, tornar-se Vila, e, ter um
Concelho que se reunia em Câmara, e, “para fazer Câmara”, para verear, já significava
ter grande liberdade.

E,  o  eixo  deste  Estudo  são  estas  Ordenações  do  Reino,  e,  mais  algumas  leis
extravagantes que a complementaram em Legislação Local e Eleitoral.

Estudamos a trajetória de decadência e esvaziamento do poder e da administração local
no Brasil e em Portugal até chegar à situação atual.

Deixamos claro,  de  saída,  que o  cidadão português  no Brasil  tinha os  mesmos
direitos que quando estava em Portugal. As câmaras no Brasil, o mesmo poder que
as de Portugal.

Isto  quer dizer:  Um cidadão  português  que  fosse  oficial  da  Câmara  de  Viana  do
Castelo ou da de Vila Real, e, que migrasse para a Vila de São Paulo, e, ali fosse eleito
oficial da Câmara, não teria nem mais nem menos poder do que tinha quando era oficial
da câmara em sua vila de origem.

Mostraremos que a partir da Revolução Francesa não houve uma mera perda de
Poder das Câmaras, no Brasil,  para a Prefeitura Municipal,  devido à teoria da
Separação dos Poderes. Mostraremos que foi muito mais que isso.
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Nota: A expressão “Separação dos Poderes”, no nível local de poder e de organização
administrativa pública, é inadequada:

A Câmara  não  é  um  Poder  Soberano.  A expressão  mais  exata  é  “Separação  das
Funções” administrativas.

Esta separação de poderes mostrou-se inadequada, insensata e impraticável, haja vista
que para governar é preciso baixar normas e quem tem as informações para tal  é o
Executivo, haja vista também, que no Brasil, os vereadores continuam sendo cobrados
pela população sobre obras tendo que apoiarem o Prefeito Municipal nas votações da
Câmara Municipal, (mero legislativo que não governa ao contrário de Portugal), para,
em troca, a Prefeitura Municipal realizar as obras que os eleitores destes vereadores
pedem.

Também é  uma insensatez  achar  que  o  Poder  Executivo  se  tornaria  mero  executor
técnico  das  leis  de  um  parlamento  que  está  distante  dos  problemas.  Não  é  viável
formular leis sem contacto com os problemas.

Não é viável, nem crível, existir um poder totalmente despolitizado  (que no caso não
seria  poder)  meramente  técnico  burocrático  que  executaria  ordens  vindas  de  outro
poder.

De uma situação em que os moradores governam, (administravam, em sentido amplo, o
que incluía “administrar a justiça”), as Vilas e Cidades através de um COLEGIADO,
formado por oficiais da Câmara (juízes, vereadores, procuradores, alcaides, e, outros)
gozando de grande autonomia, passou-se a uma Câmara que só tinha, no Império do
Brasil, um único tipo de oficial – OS VEREADORES – os quais governavam as Vilas e
Cidades do Brasil, agora chamadas de Municípios, ainda em governos COLEGIADOS.

E  da  situação  em  que,  no  Império  do  Brasil,  só  os  Vereadores  governavam,
(administravam,  porém  não  mais  administrando  a  justiça,  porém  ainda  gerindo  o
policiamento  local),  os  Municípios,  passou-se  à  situação  em  que  apenas  um  dos
vereadores  pode  governar  na  condição  de  INTENDENTE,  e,  depois  PREFEITO
MUNICIPAL.

E desta  situação,  passou-se  gradualmente  à  situação  atual,  no  Brasil,  onde  nenhum
vereador  governa  mais.  Hoje,  o  Prefeito  Municipal  não  é  mais  um  vereador,  e,
monopoliza a Administração Pública Municipal.

Mostramos, neste estudo, como das poderosas câmaras do tempo das Ordenações do
Reino,  as  quais  depunham  autoridades,  chegou-se,  no  Brasil,  às  inócuas  câmaras
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municipais atuais, que, sobre as quais, comumente, diz-se que apenas podem dar nomes
às ruas e dar título de cidadão honorário.

Traçamos um paralelo com Portugal, onde, pelo menos, até hoje, as vilas, (que existem
até  hoje),  e  as  cidades  são  AINDA  governadas  por  um  colegiado  composto  de
vereadores,  membros  da  Câmara  Municipal,  chefiada  pelo  Presidente  da  Câmara
Municipal.

No Brasil, ninguém aceita isto, pois considera que se trataria de uma eleição indireta dos
governantes  locais,  mas,  na  Europa  em  geral  isto  é  visto  como  sendo  normal  e
democrático.

Mostramos mudanças mais profundas na mentalidade, na organização política, do que
uma  mera  redistribuição  dos  agentes  públicos:  Quem  exercia  qual  função  pública
(legislativa, executiva, judiciária). Foi muito mais que isso que se transfigurou a partir
da Revolução Francesa e suas imitações em Portugal e no Brasil.

De onde em diante, a Lei passou a ser uma aventura:

Disputas infindáveis, e, sangrentas, muitas vezes, para se estabelecer qual era a lei
boa, e, para estabelecer qual a doutrina que predominaria na determinação de qual

seria a lei boa, pois, o princípio antigo vigente desde a Grécia antiga, e, também, desde
os tempos bíblicos havia sido destruído.
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  2- Introdução e Considerações Gerais:

Este estudo mostra a trajetória de decadência do Poder Político Local no Brasil e em
Portugal,  poder  este  situado  nas  Câmaras,  antigamente  chamadas  Concelhos,  que
tinham grande poder, e, tinham grande autonomia, e, cujos seus oficiais reuniam-se em
câmara,  fazendo  uma  vereação,  um  auto  de  vereação,  “fazendo  câmara” (donde
posteriormente surgiu,  em 1350, mais ou menos,  o oficial denominado Vereador do
Concelho), ou seja, um colegiado de homens que decidiam, e, que administravam as
vilas e cidades do Reino de Portugal do qual pertenciam os Açores, a Ilha da Madeira, e,
o Brasil.

 A palavra “administravam” significa que os oficiais das Câmaras baixavam normas,
regulamentos e posturas (Legislativo), cuidavam do bem comum (Executivo) e faziam
justiça (Judiciário).

De “reunir-se em Câmara” deriva o atual nome “Câmara Municipal”, nome este que só
passou a ser usado, a partir do Século XIX, tanto no Brasil quanto em Portugal.

Hoje  a  Câmara  Municipal  em Portugal,  no  Arquipélago  dos  Açores,  e,  na  Ilha  da
Madeira, é apenas o Poder Executivo local, e, no Brasil,  apenas o Poder Legislativo
local.

Este  estudo  analisa  o  que  faziam  e,  como  se  organizavam  as  Autarquias  locais
(Concelhos – Câmaras), e mais tarde a Câmara Municipal em Portugal e no Brasil, e a
Prefeitura Municipal no Brasil.

Este estudo analisa o  Concelho – Câmara, as administrações e as instituições locais
(político, administrativas, e judiciárias, das vilas e cidades), no Brasil, e, em Portugal,
no  tempo  das  Ordenações  do Reino,  e,  antes  destas  (de  1125 até  o  ano de  1820,
(Revolução Liberal do Porto), em Portugal, e, até o ano de 1828 no Brasil).

Os Concelhos – As Câmaras eram de extrema importância, naquele tempo, pois eram
nelas onde se dava praticamente toda a Vida Pública no Brasil e em Portugal por ser
diminuta a máquina administrativa na capital Lisboa, e, por terem, as Autarquias locais,
grande autonomia, e, porque, pela simplicidade da vida de então, grande dos problemas
podiam ser resolvidos na Vila e na Cidade.

Comparamos aquele período com a situação posterior à Revolução Liberal do Porto em
Portugal, e, com a situação da vida pública e comunitária local, no Brasil, após a Lei de
1° de outubro de 1828, (o Regimento das Câmaras).
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Usaremos, durante todo o texto, a palavra “Câmara”, pois a palavra Concelho, usada
desde o Século XI até o Século XIX, é pouco conhecida hoje, e, causa confusão com o
outro sentido desta  palavra em Portugal,  o sentido Unidade Administrativa Local,  a
qual, a partir da Constituição Portuguesa de 1976, passou a ser chamada de Município.

E,  é  assim,  (Câmara),  que  os  “Concelhos”  são  tradicionalmente  chamados  pelos
estudiosos do Brasil; assim, costuma-se dizer, em retrospectiva, “Actas da Câmara da
Villa de São Paulo” (referindo-se aos dois primeiros séculos, até São Paulo ser elevado
à categoria de cidade em 1711); nunca se dizendo “Câmara Municipal”, denominação
que só foi usada, no Brasil, a partir de 1828.

No Século XIX, no Brasil, a partir do “Regimento das Câmaras” de 1828, (a Lei de 1 de
Outubro de 1828), a administração pública local das vilas e cidades passa a denominar-
se  Câmara  Municipal  com funções  legislativas  e  executivas,  mas,  em ambos  estes
poderes, de forma castrada e limitada, muito distante do poder que tiveram de 1532 até
este ano de 1828. A partir de então as unidades administrativas e políticas locais passam
a se denominarem municípios.

A Lei de 1 de Outubro de 1828, o Regimento das Câmaras,  no Brasil  consagrou e
imortalizou  a  glória  e  poder  das  câmaras  antigas  quando,  em  um  ato  falho,  diz
explicitamente: “As câmaras são meramente administrativas”,  ou seja,  não são mais
políticas nem teriam mais o poder judiciário nas mãos, e, quando, em outro trecho, diz:
“As  câmaras  estão  impedidas  de  deporem  autoridades”,  confessando  que  estas
depunham e  que  a  nova  lei  tinha  que  ser  explicitamente  contra  para  que  isto  não
continuar acontecendo.

E a partir da República no Brasil, em 1889, variando de estado para estado por serem as
leis  que regiam os municípios,  passam em muitos casos,  a Câmara Municipal a  ser
dominada pelos governos estaduais.

No Brasil de 2015, a hoje chamada Câmara Municipal limita-se, totalmente ao contrário
de seu passado heroico, a um amputado e esvaziado Poder Legislativo local, ou melhor,
com apenas algumas e limitadíssimas funções legislativas.

E, em extensão, o hoje chamado Município no Brasil está esvaziado, e, é dependente
dos  governos  estaduais  e  o  federal.  Não  se  diz  mais  “taubateanos  e  paulistas”,
expressão do tempo que as pessoas se identificavam pela vila em que viviam. Hoje, as
pessoas se dizem “sou paulista” significando que é do Estado de São Paulo; outros se
identificam como baianos, mineiros, etc.

O cidadão hoje no Brasil acha natural o inchaço dos governos hoje chamados estaduais
e o do governo federal,  a união.  Não é possível para o cidadão de hoje entender  e
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visualizar mais o passado independente e livre da vila e desta como sendo o centro da
vida das pessoas.  Eram bons tempos aqueles em que todos viviam em uma vila  ou
cidade e não em um Estado no Brasil.

Mostraremos  aqui  a  altivez,  a  independência  da  vila  antiga,  a  palavra  “pátria”
significando a vila em que nasceu e não o país. É isso que se perdeu e é isso que estes
documentos  sobreviventes  chamados  “Actas  da  Câmara”  hoje  e,  no  seu  tempo,
chamados “cadernos de vereações” ou “livros de vereações” mostram.

Resgatar esta vila livre, independente e orgulhosa de si, é o caminho para reverter a
situação atual de uma vida decidida longe, por modismos políticos das capitais e para se
tentar renascer, nos municípios, hoje, a vida em comunidade independente e coesa sem
que a vida política e social local seja fracionada por disputas político partidárias e sem
depender eternamente de recursos, ideias e ideais federais e estaduais, ou seja, vindos de
fora.

E resgatar a vila antiga, o Concelho poderoso, altivo e independente não é dar mais
recursos  aos  hoje  chamados  municípios  e  mais  poder  de  fazer  leis  transferindo
competências da esfera geral e regionais de governo (no Brasil Federal e Estadual) para
os municípios mantendo o Estado Papaizão, o Estado de Bem Estar Social, que tudo
provê e tudo controla.

O Estado de Bem Estar Social  já fracassou; seus maiores críticos, gente que estaria
muito  bem como Homem Bom e  oficial  da  câmara,  resumiram brilhantemente  este
fracasso com peças lapidares:

- Na presente crise, o governo não é a solução para os nossos problemas – O governo é
o problema – Ronald Wilson Reagan, 40° presidente dos EUA em 1981.

- Se o governo administrar o Deserto do Sahara, em 5 anos, faltaria areia. Economista
Milton Friedman.

Não é dar, por exemplo, todo o poder da educação infantil para os municípios que então
passariam eles a serem os doutrinadores das crianças. É sim resgatar a vila independente
não submetida a ideias de fora impostas por partidos políticos que buscam suas ideias
no estrangeiro, a vila não dividida em facções.

Sobre Partido Político causando discórdia onde antes todos trabalhavam unidos
para o bem comum citaremos e analisaremos as profundas reflexões do Dr. Rui
Barbosa e as do Dr. Getúlio Vargas.
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Não se trata de manter a incessante fábrica de leis, apenas mudando o endereço da
fábrica, dando mais poder às câmaras municipais e assembleias legislativas no Brasil de
fazerem leis, reduzindo um pouco o tamanho da fábrica de leis do Congresso Nacional
do Brasil, o que é normalmente entendido como a reforma política que descentralizaria
o poder.

Muito  pelo  contrário,  o  que  a  leitura  das  Actas  das  Câmaras  antigas  mostra  é  que
antigamente não existiam, nas vilas e nas cidades, essas fábricas incessantes de leis que
temos hoje, querendo tudo regular e controlar a vida privada do cidadão.

O que havia de regulamentação e controle não se compara com o que ocorre nos dias de
hoje em que se proíbe o uso de armas, e se regula como os pais devem ou podem criar
os filhos.

A legislação da Câmara era feita para fazer funcionar  a Administração Local sendo
indissociável uma coisa da outra. Mostramos, neste estudo, que o fracasso da separação
dos poderes atual deve-se essencialmente ao fato de não ter como funcionar separado a
produção das leis de sua execução.

Ou seja, a separação dos poderes é inviável. Mostraremos que em vários países onde a
separação dos poderes nas administrações locais não foi tão radical como no Brasil os
resultados foram melhores que no Brasil.

Do lado da História do Brasil, as Actas das Câmaras mostra que lemos uma mentira
desde  criança  nos  livros  didáticos  e  isto  se  prolonga  até  à  Universidade  nos  seus
“trabalhos científicos” de que não havia nação, que não havia consciência nacional e
que todos se sentiam explorados por Portugal, quando na verdade, todos eram cidadãos
portugueses  de  pleno  direito  como  ainda  o  são  os  açorianos  e  madeirenses,  sendo
honrados que títulos nobiliárquicos e com a honra de ser um Homem Bom e de poder
ocupar os “altos cargos da República” como se dizia dos paulistas que ocupavam os
ofícios do Concelho da Vila de São Paulo.

A leitura  das  Actas  de  Câmara  antigas  mostra  serenidade  na  resolução  de  questões
pontuais como a escassez de alimentos e não a execução de programas ideológicos,
partidários tentando criar tal e tal tipo de escola, família e sociedade como ocorre hoje.

É preciso fazer renascer a vila antiga que caminhava seguindo seu próprio rumo, com
seus  próprios  valores,  voltando  a  serem,  os  municípios,  verdadeiras  comunidades
mesmo; comunidades no melhor sentido da palavra, podendo-se voltar a dizer “paulista
é assim”, “taubateano é assado”, tornando-se verdade a frase de André Franco Montoro:
“Ninguém vive na União nem no Governo Estadual, todos vivem no Município”.
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Em Portugal, mesmo esvaziada de muito de seu poder milenar, surgido no Conselho dos
Homens  Bons,  a  Câmara  Municipal  continua  governando,  de  forma  colegiada,  os
concelhos, (hoje chamados na Constituição de 1976 de municípios, mas ainda chamados
concelhos pelo povo de Portugal que manteve a tradição do nome e inclusive pelos
sítios  na  internet  das  câmaras  municipais),  portugueses,  os  quais  são  de  número
pequeno, (350 municípios),  não havendo, portanto, grande fragmentação deste poder
como acontece no Brasil com os seus 5.570 municípios.

Município é uma palavra que vem do latim:

múnus, eris = Cargo, Função, Ocupação, Ofício Público.

Cippus, i = Marco, Poste – Pelourinho.

No  Brasil,  simplesmente  a  História  das  Câmaras  é  desconhecida  e  omitida
intencionalmente nos livros escolares desde o antigo Grupo Escolar. Desde criança, o
brasileiro é doutrinado a achar o Prefeito Municipal como tendo sempre existido e a
acreditar  que  o  seu  governo  tirânico,  individualista  e  possessivo  como  é  o  único
possível, omitindo-se sempre, intencionalmente, que em Portugal ainda é um colegiado
que governa vilas e cidades, idem nos condados norte-americanos.

Um livro escolar da antiga 3° série do Grupo Escolar engana a criança mostrando o
mundo atual como o único possível e o único que sempre existiu. Induz a acreditar que
quando  um  dos  vereadores  é  escolhido  para  governar  uma  cidade  ou  vila,  como
intendente municipal, como veremos aqui, não há eleição direta, portanto é um atraso.

Doutrinado desde criança que o certo e o único sistema político possível é a eleição
direta  para  prefeito  municipal,  governos  coletivos  como os  atuais  de  Portugal  e  da
França,  onde  os  conselheiros  municipais  são  os  que  governam as  comunas  é  algo
inimaginável para o cidadão atual do Brasil, e, caso o venha a conhecer, vai vê-lo como
sistema  atrasado,  pois  não  seria,  nestes,  o  governante  da  vila  ou  cidade  “eleito
diretamente pelo povo”.

“O Poder Executivo é exercido pelo prefeito (municipal) e seus auxiliares (nomeados
pelo Prefeito Municipal, e, não conselheiros eleitos como na França). O Prefeito

(municipal) é eleito pelo povo. É o poder encarregado de aprovar e fazer executar as
leis”.

Essa  versão  mentirosa,  enfiada  na  cabeça  de  uma  criança  inocente,  torna  o  Poder
Executivo Local um mero departamento técnico executor de tarefas. Isso vai contra tudo
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que se lê nas Actas de Câmaras das vilas antigas, onde as leis era consequência do ato
de governar.

Hoje, um governo colegiado como existe e funciona bem nas chart cities dos Eua, e nos
seus condados e nas câmaras municipais de Portugal são vistas, no Brasil, como uma
forma indireta  de  se  escolher  os  governantes.  Acredita-se  no  Brasil,  piamente,  que
nestes lugares há eleição indireta para quem governa a unidade administrativa, como,
por  exemplo,  o  Maire  de  Paris.  Só se aceita  no Brasil,  o  governo municipal  sendo
tocado por um prefeito municipal eleito por voto direto.

No Brasil, caiu no esquecimento o fato que de 1532 até o início do Século XX, variando
de  estado  para  estado,  um  governo  colegiado  governava  as  vilas  e  cidades.  Eram
pessoas eleitas diretamente pelo povo.

Com o surgimento dos intendentes e depois dos prefeitos no inicio do século xx,  o
governo das vilas e cidades deixaram de serem colegiados, e, esses pequenos ditadores,
(intendentes  e,  posteriormente,  prefeitos  municipais),  podiam  ser  nomeados  pelo
governador ou presidente dos estados, coisa inviável quando o governo é formado por
um colegiado.

Ressalta-se,  contudo,  que  as  Câmaras  Municipais  (denominação  que  os  concelhos
passaram a ter após 1828 no Brasil), apesar de ainda governarem às vilas e cidades do
Brasil  de  forma  colegiada  no  Império  do  Brasil,  tiveram  seu  poder  diminuído
imensamente a partir  de 1828 com o novo Regimento das Câmaras que substitui  as
Ordenações do Reino.

Isso foi uma infelicidade. No imaginário da população, em meados do século xx ficou a
ideia de que o Brasil era atrasado, ou seja, que os governantes de vilas e cidades não
eram eleitos pelo povo, esquecendo-se dos quase 400 anos de governo colegiado eleito
pelo povo.

Passou-se a  considerar  um tremendo progresso a  generalização da eleição  direta  do
prefeito municipal (não nas capitais de estado) a partir de 1947.  Houve eleições diretas,
em alguns lugares, como em São Paulo, a partir de 1917, a qual voltou a ter prefeitos
municipais nomeados de 1947 a 1954.
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A visão correta seria então:

O Brasil regrediu: Funcionou de forma excelente, com ampla liberdade e participação
popular nas decisões, sem interferências de governos gerais e das capitanias, de 1532
até 1828, a administração das vilas e cidades por colegiados de pessoas eleitas pelo

povo, sem que nenhum dos membros do colegiado predominasse e impusesse sua
vontade. Era o próprio povo governando.

Isso decaiu muito a partir de 1828, quando foram abolidas as Ordenações do Reino na
sua parte relativa à administração local e quando entrou em vigor o Regimento das
Câmaras.

As câmaras foram esvaziadas a partir  de 1828, mas o pior disto tudo foi que havia
partidos  políticos,  e,  portanto,  com os  líderes  locais,  através  dos  partidos  políticos
(conservador  ou  o  liberal)  submetidos  a  líderes  de  fora.  Só  eram eleitos  agora  os
vereadores e não havia mais os outros oficiais da câmara, que também foram por 300
anos eleitos pelo povo.

A regressão maior do Brasil na sua administração local ocorreu depois na República
com  o  surgimento  do  intendente  municipal  e  do  prefeito  municipal,  miniditador,
indicado na maioria das vezes e totalmente dependente dos governos estaduais.

Neste contexto, pouco resolveu a eleição direta para prefeito municipal a partir de 1947:
Não  voltou  a  existir  mais  o  governo  colegiado  como  ainda  existe  em Portugal,  e,
continua o prefeito municipal centralizando tudo como mini-ditador e com as câmaras
municipais  como  mero  órgão  que  referenda  o  prefeito  municipal  decide,  e,  este
submetido a partidos políticos e seus lideres, ou seja, submetidos a "gente de fora."

Estudamos em conjunto Portugal,  Açores,  Algarves,  Madeira  e  o  Brasil,  pois nunca
houve  distinção  alguma  entre  os  portugueses  de  aquém  e  de  além  mar.  Todos,
portugueses do Brasil, da Madeira, dos Açores e de Portugal eram, igualmente, súbitos
fiéis de Sua Majestade com os mesmos direitos e deveres.

Não havia diferença alguma entre ser um oficial da Câmara de Ponte de Lima, do Porto,
do Funchal, de Vila de Praia da Vitória e da Vila de São Paulo. Todos os vereadores e
demais oficiais das câmaras destas localidades de Portugal, Madeira, Açores e Brasil
tinham as mesmas prerrogativas, e, era igualmente honroso servir a qualquer uma destas
Câmaras, na época chamadas de Concelhos.

Estudaremos esta decadência das Câmaras, especialmente no Brasil, e, mostraremos que
quem mais perdeu não foi só a Câmara, a Vila, e, a vida pública local como um todo.
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Mostraremos que foi todo um modo de vida e de participação na vida pública, em geral,
extremamente livre,  direta,  sem intermediários,  de grande independência,  e,  livre  de
influências externas, que desapareceu.

Tentaremos interpretar a organização política e administrativa atuais do Brasil,  e, do
Ocidente, em oposição ao que eram a Administração e Organização Política local no
Brasil e em Portugal antes da Revolução Francesa e seus desdobramentos no Brasil e
em Portugal.

Comparamos aquele período com a situação posterior à Revolução Liberal do Porto em
Portugal, e, com a situação da vida pública e comunitária local, no Brasil, após a Lei de
1° de outubro de 1828, (o Regimento das Câmaras).

Analisamos a trajetória de decadência das autarquias locais - Concelho - Câmara, e a
decadência do Poder Local após a Revolução do Porto de 1820, em Portugal, e, após
1828, no Brasil, a partir de então chamadas Câmara Municipal.

Relacionamos este esvaziamento das autarquias locais à nova forma de conceber o
Estado, as instituições e a sociedade originada na Revolução Francesa, e a partir
daí, interpretamos a política e a sociedade atuais do Brasil e do Mundo Ocidental,
tendo em vista o seu oposto,  que é  a sociedade que existia  antes  da Revolução
Francesa.

Isso  fundamentalmente  na  GARANTIA DA PROPRIEDADE PRIVADA,  a  qual  se
tornou incerta e relativizada hoje em dia, e, esta relativização da propriedade privada
tem sua gênese na Revolução Francesa.

Em países que não tiveram influência dela, ou sua influência foi menor, continua firme
a sua garantia, especialmente em países seguidores da tradição inglesa, como será visto
neste estudo, sendo que os “Cadernos de Vereações”, ou seja, nas “Actas da Câmara”
antigas  é  um  dos  poucos  textos  em  que  se  pode  ver  descrito  um  mundo  antigo
totalmente isento de ideias esquerdistas em geral,  não só com relação à propriedade
privada.

Esta Garantia da Propriedade Privada, sem a qual o Brasil não existiria, pois não haveria
como se firmar no Brasil, não teria como convencer o português a vir para o Brasil, se o
português migrante não a tivesse, é recorrente nos Livros de Registros da Câmara da
Vila de São Paulo com inúmeras concessões de terras, (As Terras do Concelho, ou
Rossio da Vila), aos cidadãos portugueses dela.
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Esse poder a Câmara perdeu e que ninguém sabe disso. Dar terras e garantir a
propriedade privada era um poder que a Câmara possuía; foi lhe tirado este poder.

Hoje,  no Brasil,  o  Governo Federal  confisca terras  usando vários  pretextos.  Apenas
nesse  ponto  da  GARANTIA DA PROPRIEDADE  PRIVADA já  se  vê  a  mudança
profunda que ocorreu na maneira das coisas funcionarem, e, vê-se, também, que não se
trata de forma alguma de mero esvaziamento do poder da Câmara nos mínimos assuntos
de urbanismo em que hoje ela atua. Pensar isto seria ter uma visão limitada e levaria
este presente estudo a um enfoque estreito.

E,  em contraponto,  não se deve esperar  das leituras  das Actas  das  Câmaras  antigas
(1110-1828) mil benesses concedidas por um Estado-Messias, um Estado-Providência,
que tudo dá ao povo, o qual quer viver mimado e protegido pelos governos.

Não. Isto é o que existe hoje. As actas das Câmaras, pelo contrário, preservam, em suas
páginas, um mundo em que cada um cuidava de si, acreditava em si, e, cuidava sozinho
dos filhos sem que o Estado os doutrinasse.

É este enfoque estreito, (projetando o presente no passado, por total desconhecimento
deste passado poderoso da Câmara), que predomina nas discussões sobre o poder local,
pedindo-se, no final, sempre mais verbas públicas e reforma tributária para poder ser
realizado maiores obras locais. Pede-se, no Brasil, maior poder para o Poder Legislativo
Local, que este tenha maior controle sobre o prefeito municipal, e, fica nisto.

O poder que a Câmara tinha no contencioso judiciário, seu judiciário eletivo, seu poder
de  polícia,  de  dar  terras  e  de  derrubar  governantes,  de  fazer  que  as  vilas  fossem
pequenas repúblicas com grande autonomia e causa de orgulho para seus habitantes
foram esquecidos, e, não é objeto, hoje, de pleito político partidário.

E, o que não é esquecido, neste estudo: a garantia da religião. Um mundo totalmente
religioso que tinha sua religião garantida, preservada e colocada como base de todas as
suas  leis.  Governos colegiados,  (ainda  o  é  em Portugal),  perdidos  no  Brasil,  e,  um
mundo sem disputas partidárias, sem formação de grupos, com todos representando toda
a comunidade. Todos a serviço da comunidade e não a serviço de partidos políticos.

A partidarização da administração pública local  e geral trouxe a troca de favores,  a
pressão política, o  toma-lá-dá-cá, o  é dando que se recebe e a prática de desfazer as
obras  da  administração  anterior  se  era  de  outro  partido  político.  Serão  vistas  em
detalhes, neste estudo, as mazelas dos partidos políticos. Decisões saíram da Mesa de
Câmara de frente para o povo, para serem tomadas nas sedes dos partidos políticos.
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Estudamos a trajetória de decadência e esvaziamento do poder e de esvaziamento da
administração local no Brasil, e, em Portugal até chegar à situação atual – 2014.

Este esvaziamento deu-se não só tirando o Poder Judiciário da Câmara, tirando o Poder
de Polícia, tirando-lhe o Poder Executivo (no Brasil), e, tirando-lhe o Poder Legislativo
(em Portugal).

Deu-se, esteve esvaziamento da Câmara, da Vila, também, devido à centralização do
Poder na Esfera hoje chamada, no Brasil, Federal de Poder.

Mas, em sentido mais profundo, estas mudanças acabaram matando todo um orgulho
local que será mostrado aqui especialmente tomando como exemplo o caso da Vila de
São Paulo no Brasil,  e, matando um estilo de vida que está no Espírito de todas as
Ordenações do Reino.

Houve uma desvalorização da Vila, a qual tem origem medieval, muito antiga.

Houve a “morte de Deus” nas novas leis pós Ordenações do Reino. “Morte de Deus” e
fim dos “Direitos de Deus”.

E, especialmente, como reflexo e consequência de tudo isto, a perda da liberdade de
viver em paz, com cada um cuidando de seu destina na Vila, trocada esta liberdade pela
pretensa igualdade a qual, só com mais e mais governo, com menos e menos indivíduo,
com mais e mais impostos, e, mais e mais proibições, pode ser atingida.

Comparamos, também, a situação atual do poder local e das autarquias locais no Brasil
com os de Portugal, onde sofreram menos transformações negativas.

Comparamos a Administração Local no Brasil com a de vários países que preservam
ainda, como em Portugal, uma administração local de caráter coletivo como o eram
as Câmaras no Brasil, no tempo das Ordenações do Reino.

Desde a criação da primeira Vila portuguesa, em a Vila de Ponte de Lima, tornar-se
Vila,  e,  ter  um Concelho,  o  qual se  reunia  em  Câmara,  “para  fazer  câmara”,  já
significava ter grande liberdade e ter grande autonomia administrativa.

E,  o  eixo  deste  Estudo  são  estas  Ordenações  do  Reino,  e,  mais  algumas  leis
extravagantes que a complementaram na sua parte de Legislação Local e Eleitoral.

121



O que restou de documentação, pela qual pode ser estudada, com detalhes, no Brasil, e,
em Portugal,  a  participação  do  cidadão  na  vida  pública  no  Antigo  Regime  são  as
Ordenações do Reino, as Actas das Câmaras antigas ainda existentes, assim como os
livros de registros das Câmaras, por isso, este estudo concentra-se nelas, comparando-as
com Actas das Câmaras e Legislação posteriores às Ordenações do Reino.

Como as Ordenações do Reino eram válidas e usadas da mesma forma tanto no Brasil
quanto  em  Portugal,  vale,  para  estudar  o  Brasil,  consultar  Actas  de  Câmaras  de
concelhos de Portugal, hoje publicadas em maior número que no Brasil, para entender
como o português do Brasil agia na vida pública, e ver, sobretudo, como era idêntico o
poder da Câmara e do oficial da Câmara no Brasil e em Portugal, muito diferente do que
sempre foi  contado nos livros  no Brasil  e no imaginário popular  no Brasil  desde a
separação do Reino Unido entre Portugal Brasil e os Algarves.

As Ordenações do Reino mais antigas, de D. Duarte, que são de 1460, não é uma lei
nova,  mas  sim,  uma  compilação  de  leis  medievais,  assim  sendo,  a  ruptura  com o
passado, ocorrida no Brasil, em 1828, e em Portugal, em 1820, foi uma ruptura com um
passado que durava já quase 800 anos.

O dito  político  “conservador”,  hoje,  em países  que  vivem sobre  forma  de  governo
republicana herdeira da Revolução Francesa, pede, no máximo, que o socialismo não
avance tanto.

Fica sempre na defensiva, tentando impedir a completa destruição do mundo antigo,
porém sem ter  voz  ativa.  No  máximo  se  atreve  a  pedir  um pouco  de  garantia  da
propriedade privada, garantida pelo Código Napoleônico de 1804, e, seus herdeiros, os
códigos por ele inspirado mundo afora.

Fica difícil dizer o que se deve conservar, e o que seria um conservador em se tratando
de poder público local – O que existiu no Império do Brasil já é uma distorção, uma
afronta à Câmara antiga, idem o que existiu nas várias fazes da República no Brasil.

Pedir  a  volta  da  vida  em comunidade  livre  de  submissão  a  partidos  políticos  e  a
doutrinas vindas de fora da comunidade não tem coragem de pedir. Não pedem nem
mesmo a volta de partidos políticos locais como existiu no Brasil por um século e meio
após o fim das Ordenações do Reino.

Pedir  a  volta  de  governos  colegiados,  ninguém  no  Brasil,  pede.  Estes  continuam
existindo em Portugal,  nas  Câmaras  Municipais,  as  quais  governam vilas  e  cidades
portuguesas.
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O Governo colegiado é fundamental hoje em dia, dado a complexidade dos problemas,
pois várias cabeças pensam melhor que uma.

Um veterano ex-prefeito municipal de um município do Estado de São Paulo já com
mais de 80 anos, lembrando-se da complexidade das administrações atuais, disse que “já
está mais que na hora” de existir no Brasil administrações colegiadas como nas câmaras
municipais e juntas de freguesias de Portugal e nos condados norte-americanos.

Outra razão urgente para a volta no Brasil do Governo colegiado é evitar o personalismo
e  messianismo na  política,  endêmicos  no  Brasil,  onde,  por  estes  motivos,  jamais  é
instituído o parlamentarismo como forma de governo na esfera federal.

O  outro  motivo,  também  fundamental,  é  que  um  colegiado  é  mais  difícil  de  ser
subornado do que um prefeito municipal.

Pedir que as leis voltem a serem inspiradas na Bíblia e somente na Bíblia, e, que estejam
de acordo com a Bíblia, também não se atrevem a pedir.

Pedir que a religião volte a ser o centro da vida das pessoas, não se atrevem.

Alguns estudiosos do Direito pedem, no Brasil, timidamente, a volta da Justiça Eletiva,
retomando-se os poderes do Juiz de Paz, e, outros pedem a volta do Juiz Municipal,
ambos criados  no Império  do Brasil.  O Juízo Municipal  criaria  mais  uma instância
judiciária, demorando mais ainda a tramitação dos processos em grau de recurso.
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3- História é Contexto - Mostrar o contexto de uma época sem
condená-la

Este presente estudo procura situar detalhadamente a Câmara no contexto de sua época
em Portugal e no Brasil, e, no contexto das Ordenações do Reino, explicando qual era o
espírito destas ordenações.

Inverteremos  o  que  os  historiadores  comumente  fazem  de  julgar  o  passado  pelos
padrões deles, no caso, pelos padrões do Século XXI.

Normalmente, é vista a Câmara Municipal do Império do Brasil e da primeira fase da
República no Brasil como tendo sido poderosas porque eram dominadas por coronéis,
(da Guarda Nacional), “poderosos”.

Mesmo os estudos favoráveis às Câmaras, como do historiador Ferreira peca por ainda
estar  preso  à  visão  da  historiografia  atual  que  vê  sempre  o  maquiavelismo  dos
personagens: - O Rei dando poder à vila e ao seu concelho para, em troca, ter apoio dos
homens bons contra os senhores feudais. Nisto, há uma incapacidade de ver o Rei como
alguém realmente bom que amava seu povo e tinha orgulho de criar vilas e concelhos.

É chocante, logo de saída, aceitar uma época em que não existiam partidos políticos,
que todos eram unidos em torno do bem comum, amigos, patriotas (no sentido antigo,
de amar terra em que nasceu - vila, aldeia, cidade), todos fiéis ao Rei.

Isto será visto com detalhes neste texto. Sabemos com certeza, que os homens bons do
passado  ficariam  chocados  se  vissem  as  divisões  políticas  atuais.  Ninguém  era
influenciado por doutrina vindo de fora, nem trabalhava para ninguém de fora. Nem
partidos  políticos  locais  existiam,  nem  informalmente,  e  quando  existiu  “Pires  x
Camargos” na Vila de São Paulo, foi um escândalo.

Não se pode escrever sobre Câmara, não se pode buscar no passado a correção dos erros
de presente sem explicitar que a existência do partido político é um dos maiores motivos
da catástrofe atual. Seria ingenuidade demais não dizer e mostrar isto.

Mostraremos,  aqui,  neste  estudo,  que  eram estes  totalmente  subjulgados  pelo  poder
provincial,  estadual,  imperial  e  federal,  e,  que  tinham  poder  sobre  uma  Câmara
Municipal já esvaziada, sem poder e sem dinheiro, em um novo contexto, no Século
XIX de obras mais caras e de população urbana mais numerosa e em crescimento.
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A ênfase que os estudos sobre poder local no Brasil dão no coronel e no coronelismo faz
que não se destaque o fato de que, no Império do Brasil, o governo das vilas e cidades
continuou  sendo  exercido  por  um  colegiado  de  cidadãos,  coisa  que  desapareceria
totalmente no Século XX.

Imaginaremos,  ao  contrário,  que  aqueles  velhos  Homens  Bons  oficiais  das  velhas
câmaras medievais continuam reunidos  e  analisando com o seu pensamento,  com o
espírito original dos “Concilium”, (conselhos), dos Homens Bons do ano de 1100, o que
fim levou as Câmaras.

Coloca as câmaras no devido contexto de como e qual era o tamanho dos governos de
sua época.

Coloca as Administrações locais no contexto dos valores religiosos do povo nas vilas,
os quais contavam muito.

Compara as Administrações locais do passado e as atuais do Brasil e de Portugal com as
de outros  países  europeus e  norte-americanos,  sem jamais  julgar  o  passado com os
valores atuais, (vale dizer: o Politicamente Correto de 2015).

Normalmente,  quem  estuda  as  Câmaras  no  Brasil,  perde-se  nos  detalhes  de  seu
funcionamento,  nos  problemas  que  enfrentava,  e,  esquece-se  de  ressaltar  a  própria
existência das Câmaras como algo maravilhoso: Gente primitiva, vivendo em modos
primitivos para os padrões de hoje, atrasados tecnologicamente, cheio de superstições,
davam a maior importância para o Estado de Direito, para as Leis, e, seus cidadãos
consideravam algo extremamente sério o governo de uma vila como a de São Paulo
composta de 30 casebres.

Havia plena liberdade, em sentido amplo, e muito mais livre comparado com hoje pela
ampla garantia da propriedade, pelo diminuto poder e influência dos governos centrais e
das  capitanias  nas  vilas,  por  não  existir  o  alistamento  obrigatório,  nem escolas  que
doutrinavam para se aceitar o pensamento do dia dos poderosos das capitais.

Não se pode usar para este Mundo que se estuda aqui a palavra democracia, pois está,
no imaginário atual, liga-se à Revolução Francesa que considera que tudo que existiu
antes dela como sendo tirania.

A Lei seguia a Lei de Deus e o Rei era Legislador como manda a Bíblia. A Revolução
Francesa teve então que matar Deus. Passou a existir o Ser Supremo, efêmero.  Não
tinham justificativa  para  o  poder  deles.  Sem Deus,  elegeram o  povo como Deus  e
passaram a disputarem quem seria o verdadeiro representante deste “deus-povo” – Cada
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grupo dizia-se melhor representante desse deus-povo. Ai surge o partido político, coisa
impensável antes.

Essa de representarem o “deus-povo” é a sua “legitimidade”, coisa inventada por eles e
sem sentido no tempo das Ordenações do Reino.

Este pessoal da Revolução Francesa está no poder em várias partes do mundo até hoje e
o que eles pregam nos livros escolares, invertendo a situação, mentindo, dizendo que o
Rei que não tinha “legitimidade”, pois não representava o deus-povo.

Aí vem a aberração de ver de trás para frente, imaginando que a “legitimidade” sempre
existiu  e  que  o  Rei  como não  a  tinha,  mentia  que  foi  ungido por  Deus,  e  mentia,
enganando o povo, que acreditava e seguia Deus quando promulgava leis.

Isso é projetar o ateísmo deles em todos inclusive no passado. E, é isto, exatamente, que
fazem os livros didáticos no Brasil quando dizem que o “Direito Divino” dos reis eram
uma ideologia para os reis se legitimarem.

Seria uma aberração tão grande como dizer que o Rei da Arábia Saudita é um ateu que
mente que acredita em Allah, e que mente quando diz que faz que as leis de Allah sejam
cumpridas. Em país muçulmano, é ponto passivo, até hoje, que as leis dos homens têm
que seguir as leis divinas.

No contexto  da época,  em que toda  a  população era  católica  praticante,  nada  mais
natural que esta população achasse ótimo que o governo sustentasse a Igreja, a religião,
a fé e que a lei seguisse a Bíblia.

Mostramos, veremos, em um exemplo abaixo, sobre a Câmara da Vila de São Paulo,
multando quem não fosse a uma procissão. Ninguém achava errado que fosse assim, e,
alguém daquela época, vindo aos dias de hoje, acharia absurdo que cada vez mais a
religião seja banida do público e cada vez mais confinada no privado.

Hoje, o Homem Bom, da Vila, é tido como um tipo inaceitável; um tipo desprezado
como sendo poderoso,  como, aliás,  todos que vencem na vida são desprezados pela
Esquerda como sendo poderosos. Nós nos colocamos aqui no ponto de vista do cidadão
da vila antiga para tentar entendê-lo, e, assim vemos o Homem Bom, na perspectiva de
seu tempo.

Em primeiro lugar, desmistificando as mentiras sobre o Homem Bom que esconde que a
principal  característica  era  de  ser  um  Ficha  Limpa,  em  palavras  de  hoje,  como
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mostraremos abaixo, que as Ordenações do Reino exigiam que só pudesse ser um oficial
de um Concelho quem fosse isento de culpas.

Para os padrões de hoje, isto é inaceitável: Reduzir acesso ao poder local a um pequeno
grupo. Para o pensamento dá época, a pessoa tinha que fazer por merecer e possuir as
melhores qualidades. Não cabe a nós julgar o conceito de qualidade de ninguém.

Tempo este que, trazido até o presente, 2014, caso viesse em uma máquina do tempo,
algum oficial das câmaras de antigamente, condenaria duramente a situação atual da
política e da sociedade do Brasil especialmente e a de Portugal também.

Para  a  época,  como no caso de  1623,  era  plenamente  aceitável  e  válido,  tanto  que
naquele ano, o Concelho da Vila de São Paulo recebe reclamações de que “gente baixa”
tem sido eleita como oficial da câmara, aproveitando-se das brechas das novas leis.

Entre outros aspectos, um oficial da câmara ou um cidadão daquele tempo condenaria a
não existência mais do Homem Bom, o qual foi ressuscitado, em parte, pela Lei Ficha
Limpa, e, condenaria veementemente a existência de disputas partidárias.

Pode-se dizer em relação ao Homem Bom, hoje execrado no Brasil, que na Inglaterra
ainda um nobre é bem visto. Não é feio ser nobre na Inglaterra. Não é feio ser rico nos
EUA. E assim, podemos tentar visualizar esta gente antiga que prezava a riqueza,  a
nobreza, o fino trato, o ser respeitado na comunidade.

E desmistificamos também as inverdades e exageros sobre o Homem Bom: Que era
sempre rico e poderoso: Mostramos um pobre sapateiro que desistiu de ser oficial da
Câmara da Vila de São Paulo por ter que trabalhar todo dia não tendo como atuar no
Concelho por este não ser remunerado. Mostramos que na Vila de São José, atual São
José dos Campos-SP, os primeiros oficiais da Câmara eram índios.

E,  corrigimos  a  desinformação  de  que  Homem  Bom  significava  só  ter  posses.
Mostramos  que  Lei  falava  essencialmente  em ser,  em  palavras  de  hoje,  um  Ficha
Limpa.

Lembramos que se o voto não era universal nas vilas e cidades do Reino de Portugal,
não o era também em nenhum outro lugar. A Grande e livre Inglaterra também não o
tinha, nem por isso deixava de ser grande e livre. Isto é ver as coisas em seu contexto. E
a grande e livre América só teve o voto universal na década de 1960 com o Civil Rights.
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O estudo do que era o Homem Bom, quais eram suas qualidades mostra o quanto a sério
era levado o ofício de governar as vilas e cidades; mostra que em nada o cidadão nos
Açores, na Madeira e no Brasil era menos que o cidadão de Portugal, sendo tremenda
mentira o que se conta na História do Brasil atual de que não havia cidadão no Brasil ou
que este não tinha as mesmas prerrogativas dos de Portugal.

Era uma honraria e uma recompensa por se ter uma vida reta e honrada ser considerado
um Homem Bom, e, por outro lado, era um estímulo para que as pessoas  tivessem uma
vida reta e se garantia contra más pessoas na administração local, como se verá com um
ocorrido na Vila de São Paulo em 1623.

Um Homem Bom de qualquer vila ou cidade de Portugal e do Brasil que viesse para os
tempos atuais por uma máquina do tempo acharia sim uma aberração o Estado Laico
que seria por ele visto não como Estado Laico, mas sim como Estado Ateu e Estado
Anti-Bíblia.

O fundamental é termos consciência desta realidade:

Viviam, em grande liberdade e em um perfeito estado de direito, os portugueses do
Brasil.  Isto  é  escondido  dos  alunos  nos  livros  escolares,  e,  os  estudos  acadêmicos,
quando tratam das Câmaras, falam de suas eventuais imperfeições, esquecendo-se de
ressaltar  o  fato  em  si  capital:  NÃO  HAVIA DIFERENÇA ALGUMA ENTRE  O
PORTUGUÊS DO BRASIL, DE PORTUGAL, DA MADEIRA E DOS AÇORES. Não
eram, no Brasil, Açores e na Madeira, cidadãos de segunda classe de forma alguma.

Alexis de Tocqueville faz um esforço tremendo, que não fez escola, para se colocar no
ponto de vista da época em que estuda. Trataremos dele aqui, e, do único escritor no
Brasil que tentou fazer o mesmo, Manuel Rodrigues Ferreira.

Porém, Tocqueville não foi longe o suficiente:

Quando tenta explicar que “os reis antigos, (pré Revolução Francesa), não eram tão
ruins  ASSIM”,  não  deixa  de  considerar  os  revolucionários  como  sendo  donos  da
verdade, e, continua achando que se tem que tomá-los como referência de verdade e
padrão de qualidade, e de dar satisfação a eles.

Alguém do tempo das Ordenações do Reino vindo ao presente por uma máquina do
tempo não aceitaria jamais a conversa de Estado Laico, mostrado nos livros escolares
como  tendo  sido  uma  conquista  da  sociedade.  A mentira  contada  desde  os  livros
escolares  é  que o povo não aceitava seguir  as  leis  de Deus e ficaram morrendo de
contente com o fim do Antigo Regime.
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Colocado devidamente no seu contexto, a afirmação de que as Câmaras no Brasil, entre
1532  e  1828,  derrubavam  autoridades  deve  ser  vista  no  contexto  de  serem  estas
autoridades das capitanias, (capitães-mores, e, loco donatários), frágeis e possuindo uma
burocracia reduzida, e, não contando com uma força armada regular.

Outro  era  o contexto das  províncias  do Brasil  Império,  (a  partir  de 1831 qundo da
criação das polícias provinciais, hoje Polícias Militares, até 1889), que passaram, entre
outros motivos,  por temer as câmaras,  a terem corpos policiais,  (As forças públicas
criadas a partir de 1831, as atuais polícias militares).

Polícias  provinciais  e  agora  ditas  estaduais  são  uma centralização  do  poder  e  uma
considerável  perda de poder  da Câmara  que  tinha seu almotacel  e  seu alcaide,  que
andavam com uma vara na mão. Encostar a vara significava que o cidadão estava preso.
Destas varas, surgiram as atuais varas da Justiça.

Nos EUA existem polícias de muitos municípios e os xerifes dos condados.

Para  piorar,  no  Brasil,  alguns  querem  uma  centralização  total:  O  fim  das  policias
militares estaduais, tornando a Guarda Nacional que não tem existência constitucional
em uma polícia única e todo poderosa.
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5- A IMPORTÂNCIA DAS CÂMARAS E DE SEU ESTUDO

A IMPORTÂNCIA DA CÂMARA,  na  época  das  Ordenações  do  Reino  chamada
Concelho  ou  República,  no  Brasil,  de  1532  a  1828,  é  ENORME  não  só  porque
tinha muito  mais  poder  e  mais  funções  do  que  as  câmaras  municipais  atuais,  mas,
também, porque os GOVERNOS GERAIS, (dos antigos, Estado do Brasil, e, Estado do
Maranhão,  também  chamados  Repartição  do  Norte  e  Repartição  do  Sul),  E  OS
GOVERNOS DAS CAPITANIAS ERAM MINÚSCULOS quando comparados com o
Governo Federal e os Governos Estaduais do Brasil atual, e porque detinham também
aquilo que, hoje, é entendido como os atuais poderes, (ou mais corretamente funções),
executivo e judiciário.

A Câmara geria todos os negócios locais, (das vilas e cidades), em época em que as
administrações regionais (que no Brasil eram as capitânias depois chamadas províncias)
e  o governo central,  (o  Governo Geral  no Brasil),  eram minúsculos  em tamanho e
importância.

Os Concelhos detinham as funções legislativas, executivas e judiciárias, segundo as
"Ordenações do Reino" que regeram as Câmaras, no Brasil, até 1828. 

No Brasil, a partir de 1828, as câmaras só tinham os vereadores e não mais os outros
oficiais da câmara, e, os vereadores continuam governando vilas e cidades até que, na
República, só o intendente municipal passou, aos poucos a governar, e mais tarde, só o

prefeito municipal.

Até hoje, em Portugal, é a Câmara Municipal que administra as vilas e cidades
portuguesas, porem não mais detendo funções judiciárias e só tendo vereadores, não

tendo mais os demais oficiais da câmara.

Este  presente  estudo  só  foi  possível  e  só  é  viável  trabalhos  como este  a  partir  da
CONSULTA  DAS  ACTAS  DAS  CÂMARAS  DAS  VILAS  E  CIDADES  DE
PORTUGAL E DO BRASIL, das poucas actas de Câmara que sobreviram, no Brasil,
das poucas vilas e cidades que existiram, no Brasil, até 1828.

E se não tem documento, não tem História.

NOTA: As  actas  de  câmara  antiga  registram  o  governo  das  vilas  e  cidades  pelas
autarquias, isto é: Legislativo, Executivo e Judiciário indissociáveis. Mas quem herdou
as Actas de Câmara no Brasil e as guardam (as poucas que sobreviveram à ação do
tempo e dos insetos tropicais) é o Poder Legislativo, no Brasil, as Câmaras Municipais.
Em Portugal, quem as guardam, as tem em custódia, são as Câmaras Municipais que em
Portugal são o Poder Executivo.
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E o principal objetivo deste trabalho é mostrar um mundo desaparecido, de antes da
Revolução Francesa e de seus desdobramentos:

 –  A Existência  de  Câmaras  em  si  com  grande  independência  e  liberdade,  hoje,
desconhecido  do  grande  público  do  Brasil,  e,  especialmente,  é  desconhecida,  hoje,
aquela maneira antiga e desaparecida de viver a vida privada e vida pública, mostrada
pelas Actas de Câmara é totalmente desconhecida do público atual, e nela se pode achar
uma maneira de sair da atual decadência política e moral do Brasil atual.

E,  os poucos historiadores modernos,  (e  ditos científicos),  do Brasil  que cuidam do
assunto comentam errado, julgando o passado pelos padrões de hoje, faremos aqui o
oposto, julgaremos o passado pelos padrões do tempo das Ordenações do Reino.

Ficam,  estes  historiadores,  dando  atenção  nos  problemas  das  vilas  antigas  e  não
destacam o valor em si mesmo imenso do funcionamento livre e eficiente das câmaras
nem destacam o patriotismo e do civismo dos habitantes das vilas e cidades do Brasil do
tempo das Ordenações do Reino.

Em Portugal, esta deficiência inexiste. 

Em Portugal, há consciência histórica da importância da milenar Câmara e das cartas de
liberdade dadas pelos reis às vilas, como será visto aqui.

Em  alguns  casos  chegam  a  gritante  desconhecimento  da  realidade,  como  veremos
abaixo.

Um caso notável deste desconhecimento da realidade das Câmaras antigas é o livro
“Câmara de Rio Grande-RS – Berço do Parlamento Gaúcho” – O título do livro indica
que os autores acham que Câmara sempre teve funções legislativas apenas.

Não. Um concelho tinha Justiça eletiva, Administração Pública a qual incluía baixar
normas, decretos, posturas e quartéis para que esta administração pública funcionasse.
Não havendo a ideia nem ninguém percebendo a necessidade de um Legislativo.

 Mostraremos abaixo que quando isto foi inventado na Câmara Municipal de São Paulo,
no  advento  da  República  no  Brasil,  ninguém  entendeu  e  foi  preciso  um  decreto
“explicando” o que era Legislar e o que era Executar.

Câmara Municipal de Rio Grande - Berço do Parlamento Gaúcho Luiz Henrique 
Torres Ano: 2001

O título do livro poderia ser mais corretamente este:

- Câmara da Vila de Rio Grande – Berço das Autarquias Gaúchas - Berço da Justiça e
a Administração Pública Gaúcha.

As explicações dadas acima são totalmente redundantes e desnecessárias para um leitor
em Portugal,  onde  tanto  o  povo  quanto  os  historiadores  sempre  souberam que  um
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concelho, depois dito Câmara Municipal, sempre governou, desde o ano 1100 mais ou
menos, as vilas e cidades portuguesas.
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6- Actas de Câmara – Caderno de Vereações – Ordenações do
Reino – pouco lidas e pouca compreendidas

Mostra de como são pouco lidas as Actas de Câmaras publicadas.  As pouquíssimas
publicadas:

Veremos, neste texto, em detalhes, como são pouco lidas e pouco compreendidas.

Publicadas em 1943, estas Actas da Câmara de Taubaté-SP nunca foram abertas, ainda
estão coladas.

Este é o Brasil: A obra monumental do Dr. Félix Guisard Filho ainda com as folhas
coladas.

Salvaram de  ser  perder  as  Actas  da  Câmara  de  Taubaté-SP de  1760  em diante,  e,
perdidas as mais preciosas, de 1640 até 1760.

Um volume das Actas da Câmara de Taubaté-SP, nunca lida!
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7- Esquema de como funcionou o Poder Local, (os concelhos das 
autarquias locais), no Brasil, e, em Portugal

No Brasil:

De 1532 até 1828: Um Concelho, que se reunia “em Câmara”, composto de diversos
oficiais  da  Câmara,  “para  fazer  câmara”,  cada  um  com  uma  função  específica,
governavam vilas e cidades de forma colegiada, seguindo uma compilação da legislação
do  Reino  de  Portugal  denominada  Ordenações  do  Reino,  e  mais  algumas  leis
extravagantes;  não havendo diferença  alguma entre  a  forma de organização política
local do Brasil, dos Açores, da Ilha da Madeira, e, a de Portugal.

De 1828 a 1889: O Regimento das Câmaras, Lei Imperial de 1 de Outubro de 1828,
mantém o governo colegiado nas vilas e cidades do Brasil, mas com poderes restritos,
mas, agora, composta apenas de vereadores e juiz de paz, sem os demais oficiais das
Câmaras, e sem juízes, sem o que se chama hoje de Poder Judiciário, e, agora não mais
chamadas de  Concelhos,  mas  sim de Câmara  Municipal,  que governavam os  agora
chamados Municípios (com sedes em vilas e cidades).

De 1889  a  1930:  Progressivamente,  através  de  legislação  estadual,  vai  surgindo  a
prefeitura municipal no Brasil, inicialmente, criando o cargo de intendente, de agente
executivo,  para  funções  executivas,  e  finalmente,  generaliza-se  o  cargo  de  prefeito
municipal a partir de 1930 quando são extintas as câmaras no Brasil pela Revolução de
1930.

De 1935 a 1937:  Voltam a existirem, por um breve período, as Câmaras Municipais
com funções apenas legislativas. Eram chamadas de Concelhos em alguns lugares.

1938 – Todas as sedes de municípios passam, no Brasil, a serem cidades.

De 1947 em diante: Voltam a existirem as câmaras municipais com funções apenas
legislativas, contando todos os municípios do Brasil com um prefei to municipal.
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Exemplo: Esta Câmara Municipal no Brasil deixa claro que é apenas um Legislativo:

Em Portugal:  Partindo das  mesmas Ordenações  do Reino,  dos  mesmos Concelhos,
chegou-se ao que é hoje:

A Câmara Municipal é o Poder Executivo dos Concelhos portugueses.

Continua  sendo,  em  Portugal,  um  colegiado  que  administra  as  vilas  e  cidades
portuguesas, porém agora com um Presidente da Câmara na sua chefia.

A Câmara Municipal é tão importante em Portugal em relação à Assembleia Municipal,
que se reúne poucas  vezes ao ano,  que nos site na internet  das câmaras municipais
predominam as informações sobre elas, tendo apenas uma seção sobre as Assembleias
Municipais que não tem site próprio.
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8- O que vem a ser realmente Executar, Legislar e Fazer Justiça

O Concelho, (depois chamadas Câmara, e, depois, Câmara Municipal), no tempo das
Ordenações do Reino administrava as vilas e cidades e faziam Justiça. Para administrar
baixavam  posturas.  Literalmente,  pregoavam num poste,  aquilo  que  foi  posto pelos
oficiais da Câmara, na praça da vila ou cidade, as suas determinações e resoluções. Seus
juízes faziam inventários, julgavam crimes, e, mais atividades da Justiça.

Governar sempre foi isto: Ouvir os clamores do povo, tomar a decisão e baixar uma
norma legal  para regular,  disciplinar  um problema.  Quem faz  isto  é  quem governa.
Nunca se achou absurdo isto.

Um Exemplo: Na vereação de 24/jan/1556, no Concelho da Villa de Santo André da
Borda do Campo, Capitania de São Vicente, Brasil, foi decidido que seria postado, na
praça da vila, a pena, (multa), de dois tostões, posta na vereação de 02/jan/1556, a quem
não vendesse o alqueire de farinha no preço estabelecido pelo Concelho da Vila. Isto é
governar.  Aonde  aparece  ai  a  necessidade  de  um  corpo  legislativo  separado  da
administração? Em lugar algum.

A ideia que um corpo de pessoas separado da administração faça leis, regulamentos,
normas, nunca fez sentido, nunca se imaginou isto. E, não é assim até hoje na Europa,
especialmente no nível das administrações locais. No Brasil, sim, acredita-se piamente,
e, é ensinado nas escolas, que quem faz as leis não governa, e, que quando isto ocorre é
distorção.

No Império do Brasil,  já não mais fazendo justiça, sendo apenas “administrativa”, a
Câmara Municipal baixava posturas sobre todos os assuntos locais como previsto no
Regimento  das  Câmaras  de  1928.  Um colegiado,  composto  de  vereadores,  vereava,
administravam as vilas e cidades do Brasil. Para tal, baixavam normas, posturas.

Quando se quis, na República, criar um corpo de intendentes que administrava separado
de um corpo de vereadores que legislava ninguém entendeu.

Como  ninguém  entendeu,  fizeram  um  decreto  tentando  explicar  a  necessidade  de
separar  Legislar  de  Executar.  As  explicações  tautológicas  deste  antológico  decreto
denotam a irracionalidade desta mudança de rumos, e, a inutilidade deste novo “Poder
Legislativo”.

Esta peça antológica será analizada neste presente estudo. Pode ser o eixo para qualquer
estudo da separação das funções municipais no Brasil.

136



Se fosse fácil distinguir entre norma geral e casos particulares, o problema não existiria.
Não haveria  conflito  de  competência,  nem crise  política  entre  os  poderes  nunca.  A
aberração da Lei n° 7 está também em dizer que a Câmara delibera sobre questões
pontuais por meio de resoluções, não sobrando nada para os intendentes, que seriam
meros autômatos.

O  que  um  historiador  de  Portugal  pensaria  disto?  Estes  que  escreveram  os  textos
antológicos, que comentaremos aqui, sobre os Concelhos e Câmaras de Portugal.
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Não sentido, um Executivo sem política, sem tomada de decisão política, como mero
corpo  técnico  executor  de  normas  baixadas  por  um corpo  legislativo  alienado  das
situações reais e dos problemas e maneiras e métodos de solução de questões urbanas.

E, é, isto, exatamente, o que os teóricos da Separação dos Poderes preconizam por nada
entenderem de administração pública.

Hoje, reclama-se muito, no Brasil, que o Poder Legislativo Local – A hoje chamada
Câmara Municipal – não tem Poder suficiente – Não é bem este o problema.

Só a Prefeitura Municipal tem estrutura para fazer os projetos de leis principais: Leis
orçamentárias, Plano Diretor, estabelecer multas, organizar tributos.

Em Portugal, e na Europa em geral, nunca se chegou a uma separação total dos poderes,
ou melhor, das funções políticas.

Em Portugal,  também, muitos consideram inúteis,  as assembleias municipais e tento
mudar suas competências, usando palavras de Portugal. O colegiado chamado Câmara
Municipal, o Executivo, toca muito bem os concelhos portugueses.

Na França, o grande modelo, são os conselheiros municipais que governam as cidades,
como Maire e os  Adjoint     au     maire, que são membros do Conselho Municipal e que
continuam participando das  votações  do  Conselho  Municipal,  o  legislativo  local  na
França, que é presidido pelo Maire.

Não só o prefeito municipal e seus secretários, no Brasil, nunca aceitaram serem meros
técnicos executores de normas baixadas por um legislativo local, (coisa inviável por
sinal,  como  aqui  mostrado),  como  também,  depois  da  separação  das  funções  e  da
criação das prefeituras municipais no Brasil,  os vereadores jamais aceitaram ficaram
somente no papel de baixarem normas.

 Todos eles, todos os 70.000 vereadores dos 5570 municípios do Brasil são e querem
continuar  sendo intermediários entre  os eleitores e os setores encarregados de obras
públicas  das  prefeituras  municipais,  revindicando  obras,  sugerindo,  atuando
politicamente na prefeitura municipal, em outras palavras: continuar governando como
sempre fora desde a criação da função de vereador, por volta do ano de 1320.

Quando se estuda as Câmaras, portanto, não se fala só de processo legislativo, o que
seria o caso, aqui, se fosse um estudo só das atuais câmaras municipais do Brasil, mas,
ao contrário, devemos analisar, no estudo das câmaras antigas, a Justiça eletiva local, a
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administração pública local como um todo sem separações das funções, a maneira de
como se relacionava com a Câmara com o Rei, os valores da época, e, como se vivia a
vida pública onde e quando a Bíblia é o centro de tudo.

E o ato de praticar a  administração pública local como um todo sem separações das
funções é que é a VEREAÇÃO, Vereança – Verear – o qual trabalho era anotado nos
Cadernos de Vereações, depois ditas Actas de Vereações. Expressões usadas no Brasil
até 1828.

E, em relação à Justiça eletiva local, a Villa de Sam Paulo com seus vinte casebres a
tinha, e, um município pequeno, hoje, no Brasil, não é comarca, não tendo, portanto,
Juiz de Direito, e nem, o Juiz Municipal, que existiu no Império do Brasil e início da
República no Brasil.
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9-Uma forma de governo direto do povo que sobreviveu até os
nossos dias – Um fóssil vivo das antigas organizações

administrativas locais e da vida pública local que remonta aos
tempos das Ordenações do Reino

Este presente estudo mostra e prova que funcionava e bem as repúblicas das vilas e
cidades  do  Reino  de  Portugal  e  que  são  modelos  de  como  deveriam  ser  hoje  as
administrações locais no Brasil.

Mostraremos que, em Portugal, nas autarquias locais - os municípios, (no sentido que a
palavra tem em Portugal), conservou-se muito deste sistema antigo de autogoverno que
funcionava bem.

Mostramos,  entretanto,  logo  no  início  deste  trabalho,  uma  organização  política
administrativa menor e mais direta ainda que as juntas de freguesias de Portugal que são
as menores unidades de governo em Portugal.

Na hierarquia administrativa de Portugal, a menor unidade administrativa é a Freguesia,
correspondente, hoje, ao distrito administrativo no Brasil, (o qual não tem autonomia as
a freguesia a tem), mas aqui, mostramos aldeias, minipovoações que juntas compõe uma
freguesia, tendo autonomia administrativa, com o povo governando diretamente e sem
partidos políticos.

Damos, então, o exemplo, aqui, inicialmente, das  Aldeias Comunitárias que ficam no
termo  das  freguesias,  portanto  minúsculas  e  encantadoras  como  exemplo  de
autogoverno comunitário ainda existente.

Os concelhos de antigamente seguiam as Ordenações do Reino, uma lei comum a todos
os concelhos, com variações em vilas e cidades mais importantes, como veremos, mas
tinham grande autonomia na sua administração e era o povo diretamente que governava
sem intermediários, sem os políticos profissionais e os partidos políticos. Estas aldeias
comunitárias, abaixo descritas, dão uma boa ideia de como eram os concelhos:
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Aldeias Comunitárias - MODELO ainda existente, em 2015, DE
AUTOGOVERNO, sem partido político no comando:

“”As  aldeias  comunitárias,  com  regras  próprias  decretadas  pelos  seus  habitantes  e  com  hábitos  de
partilha de terrenos, gado, fornos e trabalho, sempre existiram em Portugal, fruto das dificuldades e do
isolamento de séculos. A grande maioria delas já desapareceu.

Algumas ainda persistem em Trás-os-Montes. Mas há uma muito especial, no Alentejo, que ainda hoje
mantém a tradição.

 A aldeia de Aivados, com 150 habitantes, situada a 13 quilómetros da sede do concelho, Castro Verde, é
única  no  Baixo  Alentejo:  é  uma aldeia  comunitária,  desde o  século  XVI,  possuindo,  além de um
“governo”, com o seu próprio regulamento interno, 400 hectares, um rebanho comunitário, vários prédios
urbanos e alfaias agrícolas.

Quem é natural ou reside há mais de um ano na pequena comunidade dos Aivados não precisa de se
preocupar  em arranjar  dinheiro  para  comprar  um terreno para  construir  casa  própria:  por  “lei”,  em
efectividade  desde,  pelo  menos  1562,  tem  direito  a  esse  terreno  gratuitamente,  só  o  pagando  à
comunidade se, entretanto, decidir vender a casa.

Mais: como cidadão de pleno direito da comunidade, tem também direito a uma parcela de terreno nos
“ferrageais” junto à aldeia, onde poderá fazer uma horta, criar galinhas ou outros animais, desde que não
criem problemas ambientais aos restantes habitantes.

 Mais ainda: na véspera de Natal, para reforçar a ceia e poder comprar mais uma ou outra peça de roupa
para suportar o Inverno, receberá uma verba em dinheiro,  uma percentagem dos lucros obtidos pela
comunidade na exploração dos terrenos mais desviados da aldeia, a que chamam as “folhas”.

Aivados é uma aldeia única no Baixo Alentejo.

No entanto, a sua história, que remonta ao século XVI, é pouco conhecida, inclusive a nível regional,
talvez por só existirem publicados e pouco divulgados dois trabalhos com profundidade sobre a aldeia: um
jornalístico, publicado no “Diário doAlentejo”, em Setembro de 1982; outro na área da antropologia, um
trabalho de mestrado, realizado em 1997. Não se sabe ao certo em que ano e quem doou aos moradores
os 400 hectares que cercam a aldeia de Aivados.

Terrenos que, ao longo da história, têm sido cobiçados por muitas entidades públicas e privadas e sido
alvo de várias tentativas de usurpação. No entanto, através de processos judiciais, um dos quais demorou
93 anos a ser resolvido, os moradores sempre conseguiram preservar o seu património.

 Diz a tradição oral que os Aivados sempre foram “governados” por uma comissão, eleita por todo o povo,
composta por vários cidadãos.

 É de 31 de Janeiro de 1934  a acta escrita mais antiga que fala no assunto,  referindo que essa
comissão era constituída por um presidente, um secretário, um tesoureiro e três vogais.

Essa comissão – que, refira-se, sempre funcionou, mesmo no tempo do fascismo – tinha plenos poderes
para  resolver  todos  os  problemas  da  comunidade.  Sem  capacidade  jurídica  que  transcendesse  as
“fronteiras”  do  território,  a  comissão  foi,  em  termos  práticos,  o  executivo  que  levava  à  prática  as
deliberações tomadas em assembleia geral pelo povo da aldeia.

Entre essas deliberações contaram-se, por exemplo, a dado momento da história, “atribuir ao forasteiro o
estatuto de cidadão, ao serem-lhe concedidos todos os direitos e deveres que usufruiam os naturais”.”

Leia em:

http://ruralea.com/tematico.php?ativ=7&local=583
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10- UMA LEI UNIFORME para TODO O REINO de Portugal
que abrangia Portugal, Algarves, Brasil, Ilha da Madeira, e, o

Arquipélago dos Açores

Fato óbvio, fundamental, mas, ignorado pela maioria dos “historiadores” do Brasil:

O padrão é o “historiador” que jamais leu uma acta de câmara é dizer que no Brasil
não havia consciência cívica alguma e os cidadãos eram portugueses de segunda

categoria.

Costuma dizer os historiadores que o Regimento de Tomé de Souza seria a primeira
constituição do Brasil.

Este,  porém,  não  dá uma vírgula como funcionaria  as  Câmaras  no  Brasil.  Sempre
subordinadas às Ordenações do Reino, igual para todo o Reino.

Os governos locais no Brasil, nos Açores, na Ilha da Madeira, e, em Portugal, eram
organizados da mesma maneira e seguiam as mesmas leis.

Toda a Organização das Autarquias Locais de Portugal foi transplantada para os Açores,
para a Ilha da Madeira e para o Brasil.

A Organização Política Administrativa, Legislativa e Judiciária do Brasil seguia as
Leis Portuguesas

Os rumos diferentes seguidos por Portugal e pelo Brasil depois da revogação das
Ordenações do Reino

O Poder Local, no Brasil, era exercido pelas Companhias de Ordenanças, e, pelos
Concelhos, reunidos em Câmara

As Câmaras eram  regidas pelas "Ordenações do Reino" e por mais algumas leis
extravagantes até a promulgação, em 1 de Outubro de 1828, da Lei sobre Câmaras – o

Regimento das Câmaras
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Lembrando o que foi dito acima, na abertura deste estudo:

O cidadão português no Brasil tinha os mesmos direitos que quando estava em
Portugal.

As câmaras no Brasil tinham o mesmo poder que as Câmaras de Portugal.

Isto quer dizer:

Um cidadão português que fosse oficial da Câmara de Viana do Castelo ou da de Vila
Real, e, que migrasse para a Vila de São Paulo, e, ali fosse eleito oficial da Câmara, não
teria mais nem menos poder do que quando era oficial da câmara em sua vila de origem.

146



11- Um Exemplo no Brasil onde a Lei era a mesma de Portugal

Neste Alvará do Príncipe Regente D. João, pode-se ver que as leis sobre Câmaras, em
1815, continuavam as mesmas sem mudarem em séculos (ver abaixo links para estas
leis).

Pode-se ver também o extremo zelo em só se admitir homens bons nas Câmaras. Pode-
se ver também que tanto em Portugal como no Brasil a organização da administração
local  era  a  mesmíssima,  não  sendo,  de  maneira  alguma,  os  portugueses  do  Brasil
tratados de maneira inferior aos portugueses de Portugal.

Todos tinham os mesmos privilégios, direitos e dignidades, sendo uma honraria ser um
oficial da Câmara, e, sendo, as vilas e cidades do Brasil igualmente livres, não sendo
menos livres que as vilas e cidades portuguesas. “E gozará de todas as prerrogativas e
privilégios que gozam as mais vilas do meu reino.”
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Neste  texto  antológico,  o  Príncipe  Regente  D.  João,  futuro  D.  João  VI,  mostra  a
preocupação com a qualidade dos governantes das vilas e cidades do Brasil, Homens
Bons tinham que ser, mostra também a sobrevivência por séculos de leis, o que é bom
permanece,  e,  mostra  igualmente,  que  não  havia  diferença  alguma  entre  Brasil  e
Portugal, todos submetidos a mesma lei – Eram um só país, sem distinção, sem menos
ou mais direitos do cidadão neste ou naquele.

Se  tal  lei  continuasse  até  hoje,  não  teríamos  1%,  um por  cento,  dos  problemas  de
incompetência, corrupção e degradação moral que temos hoje. Se continuássemos, até
hoje,  a  sermos  governados  por  homens  bons,  “pelos  seus  bens,  consideração  e
qualidades pessoais”, nada disto teria acontecido.

Não é usado mais a palavra Concelho, para se referir à instituição que administrava as
vilas e cidades; já é usada a expressão “Casa de Câmara e Cadeia”; e, já se fala em
“CAMARA DA VILA”, não ainda no sentido de instituição, antes de 1828, significando
os oficiais que se reuniam para verear, para “fazer câmara”.

Ver na página abaixo em formato grande:
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12-Estudos online sobre Câmaras antigas

Estes trabalhos, abaixo, mostram, com riqueza de detalhes, como era e o que fazia uma
Câmara, no tempo das Ordenações do Reino:

Os dois primeiros são textos detalhados que dão a ideia exata de como era uma câmara,
e, sendo textos de autores portugueses, não cometem o erro que todos os estudiosos
brasileiros cometem de verem toda câmara como detentora somente do poder legislativo
local.

Estes  são  estudos  recomendados.  Dois  estudos  citados  neste  texto  sobre  o  Brasil,
fazemos críticas a eles, como será visto abaixo.

Vereações da Cidade do Porto 1645 - Abra o Ficheiro pdf

Vereações da Cidade do Porto 1512-1514 - Abra o Ficheiro pdf

O Livro “História da Cidade de São Paulo”, do historiador Dr. Affonso de Escragnolle
Taunay dá, de forma resumida, 300 anos da atuação da Câmara de São Paulo.

Leia-o, neste PDF: https://skydrive.live.com/view.aspx?resid=47615A04DC55CE8A
%21154&cid=47615a04dc55ce8a&app=WordPdf
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13- ATAS DE CÂMARA ONLINE: Fonte Primária para Estudos

Só é possível  reconstituir  o  passado,  o  tempo das  Câmaras  por  causa da  existência
destas fontes primárias – Actas de Câmara -  Lendo-as tem-se o passado vivo e não
filtrado pelo pensamento atual.

Aqui as mais antigas Actas de Câmara que estão online:

Transcrição dos Cadernos de Vereações da Cidade do Funchal, Ilha da Madeira (1481-
1497): onde foi vereador um antepassado dos Leme de São Paulo: António Leme, em

1486.

Funchal é a mais antiga cidade portuguesa de Além-Mar.

Vereações da Câmara da Cidade do Funchal entre 1481 e 1497

Actas da Câmara da milenar Vila de Ponte de Lima:

As vereações do Concelho da Vila de Ponte de Lima, a mais antiga vila de Portugal,
portanto, equivale à Vila de São Vicente no Brasil.

Quando se criou a Vila de São Vicente no Brasil, estava sendo transplantado para os
trópicos uma tradição cívica milenar.

http://pesquisa.arquivo.cm-pontedelima.pt/results?t=verea%u00e7%u00f5es

Portal na internet da Câmara Municipal da Vila de Ponte de Lima:

http://www.cm-pontedelima.pt/
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14- Textos notáveis e documentos originais sobre Concelhos, vereações,
e, reuniões dos oficiais da câmara – Não se usava a palavra Sessão de

Câmara, isto só ocorreu no Século XIX

Sobre as Leis Antigas Portuguesas e suas origens medievais, sobre Concelhos, reuniões
em câmaras e outros temas, leia este texto que é bem completo: 

http://www.academia.edu/3123263/As_Ordenacoes_Afonsinas_-
_Tres_Seculos_de_Direito_Medieval_1211-1512_

Leia também estas antológicas e monumentais publicações da Câmara da Cidade de
Lisboa, da Câmara da Cidade de Guimarães, e, sobre a Vila de Velas, na Ilha de São
Jorge, Açores.

Como os autores são portugueses, não veem a Câmara como “Poder Legislativo”, só e
tão  somente  só  Poder  Legislativo,  como  ocorre  no  Brasil.  Não  estranham  não  ter
prefeito  municipal.  Não  desconhecem  as  Ordenações  do  Reino.  Quando  falam  de
Câmara veem a continuidade secular de uma tradição. São conscientes do civismo do
povo do Reino de Portugal. Conhecem profundamente Actas de Câmara.

São  obras  monumentais,  antológicas  –  Inexistem trabalhos  equivalentes  a  estes  no
Brasil sobre as Câmaras do Brasil.

- “A EVOLUÇÃO MUNICIPAL DE LISBOA – PELOUROS E VEREAÇÕES”, Câmara 
Municipal de Lisboa, Pelouro da Cultura, Divisão de Arquivos, 1996. (Aqui, municipal, 
no sentido de administração pública local. Pelouro é cada um dos tipos de atividade 
administrativas do Concelho, corresponde à secretaria municipal das prefeituras 
municipais no Brasil – Esta obra antológica abrange 800 anos de vereações em Lisboa).

-  “ADMINISTRAÇÃO  SEISCENTISTA  DO  MUNICÍPIO  VIMARANENSE”,  Edição
Comemorativa do Centenário da Cidade de Guimarães, (1853-1953), Publicada sob os
auspícios  da  Sociedade  Martins  Sarmento,  Alberto  Vieira  Braga,  1953.  (A primeira
capital portuguesa só se tornou cidade em 1853, e, Salvador-BA foi fundada e elevada à
categoria de cidade no mesmo dia, segundo consta e nós duvidamos).

- “VEREAÇÕES DE VELAS, ILHA DE SÃO JORGE - 1559-1570-1571”, Universidade
dos Açores/Departamento de História,  1984. (Mostra os Açores como território com
igual direito a Portugal, o que acontece até hoje).
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A primeira obra (sobre a Câmara de Lisboa) dá toda a evolução da Câmara da Cidade de
Lisboa,  criação  e  supressão  de  cargos,  organização  da  administração  em um  texto
enxuto  e  completo,  contendo  anexos  medievais  esclarecedores,  para  os  quais,  foi
mantida a ortografia original do português arcaico.

A segunda obra dá,  em detalhes,  um século inteiro de vereações  da então “Vila  de
Guimarães”. Esta só se tornaria cidade em 1853.

Mesmo tendo sido a primeira capital do Reino de Portugal,  Guimarães só tornou-se
cidade 300 anos depois de Salvador-BA, e, 140 anos depois da Vila de São Paulo, pobre
e no meio de uma floresta, tornar-se cidade.

Só este fato já mostra o quanto o Brasil era prestigiado, e, mostra o quanto estão errados
quem não entende esta realidade.

A Terceira obra, (sobre a Câmara da Vila de Velas), tem estudo minucioso do contexto
da época,  da vida  dos  oficiais  da  câmara,  transcreve atas  encontradas  em excelente
estado e na íntegra, e, analisa com precisão os regimentos e as Ordenações do Reino,
alertando sobre a interferência dos governos das capitanias no Concelho de Velas.

São textos detalhados que dão a ideia exata de como funcionava uma câmara, e, sendo
textos de autores de Portugal, não cometem o erro que todos os estudiosos do Brasil
cometem de ver toda câmara como detentora somente do poder legislativo local.

Lamenta-se, também, a completa ausência de obras de tal envergadura na historiografia
do Brasil.

Apesar destes trabalhos de historiadores portugueses tratarem das mesmas Ordenações
do Reino, e, de Câmaras que funcionavam da mesma maneira que as câmaras do Brasil,
lendo-os,  parecem de outro Planeta,  tal  a diferença de compreensão que se tem em
Portugal das Câmaras em relação ao pensamento dos estudiosos do Brasil têm sobre
elas.

Há  uma  diferença  enorme  entre  a  maneira,  (melhor,  e,  mais  desenvolvida),  dos
pesquisadores portugueses e dos pesquisadores do Brasil verem a mesmíssima câmara e
o mesmíssimo concelho das vilas e cidades organizados da mesmíssima maneira em
todo o Reino de Portugal.

O mesmo acontece em relação ao povo de cada um destes dois países verem o poder 
local.
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15- Leia as Ordenações do Reino na parte em que se referem aos
Concelhos, e, aos Oficiais das Câmaras

No Brasil, quando foi criada a primeira vila, em 1532, a Vila de São Vicente, vigorava
as Ordenações Manuelinas de 1513.

Esta este em vigência até 1603, portanto foi ela que regeu as primeiras câmaras do
Brasil, (na época, chamadas de Concelhos), das primeiras vilas e cidades quinhentistas,
que foram no máximo 15 vilas e três ou quatro cidades.

As  Ordenações  Filipinas  de  1603  estiveram  em  vigência  nos  seus  capítulos  sobre
Câmara até 1828, e, na parte civil, até a promulgação do Código Civil Brasileiro em
1916.

Nota: Ver acima, neste texto, o conceito exato de vila e cidade.

Ordenações de D. Duarte de +- 1460 – NUNCA PUBLICADA – Só se tornou possível
lê-la agora que está online. Um dos motivos das Ordenações do Reino serem muito
pouco lidas e pouco estudadas. É uma compilação do Direito Medieval de Portugal dos
séculos XII a XV, nunca publicada, não havia imprensa na época, serviu de base para as
Ordenações Afonsinas de poucos anos depois.

O original está no Arquivo Nacional da Torre do Tombo em Lisboa- Portugal.

É de 1460, mas compila normas legais de desde o tempo da primeira vila de Portugal –
o  Lugar  da  Ponte,  atual  Vila  de  Ponte  de  Lima,  portanto,  podemos  dizer  que  as
Ordenações do Reino são do ano de 1100 em diante.

Link para a íntegra das Ordenações de Dom Duarte. Nunca publicada em livro:

http://www.iuslusitaniae.fcsh.unl.pt/verlivro.php?
id_parte=83&id_obra=71&pagina=829
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Ordenações Afonsinas de +- 1470 – Não publicadas em sua época, por não haver ainda
imprensa em Portugal.

Link para a íntegra das Ordenações Afonsinas. Publicadas em livro em 1793:

http://www.ci.uc.pt/ihti/proj/afonsinas/l1p173.htm

Ordenações Manuelinas de 1513 – Vigente no Brasil para poucas vilas que existiram no
primeiro século – menos de 20 vilas.

Link para a íntegra das Ordenações Manuelinas:

http://www.ci.uc.pt/ihti/proj/manuelinas/l1p322.htm

Ordenações  Filipinas de  1603  –  Esta  esteve  em vigência  na  sua  parte  que  fala  de
Câmara até  1828. Feitas por um rei espanhol,  mas mantidas em vigência depois da
Restauração de 1640.

Link para a íntegra das Ordenações Filipinas em edição anotada por Cândido Mendes de
Almeida. A visão que ele tinha das Câmaras influenciou muito o pensamento de sua
época em diante sobre elas.

http://www1.ci.uc.pt/ihti/proj/filipinas/l1p144.htm

Nota: As Ordenações de D. Duarte e as Ordenações Afonsinas não foram publicas na
sua época, por não existir imprensa, em Portugal, naquele tempo.

As Leis Extravagantes que regeram as Câmaras após as Ordenações Filipinas de 1603
foram:

- Alvará de 12/Nov/1611 – sobre Juízes e Procuradores, e, o - Alvará de 5/abri/1618
sobre  Almotacés.  Este,  como  veremos,  causou  tropeço  aos  conscientes  e  cívicos
moradores da Vila de São Paulo, na Capitania de São Vicente.

Nota: Como vimos acima, no Alvará do Príncipe D. João que criava vilas no Brasil,
estes alvarás ainda estavam vigentes em 1820, bem diferente do Século XX quando as

155

http://www1.ci.uc.pt/ihti/proj/filipinas/l1p144.htm
http://www.ci.uc.pt/ihti/proj/manuelinas/l1p322.htm
http://www.ci.uc.pt/ihti/proj/afonsinas/l1p173.htm


leis eleitorais, no Brasil, mudavam todo ano. Este Alvará de 1618 será, como veremos
abaixo, o pomo da discórdia, na Câmara da Villa de São Paulo.
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16-A LEX JULIA MUNICIPALIS

A Tradição de uma comunidade local livre vem dos Romanos. Este texto descoberto há
pouco tempo, supostamente de autoria do Grande Júlio César lançou um luz sobre a
remota  origem  desta  instituição  milenar  –  A Câmara  e  sobre  a  liberdade  da  Vila
medieval.

LEX IULIA MUNICIPALIS - O “Regimento das Câmaras” do tempo dos romanos.

TABULA HERACLEENSIS ou LEX IULIA MUNICIPALIS
   

Law ( of Caesar ? ) on municipalities -   ( 80-43 BC )

Link para a Lei IULIA MUNICIPALIS:

http://droitromain.upmf-grenoble.fr/Leges/heracleensis_crawford.html

Comentários sobre o “Regimento das Câmaras” dos romanos:

http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/secondary/SMIGRA*/Lex_Julia_
Municipalis.html
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17-ANTES DE COMEÇAR A ANÁLISE DAS CÂMARAS, COLOCAMOS
a SITUAÇÃO ATUAL DO PODER LOCAL NO BRASIL e em Portugal de

2015

DESCRENÇA E REVOLTA DO POVO DO BRASIL de 2015 COM AS AUTORIDADES:

Atualmente  a  credibilidade,  junto  à  população,  do  Poder  Legislativo,  do  Poder
Executivo, e, atingindo até o Poder Judiciário, no Brasil, é rigorosamente zero. É difícil
acreditar, em 2015, que isto tudo não existia no tempo das Ordenações do Reino.

Para facilitar a impunidade de seus crimes, convenientemente, os chefes de quadrilhas
políticas no Brasil conseguiram passar leis proibindo que a população se defenda deles
portando armas, o que facilitaria em muito o advento de uma nova Revolução de 1930.

Primeiro Exemplo:

A destruição, pelo povo, de uma Câmara Municipal no Brasil, e, a destruição de casas
de um prefeito municipal, em 14 de janeiro de 2015:

http://noticias.terra.com.br/brasil/policia/am-revoltados-moradores-incendeiam-casas-
de-prefeito,fef7642f0aaea410VgnVCM4000009bcceb0aRCRD.html  Do Site Terra:

“As duas casas do prefeito municipal de Coari-AM, Igsson Monteiro (PMDB), foram
invadidas e incendiadas, na manhã desta quarta-feira (14), durante protesto de

funcionários públicos que estão com salários atrasados, e também, de mototaxistas que
estariam revoltados com as taxas impostas pelo executivo municipal. Além da casa do
prefeito, os manifestantes incendiaram a Câmara Municipal da cidade, depredaram e

saquearam a casa de três vereadores e jogaram o carro de Igsson Monteiro no rio
Solimões.”

Já era de se esperar que mais cedo ou mais tarde o povo do Brasil perderia a paciência
com a falta de Homens Bons na política e com a tributação cada vez mais elevada.
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Segundo Exemplo:

Alguns dias  depois,  um Fórum, (sede do Poder  Judiciário),  é  incendiado no Estado
Maranhão pelo povo revoltado contra a não cassação de um prefeito municipal:

“Fórum é incendiado após pedido de cassação de
prefeito ser indeferido”

“Caso ocorreu na cidade de Buriti, a 332 km de São Luís, nesta terça (20).
Polícia diz que moradores atearam fogo ao prédio após decisão do juiz.”

“O processo de cassação do prefeito da cidade de Buriti-MA, a 332 quilômetros de
São Luís-MA, terminou com o Fórum ‘Desembargadora Maria Madalena Alves
Serejo’ sendo incendiado por moradores revoltados com a decisão do juiz,
Jorge Antônio Sales Leite, que indeferiu o pedido de afastamento de Rafael

Mesquita, na tarde desta terça-feira (dia 20/jan/2015).”

Do  Site  G1:  http://g1.globo.com/ma/maranhao/noticia/2015/01/forum-e-incendiado-
apos-pedido-de-cassacao-de-prefeito-ser-indeferido.html

A mesma notícia,  no site Jornal Pequeno, foi relatada assim, ressaltando a perda de
paciência também da população do Brasil com o Poder Judiciário:

O processo de cassação do prefeito de Buriti causou tumulto na cidade. O magistrado
Jorge Antônio Sales Leite desatendeu o pedido de afastamento de Rafael Mesquita, na
tarde de ontem (20), o que causou revolta popular, levando os moradores a incendiar o
Fórum ‘Desembargadora Maria Madalena Serejo’. No fim da tarde, populares estavam

na frente do prédio do fórum munidos com paus, pedras e material inflamável e
queriam atentar contra o juiz. Depois de invadir o fórum, os revoltosos atearam fogo

nos móveis de vários cômodos o prédio. O juiz conseguiu fugir da população, que
queria amarrá-lo e expulsá-lo do prédio. Os populares só se acalmaram com a

chegada da polícia. Será muito improvável, segundo a PM, encontrar os responsáveis
por depredar o patrimônio público.
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Que o povo do Brasil iria finalmente perder a paciência com o descalabro das atuais
administrações locais e com a ausência quase total, em 2015, de Homens Bons, já era
esperado.

Não apareceu, porém, ainda, um estadista para pronunciar a célebre frase do Presidente
do Estado de Minas Gerais, Dr. Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, que levou à criação
da Aliança Liberal em 1929, a qual pretendia fazer um revolução pelo voto nas eleições
marcadas para 1 de março de 1930:

“Façamos serenamente a Revolução antes que o povo a faça pela violência”.
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Em Portugal, a situação é a mesma – Corrupção Generalizada e Descrença
total do povo em relação aos governantes:

Há muito que Portugal não é mais governado por homens bons.  

Órfãos da mesma ordem jurídica, as Ordenações do Reino que funcionavam muitíssimo
bem, Brasil e Portugal estão no fundo poço político.

Porque chegaram a um ponto deste? A decadência moral é um mistério. Abandono de
Deus seria uma das causas. Não exigir mais que os líderes sejam homens bons seria
outra causa.

O texto abaixo, um desabafo desesperado, é mais contra o poder central; tudo indica que
onde  o  poder  é  compartilhado,  onde  há  governo  colegiado  como  nos  concelhos  e
freguesias de Portugal, o descalabro é menor.

Esta reclamação desse grupo de portugueses de Portugal patriotas não se refere tanto às
administrações locais, e mais, ao governo central.

Tendo governo colegiado ainda nas  vilas,  cidades e  nas freguesias,  o  caos é  menor
nelas,  porisso,  preconisamos  para  o  Brasil,  governos  colegiados  a  nível  local  de
governo.

https://fdpv.wordpress.com/2015/03/21/porque-nao-se-deve-votar-em-portugal/
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“PORQUE NÃO SE DEVE 
VOTAR EM PORTUGAL?
Posted on 21 de Março de 2015 by fdpv

Para responder a esta pergunta, precisamos analisar os seguintes pontos:

– O que significa votar?

– O que é a democracia?

– O que é a cleptocracia?

– O que é a democracia representativa e participativa?

O que significa votar?

Votar significa manifestar uma preferência partidária e delegar poder a pessoas ou 

partidos políticos para nos representarem. Delegamos a responsabilidade a outros e 

responsabilizamo-nos a aceitar que tudo aquilo que a pessoa ou partido faz, 

independentemente se o faz bem ou mal, tenha o nosso acordo. Também significa 

aceitar e estar de acordo com o sistema político do país, e no caso português é 

a democracia representativa. Existem países que praticam outro tipo de democracia, ou 

seja, a democracia participativa.

O que é a democracia?

O termo origina-se das palavras gregas δῆμος (demos ou “povo“) e κράτος (kratos ou 

“poder“). Portanto, democracia é a forma de governo em que asoberania é 

exercida pelo povo.
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O que é a cleptocracia?

Cleptocracia, é um termo de origem grega, que significa literalmente, “Estado 

governado por ladrões”, cujo objectivo é o roubo de capital financeiro dum país e 

do seu bem-comum. A cleptocracia, ocorre quando uma nação deixa de ser governada 

por um Estado de Direito imparcial, e passa a ser governada pelo poder discricionário 

de pessoas, que tomaram o poder político nos diversos níveis e que conseguem 

transformar esse poder político, em valor económico, por diversos modos.

A fase “cleptocrática” do Estado ocorre, quando a maior parte do sistema público 

governamental é capturada por pessoas que praticam corrupção política, 

institucionalizando a corrupção e os seus derivados, como o nepotismo e o peculato, de 

forma que estes delitos ficam impunes, devido ao facto que todos os sectores do poder 

são corruptos, desde a Justiça, aos funcionários da lei e todo o sistema político e 

económico.

O que é a democracia representativa e participativa?

A democracia é directa ou participativa, quando o povo expressa sua vontade por meio 

do voto directo. Usa referendos regularmente e participa activamente nas políticas do 

país.

Na democracia representativa o povo exprime a sua vontade elegendo representantes 

que tomam as decisões políticas em seu nome. É o que se pratica em Portugal.

Porque não votar em Portugal?

Geralmente falando, Portugal pratica cleptocracia. Não é cívico eleger 

corruptos, ladrões, gatunos, parasitas, nem ser cúmplice de animais irracionais e que 

deixaram Portugal num estado catastrófico. Conscientemente, não devemos ser 

cúmplices de pessoas ou de sistemas políticos, que esmagam o nosso povo, vulgo 

corruptos. Esses não têm escrúpulos. Nós, devemos ter o civismo necessário e as 

faculdades mentais para pensar e agir em conformidade. Portanto, votar em Portugal 

neste momento, é assumir a responsabilidade de ser tratado como 

corrupto.

Além disso, o sistema utilizado em Portugal, é um sistema disfuncional e inútil para o 

povo português. Os 40 anos passados com péssimos exemplos nos vários pilares da 

nossa sociedade, como Justiça, Saúde, Educação e  Economia, são mais que suficientes 

para não continuar a eleger corruptos, nesta cleptocracia fundamentada pela ganância do

poder político e empresarial.

Não queremos ser tratados como simples animais. Somos pessoas de carne e osso.
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Portugal precisa de leis justas. Um país sem leis iguais para todos, não pode ser 

considerado um país digno. Neste momento, os 230 políticos que representam Portugal, 

fazem leis em prol do próprio porta-moedas e sem viabilidade geral para o nosso povo. 

A corrupção é patente em qualquer parte da nossa sociedade e somos o 3° país mais 

corrupto da Europa. Existem razões exemplares e positivas em sistemas de democracia 

participativa, como é o caso da Suíça ou da Islândia, onde o povo tem voz e que urge 

aplicar em Portugal.

Por tudo isto, nas próximas eleições NÃO VOTE NESTA CLEPTOCRACIA.

Neste vídeo, obtém mais informações e razões para não votar em Portugal.
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18- AS COMPANHIAS DE ORDENANÇAS
Antes de estudar os Concelhos, (Câmaras Municipais, após o Império do Brasil), vamos ver as

Companhias de Ordenanças.

Como foi visto no início deste estudo, as Companhias de Ordenanças, criadas em 1570,
existiram tanto no Brasil quanto em Portugal.
As companhias de ordenanças tiveram uma importância tamanha na administração e na
manutenção da ordem pública nos arraiais distantes das vilas.
As  vilas  e  cidades  eram em número  mínimo  no  Brasil,  e,  as  freguesias  e  arraiais
numerosos, especialmente em Minas Gerais, que, em 1790, tinha apenas 10 vilas.
Ali nas freguesias, a ordem e a administração eram mantidas pelo juiz de vintena, pelo
juiz de órfãos e especialmente pelo comandante de Ordenanças do lugar, o qual, hoje
caiu no esquecimento, junto com os oficiais das câmaras, mas é mais uma amostra da
liberdade, independência e igualdade que gozavam os portugueses do Brasil vis a vis os
de Portugal.

Um exemplo de Comandante de Ordenanças:

O Sargento mor Tomé Rodrigues Nogueira do Ó, (tronco dos Nogueira de Baependi-MG,
de  extensa  e  importante  descendência,  avô  do  Marquês  de  Baependi),  comandante  de
ordenanças do Caminho Novo, região de Baependi-MG.
Em  1736,  invadiu  corajosamente  um  quilombo  resgatando  uma  moça  e  um  menino
sequestrado por quilombolas, os quais assassinaram barbaramente seu pai.
Conta o Tomé Rodrigues Nogueira do Ò, na época, já sargento mor, que a moça “chorava
num misto de alegria e dor”, quando resgatada e libertada por ele.
Em 1711, havia o então Capitão Tomé Nogueira do Ó descido da atual Lorena-SP com uma
tropa que montou às suas custas para expulsar os franceses de Parati-MG, surpreendendo-
os, pois esperavam ataque por mar.
As Companhias de Ordenanças foram substituídas, em 1831, pela inócua Guarda Nacional,
extinta em 1918.
A única utilidade da Guarda Nacional era de identificar quem eram os Homens Bons do
lugar.
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QUARTA PARTE Concelhos e Câmaras Municipais no Tempo
das Ordenações do Reino   Visão Global das Administrações Locais de

antigamente

Os Concelhos, hoje chamados Câmaras, sob as Ordenações do Reino,
1100 a 1820 em Portugal, e, de 1532 até 1828 no Brasil:

Este estudo também compara a atual forma de administração do Brasil com a atual de
Portugal, e, de outros países, para termos uma visão mais ampla do tema, destacando
especialmente  que,  na  Europa,  nunca  houve uma separação  radical  do  Poder  Local
como aconteceu no Brasil, e, que ainda existe, no mundo, Governos Colegiados, tanto
na Europa como nos Estados Unidos,  nas administrações locais,  (autarquias locais),
funcionando perfeitamente bem, e, possuindo uma administração pública extremamente
descentralizada, raiz do sucesso da Democracia na América, fato percebido e divulgado
por Alexix de Tocqueville.

A Administração Pública Local tem que ser entendida como “Município”, no sentido
antigo da palavra; sentido este ainda vigente em Portugal, o qual será visto mais abaixo:

Um conjunto de cidadãos que em diversas funções exerciam a administração de vilas e
cidades que era quase tudo que existia em administração pública por ser a máquina

administrativa do governo central diminuta e que englobava, desde a Bíblia, a
“administração da justiça”, expressão recorrente na Bíblia.

Quando  comparado  com  os  governos  colegiados  locais  da  Europa,  de  algumas
comunidades  (cities),  dos  Estados  Unidos,  e,  com  seus  governos  sub-regionais
colegiados (os condados), vê-se o quanto é concentrado o poder no Brasil, não só nas
mãos  do  prefeito  municipal,  mas  também nas  esferas  de  poder  estadual  e  federal,
deixando esvaziados os poderes locais, especialmente o legislativo municipal que no
Brasil é, hoje, a Câmara Municipal.

Este fato fundamental que Portugal continua tendo na Administração Local um governo
colegiado  formado  por  vereadores,  sem,  portanto,  personalismo,  mandonismo,
coronelismo, é de total desconhecimento no Brasil.

E jamais dito ou ensinado nas escolas, pois não interessa aos que destruíram a Câmara a
partir da Lei das Câmaras de 1828 que o povo do Brasil conheça como funcionava a
Câmara antes deles.
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A Visão errada que se tinha, e, que ainda muitos têm as Câmaras no
Brasil - O que sobreviveu de Actas de Câmara do Brasil como o único
recurso para desmentir estas visões erradas sobre a Câmara no Brasil

Lembrando  que  as  Actas  das  Câmaras  não  são,  como  hoje,  no  Brasil,  relatos  dos
discursos de vereadores, formalidades, mas sim relatos de Governo, curtos, sucintos dos
reclamos  do  povo  que  compareceu  à  Vereança,  e  ordenando  providências  a  serem
tomadas para sanar os problemas, começando assim:

“Na Casa de Câmara e Paço do Concelho desta Vila, perguntado ao Procurador se
tinha algo a procurar.”

Ou

“fazer vereança”

“Os oficiais reunidos para fazer Câmara.”

Grande parte dos erros e ignorância sobre as Câmaras se deve a terem sobrevividas
poucas “Actas de Câmara” e serem pouco estudadas.

Os documentos mais importantes e valiosos para estudo das Câmaras são os “Termos de
Vereações” ou “Termo de Vereança”, atualmente chamados de “Actas da Câmara”.

Como existiram poucas Câmaras entre 1532 e 1828, (menos de 60), são poucos estes
documentos no Brasil, especialmente porque quase todas foram perdidas, especialmente
nas  vilas  de  marinha  pelos  muitos  ataques  de  estrangeiros,  e,  pela  dificuldade  de
conservação de documentos em países tropicais.

A IMPORTÂNCIA DA CÂMARA, no Brasil,  de 1532 a 1828, é ENORME não só
porque  tinha  muito  mais  poder  do  que  as  câmaras  municipais  atuais,  mas  também
porque  os  GOVERNOS  GERAIS  E  OS  GOVERNOS  DAS  CAPITANIAS  ERAM
MINÚSCULOS quando comparados com o Governo Federal e os Governos Estaduais
do Brasil atual.

O Brasil terminou o Século XVI, em 1600, com menos de 20 vilas. Isto é:
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Há menos de  20  actas  de  câmara  quinhentista  para  serem pesquisadas,  das  quais  é
provável que tenha sobrevivido só as da Vila de São Paulo (de 1553 a 1560, dita Vila de
Santo André da Borda do Campo de cujo concelho sobreviveram as Actas de vereações
de 1556, 1557 e 1558, com João Ramalho Vereador).

Em  1585,  havia  na  Capitania  de  São  Vicente  somente  4  vilas: Conceição  de
Itanhaém, São Vicente, Santos e São Paulo.

As Actas das Câmaras de Vilas e Cidades brasileiras, ou porque se perderam, ou porque
ninguém se interessava e/ou não entendia a caligrafia quinhentista e seiscentista das
poucas câmaras que existiam no Brasil, foram pouco estudadas.

Ficou estabelecido que as vilas da Capitania de São Vicente deveriam ficar próximas
umas  das  outras  por  motivo  de  segurança,  daí  surgiu  o  mal  entendido  por  muitos
historiadores que todas as vilas têm um termo de 3 léguas em quadra.

Isto garantia que todo cidadão português na Capitania de São Vicente estaria sempre
próximo da Justiça, da proteção policial, e, das Leis.

168



Ignorância ao Cubo, no Brasil atual, sobre o poder das câmaras
antigas e sobre sua organização:

O caso mais escabroso é o site da Câmara Municipal de São José dos Campos-SP, um
site oficial, que afirma, categoricamente, que, antes do advento da República no Brasil,
as  Câmaras  não  legislavam,  e,  somente  transcreviam leis  imperiais,  e,  antes  disso,
transcreviam os alvarás régios. Isto ocorre porque esta Câmara Municipal de São José
dos Campos-SP perdeu todas as suas atas de câmara anteriores a 1913, e, sobreviveram
alguns livros de leis imperiais apenas.

Chegou-se  a  achar  que,  como veremos  abaixo,  o  alcaide  da  câmara,  do  tempo das
Ordenações do Reino, era um tipo de prefeito municipal, e, considera-se, no Brasil, a
existência e a eleição direta, pelo povo, do prefeito municipal, uma conquista gigantesca
da  sociedade,  vendo,  por  isso,  o  governo  colegiado  da  Câmara  como  algo  “não
democrático”,  para  usar  termos  atuais.  Não  se  sabe  que,  em Portugal,  até  hoje,  as
funções legislativas municipais são exercida, em colegiado, pelos vereadores.

Isso tudo leva a desvalorizar totalmente este passado extremante patriótico e funcional e
leva a ver a câmara do tempo das “Ordenações do Reino” como algo esvaziado como as
câmaras atuais do Brasil, e, não ver, nas câmaras antigas, uma saída para a situação de
descalabro político do Brasil marcado pelo personalismo, autoritarismo e centralização
do poder na esfera federal.

Em Uberaba-MG, a história oficial do município considera que sempre existiu um poder
executivo no local, desde a instalação de sua Câmara Municipal em 1836, na figura do
Agente Executivo, criação da república em Minas Gerais.
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O que se pensa, hoje, sobre o ofício de Alcaide como exemplo de
desconhecimento total do passado das Câmaras no Brasil:

Muitos escritores e oradores, no Brasil, tentando serem sofisticados, cometem o erro de
chamar os atuais prefeitos municipais do Brasil de “Alcaides”.

Porém, de forma alguma, alcaide e prefeito municipal são sinônimos.

Esse cargo de alcaide era apenas uns dos muitos que existiam em uma câmara no tempo
das  Ordenações  do  Reino,  não  guardando  relação  alguma  com  os  atuais  prefeitos
municipais, e, as suas funções eram:

-  Alcaide mor: Prender criminosos,  proceder  como for de justiça com as feiticeiras,
investigar a existência de casa de tavolagem.

- Alcaide pequeno ou alcaide menor: policiar dia e noite, prender em flagrante, fiscalizar
a ação dos almotacés.

Portanto: Os alcaides não eram, em nada, semelhantes aos atuais prefeitos municipais.

Essa ideia tola de achar que alcaide é um prefeito municipal mostra total ignorância do
passado e a velha mania de se projetar o presente no passado.

Se até o erudito Dr. Jânio da Silva Quadros cometia esse erro, imagine o tamanho da
ignorância que se chegou, no Brasil, sobre o seu passado.

Quem o faz não consegue enxergar nenhuma perda de pode por parte da câmara, pois,
pensa que a câmara nunca teve poder e que sempre foi um órgão inútil  que apenas
referenda o que o prefeito municipal quer.

Nota: A palavra ALCAIDE vem do árabe clássico. qāḍī = juiz, e,  qā'id ' = condutor de
tropas.  Esse “juiz” árabe era alguém que aplicava a lei islâmica – a sharīʿah–

portanto, esse juiz não era em nada semelhante ao juiz português.
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O Esvaziamento das Câmaras

O Esquecimento do quanto já foram poderosas:

Este  esvaziamento  ocorreu  a  partir  do  fim  das  Ordenações  do  Reino,  e,  com  a
implantação  da  Lei  de  1828,  o  Regimento  das  Câmaras  que  vigorou  até  1889,  e,
agravou-se, no Brasil, na República.

Começou-se, a partir de 1828, a se esquecer do passado, e, a imaginar que o passado
sempre foi como o presente, achando que as Câmaras sempre foram o que eram no
tempo em que se escrevia sobre elas.

E o que é pior, passou-se a achar que as Câmaras tinham no tempo das “Ordenações do
Reino” menos poder que as Câmaras do Império e as câmaras da República no Brasil.

Só a partir do início do Século XX que as Actas das Câmaras (especialmente as da Vila
de São Paulo) foram lidas, relidas, e, publicadas, podendo-se inverter então a visão que
se tinha delas.

Isso só não é suficiente. A maioria dos historiadores do Brasil que leem as Actas da
Câmara não consegue entrar no espírito da época. Isto é mostrado em detalhes neste
presente estudo.

Leu corretamente, mas com pouca repercussão, Raimundo Faoro, “Os Donos do Poder”,
mostrando que as câmaras municipais do Império do Brasil ficaram sobre o domínio do
poder  provincial  e  geral.  Mas  continua  a  ideia  forte  dos  “coronéis  poderosos”  do
Império do Brasil e das primeiras décadas de República, dando a falsa ideia no leitor de
que a Câmara também era poderosa.

É preciso também comparar os estudos sobre Câmara do Brasil com os estudos feitos
sobre as Câmaras em Portugal, muito melhores e muito mais detalhados, e, sem os erros
crassos cometidos por historiadores do Brasil.

Estes estudos portugueses mostram a milenar (sim, já milenar) luta das Câmaras, em
Portugal, para preservar seu poder e privilégios e garantir os direitos das comunidades
que representam.
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Na falta de suficientes “Actas de Câmara” no Brasil para se estudar, deve-se recorrer a
“Actas de Câmara” de Portugal, disponíveis online.

E, comparar com outros países para se situar com mais exatidão a situação do Poder
Local no Brasil, ontem e hoje.

Nota: Os  estudos portugueses  sobre  Câmara,  como se poderá  ver  com aqueles  que
mostramos aqui, são infinitamente superiores aos estudos feitos no Brasil e servem para
se corrigir os tremendos erros cometidos no Brasil na compreensão das Câmaras.

E, é ainda preciso fazer uma releitura da monumental publicação “Atas da Câmara da
Vila de São Paulo” entre 1553 e 1828. As leituras feitas, até agora, todas elas, exceto do
Manuel Gonçalves Ferreira, (que mostramos abaixo), são inadequadas.

Por outro lado, nada disso acontece com os textos produzidos em Portugal,  onde se
compreende perfeitamente como funcionavam as Câmaras.

Renomados  estudiosos  como  Cândido  Mendes  de  Almeida,  Capistrano  de  Abreu  e
Oliveira Viana parecem que jamais leram nenhuma acta de câmara quinhentista, não
publicadas  ainda  no  tempo  deles,  fundaram  erros  que  se  perpetuam  até  hoje,
denegrindo, distorcendo e diminuindo a grandeza da Câmara; grandeza esta de origem
medieval; milenar, portanto, e, que é herdeira do município romano, do qual honrou o
nome e as tradições.
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Erros graves dos estudos, no Brasil, sobre o Poder Local:

Muitos pesquisadores conseguem ver a perda de poder geral da Câmara, mas, não vão
às últimas consequências em suas análises.

Pior ainda eram os historiadores mais antigos que não dispunham das actas de câmara
(que são os termos de vereações dos tempos das “Ordenações do Reino”) publicadas,
erraram mais ainda, entendendo que sempre foi como no tempo desses historiadores
(Império do Brasil e começo da República), ou seja, achavam que as câmaras sempre
tiveram  um  poder  reduzido,  diminuto,  ou  então,  achando  que  o  poder  regional
(capitanias e províncias) e o poder central sempre foram grandes.

NÃO: O poder central e o regional eram minúsculos, diminutos, tornaram-se leviatãs
às custas da perda da autonomia, do orgulho e do patriotismo local, como é mostrado
em todo este texto.

Exemplo: Tocqueville conheceu uma América de somente 12.000 funcionários públicos,
civis e militares.

A primeira consequência grave deste tipo de estudo sobre o passado, o que foi dito
acima,  (“CONFLITO  DISTRIBUTIVO  DE  UMA  ARRECADAÇÃO  ENORME”),
vendo-o com o pensamento de hoje, é imaginando que sempre foi desse jeito (Câmara e,
depois Prefeitura Municipal), e achar que nunca foi importante o PODER LOCAL DO
ARRAIAL e o da FREGUESIA, é ignorar nestes estudos O PODER QUE JÁ TEVE o
arraial, a freguesia, e o Capitão de Ordenanças destes.

Ver como se ontem fosse igual a hoje, com o Distrito Administrativo não tendo poder
algum e achando que só Vereador  e o Prefeito  Municipal  tinha algum poder leva o
pesquisador a ignorar em seus estudos as Companhias de Ordenanças e os párocos de
aldeia e seu papel relevante.

A segunda consequência grave de se reduzir o estudo de Câmaras a disputa por verbas
ente os entes federados é acirrar a luta por verbas, achando que dinheiro resolve tudo, e
esquecer-se dos reais problemas das cidades. É ingênuo achar que, com mais verbas,
com orçamento maior, estariam resolvidos todos os problemas das vilas e cidades.

Não sabemos sobre aquele tempo em que os gastos eram menores, mas, temos certeza
que, atualmente, quanto mais se tem mais se gasta.
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Exemplo: Em 1970, o economista esquerdista John Kenneth Galbraith garantiu que com
um orçamento 2 vezes maior, todos os problemas da cidade de Nova Iorque estariam
resolvidos. O orçamento da cidade de Nova Iorque mais que dobrou e a cidade vai à
falência, periodicamente, de 7 em 7 anos.

A terceira  consequência  grave  é  esquecer-se  das  freguesias,  as  quais  deixaram de
existir  no Brasil,  não evoluindo o Brasil para a forma de administração e legislação
portuguesa e de outros países da Europa, onde há este autarquia próxima da população
especialmente por serem em grande quantidade e de número reduzido de cidadãos em
seu termo. Ver mais sobre freguesias e comunas francesas abaixo.

A quarta consequência grave é desconsiderar o fato que hoje sim os orçamentos são
enormes e a disputa por verbas se faz em torno de uma quantia enorme, mas quando a
Câmara  começou a  ter  seu  poder  de  arrecadação reduzido  com o Ato  Adicional,  a
porcentagem dos tributos sob o total da produção nacional era ínfimo.

A perda de poder financeiro deve ser visto como a localidade tendo hoje que enviar para
governos regionais e nacionais uma quantidade imensa do que é produzido; coisa que
não existia no tempo das “Ordenações do Reino”.

Hoje o cidadão tem que entregar uma parcela enorme de sua renda pessoal ou de sua
empresa na forma de tributos para os “de fora”.

A quinta consequência é ignorar o personalismo e partidarismo que serão vistos abaixo
e  que  surgiram com a  derrocada  das  câmaras,  ignorar  as  alternativas  factíveis  que
existem ainda hoje como o sistema descentralizado de poder ainda vigente nos EUA,
que também será  visto  abaixo e  ignorar  o  Espírito  de  Independência  e  Altivez  dos
Paulistas,  como  foi  mostrado  acima,  e  que  viviam em uma  República  sem aceitar
interferência alguma externa.

Esses estudos que pensam pequeno, nem de longe, resgatam esse civismo e patriotismo
do povo português  do Brasil  dos  primeiros  séculos,  para servir  de exemplo para as
novas gerações.

A altivez do Paulista  orgulhoso de sua República onde foi  parar?  Onde foi  parar  o
Paulista  que  o  viajante  francês  de  1711  conheceu?  Isso  não  aparece  nas  reflexões
simplistas dos historiadores.

É preciso um esforço grande para visualizar esta civilização que o vento levou, onde
tudo era resolvido pelos oficiais da câmara, pelos capitães de ordenanças e onde era
minúsculo o poder central.
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Quando fica parecendo difícil de acreditar que tudo isto foi, no Brasil, esquecido, e, que
foi ignorado pelos historiadores, por tanto tempo, e, em boa parte, ainda o é até hoje,
deve-se ter em mente que estas Actas das Câmaras antigas jamais eram lidas, e, que foi
preciso ser contratado, na década de 1910, um paleógrafo europeu para traduzir as Actas
quinhentistas das Vilas de Santo André da Borda do Campo e as da Vila de São Paulo.

Estas Actas publicadas em livros logo se tornaram raridade, pouco lidas, esquecidas,
nunca chegaram aos livros didáticos e se limitam até hoje a serem aproveitadas em
trabalhos acadêmicos também pouco lidos.

Relembrando:

O Oficial da Câmara no tempo das Ordenações do Reino:

O cidadão que exerce um ofício na  Câmara serve ao povo, na  Mesa de Câmara, de
frente para o povo; não podendo ter, portanto, ideias prontas (ideologias na cabeça);
tem que servir ao povo, ouvir seus reclamos; não pode induzir este povo, ou doutriná-
lo; tendo que ter o Oficial da Câmara, portanto, no tempo das Ordenações do Reino,
um papel passivo.

Nas Vereações da Villa de São Paulo não se lê nada sobre votações, tudo indica, que as
decisões eram tomadas em conjunto e por consenso.
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Considerações sobre Vereador, Intendente, e, sobre o Prefeito
Municipal no Brasil:

Lembrando que em Portugal a Câmara Municipal é atualmente o Poder Executivo que
é um colegiado de vereadores administradores dos Concelhos, hoje, chamados de

Município.

A mentalidade atual no Brasil tem como absolutamente essencial a eleição direta para
prefeito municipal – sendo considerados errados e atrasados os períodos da História do
Brasil, em que não havia eleições diretas para prefeito municipal em alguns tipos de
municípios.

Conseguir,  para  estes  municípios,  as  eleições  diretas  é  considerado  “UMA
CONQUISTA DA SOCIEDADE – UM AVANÇO”.

Ninguém  para  pensar  que  se  tivesse  continuado  com  a  Câmara  e  os  intendentes
governando  o  município,  nunca  se  teria  criado  esta  figura  do  prefeito  municipal
nomeado  pelo  governador  e  o  prefeito  municipal  nomeado  pelo  Presidente  da
República.

Também está subentendido, na preocupação extrema do povo brasileiro atual com a
eleição direta de prefeito municipal, que é ele, o prefeito municipal, que manda em tudo,
e, que a Câmara nada pode. Esta tragédia não é lamentada, mas dado como sempre
tendo sido assim.

Não causa indignação alguma, no Brasil,  a perda gradativa e continua de poder das
Câmaras,  nem  muito  menos  o  desaparecimento  das  eleições  diretas  para  juízes
ordinários, juízes de paz, nem o desaparecimento dos intendentes:

Hoje ninguém, acha errado, no Brasil, que os secretários municipais não sejam eleitos,
como o eram quando os intendentes eram os “secretários municipais”.

Na  Europa,  é  exatamente  isso  que  acontece  até  hoje  –  os  “secretários  municipais”
europeus são como os antigos intendentes do Brasil – vereadores eleitos que assumem
uma pasta no governo municipal.

E  não  é  considerado  atraso  político  algum,  na  Europa,  o  líder  da  administração
municipal,  (seja  o  Maire  na  França,  seja  o  Presidente  de  Câmara  Municipal  em
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Portugal),  NÃO SER ELEITO DIRETAMENTE pelo povo, mas ser eleito  por  seus
pares vereadores.

Tamanho eram os escândalos e o esbanjamento de dinheiro,  na década de 1950, na
Câmara  do  Distrito  Federal,  a  Cidade  do  Rio  de  Janeiro,  que  a  Câmara  recebeu  a
alcunha de “Gaiola de Ouro”.

O ponto mais baixo a que caiu a Câmara no Brasil foi a eleição, em 15 de novembro de
1988, de Gilberto Gil  como vereador  da Cidade de Salvador-BA, cuja  Câmara,  por
séculos, foi compostas pelos Homens Bons.

Quem é Gilberto Gil: Neste vídeo Gilberto Gil tenta explicar o que é música:

“Eu acho que a música, a música, é, é, compõe... são permeadas pelas pelas mais mais
menos...”

http://www.youtube.com/watch?v=_mvJEVOGbwg

Gilberto Gil é a antítese perfeita do Homem Bom, o qual, veremos abaixo.

Um Homem Bom da velha Cidade de São Salvador, capital do Estado do Brasil, que
viesse em uma máquina do tempo para a Bahia de 1986 ficaria horrorizado com o que
veria:

Esta eleição, em 1986, causou escândalo e comoção nacional devido aos ainda elevados
padrões de moralidade da época, bem mais elevados que os padrões atuais - 2014.

Imagine,  então,  que escândalo não seria  para os padrões da Villa  de São Paulo dos
séculos XVI e XVII, quando os bandeirantes eram seus oficiais da Câmara:

Exemplo: Em 03/jun/1623, o procurador do Concelho requer aos oficiais da Câmara da
Vila  de  São  Paulo,  (a  pedido  do  povo,  fica  subentendido),  mudança  nas  eleições,
porque, por muitos subornos:

“ha e entrar na repubrica homes ofisiaes mecanicos e gente baixa”.
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Nota: O termo de vereação desta reunião em câmara dos Oficiais do Concelho da Vila
de São Paulo de 03/jun/1623 não explica como acontecia os subornos, mas, é um dos
raros  termos  de  vereação  que  toca  no  assunto,  mostrando  que,  apesar  de  pouco
frequentes, sempre se corre risco de fraudes, e, mostra uma população atenta, a qual
resolve seus problemas ali mesmo, não deixando dúvida de que a Vila de São Paulo
vivia um autogoverno.

O termo de vereação não explica, também, por ser muito resumido, quais foram essas
mudanças na maneira de se fazer as eleições.

Provavelmente trata-se das alterações da legislação eleitoral feitas naquele período:

- Alvará de 12/Nov/1611 – sobre Juízes e Procuradores

- Alvará de 5/abri/1618 – sobre Almotacés
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O que o Brasil realmente foi, e, o que o Brasil nunca foi.

Liberdade e direitos do cidadão e de independência do poder local nas
vilas e nas cidades:

Para entender como era a liberdade, a cidadania no Brasil, o orgulho de ser paulista e a
grande independência e autonomia das instituições políticas no Brasil durante a vigência
das Ordenações do Reino é preciso esquecer tudo que se já leu de mentira sobre o
passado, mentira criada por quem destruiu a Câmara e a forma antiga de vida do Brasil
unida a de Portugal e entender que:

O Português no Brasil  era  um cidadão Português  com os  mesmos direitos  dos
Portugueses de Portugal, Açores e Madeira – E todos juravam fidelidade à sua
majestade o Rei de Portugal.

Deixamos claro, de saída, que o cidadão português no Brasil tinha os mesmos direitos
que quando estava em Portugal.

As câmaras no Brasil tinham o mesmo poder que as Câmaras de Portugal.

Isto  quer dizer:  Um cidadão  português  que  fosse  oficial  da  Câmara  de  Viana  do
Castelo ou da de Vila Real, e, que migrasse para a Vila de São Paulo, e, ali fosse eleito
oficial da Câmara, não teria nem mais nem menos poder do que tinha quando era oficial
da câmara em sua vila de origem.

Mostraremos que a partir da Revolução Francesa não houve uma mera perda de
Poder das Câmaras, no Brasil,  para a Prefeitura Municipal,  devido à teoria da
Separação dos Poderes. Mostraremos que foi muito mais que isso.

Nota: A expressão “Separação dos Poderes”, no nível local de poder e de organização
administrativa pública, é inadequada:

A Câmara  não  é  um  Poder  Soberano.  A expressão  mais  exata  é  “Separação  das
Funções” administrativas.

De uma situação em que os moradores governam, (administravam, em sentido amplo, o
que incluía “administrar a justiça”), as Vilas e Cidades através de um COLEGIADO,
formado por oficiais da Câmara, (juízes, vereadores, procuradores, alcaides, e, outros),
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gozando de grande autonomia, passou-se a uma Câmara que só tinha, no Império do
Brasil, um único tipo de oficial – OS VEREADORES – os quais governavam as Vilas e
Cidades do Brasil, agora chamadas de Municípios, ainda em governos COLEGIADOS.

E  da  situação  em  que,  no  Império  do  Brasil,  só  os  Vereadores  governavam,
(administravam,  porém  não  mais  administrando  a  justiça,  porém  ainda  gerindo  o
policiamento  local),  os  Municípios,  passou-se  à  situação  em  que  apenas  um  dos
vereadores  pode  governar  na  condição  de  INTENDENTE,  e,  depois  PREFEITO
MUNICIPAL.

E desta  situação,  passou-se  gradualmente  à  situação  atual,  no  Brasil,  onde  nenhum
vereador governa mais.

Hoje, o Prefeito Municipal não é mais um vereador, e,  monopoliza a Administração
Pública Municipal.

Mostramos, neste estudo, como das poderosas câmaras do tempo das Ordenações do
Reino,  as  quais  depunham  autoridades,  chegou-se,  no  Brasil,  às  inócuas  câmaras
municipais atuais, que, sobre as quais, comumente, diz-se que apenas podem dar nomes
às ruas e dar título de cidadão honorário.

Traçamos um paralelo com Portugal, onde, pelo menos, até hoje, as vilas, (que existem
até  hoje),  e  as  cidades  são  AINDA  governadas  por  um  colegiado  composto  de
vereadores, membros da Câmara Municipal.

Mostramos mudanças mais profundas na mentalidade, na organização política, do que
uma  mera  redistribuição  dos  agentes  públicos:  Não  é  uma  mera  questão  de  quem
exercia qual função pública (legislativa, executiva, judiciária). Foi muito mais que isso
que se transfigurou a partir da Revolução Francesa e suas imitações em Portugal e no
Brasil.

Da Revolução Francesa em diante, a Lei passou a ser uma aventura:

Disputas infindáveis, e, sangrentas, muitas vezes, para se estabelecer qual era a lei boa,
e, para estabelecer qual a doutrina que predominaria na determinação de qual seria a lei
boa, pois, o princípio antigo vigente desde a Grécia antiga, e, também, desde os tempos
bíblicos havia sido destruído:

“Quem é considerado, entre vós, o autor primeiro de vossas leis? Um Deus, ou, um
homem?“ Platão.

180



Aqui, nesta frase de Platão, está a transformação mais profunda, e o fundamento do
ataque sem fim, e, até hoje que é feito à Câmara, a qual devia lealdade total ao Rei,
protetor da lei divina.

A Syllabus do Papa Pio IX, no Século XIX, condenou explicitamente as leis não serem
mais feitas por Deus, dizendo no item 56: LEGISLAR SEM DEUS.
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O tempo passou, e, o passado caiu no esquecimento:

 Nada das novas gerações conhecerem o passado, e, já ninguém lia, ou
sabia ler, as Actas de Câmara da Vila de São Paulo quinhentista:

Hoje, no Brasil, acredita-se piamente que a única forma de se governar um município é
com um prefeito municipal; havendo tropeço, (skandalós, em grego), se alguém disser
que o Brasil poderia voltar ao tempo em que um ou vários vereadores eram escolhidos,
por seus pares, para governarem um município.

Ora!  A forma em que se constituem, no Brasil,  as Autarquias locais,  também causa
tropeço, lá fora.

É o Outro Lado da Moeda:

Ninguém, no Brasil, percebe, em momento algum, que é, para um francês e para um
português de Portugal,  um escândalo, os secretários municipais de governo, no Brasil,
não serem eleitos pelo povo, e os vereadores do Brasil NÃO mais poderem governar os
atuais municípios brasileiros.

E, ninguém chega a pensar, atualmente, no Brasil, que existe, ainda hoje, de governos
colegiados,  em  Portugal,  nos  condados  norte-americanos,  e,  em  algumas  cities
americanas.

Coisa que portugueses de Portugal e norte-americanos acham absolutamente normal.

Ninguém, no Brasil, reflete sobre o fato de o maior governo colegiado do mundo, o
Condado de Los Angeles-Califórnia, funciona perfeitamente bem.

Estudamos e comparamos estes governos colegiados com os governos unitário locais do
Brasil.

E não há, na Ville de Paris, escândalo algum sobre o Maire de Paris e os seus Adjoints-
Au-Maire serem eleitos pelo Conseil Municipal da Ville de Paris.

Paris é, até hoje, uma Ville, como a maioria dos concelhos portugueses, até hoje, são
vilas.
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No Brasil, quando, no Império do Brasil, o poder local estava todo esvaziado, e, foi
submetido ao poder central; este, por sua vez, iludiu as comunidades locais, elevando
pequenas vilas à categoria de cidade, e pequenas freguesias à categoria de vilas, como
uma ”compensação” por seu esvaziamento político.

A primeira  vista,  eram  os  presidentes  das  províncias,  no  Império  do  Brasil,  que
mandavam,  nas,  agora,  chamadas  “Câmaras  Municipais”,  mas  estes  presidentes  de
províncias eram meros prepostos do Governo Imperial, e, foi a legislação imperial, e,
não a legislação provincial, que esterilizou as antigas câmaras.

A legislação provincial no Brasil também era inócua, em tudo, dependente do Governo
Imperial.

Mostraremos,  neste  estudo,  como  e  porque  chegamos  a  essa  situação  e  a  essa
mentalidade no Brasil.

Mostraremos  também que  este  esvaziamento  do poder local  é  muito  maior no
Brasil que em Portugal, França, Europa em geral, e nos Estados Unidos.

Pelo estudo das Actas das Câmaras, (os “Cadernos de Vereações”), das vilas e cidades
de Portugal e do Brasil, é possível reconstituir o modo de vida e de pensar daquele

tempo, o qual era uma Civilização Cristã, livre, centrada no Rei e nas Leis da Igreja e
na Bíblia.

Nunca houve diferença entre Brasil e Portugal regidos pelas mesmas Ordenações do
Reino, e, é somente tendo isto em mente que é possível estudar a vida nas vilas e

cidades do Brasil e as Câmaras na Brasil, as quais, igualmente como as Câmaras de
Portugal, tinham tanto as funções judiciárias quanto as legislativas e executivas.

Nota: Na época, dizia-se Concelho, República, e, mais tarde, Câmara Municipal.

Hoje dizemos Câmara Municipal, e, Câmara de Vereadores, porque este foi o único dos
oficiais que restaram nas Câmaras.

Nota:  Hoje,  no  Brasil,  a  Câmara  Municipal  tem funções  apenas  legislativas,  e,  em
Portugal, a Câmara Municipal tem funções apenas executivas, mas, ainda, continuam
funcionando no sistema de governo colegiado, como eram as Câmaras no tempo das
Ordenações do Reino.
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A Câmara geria todos os negócios locais (das vilas e cidades), em época em que as
administrações regionais (que no Brasil eram as capitânias depois chamadas províncias)
e  o  governo  central  (o  governo  geral  no  Brasil)  eram  minúsculos  em  tamanho  e
importância.

Tanto em Portugal quanto o Brasil,  as leis eram as mesmas, portanto, a organização
política e  administrativa local  era  a  mesma tanto no Brasil,  (Repartição do Norte  e
Repartição do Sul), quanto em Portugal.

As  principais  leis  do  Reino  de  Portugal  eram  as  Ordenações  do  Reino.  Existiam,
também, as Leis Extravagantes.

Exemplo: No termo de vereação da Câmara da Vila de São Paulo, em 30/jun/1640, é
citada as “Ordenações do Reino”:

 “foi requerido aos oficiais da câmara que conforme as ordenações de sua majestade
primeiro livro título 67 parágrafo 13 fizessem eleição de almotacéis conforme a dita lei
por serem passados os seis meses...”.
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O porquê da importância dos Concelhos, hoje chamados Câmara
Municipal em Portugal, e no Brasil, não mais existentes:

No Brasil, há a Prefeitura Municipal e um legislativo local com o nome de Câmara
Municipal que não governa.

A IMPORTÂNCIA DA CÂMARA, no Brasil,  de 1532 a 1828, é ENORME não só
porque tinha  muito mais  poder  do que as câmaras municipais  atuais,  mas,  também,
porque  os  GOVERNOS  GERAIS,  (dos  antigos,  Estado  do  Brasil,  e,  Estado  do
Maranhão,  também  chamados  Repartição  do  Norte  e  Repartição  do  Sul),  e  OS
GOVERNOS DAS CAPITANIAS ERAM MINÚSCULOS quando comparados com o
Governo Federal e os Governos Estaduais do Brasil atual, e porque detinham também
aquilo que, hoje, é entendido como os atuais poderes executivo e judiciário.

A Câmara geria todos os negócios locais (das vilas e cidades), em época em que as
administrações regionais (que no Brasil eram as capitânias depois chamadas províncias)
e  o  governo  central  (o  governo  geral  no  Brasil)  eram  minúsculos  em  tamanho  e
importância.

O estudo da derrocada do poder e da importância das Câmaras no Brasil deve mostrar,
paralelamente,  como  foi  o  crescimento  e  hipertrofia  dos  governos  regionais,
especialmente do Poder Executivo (provinciais, e, agora estaduais, no Brasil) e o do
governo imperial, e, depois do Governo Federal no Brasil.

Esta hipertrofia da esfera federal e da esfera estadual de poder atuais tem sua origem na
importação tanto no Brasil quanto em Portugal da centralização, e, da ofensiva feita pela
Revolução Francesa e por Napoleão I contra os poderes locais franceses.

Este estudo mostra que em Portugal, onde a Câmara Municipal é o Poder Executivo
Local, não se chegou à tamanha diminuição e esvaziamento do Poder Local como o que
ocorreu no Brasil.

Este estudo mostra todos os passos que se deram até chegar ao momento atual quando
inexiste  poder  judiciário  local,  e,  a  Prefeitura  Municipal,  no  Brasil,  monopoliza  as
funções executivas e administrativas, e, tem o poder de tomar a iniciativa de leis (as
mais importantes), e, baixar portarias, e, decretos, em grande número.

Em geral, atualmente, o Poder Executivo local, no Brasil, domina totalmente um Poder
Legislativo  esvaziado  (no  Brasil,  o  poder  legislativo  local  é,  atualmente,  a  Câmara
Municipal).
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Este presente estudo mostra como funcionava a Câmara no tempo das Ordenações do
Reino  (+-  1100 até  1828)  e  a  sua  derrocada  mostra,  também,  a  passagem de  uma
situação de extremo patriotismo e civismo e espírito de independência dos cidadãos das
vilas brasileiras, com o poder próximo ao povo, para a situação atual de total descrédito
das  Câmaras  (hoje,  ditas  “municipais”)  e  de  esvaziamento  do  poder  legislativo  no
Brasil.
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Comparação de como era a política e os políticos antes e depois do fim
das Ordenações do Reino – Reflexão, neste estudo, do porque isto pode

acontecer:

Vidas Paralelas - Carreira Política – Dois “Estudo de Caso”:

Um Homem Público no tempo das Ordenações do Reino, e, outro na República, no
Brasil.

Um político do tempo dos partidos  políticos  e  da política de carreira  VERSUS um
homem bom do tempo das “Ordenações do Reino”:

O  Sr.  Arthur  da  Silva  Bernardes  teve  sua  carreira  política toda  planejada  e
cronometrada, seguindo rigorosamente o esquema do “trampolim político”:

Primeiro,  fez  o  que  todo moço  inteligente  fazia:  Casar-se  com a  filha  de  um líder
político importante e de família tradicional: Nisso, o velho Bernardes se esmerou:

Casou-se com uma senhorita  Vaz de Mello,  uma das famílias mais  cultas  de Minas
Gerais, que deu grandes jornalistas e professores. Os Mello Franco, de Paracatu-MG, se
arranjaram casando-se na família  do Presidente Rodrigues Alves.  O Dr.  Washington
Luís casou-se com a filha de um barão quatrocentão paulista.

Em 1918, o cavalo passou arreado, mas o Sr.  Arthur da Silva Bernardes achou que
"ainda  era  cedo";  tinha  que  primeiro,  hospedar-se,  por  alguns  anos,  no  Palácio  da
Liberdade, para, só depois, no Palácio do Catete se assentar.

E, uma vez assentado no Palácio do Catete, o Sr. Arthur da Silva Bernardes passou 4
anos perseguindo seus inimigos políticos.

Outro Lado:

Um Vereador do tempo do Sistema de Sorteio das “Ordenações do Reino” na capital da
Capitania de Minas Gerais – Vila Rica do Ouro Preto:

O tetravô do Presidente Fernando Henrique Cardoso, o Capitão-Mor João da Silva de
Oliveira (cujo irmão Luís assinava Silva Cardoso), Capitão Comandante da Freguesia
de  Casa  Branca  do  Termo da  Vila  Rica,  e,  cobrador  de  impostos  para  o  Dr.  João
Rodrigues de Macedo (que teve um dos seus sobrinhos, criados como filhos, casado
com a filha do Capitão Mor de Casa Branca),  e,  ambos,  fugitivos da perseguição à
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Família Távora, como, aliás, o eram, muitos outros Homens Bons da velha Vila Rica do
Ouro Preto.

Portanto,  o  Capitão  Mor  João  da  Silva  de  Oliveira  era  um  homem  bem  situado.
Conseguiu sair-se bem nos sorteios das eleições por pelouro, e, ser vereador 3 vezes, em
anos alternados, portanto, fazendo vereança POR TRÊS ANOS APENAS:

O Capitão Mor João da Silva de Oliveira foi vereador, em Vila Rica, em 1782, 1786, e,
em 1793 (portanto, sobreviveu ao tumulto da Inconfidência Mineira). Fez vereanças só
3 anos, mesmo tendo residido no Termo da Vila Rica do Ouro Preto, por quase 30 anos,
e,  tendo sido Capitão Comandante da Freguesia de Casa Branca do Ouro Preto por mais
de 15 anos, e, tendo sido amigo, familiar e protegido do Dr. João Rodrigues de Macedo,
o homem mais rico da velha Capitania de Minas Gerais.

Em 1786, foi colega de vereança de Cláudio Manuel da Costa (inconfidente). Em 1793,
era o “Vereador Mais Velho”, e, o principal de tudo isto:

A Folha Corrida em 1786: o “Ficha Limpa” da época: O Ouvidor da Comarca do Ouro
Preto, o Dr. Thomas Antônio Gonzaga, (inconfidente e seu compadre), examinou sua
folha corrida, e, nada de errado encontrando, autorizou que o Capitão-Mor João da
Silva de Oliveira exercesse a função de vereador naquele ano de 1786.

Nota 1: Os filhos do Capitão João da Silva de Oliveira, aposentado como Sargento Mor,
arranjaram-se na vida, e, foram pessoas de destaque, em cargos que não dependiam de
sorteio, depois que  um Távora tornou-se Governador das Minas Gerais quando o
Príncipe D. João nomeou seu tio, Bernardo José de Lorena, Governador da Capitania de
Minas Gerais. Bernardo, filho bastardo do Rei D. José I com a Marquesa Nova, Tereza
de Lorena e  Távora,  esposa  do 4°  Marques  de  Távora,  Luís  Bernardo de Lorena  e
Távora.

Nota 2: A rigor, estes dois inconfidentes, (Cláudio – Vereador) e (Gonzaga – Ouvidor),
cuspiram no prato em que comeram, conspirando contra a Rainha.

Conclusão: A diferença é brutal:

 De um sistema de organização da administração da Coisa Pública em que ninguém
fazia carreira política, em que todos serviam à república, por poucos anos apenas, na
maioria das vezes, um ano somente, deixando oportunidade aos demais, e, em que todos
tinham compromisso exclusivamente com Deus, com o Rei e com a sua Pátria (local
que  nasceu  e/ou  vive),  caímos  em  um sistema  político  (sim  –  aqui  já  é  “sistema
político”)  de  total  carreirismo,  de  total  falta  de  compromisso  com a  coisa  pública,
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fazendo  dos  cargos  meros  trampolins  para  se  chegar  a  se  assentar  no  tão  sonhado
Palácio do Catete.

Nota: Essa coisa toda, no histórico dia 03/out/1930, terminaria muito mal:

Quem disse um dia que ele vinha, Pra no Catete se assentar, Entregue a mão
à palmatória, E vai uns bolos apanhar!

 Não vem mais seu Julinho, Porque o povo não quis. Bico de lacre coitadinho,
Como tu fostes infeliz.
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O que são as Câmaras – O que é um Concelho - Como funcionavam -
Que poder tinham as Câmaras no tempo das Ordenações do Reino:

Para saber mais sobre as antigas leis portuguesas e sobre suas origens medievais, sobre
Concelhos, Câmaras e outros temas, leia este texto que é bem completo: 

http://www.academia.edu/3123263/As_Ordenacoes_Afonsinas_-
_Tres_Seculos_de_Direito_Medieval_1211-1512_

E, nos Concelhos, também, não existia a Separação dos Poderes, ou melhor, das
funções, e, a rigor, nem poderes eram, pois não eram soberanas.

 A rigor, os governos locais, no tempo das Ordenações do Reino tinham apenas funções
legislativas e executivas, e, judiciárias (hoje perdidas, no Brasil).

Além  das  Ordenações  do  Reino,  foram  baixadas  as  seguintes  normas  legais  sobre
eleições no Reino de Portugal para as Câmaras:

- Alvará de 12/Nov/1611 – sobre Juízes e Procuradores

- Alvará de 5/abri/1618 – sobre Almotacés

- Regimento de 10/mai/1640 – sobre Vereadores e mais oficiais da Câmara
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O que é um Concelho – Primeiro Significado – Uma Palavra ainda em
uso em Portugal:

Um Concelho era a segunda menor unidade administrativa, (autarquia), do Reino de
Portugal. A menor era a Freguesia. Um Concelho podia ter várias freguesias em seu
termo. Um Lugar (povoação) podia ter varias freguesias, ou nenhuma, sendo apenas
uma aldeia pertencente a alguma freguesia.

NOTA: No  Brasil,  por  algum  motivo  desconhecido,  nunca  se  dizia  “Morador  do
Concelho de São Paulo”, e, sim “Morador (vizinho) da Vila de São Paulo”.

Em  Portugal,  sim,  diz-se  Concelho  de  Leiria,  Concelho  de  Cinfães,  Concelho  de
Felgueiras, Concelho de Louzada. Diz-se “Natural do Concelho de Louzada”.

Um Concelho era administrado pelos “Oficiais da Câmara", que se reuniam no PAÇO
DO CONCELHO, ou na CASA DE CÂMARA E CADEIA ou na cazas do concelho
desta vila, (ver abaixo sobre São Paulo).

Segundo sentido da palavra Concelho:

IMPORTANTE:  A palavra  "Concelho"  era  usada  também para  designar  o  próprio
conjunto  da  administração,  a  própria  administração  de  um  Concelho,  ou  seja,  o
MUNICÍPIO, aliás, este foi o primeiro sentido em que esta palavra latina foi usada em
Portugal, quando do surgimento do  Concelho dos Homens Bons,  logo no início da
existência do Reino de Portugal.

Nas Ordenações Afonsinas, do Século XV, aparecem sempre “oficiais do Concelho”, e
não “Oficiais da Câmara”.

E, no século XVI, predomina, nos cadernos de vereações “oficiais da câmara”.

Oficiais da Câmara = Conjunto de indivíduos eleitos pelos pelo povo para gerirem os
negócios públicos em diversos ofícios (funções).
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Os oficiais que governavam um Concelho, ou vila, reuniam-se em Câmara.

Exemplo: Na vereação da Câmara de São Paulo, em 11/fev/1640, lê-se:

 “nas cazas do concelho desta vila em câmara se juntaram ahy os oficiais dela”; e,
mais adiante, “tendo despachado uma petição em camara a Pero de Morais”; e, no dia
03/março/1640,  “nesta vila de são Paulo em camara ahy se juntaram os oficiais da
câmara”.

Uma  definição:  "Camara =  os  Cidadãos  que  costumam  andar  no  vereamento  e
governança de um Concelho",  e,  no  Dicionário Morais,  mais  antigo,  portanto,  mais
válido:

Câmara:  O Corpo de Vereadores; a casa onde elles se ajuntam: antigamente a de
Lisboa chamava-se Senado da Câmara,  hoje,  chamam todas camara municipal,  ou
municipalidade.  E  cita  uma  frase:  “esperava  na  praya  o  viso  Rey,  com  todos  os
tribunaes do Estado, e seus ministros, a camara com sua bandeira”. (ou seja, os oficiais
da câmara foram esperar a chegada do Rei).

Para consultar o Dicionário Morais: Primeira Parte:

http://books.google.com.br/books?id=kX8_AQAAIAAJ&hl=pt-
BR&source=gbs_similarbooks

Segunda Parte:
http://books.google.com.br/books/about/Diccionario_da_lingua_portugueza.html?hl=pt-

BR&id=4FkSAAAAIAAJ

Nota: A definição acima “a casa onde elles se ajuntam” – É dela que sai, na Espanha, o
uso  da  palavra  Ayuntamiento que  é  o  nome que,  na Espanha,  tem as  Câmaras.  O
Ayuntamiento, como as Câmaras portuguesas atuais, são o poder executivo.
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Exemplo 1: No "termo de vereação", na vila de São Paulo, em 23/jan/1644, se usa a
palavra "Câmara" neste sentido de reunião (vereação, vereança, para tomar decisões e
baixar posturas): "pelos ditos vereadores foi dito que ficasse até a primeira câmara que
se veria as posturas".

Exemplo 2: Em (12/Nov/1640): “se juntaram os oficiais da camara juiz vereadores e
procuradores do concelho para fazerem camara”.

Em 25/fev/1623, o termo de vereação da Câmara da Vila de São Paulo diz:

“sendo juntos em camara pozerão em pratiqua as coizas ao bem comum da terra”

PORÉM: Jamais aparece, nas vereações da Vila de São Paulo, a expressão CONCELHO
“MUNICIPAL” – Isso é  invenção de historiadores descuidados – aparece apenas a
palavra CONCELHO.

Neste  sentido  de  conjunto  da  administração  de  uma  vila,  e  não de  UNIDADE
TERRITORIAL, a palavra "Concelho" é usada, na Vila de São Paulo, na vereação de
06/ago/1641: "na casa do concelho desta vila".

Concelho (CONCILIUM) x Câmara:

O latim Concilium: Substantivo – ajuntamento – reunião – conjunto – assembleia –
Audiência.

E o latim Concilio – reunir – juntar – conciliar – atrair – cativar.

O  Concelho,  portanto,  é  ligado,  não  só  a  Audiência  (dos  juízes),  mas  também,  e
fundamentalmente,  a  Conciliação  –  União  –  e  não  ao  que  acontece  hoje:  Disputa
partidária.

A palavra  Concelho tem  um  sentido  mais  amplo  que  Câmara,  pois,  no  Paço  do
Concelho não só se reuniam “  em camara”, (em mesa de câmara), os oficiais da câmara,
mas,  também,  os  juízes  atuavam,  ali  no  Paço  do  Concelho,  dando  audiências,  e,
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aconteciam, no Paço do Concelho, as demais atividades dos muitos oficiais da câmara –
ou seja, atuavam no Paço do Concelho todos os oficiais do Concelho.

Esta passagem dos Cadernos de Vereações da Vila de São Paulo deixa isto explícito:

Na vereação na Vila de São Paulo, (12/Nov/1640): “se juntaram os oficiais da camara,
juiz, vereadores e procuradores do concelho para fazerem camara”.

O Concelho, inicialmente, quando do surgimento das primeiras vilas portuguesas no
século XII, foi o Concelho dos Homens Bons (concilium).

 O “Concelho dos  Homens Bons” foi,  aos  poucos,  sendo esvaziado,  mas continuou
sendo entre os Homens Bons das Vilas que se escolhiam os Oficiais da Câmara.

Pelas "Ordenações do Reino", os Concelhos das Vilas e das Cidades detinham grande
poder  e  autonomia,  e,  exerciam os  atuais  "Três  Poderes",  tendo  função  legislativa,
executiva  e  judiciária:  -  administravam  os  concelhos  e  vilas  (Executivo),  -
baixavam posturas (Legislativo),  -  administravam  a  Justiça  através  dos  juízes
Ordinários da Câmara e de outros oficiais e organizavam as eleições (Judiciário),  e,
comandavam o policiamento local.

No Dicionário Moraes: Postura é:

"Lei de uma Câmara naquilo que é de sua jurisdição"
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Cerne da questão:

 Lei da Câmara naquilo que é de sua jurisdição:

 -  Depois  da  Lei  de  1828,  do  Império  do  Brasil,  cada  vez  menos  coisas  eram da
jurisdição da Câmara. A Lei de 1828 (Regimento das Câmaras) revogou, no Brasil, as
Ordenações  do  Reino,  nos  capítulos  referentes  às  Câmaras.  Mais  abaixo,  esta  lei  é
analisada em detalhes.

A publicação dos "Cadernos de Vereação", ("Termos de Vereação"), da Câmara da Vila
de São Paulo de Piratininga, (denominadas, a posteriori, de Actas da Camara da Villa
de Sam Paulo), na década de 1910 e seguintes, por iniciativa do Dr. Washington Luís,
mostrou que as Câmaras tratavam, no Brasil, em suas vereações, sobre moeda,  preços,
expulsão do pároco, expulsão dos jesuítas, controlar o abastecimento de carnes, entradas
no sertão, índios, aldeias, aceitar ou não leis do Rei, manutenção de caminhos, estradas
e  os  mais  diversos  assuntos,  e,  previam até  a  pena  de  prisão  e  multas  para  quem
desobedecer  às  posturas  da  Câmara.  Acolhia  as  reclamações  do  povo  sobre
impossibilidade de se obedecer a posturas reais, do Governo Geral e do Capitão Mor da
Capitania.

E a Câmara cuidava de zelar pela moralidade da Vila: Na década de 1640, a Câmara
mandou  sair  da  Vila  de  São  Paulo,  um  casal,  por  mau  comportamento,  e,  em
27/maio/1623,  a  Câmara  tratou  de  forasteiros  com comportamento  escandaloso  que
foram motivos de pregações no púlpito da igreja da vila e obrigação de ir à procissão,
preocupação que os índios de certa aldeia estavam sem batismos.

Exemplo: Em 28 de novembro de 1843, o Procurador do Concelho da Vila de São Paulo
reclama e  pede ao governador  da Capitania  que a  nova lei  de sua majestade de  se
mandar cunhar moeda no Rio de Janeiro não seria possível de cumprir pelos riscos e
tempo exíguo.
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Acesso direto e gratuito à Justiça:

Não havendo advogados, e, havendo juízes em todas as vilas e arraiais (os juízes de
órfãos e de vintena), todo cidadão tinha acesso fácil à Justiça, ao contrário do mito que
existe hoje de que no passado não havia acesso à Justiça. Esse erro ocorre pela memória
se restringir  a períodos mais recentes da existência dos advogados e da extinção da
Justiça local nas vilas e freguesias (juiz de vintena, de órfãos, e depois, o juiz de paz).

Na Capitania de São Paulo, todas as povoações antigas eram vilas, tendo, portanto, o
juiz ordinário, e, por segurança, ninguém morava em propriedades rurais distantes das
vilas.

Em Minas Gerais, raras eram as vilas e muitos os arraiais, porém, podia se recorrer a
estes juízes locais, (de órfãos e de vintena).
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Reforçando  e  Relembrando  conceitos:  Casa  de  Câmara  –  Paço  do
Concelho – Mesa de Câmara:

Na vereação de 06/abril/1641, lê-se sobre “Casa de Câmara” e “Paço do Concelho”:
“nesta vila de são Paulo da capitania de são Vicente em a casa de câmara e paço do
concelho”.

Na vereação de 07/abril/1640: “nesta vila de são Paulo nas  cazas do concelho desta
vila de são Paulo onde se faz vereação se acharão os juízes ordinários e vereadores e
procurador do concelho perase fazer vereasão e sendo ahy todos juntos pelos offisiaes
da camara....”.

Na vereação na Vila de São Paulo, (12/Nov/1640): “se juntaram os oficiais da camara,
juiz, vereadores e procuradores do concelho para fazerem camara”.

É bem claro, portanto, que todos os oficiais da câmara atuavam junto, não é como se
pensa hoje, que Câmara só reúne vereadores.

Muito  menos,  “fazer  câmara”  significava,  como  se  pensa  atualmente  no  Brasil,
vereadores  reunindo-se  para  votar  projetos  de  lei  enviados  pelo  “senhor  Prefeito
Municipal”.

Verear, “Fazer câmara”, “mesa de câmara” e “reunidos em câmara” significava cuidar
de todos os problemas da vila, baixando, quando for o caso, posturas que tratassem
destes problemas, sem interferência externa de um “governador de estado”, de “um líder
político da região”, de um partido político, e, sem conflitos entre facções.

Não se usava a expressão Sessão de Câmara.
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O próprio nome Câmara, hoje, no Brasil, é inadequado:

O correto seria chamar Assembleia Municipal como em Portugal:

Não é mais um governo coletivo, (uma administração colegiada),
reunido em câmara:

NOTA 3:  Hoje,  no  Brasil,  os  livros  escolares  raramente  dizem que  no  tempo  das
Ordenações do Reino, o governo local era colegiado, e, não dizem que ainda o é assim
em Portugal e na Europa em geral e nos condados americanos.

Nesta  Civilização desaparecida,  os  Governos  Locais  tinham grande autonomia,  e,  o
povo  tinha  elevado  civismo  e  patriotismo,  sua  religião  protegida  e  seus  direitos
individuais, especialmente o direito de propriedade intocado.

Todo esse modo de vida e de pensar foi destruído com a chegada a Portugal, (em 1820),
e, ao Brasil das ideias da Revolução Francesa.

Porém, a “Nova História”,  de Jacques Le Goff e  equipe,  resgatou a vida cultural  e
intelectual, e, a liberdade que existiu na Idade Média.

A partir daí, é possível ver com outros olhos esse, período que se estendeu até 1820 em
Portugal  e  no  Brasil  (até  1828),  redescobrindo  a  liberdade  e  eficiência  com a  qual
funcionaram as instituições político-administrativas locais, a partir das quais é possível
entender os erros e problemas atuais de nossa organização política e encontrar saídas
para  os  problemas  atuais  a  partir  do  resgate  de  valores,  ideias  e  instituições
antigas.

A Administração Pública, o que incluía a Administração da Justiça local eram exercidas,
especialmente, pelas Câmaras das vilas e das cidades, em governos colegiados, e, pelas
Companhias de Ordenanças, ambas com amplos poderes e sem interferência externa, e,
não, como no Brasil de Hoje, onde só uma pessoa manda:

Hoje,  e  isto  vem desde  o início  da  República  no Brasil,  quem manda é  o Prefeito
Municipal, extremamente dependente dos governos estaduais e o federal no tocante a
verbas, dependente do seu partido político, e, sujeito a uma enormidade de legislação
estadual e federal.

198



O Prefeito Municipal é o chefe do poder executivo no Brasil, mas legisla por decretos e
portarias, e, cabe a ele, a iniciativa das leis mais importantes e que são enviadas para a
aprovação da Câmara Municipal.

Dispondo da máquina administrativa, tem o prefeito municipal, no Brasil, as condições
e informações necessárias para elaborar os projetos de lei, coisa muito mais difícil para
o vereador.

Mostraremos o quanto foi artificial a separação das funções legislativas e executivas no
Brasil, nas vilas e cidades, no início da República.

Confrontando esta situação com a forma de funcionar a administração local de Paris, na
França, poderemos ver o quanto é deficiente e centralizado a administração local no
Brasil.

Mas não adianta analisar a evolução das Câmaras no Brasil,  como apenas perda de
poder:  Perda do Poder  Judiciário;  Perda do Poder Executivo e  sua concentração na
figura  do Prefeito  Municipal.  Não adianta  analisar  como jogo de  poder  entre  entes
abstratos: Afinal quem é a Câmara, quem é o Prefeito Municipal?

Trata-se, sim, não só disto, mas distanciamento do povo do poder de várias formas, e, a
comunidade  local,  como  um  todo,  esvaziada  de  sua  vida  independente,  e  agora
submetida a ideias, ideais, partidos políticos e modismos políticos, vindos de fora da
comunidade local.

Não  há  mais  aquela  administração  próxima  do  povo,  nem  o  povo  diretamente
governando, mas, hoje, governado por políticos profissionais, os quais são submetidos a
líderes políticos de fora da comunidade.

Mas uma análise assim, ainda seria restrita: É preciso avaliar no contexto de mudanças
maiores que afetaram a maneira de viver e pensar das pessoas e seus valores, e, isso,
será visto, mostrando, inicialmente, a culpa que a Revolução Francesa tem em tudo isto.

Nas actas de Câmara antigas, (os cadernos de vereações), está registrado e salvo para a
posteridade  um  passado  de  gente  de  alto  civismo,  patriótica,  livre,  ativamente
participante, orgulhosa de sua vila ou cidade, independente de influências externas, e,
independente, resolvendo seus problemas sem interferências externas, e, com poder de
até depor autoridades reais.
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Mostraremos  como  exemplo  principal  dessa  Civilização  independente  hoje
desaparecida, os orgulhos paulistas e sua “República”.
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O Conceito exato, antigo, e, ainda atual em Portugal, de MUNICÍPIO:

Por ter os “oficiais da câmara” e ter os “ofícios públicos”, é que o Concelho, (nome que
tinha o conjunto da administração pública local), é chamado Município.

Os “oficiais da câmara” reuniam-se na Casa de Câmara e Cadeia, também dita Paço do
Concelho.

Município é uma palavra que vem do latim:

múnus, eris = Cargo, Função, Ocupação, Ofício Público.

Cippus, i = Marco, Poste.

MUNICÍPIO = Cargos e ofícios públicos, em uma vila ou cidade, identificados por um
marco (O Pelourinho).

 OU SEJA: Não é a Vila que é, a princípio, chamada de “município”.
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A administração pública local é o MUNICÍPIO, o qual é a MUNICIPALIDADE,
sentido este ainda em uso em Portugal.

No Século XIX, Município, em Portugal, passou, aos poucos, a designar, por extensão,
também o Termo da Vila ou Cidade que era governado por um Concelho.

O concelho,  nome que aparece  nas  Ordenações  do Reino,  as  mais  antigas,  como a
Ordenações Afonsinas, passou a ser chamada de Câmara Municipal, no século XIX.

Em espanhol, MUNICÍPIO também é o conjunto dos habitantes de um ayuntamiento e
o próprio ayuntamiento, o qual é semelhante à Câmara Municipal em Portugal.

E não corresponde à verdade o que diz o site do SEADE de que não se usava a palavra
Município com sentido de “Termo da Vila” antes da separação do Reino de Portugal e
Brasil em dois países distintos, “por não se usar a palavra MUNICÍPIO em terras não
emancipadas”.

Ora,  não  se  usava  esta  palavra  neste  sentido  também  em  Portugal  no  tempo  das
Ordenações do Reino, e, é usada, hoje, nos Açores e na Madeira que também “não são
emancipados”.
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Esta explicação abaixo de um site da internet do Concelho de Sintra em Portugal
ajuda a entender bem a diferença:

Diferença entre Concelho e Município:

“”Muito embora algumas pessoas se refiram ao concelho como sendo o mesmo que município,
esta palavra refere-se, geralmente, à Câmara Municipal.

Câmaras Municipais são os chamados órgãos executivos, eleitos pelos cidadãos, (que, no caso
do concelho, se chamam munícipes), para, como a palavra já deixa adivinhar: executar leis e,

assim, governar um concelho.

Assim, quando dizemos "O Município de Sintra" estamos a referir-nos à Câmara Municipal de
Sintra.

E existe ainda a Assembleia Municipal, composta por deputados eleitos e pelos presidentes das
Juntas de Freguesia (ver mais adiante); às assembleias municipais chamam-se órgãos

legislativos porque fazem, e, aprovam leis.

Por exemplo,  o regulamento de Recolha de Resíduos Orgânicos do Concelho de Sintra foi
votado em Assembleia Municipal. Mas quem decide, com base neste regulamento, como fazer

a recolha é a Câmara Municipal.

Quanto ao Concelho dividem-se ainda em freguesias. O Concelho de Sintra tem 20 freguesias.
Cada freguesia tem também um órgão executivo, a Junta de Freguesia e um legislativo, a

Assembleia de Freguesia.”’

Leia em:

http://aminhasintra.net/sintraclopedia/modal/54/300-concelho-e-municipio

Leia mais sobre os lugares e vilas de Portugal na monumental obra de António Carvalho
da Costa:

Corografia Portugueza, e Despripçam Topografica do Famofo Reyno de Portugal
com Noticias das Fundaçoens das Cidades, Villas & Lugares, que Contèm:

http://purl.pt/434/3/hg-1065-v/hg-1065-v_item3/index.html#/20

http://purl.pt/434/3/hg-1066-v/hg-1066-v_item3/index.html#/4
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O conceito exato do que é vila e do que é cidade

As datas exatas de criação de Vila e sua elevação à categoria de
Cidade:

Ignorância e Erros sobre o Passado das Câmaras no Brasil:

A Enciclopédia de Municípios Brasileiros do IBGE é, por exemplo, um depositário de
erros crassos.  Erra  nas datas,  conceitos,  dá a data  de fundação como sendo data  da
elevação à vila ou a cidade, ou usa expressão como “fundou a cidade”. Também erram
miseravelmente sites e blogs da internet, e, livros traduzidos como a monumental obra
de  Milliet  de  Saint  Adolphe,  (“Dicionário  Geográfico”)  totalmente  impreciso  nas
definições e no uso dos conceitos.

Textos da internet dizem sobre Belém-PA: “elevada à categoria de município em 1616”.
Errado:

Não se usava a expressão “município”, no Brasil, naquele tempo. O erro é repetido por
dezenas de sites, que copiaram o texto.

E sobre João Pessoa-PB, garantem que é a terceira cidade do Brasil sem terem até hoje
descoberto documento algum: (foral de criação da vila, elevação à categoria de cidade)
e sem mencionar as Actas da Câmara nas biografias.

Em Minas Gerais, o feriado estadual é o Dia de Mariana – Dia de Minas, sendo que é
comum ler “Mariana Primeira Cidade de Minas”. É errado: A então Vila de Ribeirão do
Carmo foi a primeira vila de Minas Gerais em 1711, e, a primeira cidade foi Ouro Preto
em 1823.

Recomenda-se para estudar as vilas do atual Estado de São Paulo, a monumental obra
de Eugênio Egas: “Municípios Paulistas”, de 1924, obra rara, nunca reeditada.

Recomenda-se  também  o  criterioso  trabalho:  “Toponímia  de  Minas  Gerais”,  de
Joaquim Ribeiro Costa.

Para tudo há documento, e, sem documento não tem História.
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Raramente  se  sabe  quando  surgiu  um  arraial,  mas  quando  se  sabe  é  porque  há
documento (como a carta de José de Anchieta sobre a construção de um Colégio onde
hoje é São Paulo). Há documento, nos arquivos eclesiásticos e nos arquivos estaduais,
no  Brasil,  sobre  a  criação  de  uma  capela  filial  a  uma  freguesia,  o  qual  indica
aproximadamente quando foi criado um arraial.

Para  tudo  era  feito  documento: sobre  criação  de  freguesia  e  de  sua  elevação  à
condição de vila e esta à condição ou categoria de cidade. Se alguns desses documentos
se perderam é outro problema.

Outra referência sobre a data de criação de um arraial é pesquisar os livros de patentes e
nombramentos, (nomeações), para saber quando foram nomeados os primeiros oficiais
das Companhias de Ordenanças para o lugar.

Só se deve acreditar em História Local que é documentada, que diz qual ato legal criou
a capela, a freguesia, o distrito de paz, a vila, a cidade, e, quando foram estes instalados.
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O Brasil viveu duas situações extremas em relação à extensão dos
termos das vilas:

Em lugares como a Vila de São Paulo, onde foram criadas algumas freguesias próximas
à vila, o cidadão estava perto da Câmara para fazer pedidos e reclamações e para poder
exercer os ofícios da Câmara.

Ao contrário, na maior unidade administrativa local que existiu no Brasil, e, talvez no
mundo,  a  Vila  Boa  de  Goiás,  com  mais  de  750.000Km2  (abrangendo  os  atuais:
Tocantins,  Goiás, Distrito Federal, Triângulo Mineiro,  e,  o leste do Mato Grosso do
Sul), era extremamente distante para alguém de um julgado ou arraial distante ir até a
Câmara da Vila Boa, a atual Goiás Velho, ou poder exercer os ofícios da Câmara.

É preciso, caso ainda existam, estudar as actas da Câmara de Vila Boa para saber-se até
que ponto, os oficiais da Câmara de Vila Boa conseguiu cuidar de assuntos ocorridos
muito longe de Vila Boa, em algum arraial ou julgado distante.

E  ai  entra  a  importância,  no  estudo  sobre  poder  local,  de  se  valorizar  o  papel  do
Comandante de Ordenanças dos arraiais  e dos juízes dos julgados,  os quais tiveram
grande importância especialmente em Goiás, não ficando pensando que o Poder Local
se resumia às Câmaras, as quais sempre foram poucas em número.

Hoje Vila Boa (Goiás Velho) é apenas um pequeno município histórico do interior do
Estado de Goiás.
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A Câmara e o Cidadão: - A Câmara das Vilas do Brasil frente aos
arraiais e julgados distantes da sede das Vilas.

A evolução  de  um lugar,  de  um arraial,  de  um povoado,  no  Brasil,  em termos  de
importância política, sem queimar etapas era:

- Arraial, freguesia e/ou julgado, vila e, por último, cidade e comarca.

Algumas queimaram etapas e já nasceram como vilas, como é o caso de São Vicente-SP.
Outras jamais passaram da condição de arraial ou de freguesia (estas, hoje, são distritos
de algum município).

O exemplo clássico é Minas Gerais, onde, quando da descoberta do ouro, em 1692,
surgiram centenas de arraiais.

E apesar de ter centenas de arraiais, quando da decadência do ouro, um século depois da
descoberta do ouro e do surgimento dos primeiros arraiais, existiam, na Capitania de
Minas Gerais, em 1790, (que era de longe a capitania mais populosa), apenas 10 vilas e
30 vereadores.

(E não passaram de 6, o número de cidades no Brasil  até 1822.)

Isto mostra que as Câmaras em capitanias como Minas Gerais e Goiás não estavam
muito perto da população das centenas de  arraiais e freguesias, (umas ditas Curatos,
como o Curato do Turvo, hoje Andrelândia-MG), por isso deve-se valorizar, quando se
estuda o poder local, a existência dos julgados (que foram muitos em Minas Gerais e,
foram especialmente importantes em Goiás que tinha uma única vila: Vila Boa) e as
Companhias de Ordenanças, estas sempre próximas à população, assim, como o papel
da própria freguesia (paróquia), do vigário e do juiz de órfão e juiz de vintena delas.

Vila Boa de Goiás foi a maior unidade administrativa local do mundo.

As Actas (ou o que restaram delas) das 16 câmaras mineiras do tempo das “Ordenações
do  Reino”  deveriam  ser  estudadas  no  conjunto  para  ver  o  quanto  as  Câmaras
conseguiam atuar sobre problemas em arraiais e freguesias distantes das vilas.
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A partir da década de 1830, tem início a febre de criação de novas freguesias e novas
vilas, e novas comarcas, sendo que em Minas Gerais, que tinha 16 vilas em 1830, tem,
atualmente, 853 municípios.

Leia  uma  reportagem síntese  sobre  os  municípios  brasileiros,  sem data,  no  site  do
Senado Federal:

http://www12.senado.gov.br/noticias/entenda-o-assunto/municipios-brasileiros

Isto é positivo ou negativo? Significa o poder local mais próximo do povo, ou significa
pulverização  em órgãos  administrativos  e  legislativos  cada  vez  mais  frágeis  e  com
menos recursos?

E para ser precisa uma informação sobre a criação de uma capela, freguesia vila e de
uma comarca, tem que se dizer: criada em tal data, por tal autoridade, por tal diploma
legal de número tal, e, desmembrada da freguesia tal, da vila tal, ou da comarca tal.

Na República, no Brasil, no Estado de São Paulo, a ordem natural de evolução de uma
povoação ideal foi:

Patrimônio – Estação – passando para Distrito Policial, Distrito de Paz (que era também
Distrito  administrativo) - depois passando para Vila,  (Município),  Termo, Cidade,  e,
finalmente Comarca (sede de comarca).
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A importância de ser Vila em Portugal – A Autonomia – A Dignidade –
A Liberdade - o Auto Governo – A Não Submissão a instâncias

superiores de Poder - O Concelho dos Homens Bons foi origem de
tudo.

O Brasil foi privilegiado: Povoações nasciam e já eram elevadas à vila nos dois
primeiros séculos – Salvador nasceu e foi elevada à cidade, mas a primeira capital

portuguesa só foi elevada à cidade 800 anos depois de ter sido capital.

A primeira vila de Portugal foi Ponte de Lima, e, foi a Rainha D. Teresa quem, em 4 de
Março de 1125, (1163 no calendário hispânico antigo), outorgou carta de foral à vila,
referindo-se à mesma como Terra de Ponte.

Tornar-se  Vila, originariamente significava que um lugar torna-se livre, dando-lhe um
couto que lhe garantia liberdades e direitos.

Um couto era um lugar em que não entrava a justiça do Rei; mas regia-se por seus
juízes, e tinham outros privilégios:

“Nesta carta (o Foral que criou a Vila de Ponte de lima – A Primeira vila de Portugal)
fixava-se o regime das relações dos membros da comunidade entre si, mas,

especialmente os encargos ou obrigações que a colectividade (e os seus membros) tinha
para com o poder concedente, evitando o arbítrio ou o abuso nas exigências e

garantiam-se igualmente direitos, em geral sob a forma de privilégios, que tornavam
atraente a fixação na povoação considerada.

Tal regulamentação de direitos e obrigações individualizava essa colectividade e dela
resultava uma comunhão de interesses, a necessidade de os membros da colectividade
se concertarem acerca do cumprimento das obrigações colectivas e da fruição e defesa
dos direitos e privilégios assim como levava à reunião da assembleia dos interessados
(concilium = o Concelho) e à criação através dela de magistrados encarregados de

reger a comunidade.”

Nota: Como, em latim, se escreve Concilium, o correto é Concelho com C, como se
escreve em Portugal.

Concilio – Verbo = reunir, juntar

Concilium – Substantivo = reunião, assembleia
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Nota: O mais provável é a palavra Concelho ter sido usado, em Portugal, inicialmente,
em relação ao Concelho dos Homens Bons, importantíssimo, no seu início, mas que
depois teve seu poder esvaziado, nos séculos XV e XVI. Em todo caso, subentende-se

que, no ano de 1125, foi instalado um concelho em Ponte de Lima, e, eleito seus
primeiros oficiais da câmara.

Diz o Foral que criou a primeira vila de Portugal - a Vila de Ponte de Lima:

Em nome de Deus e da indivisa Trindade. Eu, rainha Dona Teresa, filha do rei Afonso
(desejo-vos) saúde no senhor. 

Aprouve-me fazer vila o supranomeado lugar de Ponte. 

Estabeleço decreto e determino firmemente como será para sempre desde já, 4° dia
antes das Nonas de Março da Era de 1163. (calendário antigo) 

 Eu, rainha faço couto aos homens que aí quiserem habitar. O seu termo parte por foz
do Trovela e daí por entre a vila Sendin e (a vila) Domez, e daí por Pedra Rodada,

e depois sobe ao Castro de Gaia(?) e desce à Portela de Arca, e vai a Mirancelhe e daí
ao (rio) Lima. 

Se alguém tentar infringir o meu decreto, pague seis mil soldos; e se alguém fizer mal
aos habitantes da supradita vila fora do seu couto, pague quinhentos soldos;

 se alguém fizer alguma «coima» fora do seu couto aí não for detido, seja livre; e se
alguém fizer algum mal aos homens que de qualquer terra vierem à feira, tanto na ida

como na vinda, pague sessenta soldos.

 Os que habitarem na vila pagarão, das suas casas, um soldo por ano, nada pagando
das suas «cortinhas»; as herdades que os habitantes desta vila tiverem fora do seu

termo fiquem coutadas; do que colherem nas terras arroteadas paguem um terço e das
não arroteadas um quinto. 

Eu, rainha Teresa, e meu filho Afonso, rei, assinamos por mão própria esta carta.

210



Nota 1: A Foral de Ponte de Lima mostra o Reino de Portugal, desde o seu início, como
sendo um Estado de Pleno Direito e garantidor de todas as prerrogativas individuais e
coletivas dos seus cidadãos, e, no qual, as vilas tiveram garantias e autonomia desde
sempre.

Nota 2:  Tudo indica que haviam outros direitos  não escritos (consuetudinários) que
estas vilas gozavam. Estes direitos não escritos eram herança da tradição dos invasores
bárbaros germânicos (Godos e Ostrogodos) da Península Ibérica.

Nota 3: “Lugar da Ponte” – Um Lugar é uma povoação; em um lugar pode haver várias
freguesias  contiguas  (as freguesias urbanas  dentro do limite  urbano de uma vila  ou
cidade); Um lugar também pode ser uma aldeia rural pertencente a uma freguesia.

De forma resumida, o historiador Alexandre Herculano diz:

“Os moradores do Burgo constituíram-se em sociedade organizada; então surgiu o
Município” (a municipalidade, a câmara, o concelho, a vereação).

Nota: Apesar de imprecisa, a explicação de Herculano remonta a ideia de vila, como
sendo esta, um burgo que está livre do domínio de um senhor feudal.

Sobre as Leis antigas Portuguesas que eram vigentes também no Brasil e as suas origens
medievais,  sobre  Concelhos,  Câmaras  e  outros  temas,  estes  textos  abaixo  são  bem
completos.

A Decadência da Vila com as reformas liberais a Partir da Revolução do Porto de 1820:

http://www.academia.edu/3123263/As_Ordenacoes_Afonsinas_-
_Tres_Seculos_de_Direito_Medieval_1211-1512_

OS MUNICÍPIOS NO PORTUGAL MODERNO DOS FORAIS MANUELINOS ÀS
REFORMAS LIBERAIS
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É imprescindível para a compreensão dos Concelhos e das Vilas
criadas pelo Rei que se entenda o:

Direito Divino dos Reis, e, o Lealismo:

Quem é considerado, entre vós, o autor primeiro de vossas leis? Um Deus, ou, um
homem?  Platão.

O Comentarista da Bíblia, Frei Alonso Schökel, entende que lei na Bíblia tem o sentido
de – “É a Vontade de Deus articulada em Palavras para ordenar o Homem e a

Sociedade.”

A legitimidade do Rei ungido dava estabilidade ao Estado; todos tinham em mais alto
grau o Rei por serem todos fiéis devotos da Igreja.

A Gravura abaixo mostra como o cidadão se via em Portugal no tempo das Ordenações
do Reino
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Sobre este tipo de Estado, o historiador, com H maiúsculo, Ernest Renan, cita o caso da
Macedônia antiga:

“Monárquicos por convicção, e, por abnegação, cheios de antipatia pelo
charlatanismo e a agitação frequentemente estéril das pequenas repúblicas, os

macedônios ofereciam à Grécia o tipo de uma sociedade análoga à da Idade Média,
fundada sobre o lealismo, a fé na legitimidade e na hereditariedade e sobre um espírito

conservador, por igual afastado tanto do despotismo ignominioso do Oriente como d
´essa febre democrática que, abrasando o sangue de um povo, gasta bem depressa os

que a ela se abandonam.”

Nota: O perigo estava para a Câmara justamente em cair na “agitação frequentemente
estéril das pequenas repúblicas”, e, foi exatamente isto que aconteceu com elas, a partir
de  1828,  com a  Lei  de  1828,  no  Brasil,  o  “Regimento  das  Câmaras”,  e,  a  disputa
partidária, na Câmara, a partir de então.

O Rei  tinha Direito  Divino de governar  porque era ungido por  um Bispo da Igreja
Católica, sendo, na Bíblia, Deus tem os três poderes: Deus é Rei, é Juiz e é Legislador.
O Rei detinha, por isso, em palavras de hoje, os 3 poderes.

Isso em palavras de hoje, mas, naquele tempo, não se fazia a menor ideia de “Poderes”,
e a Bíblia sempre se refere ao Rei como o Senhor da Justiça.

Em palavras de hoje, diríamos:

TODO PODER EMANA de DEUS, e, EM SEU SANTO NOME É EXERCIDO.

Esse poder de Deus deu deveres. O ser humano nasceu com deveres e não com direitos.
Toda a ideia pós Revolução Francesa de que o homem tem direitos é uma falsificação

que leva à tese do homem-deus que tudo pode.

Uma análise de como se exercia o governo nas Vilas e demais autarquias locais no
tempo das Ordenações do Reino, cresce de importância, hoje, por vivermos em um
momento em que os atuais donos do poder no mundo usam o poder, exatamente do
contrário que era feito nas Ordenações do Reino, para a destruição final e total da

Igreja e da Família.

Na Bíblia, os primeiros governantes de Israel foram os Juízes, o que mostra o valor da
função judiciária, e, na Bíblia, repete-se muitas vezes que Deus faz Justiça.
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Na Bíblia, a Torá é todo um relacionamento de Deus com o Povo Hebreu, que inclui
conselhos, preceitos, normas, benções, e, foi traduzido, para o grego, pelos Setenta, para
Nomos – Lei. Daí, a Lei na Bíblia ser algo bem mais amplo que aquilo que entendemos,
hoje, por Lei.

E, assim, tem que ser entendida, quando se pensa nas Ordenações do Reino; não vendo
as Ordenações do Reino nem as Câmaras, com os olhos de hoje, mas entendendo que
aqueles homens, daquele tempo, viam todo o conjunto das leis e seus relacionamentos e
ações vis a vis o seu relacionamento com Deus.

O Primeiro Rei ungido, na Bíblia, no ano 1.000 antes de Cristo, foi David, Rei de Israel,
pois o povo pedira a Deus, que lhes desse um Rei para saírem das “agitações estéreis do
governo dos juízes”, (Governo de uma República).

É preciso anotar que a palavra Juiz para designar os governantes em Israel é reveladora:

 A arte  de administrar  estava profundamente ligada à  Justiça,  (e  também à guerra);
explica-se isto, em parte, por ser muito relevante, que hoje, as obras físicas, construções,
eram muito menos relevantes que hoje, e, ajuda muito a clarear a ideia de como era
normal, no tempo das Ordenações do Reino, a Câmara como ente que administrava a
Justiça, especialmente em vilas pequeníssimas como São Paulo onde as obras físicas
eram pouquíssimas, e, em si, é uma tradição que vem de longe, desfeita pela Doutrina
da Separação dos Poderes.

Como já se vão mais de 200 de separação dos poderes, a maneira antiga de organizar a
Política, é vista hoje com estranheza, apesar de ter durado milênios.

A figura do Rei era sagrada.

Nas Ordenações do Reino, comparava-se o pior dos crimes (Lesa Majestade) à lepra:

Ordenações Filipinas, no Livro V, Item 6:

“Lesa-majestade quer dizer traição cometida contra a pessoa do Rei, ou seu Real Estado,

que é tão grave e abominável crime, e, que os antigos Sabedores tanto estranharam que o

comparavam à  lepra; porque assim como esta enfermidade enche todo o corpo,  sem

nunca mais se poder curar, e empece ainda aos descendentes de quem a tem, e, aos que,

com ele,  conversam pelo que é apartado da comunicação da gente:  assim o erro de

traição condena o que a comete, e empece e infama os que de sua linha descendem,

posto que não tenham culpa.”
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No tempo das Ordenações do Reino e das Câmaras, a Lei Divina e a Igreja e a Fé do
Povo eram extremamente valorizadas e levadas em conta.

Atualmente, já na etapa final de ataque e destruição da Igreja e dos valores cristãos, o
partido político comanda tudo. Tudo fica subordinado ao Partido Político, sendo que os
membros dos partidos políticos, especialmente os partidos políticos de esquerda, são
totalmente isentos de patriotismo (amor ao lugar, freguesia ou vila em que se vive).
Poderes, instituições, Igreja, Estado, Organizações, todas são meros instrumentos dos
partidos políticos, os quais, é claro, inexistiam no tempo das “Ordenações do Reino”.

Alerta: Não adianta ver, a organização política do tempo das Ordenações do Reino com
a visão de hoje de meras disputas entre entes federados, e, disputa entre poderes. Isso
seria achar que o passado é igual ao presente, isto é: QUE A QUESTÃO RELIGIOSA
NÃO TINHA RELEVÂNCIA – Na época tinha toda a relevância e importância:

Ninguém era contra o Rei Ungido, todos juravam fidelidade ao Rei. Ninguém disputava
para  si  o  poder,  que  pertencia  ao  Rei  Ungido,  e,  era  exercido  na  Câmara  em um
colegiado livre de interferências e com plena autonomia. Todos se consideravam fiéis
súditos do Rei, e, os habitantes da Vila de São Paulo se consideravam “Portugueses do
Brasil”.

O caso mais notável disso foi a recusa do oficial da Câmara da Vila de São Paulo,
Amador Bueno, não aceitar ser aclamado Rei de São Paulo, pelos espanhóis, em 1640, e
reafirmar seu juramento de fidelidade ao novo Rei de Portugal, após o fim da União
Ibérica, naquele ano.

É neste contexto que deve ser lida as Actas das Câmaras das vilas e cidades do Brasil de
1532 até 1828, quando estava em vigor as Ordenações do Reino.

E é neste contexto que se deve entender o tamanho ódio contra as Câmaras que se
tomou no Império do Brasil, especialmente nas Regências tentando acabar totalmente
com o poder das Câmaras. O mesmo na República, no Brasil.
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As Ordenações do Reino:

O Código de Leis, compilação de leis, vigente tanto em Portugal, quanto
no Brasil, onde os cidadãos tinham os mesmos direitos que os cidadãos de

Portugal:

Não  existia,  nas  Ordenações  do  Reino,  (Ordenações  de  D.  Duarte  ou Afonsinas,
Manuelinas,  e,  as  Ordenações Filipinas),  em  palavras  de  hoje,  a  "Separação  dos
Poderes".  

A primeira das Ordenações, (o Código Afonsino), é uma compilação de três séculos de
direito  medieval  português,  portanto,  não  é  mudança,  não  é  alteração,  significando,
portanto,  que  a  Vila  e  seu  Concelho são,  então,  instituições  político-administrativas
milenares que sofreram poucas alterações de 1125 a 1820.

O Código Afonsino, iniciado, por D. Duarte, por volta de 1450 e terminando por D.
Afonso por volta de 1470 nunca foi publicado por não existir imprensa na época. O que
importa  é  que  compila  as  excelentes  leis  portuguesas  seculares  sobre  a  grande
autonomia local e grande dignidade e direitos dos cidadãos das vilas portuguesas.

Assim, António Leme, na Ilha da Madeira, em 1485, foi vereador, administrou a Vila do
Funchal, consciente destes direitos e deste grande poder que tinha as vilas. Seu filho
Antão Leme vereou na Vila de São Vicente no Brasil, na década de 1540, com a mesma
consciência de 4 séculos de direitos dos quais se orgulhavam e de uma sólida e longa
tradição de respeito pelo Direito.

Em nada diminuída a Família Leme por passar de Lisboa para a Ilha da Madeira e
depois para o Brasil. Nestes três lugares, eram cidadãos portugueses de pleno direito e
nobres com brasão.
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Deus como autor da Lei como sempre ensinou Platão e a Torah:

Essas Ordenações falam muito em Deus, na Igreja e na Fé.

Diz  o  Apóstolo  São  Paulo  sobre  a  inspiração  divina  dos  governantes  e  sobre  a
submissão do cidadão ao Governante inspirado:

1-Todo Ser esteja sujeita às autoridades superiores; porque não há autoridade que não
venha de Deus; e as que existem foram ordenadas por Deus. 2- Por isso quem resiste à

autoridade resiste à ordenação de Deus; e os que resistem trarão sobre si mesmos a
condenação.

 3- Porque os magistrados não são motivo de medo para os que fazem o bem, mas para
os que fazem o mal. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem, e terás louvor
dela; 4- porquanto ela é ministro de Deus para teu bem. Mas, se fizeres o mal, teme, pois
não traz debalde a espada; porque é ministro de Deus, e vingador em ira contra aquele

que pratica o mal.

 5- Pelo que é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa da ira, mas
também por causa da consciência. 6- Por esta razão também pagais tributo; porque são

ministros de Deus, para atenderem a isso mesmo. 7- Dai a cada um o que lhe é devido: a
quem tributo, tributo; a quem imposto, imposto; a quem temor, temor; a quem honra,

honra. 

As  Ordenações  Afonsinas,  (ou  Código  Afonsino),  começam  falando  de  Deus  e  a
Relação com a Santa Sé em Roma. Idem o Código Justiniano, obra máxima do Direito
Romano cristianizado:

Leia o Código Justiniano online – A Antítese do Direito Achado na Rua, a atual moda
no Direito no Brasil:

http://www.thelatinlibrary.com/justinian.html

Isto  tudo  foi  abolido  com a  Revolução  Francesa.  As  consequências  disso  é  o  que
pretendemos expor neste presente estudo.
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A Vida Privada e a Vida Pública centrada na Vila, no Tempo das
Ordenações do Reino, e não na Metrópole mais próxima, nem na

Capital:

Raríssimas vezes os Cadernos de Vereações do Concelho da Vila de São
Paulo faz referência à Cabeça da Capitania – A Vila de São Vicente

Todos os portugueses viviam em pequenas vilas e muito pequenas freguesias, onde
praticamente, todas as questões se resolviam nas Autarquias Locais com participação

direta do povo.

O mesmo ocorria no Portugal de Além Mar - no Brasil, nos Açores, e, na Ilha da
Madeira.

Especialmente, tem que se ter em mente que não havia obras de grande vulto como
hoje, na qual só o governo federal pode fazer.

Isso se perdeu: Quando se fala em perda de poder das Câmaras não se pode pensar só
em perda de poder para o Executivo Local.

Mas,  muito  especialmente,  é  preciso  pensar  no  esvaziamento  do  poder  das  vilas  e
cidades, e na concomitante centralização do poder, nas esferas estadual e federal, e, a
centralização da vida pública nestas esferas de poder e nos partidos políticos.

TODOS OS PORTUGUÊSES DO BRASIL ERAM CIDADÃOS PORTUGUESES DE
PLENO DIREITO E COM NACIONALIDADE PORTUGUESA.

NÃO  HAVIA  DISTINÇÃO  ALGUMA  DOS  PORTUGUESES  DA  ILHA  DA
MADEIRA, DOS AÇORES OU DE PORTUGAL, todos submetidos às Ordenações do
Reino.

Este  presente  estudo analisa  a  evolução (ou involução)  da  Câmara,  no  Brasil  e  em
Portugal, partindo ambos do mesmo ponto: AS ORDENAÇÕES DO REINO.

E das Ordenações do Reino, analisar todas as mudanças ocorridas, até se chegar, no
Brasil,  o  poder  local  a  ser  exercido  pela  Câmara  Municipal,  (Legislativo),  e,  pela
Prefeitura Municipal, (Executivo).
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E  em  Portugal,  a  Câmara  Municipal  exerce  o  Poder  (ou  função)  Executivo;  a
Assembleia Municipal exerce o Poder (ou função) Legislativo nos concelhos (das vilas
e das cidades), e, as Juntas de Freguesia governam as freguesias.

Analisaremos esta evolução da Câmara dentro do contexto das transformações políticas
ocasionadas pela Revolução Francesa e pelas suas consequências.

Mostraremos que o caminho seguido por Portugal foi menos calamitoso; tendo Portugal
hoje, mais autonomia local que o Brasil, menos personalismo, e, muito mais trabalho
em equipe, e, mais decisões colegiadas, tendo, hoje, no Brasil, as Câmaras Municipais
mínimos poderes de apenas fazerem leis irrelevantes.

O Brasil mudou muito mais que Portugal. Sendo mais parecido, portanto, o Portugal de
hoje, com o tempo das Câmaras regidas pelas Ordenações do Reino.

Sendo, as Ordenações do Reino, baixadas pelo Rei, não havia espaço para o homem
público legislar em causa própria, como acontece, todo dia, no Brasil de hoje.

Em Portugal, a separação das funções da Câmara deu-se em muito menor grau, sendo,
portanto, menos graves as suas consequências.

Até hoje, em Portugal, as administrações locais são colegiadas: Um Governo Colegiado
formado de um grupo de vereadores administram as vilas e cidades portuguesas.

NOTA: É mais correto dizer “SEPARAÇÃO DAS FUNÇÕES” do que Separação dos
Poderes, pois, era isto que o velho Montesquieu pensava, e, em tese, só tem poderes
quem é soberano, e, não, as Câmaras que eram submetidas às Ordenações do Reino, as
quais eram baixadas pelo Soberano, o Rei.

A separação das funções, nos governos locais, no Brasil, veio com a República, depois
que a Câmara já tinha perdido muito de seus poderes. NÃO FOI SÓ A SEPARAÇÃO
DAS FUNÇÕES QUE CAUSOU A DERROCADA DAS CÂMARAS.

A derrocada das Câmaras, no Brasil, veio com o Império do Brasil.

A separação das funções nas autarquias locais no Brasil guarda relação, em tese, com a
maior  complexidade  das  administrações,  exigindo-se  a  criação  de  secretarias,
departamentos e especialistas em cada tipo de problema administrativo.
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Mas só em tese, no real, a causa da separação das funções nas autarquias no Brasil foi a
ânsia de poder de governadores de estado e de líderes políticos de mandarem sozinhos
nas cidades e vilas.

A História das Câmaras é uma história de  perda de poder: Perdeu poder, no Brasil,
para as esferas regionais, (estados atualmente),  e para a esfera federal de poder. Foi
proibida  de  legislar  sobre  vários  assuntos,  e  proibida  explicitamente  de  depor
autoridades.

Proibida, no Brasil, de administrar, mas não em Portugal. Perdeu todas as suas funções
judiciárias.

O  povo  se  distanciou  das  decisões  e  do  poder:  Não  mais  leigos  como  juízes  e
procuradores, não mais decisões tomadas na Mesa da Câmara de frente para o Povo.

E,  no  Brasil,  cada  vez  mais,  foram  avolumando-se  os  governos  de  técnicos  e  de
especialistas (tecnocratas, e, os burocratas), em secretarias, departamentos, e, em vários
outros tipos de órgãos governamentais, e, cada vez mais, os governos locais tornaram-se
governos individuais, personalistas, do Prefeito Municipal, não mais, nas comunidades
locais, existindo as decisões coletivas de um governo colegiado que era os das Câmaras,
que, até a Lei de 1° de outubro de 1828, não conheciam nem a figura do Presidente da
Câmara.

Veremos,  abaixo,  que,  a  intenção  de  reduzir  o  poder  da  Câmara  está  ligada  à
centralização do poder, pós Revolução Francesa, com o enfraquecimento dos governos
locais, firmes apoiadores dos reis, e, com a intenção de que, desde a Capital do País,
faça-se uma Revolução na maneira de viver e de pensar das pessoas.
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A VIDA DO CIDADÃO GIRAVA EM TORNO DA IGREJA:

“Quem é considerado, entre vós, o autor primeiro de vossas leis?”

“Um Deus, ou, um homem?” - Platão.

Do batismo, (cuja certidão valia como documento), passando pelo Casamento que era
unicamente  na  Igreja,  pelo  Testamento,  que todos faziam “Em nome da Santíssima
Trindade”, e recomendando missas, até o Enterro que era dentro da Igreja.

E, o Rei ungido garantia esta Igreja e este modo de vida, e, ao qual, todos juravam
fidelidade.

As Ordenações do Reino citam frequentemente Deus,  colocando-se o Rei como um
Lugar Tenente de Deus.

A esperança de um povo religioso estava em que o Rei fosse o encarregado na Terra de
aplicar a Justiça Divina, de materializar a Justiça Divina.

Exemplo: As Ordenações Filipinas, Livro 5, Título 32, diz:

 “E  porque  todo  rei  católico  e  fiel  cristão  deve  ante  todas  as  outras  coisas
principalmente antepor e guardar o serviço de Deus, conhecendo que por ele veio a
Real Estado, e de sua Mão tem e governa todo o seu Alto e Real Senhorio, assim como
Logo-tenente em seu lugar.”

Uma das  primeiras  surpresas  de um genealogista  iniciante,  no Brasil,  é  descobrir  a
extrema religiosidade de seus antepassados.

Exemplo desta comunhão entre a Fé e a Lei: A Câmara da Vila de São Paulo aplicava
multa a quem não comparecesse às procissões.

Até uma capela filial a uma matriz de alguma freguesia era criada pelo Estado.

Exemplo: Em 1812, a Mesa de Consciência e Ordens do Príncipe D. João aprovou a
criação de uma capela, (na atual Paraibuna-SP), filial à Matriz de Nossa Senhora da
Conceição da Vila de Jacareí.

Não  colocar  a  Câmara  no  contexto  do  pensamento  da  sua  época,  estudando-a
isoladamente, é o eixo dos erros na compreensão de sua importância.
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A Propriedade Privada Garantida e Respeitada:

Aqui a grande utilidade das Actas de Câmara e o Registro geral do
Concelho da Villa de Sam Paulo:

Os inúmeros pedidos de chãos de terra – Nada era invadido, ocupado;
sempre se declara, o cidadão, como sendo pobre e respeitosamente e

escrupulosamente respeitando a propriedade privada, pede à Câmara,
chãos para plantar e viver.

O primado da lei garantindo a propriedade privada, colocado, como o fundamental, por
John Locke era seguido plenamente, e, a propriedade privada totalmente garantida:

Mesmo estando em meio a uma floresta,  um território recém-descoberto,  o cidadão
tinha o direito de propriedade garantido por  sesmarias concedidas pelos donatários
das capitanias.

Por menor que fosse uma freguesia ou vila, havia sempre um juiz de órfãos para cuidar
da herança do falecido, e, estabelecer a parte que cabia a cada herdeiro.

Não se pode deixar de assinalar que John Locke defendia a Monarquia.  Defendia o
sistema  político  inglês  que  evitou  que  a  Inglaterra  passasse  por  uma  Revolução
Francesa.  E,  é,  exatamente,  em países organizados pela  Inglaterra,  que existe  maior
liberdade econômica e maior garantia da Propriedade Privada em todo o Mundo, como é
mostrado neste estudo.

John Locke deixa claro isto, e, é exatamente nisto que deve centrar toda análise histórica
e  política.  Coisa  que  os  comentaristas  não  fazem,  centrando  no  assunto  da  moda
“injustiças sociais” e, os governos atuais no Brasil fazem exatamente o  antigoverno,
são anti-Locke:

Tudo  é  pretexto,  atualmente,  no  Brasil,  para  confisco  de  propriedade  privada,
especialmente rural.

“A única finalidade de um governo é a preservação da propriedade privada”.
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O Fim da propriedade privada no Brasil: Pronunciamento do Deputado Federal JAIR
BOLSONARO: http://www.youtube.com/watch?

v=Kvsv2JW8FKs&list=PLBr3IIg4Id71Oi0zxsCG64ajaGLA95sBB&index=6

Porque, a partir da Constituição de 1988, não há mais garantia de Propriedade Privada
no Brasil. Leia neste artigo do Instituto Von Mises:

http://www.mises.org.br/Article.aspx?id=965

223

http://www.mises.org.br/Article.aspx?id=965
http://www.youtube.com/watch?v=Kvsv2JW8FKs&list=PLBr3IIg4Id71Oi0zxsCG64ajaGLA95sBB&index=6
http://www.youtube.com/watch?v=Kvsv2JW8FKs&list=PLBr3IIg4Id71Oi0zxsCG64ajaGLA95sBB&index=6


O Império da Lei:

E, jamais vivia o português fora do  Império da Lei, mesmo vivendo em meio a uma
floresta, a Mata Atlântica. Expressão essa, Império da Lei, que aparece já em Platão, há
2.500 anos:

“De todas as máximas, a melhor é a sexta, que ordena ao ignorante de obedecer e ao
sábio de governar e comandar; este sábio império, eu me atrevo a dizer, Pindare, que
não é contra a natureza, mas que segue verdadeiramente a natureza; é o império da lei
sobre os seres que a reconhecem voluntariamente e sem violência.” - Leis, capítulo III.

Da tradução francesa – Empire: domination absolue de quelqu'um (A LEI) sur quelque
chose, autorité, emprise.

Quanto à   fidelidade   do povo e dos oficiais da Camara   ao Rei de Portugal:

O Termo de Vereação da Câmara da Vila de São Paulo de 16/março/1652, diz:

“guardando em tudo o serviço de deos e de sua magestade”

Os Oficiais  da  Câmara  e  todos  os  portugueses  do  Brasil  juravam fidelidade  à  Sua
Majestade, o Rei de Portugal, e, zelavam e juravam servir bem à sua República, quando
eleitos.

Oficiais da Câmara = Conjunto de indivíduos eleitos pelos pelo povo para gerirem os
negócios públicos em diversos ofícios (funções).

Todos os oficiais da Câmara serviam à Sua Majestade e a Deus. Não serviam a partidos
políticos. Divisões, ideologias, estas coisas estavam totalmente fora do pensamento e
dos valores da época das Ordenações do Reino.

Estas  Ordenações  do Reino existiram por  centenas  de  anos,  com poucas  alterações,
tendo Dom Afonso V, (*1432 - + 1481), recuperado as leis de seus antepassados, e,
consolidando-as nas suas Ordenações Afonsinas.

Leia sobre Dom Afonso V:
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http://www.fcsh.unl.pt/cham/eve/content.php?printconceito=916

Leis estas baseadas na Bíblia, na Lei de Deus, coisa sem sentido hoje, pois existem
atualmente  tantas  teologias  quantos  são  os  teólogos;  com  as  leis  de  Deus
reinterpretadas, todo momento para acomodá-las ao pensamento atual.

O mesmo ocorrendo, hoje, com as doutrinas jurídicas, agora, descartáveis, torcidas e
reinterpretas de acordo com as conveniências do momento.

O oficial da Câmara não estava ali para brincar de deus, fazendo leis sobre o que bem
entender, brincando de mudar conceitos e valores; estava ali para cumprir a lei do Rei
que era inspirada na Lei de Deus, imutável (Lembrem que um salmo diz: “A Torah é
perfeita, é como ouro puro”).

–  Bem diferente  dos  tempos atuais,  no qual  novas  teologias  surgem,  todos os  dias,
reinterpretando a Lei de Deus às conveniências de momento.

A incompreensão atual, no Brasil, sobre a fidelidade ao Rei, é tamanha, que, chega-se a
dizer  que  “Na  Inglaterra  deve  ter  partido  republicano  também”.  É  a  cultura  do
descartável,  do  tudo  mutável,  ignorando  que  todo  súdito  britânico  tem  que  jurar
fidelidade ao Rei.

Estes Homens Bons, (ver sobre eles abaixo), que exerciam os ofícios, no Concelho de
sua vila ou cidade, consideravam-se independentes, servindo à sua pátria, (que era a sua
república),  servindo  a  Deus  e  servindo  ao  seu  Rei,  não  tendo  compromisso  com
ninguém e  com nenhuma  entidade  como  os  partidos  políticos,  muito  menos  tendo
compromisso com alguma ideologia.

O juramento de posse, sob o Evangelho, era feito com o oficial da câmara, prometendo
servir à sua República, ao Rei e ao serviço de Deus como Deus lhe desse a entender:

No termo de vereação da Câmara da Vila de São Paulo, de 05/fev/1623:

“ao qual foi dado juramento dos santos evangelhos sobre hum livro delles em que poz
sua direita mão e prometeo de em tudo guardar o seu regimento e o serviço de deos
nosso senhor e o de sua magestade e as partes de seu direito”.

E, em vários termos de vereação:

225

http://www.fcsh.unl.pt/cham/eve/content.php?printconceito=916


“deu o juramento dos santos evangelhos” prometendo “servir seus ofícios como deos
desse a entender”.

Isto  não faz o menor sentido para o brasileiro do Século XXI,  além de parecer-lhe
totalmente errado. Não lhe entra na cabeça, usando um termo atual, esta outra forma de
“democracia”.

Em uma visão de hoje,  de trás  para frente,  um historiador despreparado, (por mais
absurdo que possa parecer para quem sabe ver o passado dentro do seu tempo e dentro
da sua realidade), diria:

“Não havia democracia no tempo das Ordenações do Reino porque o Rei não era eleito
pelo povo.”

Ou, achar que o Império do Brasil não era uma democracia porque os presidentes das
províncias não eram eleitos pelo povo.

Ou achar que as Vilas não eram livres antes de terem prefeitos municipais eleitos pelo
povo (coisa inexistente em Portugal até hoje).

O despreparado também diria: “Não tem partido de oposição ao Rei”.

Nota: Não devemos usar conceitos atuais como “democracia”, muito menos “política” e
“políticos”, pois, isso leva ao leitor a ver os oficiais da câmara como se fossem iguais
aos políticos de hoje – daí decorrendo todo tipo de má interpretação do passado.

Dos poucos estudiosos que tentaram entender essa civilização desaparecida, não com o
pensamento  pós-Revolução  Francesa,  mas  pensando  a  época  com o  pensamento  da
época, Alexis de Tocqueville foi o único bem sucedido nesta empreitada.

No Brasil, um único historiador, Manoel Rodrigues Ferreira, escreveu munido da visão
de Alexis de Tocqueville, dando, por causa disso, o devido e grande valor que tiveram
as  Câmaras  e  os  homens  públicos  da  época,  recolhendo  exemplos  dignificantes  do
civismo, patriotismo e sentido de dever para com a República, nos primeiros séculos da
História do Brasil, na vigência das “Ordenações do Reino”:

Leia  o livro: FERREIRA, Manoel  Rodrigues,  “As Repúblicas  Municipais  no Brasil
(1532-1820)”, Prefeitura Municipal da Cidade de São Paulo, 1980.
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Nota: o livro dá o título de “municipais” às repúblicas; adjetivo este, “municipal”, que
jamais aparece nos termos de vereações da Vila de São Paulo, das quais o livro trata.

Manoel Rodrigues Ferreira destaca um termo de vereação em que mostra o apego do
português do Brasil,  cercado de índios primitivos,  a uma das maiores conquistas da
civilização:

O Estado de Direito e o Império das Leis; passagem essa que enche de orgulho todo
paulista quatrocentão.
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As Repúblicas que eram as Vilas do Reino de Portugal e nos Estados
do Brasil e do Maranhão,

 Ou, na Repartição do Norte, e, na Repartição do Sul:

Nos "termos de vereação" da Câmara de São Paulo,  (séculos XVI e XVII),  aparece
várias  vezes  a  palavra  "República"  como  sinônimo  de  Câmara  e/ou  de  Concelho,
indicando sua grande autonomia e poder.

Sobre “Repúblicas Municipais” disse Alexis de Tocqueville: 

"As instituições municipais que, nos séculos XIII e XIV, fizeram, das principais cidades
alemãs, pequenas repúblicas ricas e cultas, ainda existem no século XVIII".
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A incompreensão do passado, especialmente no Brasil:

 “A República Municipal” – Expressão de um autor que resgatou a
importância das câmaras.

Aqui há uma grande dificuldade de interpretação: A tendência de quem tenta minimizar
a importância das Câmaras antigas entende que a palavra REPÚBLICA significa nos

textos dos cadernos de vereações apenas COISA PÚBLICA, outros entendem que é
sinônimo de Câmara e outros como este abaixo que viveu na época entende com

“pequenas repúblicas” no sentido de independentes totalmente.

Os autores pós Revolução Francesa, e, os atuais, quase todos, são totalmente incapazes
de entender o que é um regime monárquico católico, nem o que é uma  república nas
autarquias locais.

Uma exceção à  regra,  Ernest  Renan,  estudando as sinagogas antigas,  também vê as
pequenas povoações livres e com leis próprias como sendo pequenas repúblicas:

“As sinagogas eram assim verdadeiras repúblicas independentes, com larga jurisdição;
Como todas as corporações municipais até uma época adiantada do Império Romano,

lavravam decretos honoríficos, votavam resoluções com força de lei para a
comunidade, ordenavam penas corporais cujo executor ordinário era o Hazzan”.

No original francês:

“Les synagogues étaient ainsi de vraies petites républiques indépendantes;
elles avaient une juridiction étendue. Comme toutes les corporations

municipales jusqu'à une époque avancée de l'empire romain, elles faisaient des
décrets honorifique, votaient des résolutions ayant force de loi pour la

communauté, prononçaient des peines corporelles dont l'exécuteur ordinaire
était le hazzan.”

Nota 1:  É evidente que estes autores pós-Revolução Francesa, exceto Ernest Renan e
Tocqueville,  têm  uma  concepção  de  República totalmente  diferente  daquelas  que
aparecem em dicionários pré-revolução francesa.

Nota  2:  Os  autores  franceses  usavam  a  palavra  VILLE  que  os  tradutores  para  o
português ora traduzem por Vila, ora por Cidade, causando a maior confusão. Tanto em
Portugal, quanto no Brasil, pouquíssimas vilas foram elevadas à categoria de Cidade.
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O próprio Dicionário Moraes, (1858), que consegue compreender algumas concepções
pré Revolução Francesa e pré Revolução do Porto,  entende  república no significado
moderno,  e,  acha  que,  no  tempo  das  “Ordenações  do  Reino”,  usava-se  a  palavra
república no sentido de “Coisa Pública”, sua tradução literal do latim.

O Dicionário Moraes está errado, e, o termo de vereação de 10/março/1641 não deixa
dúvida quando trata do juramento para a posse de um oficial da Câmara:

“Fizera o que sua magestade manda em abrir hum pelouro de officiais que haviam de
servir este ano na República desta Vila.”

Outros exemplos de usos da palavra “República” nas vereações da Vila de São Paulo:

21/jul/1640: “termo dos votos que se tomaram para fazerem procurador para esta vila e
a vila de santos para procurarem e formarem papéis que se oferecem para o bem desta

republica e os votos são os seguintes logo apareceu a maior parte do povo com o
procurador”.

10/março/1941: “deu juramento dos santos evangelhos para que bem e
verdadeiramente servissem na camara e governassem a republica dela”

01/jan/1645: “encarregou que debaixo do dito juramento servisse o dito cargo
guardando em tudo o serviço de deos e de sua magestade e as partes seu direito e com
bem e aumento desta republica e logo lhe foi entregue pelo vereador do ano passado

joao paes as chaves darca da camara”

01/jan/1649: “abrirem o pelouro dos oficiais que neste ano prezente hão de servir na
Republica”

16/macro/1649: “proveu mais o dito dezembargador que se guardasse enteiramente  a
ordenação (as Ordenações do Reino) sobre não se consentir em sirvir na  Republica
pessoas estrangeiras e de outra nação salvo os naturais deste reino que assistir com
direito aos serviços de sua magestade”

16/março/1652: “deu juramento a francisco barrigua de souza que bem e
verdadeiramente enxercitase o cargo de procurador do concelho guardando em tudo o
serviço de deos e de sua magestade e bem comum desta Republica e ele prometeo de o

fazer”
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NOTA: MILLIET DE SAINT-ADOLPHE, autor da obra monumental, (repleta de erros,
em grande parte devido à má tradução do francês onde Ville não é o mesmo que vila em
português)  DICCIONARIO GEOGRAPHICO é outro autor  pós  Revolução Francesa
que se recusa a acreditar e a compreender os “viajantes estrangeiros” que diziam que a
Pátria Paulista era uma República, pois Saint-Adolphe tem a palavra República apenas
com a sua acepção pós-Revolução Francesa, ou seja, uma instituição antimonárquica
por essência.
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As repúblicas locais, e, a fidelidade ao rei, vistas por gente de seu
tempo:

Um  viajante  francês,  pré-Revolução  Francesa,  compreendeu  perfeitamente,  e,
naturalmente, se fazer esforço algum, que a  Vila de São Paulo era uma república que
tinha grande autonomia.

Historiadores atuais, ao contrário, carecem de um esforço imenso para se colocaram no
pensamento  antigo,  que  o  viajante  francês  vê  naturalmente.  O  francês  Guillaume
François de Parscau veio, em 1711, ao Rio de Janeiro com a invasão francesa àquela
cidade, e, fez um relato minucioso da situação da época, no momento em que era criada
a Capitania Real de São Paulo e Minas do Ouro.

“O que são os paulistas – Há muito tempo, eles (os paulistas) estabeleceram-se em uma
zona do território próximo das minas, onde têm uma bela cidade chamada São Paulo,
da qual tiram o nome com o qual se designam (paulistas); sempre reconheceram o rei
de  Portugal  como  seu  soberano,  todavia,  quando  o  monarca  quis  dar-lhes  um
governador, opuseram, e, expulsaram o representante de Sua Majestade,  constituindo
uma   pequena república   que tem como lei fundamental nunca receber comandante da
parte do rei, mas pagar-lhe, não obstante, o quinto do ouro que extraem das minas – e,
pelo que se diz são muito corretos nisso.”

Nota: É provável que o autor usasse a palavra “Ville”, que foi traduzida, errado, como
“cidade”.  

Foi justamente neste ano de 1711 que a Vila de São Paulo foi elevada à categoria de
cidade.  Este texto acima é um dos mais importantes para se conhecer a História da Vila
de São Paulo de Piratininga, porém, é praticamente desconhecido, e um dos textos que
mais honra o paulista.
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O Patriotismo e o Civismo Extremo do Povo Paulista:

A Década de 1550 na Vila de Santo André da Borda do Campo, depois
Vila de São Paulo:

A Vida de uma Vila centrada na Igreja e na Câmara que apoiava a
Igreja a ponto de multar quem não fosse a procissões

Manuel Gonçalves Ferreira – o Historiador que finalmente entendeu
as Câmaras:

Mais abaixo, mostraremos Manuel Gonçalves Ferreira, a partir de Tocqueville,
conseguindo entrar no “Espírito da Época” das “Ordenações do Reino”.

É possível falar em Pátria Paulista, falar nos Paulistas por causa da imensa
autonomia das Vilas – Havia uma individualidade, hoje perdida.

Veremos neste Estudo, os líderes locais, atualmente, no Brasil, subordinados a ideias e
a partidos políticos nacionais, reproduzindo, em seu Município, uma concepção de

Mundo vinda de fora.

O típico estudo feito, por historiadores, no Brasil, nos seus 3 primeiros séculos, quando
fazia parte do Reino de Portugal, omite todo o patriotismo e o espírito cívico do cidadão
português no Brasil.

Os estudos sobre a Câmara da Vila de São Paulo feitos, no início do Século XX, por
Affonso de Taunay e por Belmonte, ajudaram a melhorar a ideia que se tinha do povo e
da vida no Brasil quando este era unido a Portugal.

Mas não foi suficiente. Ainda predomina, hoje, uma ideia totalmente deformada sobre
aquela época:
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“Um país que não era ainda uma nação, sem identidade, sem consciência nacional,
sem liberdade, e, explorado, tendo como coisa absurda e inaceitável pagar imposto ao
Rei”.

Bem, a Ilha da Madeira e o Arquipélago dos Açores também faziam parte do Reino de
Portugal desde 1400. Tinham suas câmaras, e, tinham as mesmas leis do Brasil e, até
hoje,  fazem parte  de  Portugal,  sem jamais,  ter  surgido,  tanto  nos  Açores  quanto na
Madeira, a ideia que não fossem parte de Portugal, e, que seus habitantes não fossem
“Portugueses da Madeira” e “Portugueses dos Açores”.

Lendo as  Actas  das  Câmaras  de vilas  do Brasil,  vê se,  sem sombra  de erro,  que o
morador do Brasil via-se como “Português de do Brasil”.

O pensamento atual, porém, não vê assim, e, projeta-o no passado, achando que, desde
1532, ou seja, desde sempre, ninguém se considerava como sendo Português do Brasil.

Os estudos acadêmicos recentes que esmiuçaram as Actas da Câmara da Vila de São
Paulo também contribuem em muito para se entender o dia a dia do cidadão português
que vivia no Brasil de 1532 até 1828.

A Câmara mais estudada é a da Vila de São Paulo, da Capitania de São Vicente, no
Brasil,  onde,  além de informações  erradas,  os  estudos normalmente ignoram todo o
patriotismo dos Bandeirantes.

A maioria  dos estudos minimiza toda a devoção que o cidadão dedicava ao Rei  de
Portugal, e, procura desqualificar o Homem Bom.

Usa todas as categorias de pensamento atual para o passado, não colocando, portanto, a
Câmara no contexto dos valores e do direito medieval português cristão, onde o Rei era
estimado, pelos súditos todos cristãos, como o Ungido e abençoado por Deus. Onde,
via-se como totalmente correto pagar impostos ao Rei.

Este presente trabalho analisa, em detalhes, os frequentes erros no estudo do modo de
governo e de se relacionar com o Rei que tinham os portugueses do Brasil no tempo das
“Ordenações do Reino”.
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As Actas de Câmara mais estudadas, e MUITO POUCO
COMPREENDIDAS, no Brasil:

As Actas da Câmara da Vila de São Paulo:

A leitura das Actas de Câmara da Vila de São Paulo ajuda a entender a época, e,  a
compreensão do pensamento da época permite entender melhor as Actas e a realidade
da Vila de São Paulo e do Brasil daquele tempo.

Manuel Gonçalves Ferreira, inspirado em Alexis De Tocqueville, muito ao contrário,
resgata esses  valores perdidos de patriotismo e civismo do tempo das Ordenações
do Reino, colocando a Câmara, corretamente, no contexto maior de sua época. Os
artigos acadêmicos não o citam. Ignoram-no.

Ele usa como exemplo um “termo de vereação” da antiga Vila de Santo André da Borda
do Campo (depois Vila de São Paulo) de 1557, e, mostra que se trata de um texto que
deveria ser ensinado em todas as escolas para recuperar, no povo brasileiro, o civismo e
o  patriotismo  perdido.  (especialmente  “patriotismo”  no  sentido  primitivo  da
palavra: “amor à terra dos pais” – a aldeia em que nasceu).

Um conselheiro municipal francês, (equivalente ao deputado municipal de Portugal),
eleito em 2014, tentou resgatar estes valores perdidos, que tentaremos mostrar, aqui,
quais eram, e, porque desapareceram:

“Em muitas Vilas nós teremos conselheiros municipais livres, patriotas, comprometidos
com as realidades e aos valores patrióticos”.

No original, em francês:

“Dans de très nombreuses villes nous aurons des conseillers municipaux libres, patriotes,
attachés aux réalités, et aux valeurs patriotiques”.

O Desconhecimento no Brasil  do passado honroso e glorioso das Câmaras – As
publicações somente no Século XX das Actas da Câmara quinhentista da Vila de
São Paulo

Manuel Gonçalves Ferreira cita  Oliveira  Viana como exemplo típico de erro e de
desconhecimento dos historiadores brasileiros sobre as Câmaras.
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Oliveira Viana, que desconhecia totalmente o poder das Câmaras e a consciência cívica
do português do Brasil, chegou a afirmar que este “não tinha a quem recorrer” e que
não tinha direito algum.

Manuel  Gomes  Ferreira,  em sua  monumental  obra  “As Repúblicas  Municipais  no
Brasil”, transcreve o texto de uma Acta de Câmara, hoje guardado no “Arquivo Público
Dr. Washington Luís”, do Município de São Paulo, e, transcrito na publicação “Actas da
Câmara da Vila de Santo André da Borda do Campo (1555 a 1558)”.

Em 8 de janeiro de 1557, os oficiais da Câmara da Vila de Santo André da Borda do
Campo, não haviam ainda sido escolhidos (o que deveria ocorrer sempre no dia 1 de
janeiro) e  os oficiais do ano de 1556, escrevem para o Capitão Mor de São Vicente
limpar a pauta.

“Requerimento que o senhor capitão e guarda-mor digo alcaide-mor fizeram ao senhor
Capitão e Ouvidor Jorge Ferreira”:

“Em como requerem ao senhor Capitão e Ouvidor Jorge Ferreira que lhe requerem por
parte de Deus e Del Rei Nosso Senhor que lhe despache e limpe a pauta que desta Vila
foi para se fazerem nesta Vila os oficiais novos como está em costume e em vilas como
esta se fazerem e de Vossa Mercê não querer despachar nossa pauta e nos querer tomar
nossa jurisdição que nos deixou o Senhor Tomé de Souza Governador a qual foi metido
de posse por Antônio de Oliveira Capitão e Braz Cubas por vereador desta Capitania
com todas as liberdades conforme ao regimento e foral (que está trasladado no Livro
da Câmara desta Vila) de sua Alteza”.

Nota: O foral da Criação da Vila, dado por Tomé de Souza, dando plenos direitos, como
em todos os forais desde o primeiro foral de vila dado por D. Tereza Urraca à Vila de
Ponte de Lima.

Esta primeira parte do requerimento é extremamente reveladora:

O Governador Geral Tomé de Souza, que governou de 1549 a 1553, criou a Vila de
Santo André da Borda do Campo, a qual, em 1560, foi transferida para São Paulo.

Nota:  A Vila de Santo André da Borda do Campo foi criada, portanto, entre 1549 e
1553; só tendo sobrevivido Actas da Câmara a partir de 1555. João Ramalho foi nela
vereador.
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O Povo  da  Vila  de  Santo  André,  depois  chamada  São  Paulo,  ganhou  liberdades  e
jurisdição, as quais davam o maior valor e sentiam-se honrados com ela. Vivendo em
meio a uma floresta, não se imaginavam sem governo.

E não tendo sendo resolvido a pauta do ano de 1556, não tinham ainda escolhido e
empossado os oficiais da Câmara para o ano de 1557.

Continuação:  “E Vossa Mercê não querer despachar/protestamos por todas perdas e
danos e danificações desta Vila e bens dos órfãos que por falta de justiça se perderem
por vossa mercê não prover os ofícios como aqui temos em costume/ e dos assim Vossa
Mercê  não  fazer/  protestamos  de  tirar  instrumentos  de  cartas  testemunháveis  para
maior  alçada  sermos  providos  com  Justiça/  o  qual  requerimento  fiz  eu  Diogo
Fernandes escrivão em esta Casa do Concelho desta dita Vila hoje oito dias do mês de
janeiro  da  era  de  mil  quinhentos  e  cinquenta  e  sete  anos/  assinaram  Eu  Diogo
Fernandes escrivão do público e da Câmara o escrevi – Alvaro Annes – Joanes Ennes –
Gonçalo Fernandes – João Ramalho”.

É a página mais bela, mais cívica, mais patriótica, de todos os documentos da História
do Brasil.

Havia se passado oito dias, da abertura dos pelouros, que deveria ser em 1 de janeiro. A
Vila  estava  acéfala.  Sem oficiais  da Câmara.  Os  oficiais  do  ano anterior  fizeram o
pedido de urgência para limpar a pauta do ano passado, para poderem escolher novos
oficiais.

Manuel Gonçalves Ferreira entende que está passagem das Actas da Câmara da Vila de
Santo André da Borda do Campo, publicada no Volume I da Coleção “Actas da Câmara
de  São  Paulo”,  (que  mostramos  mais  a  frente  neste  estudo),  deveria  ser  de  ensino
obrigatório nas escolas brasileiras.

Davam  o  maior  valor  ao  Foral  da  Vila  dado  por  Tomé  de  Souza;  Guardavam  as
Ordenações do Reino em uma urna, e o Regimento de Tomé de Souza transcreveram e
guardavam nos Livros da Câmara.

Leia o citado  Regimento de Tomé de Souza que nada fala em Câmara mostrando o
quanto  esta  era  autônoma,  e,  na  qual  os  Governadores  Gerais  e  os  Capitães  da
Capitanias não se metiam:

http://lemad.fflch.usp.br/sites/lemad.fflch.usp.br/files/1.3._Regimento_que_levou_Tom
__de_Souza_0.pdf
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Oficiais da Câmara:

Repetindo, Relembrando:

O Oficial da Câmara no tempo das Ordenações do Reino:

O cidadão que exerce um ofício na  Câmara serve ao povo, na  Mesa de Câmara, de
frente para o povo; não podendo ter, portanto, ideias prontas (ideologias na cabeça);
tem que servir ao povo, ouvir seus reclamos; não pode induzir este povo, ou doutriná-
lo; tendo que ter o Oficial da Câmara, portanto, no tempo das Ordenações do Reino,
um papel passivo.

Sempre  estes  oficiais  eram  chamados  de  “oficiais  da  Câmara”,  isto  acontece  em
inúmeros “termos de vereações” da Vila de São Paulo, no século XVII.

Nos "termos de vereação", também chamados “termos de vereança”, e, nas Ordenações
do Reino, se diz apenas CÂMARA - e não se diz jamais “Câmara Municipal”, expressão
só usada a partir do Século XIX.

Raramente aparece “Termo do Almotacel”: significando que foi este oficial que ditou o
termo sobre assunto de sua área.

Sobre  se  chamar  somente  “Câmara”,  e  não  Câmara  Municipal,  diz  o  Dicionário
Moraes que só no Século XIX começou-se usar a palavra "Municipal": 

"Camara:  O corpo de vereadores;  a  casa onde eles  se  ajuntam; antigamente a de
Lisboa chamava-se "Senado da Camara", hoje, (Edição de 1858), chamam-se todas
camara municipal, ou municipalidade".
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As Câmaras tinham, entre outros, os seguintes oficiais, os quais eram,
sempre, chamados de “OFICIAIS DA CÂMARA”:

Oficiais da Câmara = Conjunto de indivíduos eleitos pelos pelo povo para gerirem os
negócios públicos em diversos ofícios (funções = competências).

Juiz Ordinário, Corregedor, Alvazil (antigo nome do juiz), Homens Bons do Concelho,
Procuradores  dos  Mesteres,  Juiz  de  Órfãos  Pródigos  Mentecaptos  Desassisados
Desmemoriados  e  Ausentes,  Escrivão  de  Órfãos,  Juiz  de  Vintena,  3  Vereadores
(Vereador  mais  velho,  Vereador,  e,  Vereador  mais  novo),  Procurador  do  Concelho,
Tabelião do Judicial,  Tabelião de Notas,  Porteiro,  Escrivão da Câmara, Almotacel,
Escrivão da Almotaçaria, Tesoureiro do Concelho, Porteiro, Quadrilheiro, Carcereiro,
Distribuidor,  Contador  de  Feitos  e  Causas,  Inquiridores,  Solicitadores,  Alcaide  e  o
Alcaide-Menor.

Nota: No Município da Cidade de Lisboa, no século XVI, foram listados 47 ofícios,
além do ofício de verear:

Leia a monumental obra: “Fiscais e Meirinhos”, que dá as funções de cada oficial da
câmara: SALGADO, Graça,  organizadora,  Fiscais e Meirinhos,  Arquivo Nacional –
Editora Nova Fronteira, Rio de Janeiro, 1985.

Nota: Apesar de monumental no esforço de compilar as funções dos oficiais da Câmara
e outros oficiais como o Capitão de Ordenanças, o livro tem erros bárbaros, como usar a
palavra Município; por dar a entender que os Capitães de Ordenanças existiam somente
nas sedes das vilas; por usar a palavra “colônia” dando a noção totalmente falsa de que
no Brasil, (Repartição do Sul e a do Norte), as leis eram diferentes das leis do restante
do Reino de Portugal.

239



Como era a Mesa de Vereação da Câmara:

Oficiais da Câmara de frente para o povo:

Não era como hoje quando uma mesa que preside os trabalhos, e, os vereadores ficam
em cadeiras em frente à mesa.

Este texto medieval está em português arcaico, e, que traduzimos assim:

“A Mesa de Vereação da Câmara, mandamos que seja quadrada de dez palmos de
comprimento e seis palmos de largura e não seja estreita e longa como antes soia que
não era assim necessário e antes trazia embaraço. E assento para os vereadores todos
os três de uma parte e despejados com o rosto do povo e o que estiver no meio seja
encarregado  de  responder  a  todas  as  partes  aquilo  que  por  todos  os  três  for
determinado e acordado.”

Mesa, no Brasil, hoje, já que são tantos os vereadores nas câmaras municipais, significa
os vereadores que dirigem as sessões de câmara.

Não  encontramos  esta  expressão  em  Portugal,  mas  sabemos  que  as  Assembleias
Municipais  têm  seus  dirigentes,  ao  contrário  das  Câmaras  Antigas  do  tempo  das
Ordenações  do  Reino,  em  que  todos  os  oficiais  camaristas  participavam  da  Mesa
indistintamente.

Na França, o Maire das comunas preside a reunião dos Conselhos Municipais, no Hotel
de  Ville,  sede  da  administração  das  comunas,  sendo,  portanto,  menos  distintas  as
funções  legislativas  e  executivas  municipais  quando  comparadas  com  Portugal,  e,
especialmente, quando comparado com o Brasil.

No Brasil, na teoria, a Câmara Municipal é totalmente separada da Prefeitura Municipal;
na prática, o Prefeito Municipal tem a sua bancada na Câmara Municipal que faz tudo o
que ele deseja.

Nota: Pode parecer pouco importante, para os padrões de hoje, a expressão “resolver
problemas da vila”. Mas não é:
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Tratava-se de todos os  problemas  considerados importantes,  pelo povo,  na época,  e
resolvidos e decididos na frente do povo, e, não, como, hoje, no Brasil, com o prefeito
trancado em gabinetes.

Nota: Hoje, no Brasil, o espetáculo é deprimente: As sessões das Câmaras Municipais
(Poder Legislativo no Brasil), não atraem o povo. Normalmente as cadeiras destinadas
aos cidadãos, nas galerias, ficam vazias, e, várias Câmaras convocam seus servidores
para permanecerem e darem número nas galerias.
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Quem presidia um Concelho, hoje chamado Câmara?

Em nenhum momento, é dito, nos Termos de Vereações na Vila de São Paulo, qual dos
oficiais presidia a Mesa   de   Câmara.

Nas Vereações da Villa de São Paulo não se lê nada sobre votações, tudo indica, que as
decisões  eram tomadas em conjunto e  por  consenso.   O Dr.  Waldemar  de Almeida
Barboza, profundo conhecedor da Capitania de Minas Gerais, entende que o presidente
era um dos juízes ordinários.

No final da vigência das Ordenações do Reino, as Actas da Câmara da Vila de Taubaté,
São Paulo, dá o Juiz de Fora como presidindo as vereações, isto em 1823.

É de se supor que, naquele tempo de D. João que nomeou juízes de fora para inúmeras
vilas e cidades, estes passassem a presidir as reuniões em câmara.

Na Cidade de Lisboa havia um rodízio mensal  daquele vereador  que se sentava ao
centro da mesa de vereação da câmara:

“e  cada  um  dos  ditos  três  vereadores  estará  em  este  lugar  do  meio  um  mês....
encarregados de responder como dito é.”  - A utilidade do rodízio é evitar personalismo
e disputa pelo poder.  Com a Lei de 1828, no Brasil,  o “Regimento das Câmaras”,
passou a existir o “Presidente da Câmara Municipal.”, a qual, na Lei de 1828, tinha
funções executivas e legislativas locais.

Essa função de “Presidente da Câmara Municipal” tem significado diferente, no Brasil
e em Portugal:  Hoje, no Brasil, ele é o chefe do Poder Legislativo, e, em Portugal, o
chefe do Poder Executivo dos Concelhos.

Como não há referência a presidente nos termos de vereações da Vila de São Paulo –
sempre começando: “perguntado ao procurador se tinha algo a procurar” – não parece
ser  importante,  mais  um  aspecto  que  leva  a  crer  em  um  governo  extremamente
“colegiado”, sem que alguém predomine. Não havia o cargo de Presidente da Câmara,
criado, no Brasil, pela Lei de 1828.

Há informações também sobre rodízios mensais na liderança da municipalidade.  De
qualquer forma, é fundamental na caracterização da Câmara, das Ordenações do Reino,
esclarecer que não havia espaço algum para personalismo.
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Um dos ofícios da Câmara que tiveram origem mais pitoresca foi o do Juiz de Fora, um
juiz que não era do Concelho, pois, com a  Peste Negra,  no Século XIV, os alvazis
estavam tendo dificuldades em administrar a justiça rapidamente. A criação do Juiz de
Fora causou indignação e foi a primeira grande interferência na autonomia da câmara. A
segunda foi o esvaziamento do Concelho dos Homens Bons, no século XIV e XV.

 O  Dr.  Waldemar  de  Almeida  Barboza  vê,  também,  como  sendo,  uma  grande
intromissão na liberdade e independência da República, a intromissão do Juiz de Fora.
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Relembrando o importante e fundamental:

A Evolução do MUNICÍPIO e seu conceito exato:

Não é a Vila que é, a princípio, chamada de “município”- É a administração pública
local que é o MUNICÍPIO – A MUNICIPALIDADE, sentido este ainda em uso em

Portugal.

Por ter os “oficiais da câmara” e os “ofícios públicos”, é que o  Concelho, (nome que
tinha o conjunto da administração pública local, que se reunia na Casa de Câmara e
Paço do Concelho), é chamada de Município – pois esta palavra vem do latim:

munus, eris = Cargo, Função, Ocupação, Ofício Público.

Cippus, i = Marco, Poste.

ISTO É: Um pelourinho simboliza que ali tem ofícios públicos e oficiais da Câmara que
fazem Justiça, daí ser símbolo de justiça. E as posturas dos oficiais reunidos em Câmara

eram pregadas em poste.

Cargos e ofícios públicos em uma vila ou cidade identificados por um marco (O
Pelourinho é o sentido exato original); ficou sendo o Pelourinho símbolo de que em

uma localidade havia Justiça, juízes, ou seja, oficiais da câmara com as funções de juiz
ordinário, de almotacel entre outros.

Isto porque um concelho detinha funções judiciárias. Como isto caiu no esquecimento,
ficou a ideia no Brasil hoje de que o Pelourinho significa autonomia administrativa

somente, ou, seja, se continuasse existindo até hoje no Brasil deveria estarem em frente
às prefeituras municipais
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INVERSÃO DE VALORES:

Depois do fim do Reino Unido entre Portugal, Algarves, Açores e Madeira, os
pelourinhos foram destruídos no Brasil porque significavam então opressão e não mais

Justiça.

FICHA LIMPA e o HOMEM BOM:

O Homem Bom e o Concelho dos Homens Bons já existiam por volta do ano 1000. O
Homem Bom perdeu muito de sua influência nos anos 1400, mas não descobrimos
quando foi extinto o Concelho dos Homens Bons das Vilas e Cidades de Portugal.

Não é definido explicitamente o que é Homem Bom, mas deduz-se com certeza ser
alguém  reto,  respeitado  na  sociedade.  Não  como  se  pensa  no  Brasil,  ser  grande
proprietário de terra: Podemos lembrar que, em 1767, os primeiros oficiais da Câmara
da atual São José dos Campos-SP eram índios.

E,  na  Vila  de  São  Paulo,  em  sua  pobreza  extrema  é  difícil  imaginar  grandes
proprietários, o mesmo quanto a São Vicente-SP, a beira mar, tornada vila assim que foi
fundada.

Muitos menos pensar em grandes proprietários em Portugal.

Mostramos, neste presente estudo, um pobre oficial mecânico, eleito juiz na Vila de São
Paulo que não quis assumir seu cargo por não ser remunerado os cargos de oficiais da
Câmara e por não poder abandonar o seu ganha-pão.

Existia nas "Ordenações do Reino", uma espécie de Lei Ficha Limpa:

Os vereadores tinham que ser homens honrados, entendidos, quites e sem suspeitas.

Hoje, é visto como progresso qualquer um se candidatar, parecendo um absurdo que
existissem restrições nas Ordenações do Reino; restrições estas que já não parecem tão
absurdas, depois da promulgação da Lei Ficha Limpa no Brasil.
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É preciso  entender,  porém,  que  um Bandeirante  paulista,  e,  um cidadão português
daqueles  tempos,  se  transportado  em  uma  máquina  do  tempo  para  o  Século  XXI
também acharia absurdo a degeneração política atual no Mundo.

No Brasil, no período republicano de 1889 até a promulgação da Lei Ficha Limpa em
2010, era difícil fazer alguém acreditar que, no tempo das Ordenações do Reino, não era
qualquer um que podia ser vereador.

182 anos depois da revogação das “Ordenações do Reino” no tocante às Câmaras, em
2010, com a Lei  Ficha Limpa, ficou mais  fácil  convencer  um brasileiro de que,  no
passado, já existiu uma lei ficha limpa.

Alguns anos antes da Lei Ficha-Limpa; por exemplo, em 2001, seria difícil fazer um
brasileiro acreditar que, por séculos, os homens públicos tinham que ser Homens Bons.

A própria palavra  Candidato já pressupõe Homem Bom: - Candidato era uma pessoa
cândida em Roma.

No Brasil, os “historiadores” definiram que Homem Bom seria um grande proprietário
de terra, coisa que não existe em Portugal para quem as Ordenações do Reino foram
feitas inicialmente. Sempre lembrado que as tais grandes propriedades de terra no Brasil
tinham valor irrisório.

E Homem Bom é conceito que vem do Século XIX, no mínimo, surgido do Concelho
dos Homens Bons das Vilas, tudo indicando que se refere a pessoas da nova Vila criada
pelo Rei, a qual ganha autonomia em relação ao Rei e ao Senhor Feudal em tese.

Embora em Portugal, muito se diz de, por exemplo, os Távoras serem os senhores da
Vila de São João de Pesqueira.

Em todo caso, não aparece a definição de Homens Bons nas Ordenações do Reino, a
não ser esta abaixo, que nada se refere a terras, e, em um estudo sobre a Vila de Óbidos
nos séculos XIV e XV, mostra que há restrições, em Óbidos, justamente a proprietários
de terra (propriedades minúsculas em Portugal).

Na Ilha da  Madeira,  no Século  XIX, exercer  um cargo público  era uma honraria  e
mostrava  proximidade  com  o  Rei,  cultura  e  fidalguia.  Estas  coisas  eram  valiosas
naquela época e desprezadas hoje.
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“ ser filho e neto de vereador, possuir foro de moço fidalgo, de fidalgo escudeiro, de 

fidalgo cavaleiro, ser cavaleiro professo na Ordem de Cristo e/ou familiar do Santo 

Ofício.”  In A Vereação do Município do Funchal na Segunda Metade de 

Setecentos, de Ana Madalena Trigo de SOUSA

Trecho das “Ordenações Afonsinas” que estabeleciam o CARÁTER que tem que ter um
cidadão para poder ser VEREADOR:

“COMO EL REI MANDA QUE NÃO FAÇAM VEREADORES SENÃO HOMENS BONS
HONRADOS E ENTENDIDOS E SEM SUSPEITA.”
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O  Erro  de  achar  que  um  Homem  Bom  tinha  que  ser  grande
proprietário de terras:

O que seria exatamente alguém de posses é difícil determinar.  Nada sobre isto dizem as
Ordenações do Reino.

O historiador do Brasil  entende como sendo um latifundiário,  entendendo latifúndio
como propriedade rural caríssima e de alta rentabilidade. Isto é totalmente errado, pois,
a terra tinha um valor irrisório no Brasil e a produtividade da agricultura baixíssima.

E na pobreza das primeiras vilas, em meio à floresta, esta afirmação sobre latifúndio não
tem sentido algum. E mesmo onde existiu uma grande propriedade rural, existiu um
latifundiário por alguns anos apenas, pois, com mais de 10 filhos herdeiros, em uma
geração apenas, desaparece o latifúndio quando o juiz de órfãos e ausentes concluía o
inventário de bens que ficaram do falecido.

E não se pode ver só no caso do Brasil:

A expressão “Homem Bom”, que surgiu em Portugal, é do Século XI ou até mais antiga,
portanto cunhada em outro contexto, e, de forma alguma se reduzia a posses apenas.
Além de não se poder falar em latifúndio no minúsculo Portugal.

Um estudo sobre a Vila de Óbidos mostra que quem era malvisto lá, no Século XIV, era
justamente estes minifundiários.

O mesmo vale para o Arquipélago dos Açores e a Ilha da Madeira com minifúndios e
extrema pobreza rural, o que levou o povo destas ilhas a migrarem para o Brasil.

Este erro dos historiadores do Brasil deve-se, além do fato de projetarem o presente no
passado  achando que  uma propriedade rural  no  passado  deixava  o  dono milionário
como  pode  acontecer  hoje,  também  se  deve  ao  fato  destes  historiadores  jamais
entenderem que as leis em vigor no Brasil eram as mesmas em vigor em Portugal, e, leis
promulgadas muito antes do Brasil existir, portanto espelhadas na realidade portuguesa.
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O Vereador:

Definições posterior, já do Século XX, quando já existia o nome “Câmara Municipal”.

Vereação: Ação de verear; Cargo de vereador; O conjunto dos vereadores no exercício
de seus cargos administrativos no município; a Câmara Municipal; Postura imposta pela
Câmara Municipal.

Vereador:  Pessoa  que  vereia;  membro da  Câmara  Municipal.  Cargo que  surgiu  nos
Concelhos, por volta de 1350, depois de 300 anos que já existiam os Concelhos.

Vereamento: Exercício dos vereadores; Jurisdição dos vereadores.

Verear: Administrar; reger; governar.

O ofício de  Vereador  consistia  em 16 competências  (funções)  ESSENCIALMENTE
ADMINISTRATIVAS:

(Até hoje, em Portugal, o vereador detém as funções administrativas municipais).

1- Zelar pelas Obras do Concelho 2- Fiscalizar os Juízes 3- Avaliar o estado dos bens
do Concelho 4- Fiscalizar as contas do tesoureiro e do procurador do Concelho 5-
Designar com os juízes, o carcereiro da vila 6- Despachar na Câmara com os juízes,
injúrias verbais e pequenos furtos 7- Taxar os ordenados dos oficiais da Câmara e os
preços de certos produtos 8- Zelar pelo cumprimento das tarefas atribuídas aos oficiais
da  Câmara  9-  Por  em  pregão  todas  as  rendas  do  Concelho  e  contratar  com  os
rendeiros  recebendo  fianças  10-  Administrar  os  bens  do  Concelho  11-  Taxar  os
ordenados dos oficiais mecânicos e determinar preços de louças,  calçados e outras
mercadorias 12- Lançar fintas 13- Eleger os recebedores de sisas 14- Despachar com
os juízes, os feitos provenientes dos almotacés, sem apelação e agravo 15- Participar
da eleição do Juiz de Vintena 16- Eleger com os juízes, os oficiais de ordenança do
termo da vila.

Dos Vereadores: Aos Vereadores pertence ter
carrego [cargo] de todo o regimento da terra e

das obras do Concelho, e de tudo o que poderem
saber, e entender, porque a terra e os moradores
della possam bem viver, e nisto hão de trabalhar.
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E se souberem que se fazem na terra malfeitorias,
ou que não he guardada pela Justiça, como

deve, requererão aos Juízes, que olhem por isso.
E se o fazer não quizerem, façam-no saber ao

Corregedor da Comarca, ou a Nós.

 (Ordenações Filipinas, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1985; Livro I, p.144 e 145)

Na Cidade de Lisboa, o ofício de Vereador aparece, pela primeira vez, na vereança de
1345.

O número de vereadores era de apenas 3, (vereador mais velho, vereador, e, vereador
mais novo), os quais exerciam um mandato eletivo de um ano. Na Vila de Santo André
da Borda do Campo, em 1556, aparece só um vereador.

O  “Concelho  de  Lisboa”  existe  desde  o  ano  de  1.148,  ano  em  que  Lisboa  foi
reconquistada pelos Cristãos,  e,  os Mouros expulsos de Lisboa.  Neste  ano de 1.148
sabe-se que os alcaides, naquele ano, foram Pedro Viegas e Pelágio.

Portanto, somente 197 anos depois da primeira eleição para oficiais da Câmara, (1148 -
1345),  é  que surgiu,  em Lisboa,  o  ofício  de vereador,  o  qual  ocupou,  inicialmente,
algumas das funções dos alvazis.

Este é o principal motivo das câmaras não chamarem, no tempo das “Ordenações do
Reino”, Câmara dos Vereadores.

Só quando a partir do Século XIX, em que,  tanto no Brasil  quanto em Portugal, as
Câmaras deixam de ter os juízes ordinários e muitos outros oficiais, é que passam a
predominarem nelas, os vereadores, recebendo, então, as câmaras, a denominação de
“Câmara dos Vereadores”.

Nota  : Repare que não se perdeu tempo: O povo português jamais ficava sem o Império
da Lei – Assim que foi liberado Lisboa dos Mouros, no mesmo ano, talvez tenha sido no
mesmo dia, criou-se o Concelho – fizeram-se as eleições para a se tirar os oficiais da
nova Câmara.

Quando, na Vila de São Paulo de Piratininga, se lembrava de algum cidadão que fora
oficial  da  Câmara,  dizia-se  “ocupou  os  honrosos  cargos  da  República”,  (isto  é:  os
ofícios da câmara), tal era a importância de ser um oficial de uma câmara.

250

http://www1.ci.uc.pt/ihti/proj/filipinas/l1p153.htm


Exemplo: O maior dos paulistas, o Caçador de Esmeraldas, o maior dos bandeirantes, e,
membro da melhor família da Capitania de São Vicente – Os Leme, os quais tinham
instinto de desbravadores desde o velho Martim Leme, flamengo que defendeu o Rei na
África.

De Fernão Dias Paes Leme, o velho, diz um texto antológico da Companhia de Jesus:

“Que  é  manifesta  e  notória  a  todos  moradores  da  dita  vila,  (São  Paulo),  que  o
Governador Fernão Dias Paes, que Deus haja em sua Glória, foi um dos homens mais
notáveis  e principais  desta capitania,  assim por seus avós,  (Os Leme), como  pelos
cargos mais honrosos que serviu nesta República, sempre com satisfação inteireza”.

Os cargos eram honrosos - os Homens Bons honravam os cargos da República.

Ser um oficial da Câmara era honroso, também, por estar implícito que se tratava de um
cidadão "ficha-limpa".

Nota: Na verdade as Ordenações do Reino eram mais rigorosas que a Lei Ficha-Limpa.
Esta exige apenas que o cidadão não seja um condenado (um tipo de certidão negativa
de antecedentes criminais). As Ordenações do Reino eram positivas:

Exigia-se que o cidadão fosse um Homem Bom – Alguém bem conceituado no lugar e
não apenas que não tivesse, em palavras atuais: “  passagem na delegacia de polícia”.

O genealogista  que  descobre  que  seu  antepassado era  vereador,  ou outro  oficial  da
Câmara da Vila de São Paulo, fica orgulhoso do seu nobre antepassado. Isto também é
válido para o Império do Brasil, no qual a lei eleitoral foi alterada várias vezes, mas
sempre, para ser um vereador, bem conceituado e respeitado na sociedade, e, já estava
implícito que sabia ler e escrever, coisa raríssima até o início do Século XX no Brasil.
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Verear, Vereação, Vereador:

Verear  é administrar  um Concelho; as vereações são as reuniões,  decisões,  atos dos
oficiais das câmaras, e, que são transcritas nos Cadernos de Vereações, as atuais Actas
da Câmara.

Encontrar um antepassado vereador, juiz de paz, procurador, juiz de órfão, no Império
do Brasil, também enche de orgulho a um genealogista.

O número de vereadores era de apenas 3, (vereador mais velho, vereador, e, vereador
mais novo), os quais exerciam um mandato eletivo de um ano. 

Os oficiais das Câmaras eram eleitos pelo povo, exceto os cargos de escrivão e outros
menos importantes, os quais eram nomeados pelos oficiais da câmara eleitos.

O mandato de um ano possibilitava mais cidadãos exercerem os ofícios da república, e,
como a atividade não era remunerada, o cidadão não era muito prejudicado no exercício
de suas atividades privadas.

As cidades mais importantes como a Cidade do Porto e a Cidade de Lisboa, tiveram, em
alguns períodos, mais de 3 vereadores, pois, conseguiram que o Rei lhes concedesse
mais vereadores.

Os vereadores não podiam ter parentesco entre si até o quarto grau:

Exemplo: No termo de vereação da Câmara da Vila de São Paulo, (16/jan/1649), diz-se:

“não tinha que requerer porquanto não podia fazer ante o juiz gregorio juiz moraes e
amaro alves por serem parentes em quarto grao e que assim requeria se fizesse outro

vereador no lugar do dito”

Em 04/fev/1623, a figura veneranda de Amador Bueno não pode ser vereador por ter
parentesco com outro. O Juiz pronunciou a favor de Amador Bueno, alegando que era
um homem que andava na República, tendo já servido como juiz, e, era uma “pessoa
benemérita”. Os vereadores foram de parecer contrário por causa do parentesco.

Hoje, 2014, dois irmãos são vereadores em São José dos Campos-SP.
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Eleições por pelouro e por sorteio:

Os oficiais da Câmara eram eleitos trienalmente, e, no primeiro dia de cada ano, uma
criança de 7 anos,  depois  de aberto o cofre da Câmara e embaralhado os pelouros,
escolhia um dos pelouros (uma bola de cera) a qual continha nomes escritos em um
pedaço de papel, os sorteados seriam os oficiais da câmara e a vereança naquele ano.

Exemplo: Vereação da Vila de São Paulo (01-jan-1646).

“o dito juis mais velho chamou e mandou vir ante si hum menino da idade de sete anos
ao qual abrindose o cofre dos pelouros e baralhadoos mandou meter a mão e tirou um
delles que pelo dito juis mais velho foi aberto e achou nelle sahirem por juises paulo do

amaral e paulo da fonsequa vereadores francisco sotil....”.

O mandato de um ano dos oficiais da Câmara e o sistema de sorteio para a escolha dos
oficiais  que  serviriam  na  República  permitiam  um  maior  rodízio  de  cidadãos  na
Câmara, e, impedia a formação de grupos que controlassem a Câmara.

Ficava sendo remota a possibilidade de algum oficial da câmara permanecer nela por
vários anos, fazendo carreira, fazendo da função pública uma profissão ou meio de se
promover ou de querer o poder pelo poder. Seria preciso muita sorte para ser sorteado
várias vezes para que se conseguisse servir à República por vários anos.

Tudo  isso  desapareceu  com a  revogação  das  “Ordenações  do  Reino”  em 1828,  no
Brasil, na parte que diz respeito às Câmaras. A nova Lei que regulava o funcionamento
das Câmaras permitiu a reeleição e estabeleceu o mandato de 4 anos para os vereadores
e elevou o número de vereadores para 9.

E nada indica, nos termos de vereações da Vila de São Paulo que houvesse a figura do
candidato – Ao que tudo indica, as pessoas eram escolhidas pelo seu prestígio sem que
se apresentassem pleiteando um ofício  público,  tanto era  que alguns não aceitavam
tomar posse, pois não tinham como ficar sem trabalhar em seus ofícios particulares, sua
única fonte de sustento – Se o cidadão se recusava ser oficial da câmara, tudo indica que
não se candidatou.
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Essas eleições não eram disputadas por facções, grupos, ou nada que se assemelhe aos
partidos políticos atuais, e, nada indica que havia desentendimentos quando os oficiais
se reuniam em câmara.

As eleições por pelouro eram mais seguras que as urnas eletrônicas atuais, já mais que
comprovadas que estão sujeitas a fraudes perfeitas que não deixam rastro algum.

Ver Anexo VI -  Reportagens sobre fraudes em Urnas Eletrônicas:
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Pires x Camargos:

 – A exceção que confirma a regra – Um Caso de divisão e Partidarização de uma
Câmara.

A querela Pires x Camargos, disputa entre espanhóis e portugueses, em 1652, na Vila de
São Paulo, é, apenas, uma exceção à regra geral.

Em 1653, ano em que o problema foi resolvido, havia só um Camargos como oficial
da Câmara (o juiz Jerônimo de Camargo), isto porque, em primeiro lugar, com eleições
por sorteio, era dificílimo sair vários oficiais da Câmara da Câmara da mesma família.

Mas  a  razão  principal  era  que  as  Ordenações  do  Reino  proibiam,  aliás,  como  foi
mostrado acima, que os vereadores não podiam ser parentes entre si.

Ainda existe este tipo de proibição na legislação francesa.

Era rixa entre famílias e entre nações que em nada se parece com os embates políticos
atuais.  Prevalecia  a  harmonia,  e,  a  fidelidade à  Sua Majestade,  entre  os Oficiais  da
Câmara.

O próprio fato desta rixa de família ser famosa já indica que é exceção à regra – e que
foi resolvida satisfatoriamente pela Câmara da Vila de São Paulo e pelo Capitão Mor da
Capitania de São Vicente.

Esta exceção à regra foi vista com estranheza pelas pessoas da época, as quais, caso
viajassem no tempo e vissem o que ocorre a partir do Século XIX no Brasil, quando se
tornou comum as vilas dividirem-se entre grupos rivais e entre apoiadores de coronéis
rivais, achariam isto absurdo.

Mas foi um presságio e um alerta do que poderia acontecer caso se dividisse uma Vila
em facções.
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NÃO REELEIÇÃO – NÃO REMUNERAÇÃO ou remuneração
irrisória:

A não  reeleição  imediata  e  o  mandato  sem remuneração  e  de  um ano  de  tornava
impossível a formação de quadrilhas ou bandos que pudessem controlar o poder local
por  anos  e  anos,  e,  tornava  impossível  também que uma quadrilha se  apossasse  da
Câmara e organizassem as eleições de tal modo que sempre as vencessem.

O mandato de um ano, sem reeleição, e sendo, sorteado, os oficiais da Câmara do ano,
no  dia  1  de  janeiro,  impedia  o  personalismo,  o  poder  pelo  poder,  e  o  carreirismo
político.

O  mesmo  o  fazia,  o  fato  de  nenhum  eletivo  da  Câmara  fosse  remunerado,  nas
Ordenações de 1603.

Nas  vereações,  na  Vila  de  São  Paulo,  em  10/mar/1652,  um  carpinteiro foi  eleito
Procurador  do  Concelho,  e,  recusa-se  a  assumir  o  ofício  por  ter  que  trabalhar  para
sustentar os filhos, não podendo se dedicar aos ofícios da República. Nota-se, portanto,
que um oficial mecânico (carpinteiro) podia ser eleito sim como oficial da câmara.

É difícil, senão impossível, acreditar que o Brasil, um dia foi assim: Que um dia existiu
no qual a vida pública podia empobrecer ainda mais um homem:

“pareseo bento Antunes e por elle foi dito que elle fora notificado por mandado delle
dito  juis  (Jerônimo  de  Camargo)  viese  tomar  juramento  para  servir  o  cargo  de
procurador do concelho o que ele não podia servir por ser home ofisial de carpinteiro e
que hera home pobre que avia de usar seu ofisio e sendo que nesta Villa lhe desen que
fazer avia de trabalhar que não tinha outra ordem para sostentar seos filhos o que visto
pelo dito juis o ouve por escuzo”.
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SENADO E CÂMARA:

Senado era mero título honroso.

Nas pouquíssimas vilas brasileiras que receberam, nos primeiros séculos, o título de
"cidade", (São Paulo, Salvador, Rio de Janeiro e algumas outras) o conjunto dos oficiais
vereadores recebia o nome de "Senado da Câmara", mas não só nelas.

Muitos  historiadores  erram  dizendo  que,  apenas  nas  cidades,  usava-se  a  palavra
“Senado”, mas não: A palavra "Senado" também foi usada na Vila de São Paulo, bem
antes desta se tornar "Cidade" (em 1711).

Erro  maior  cometeu  Oliveira  Viana  que  entendeu  que  “Senado”  seria  um  corpo
legislativo a parte, embrião das Assembleias Provinciais.

Exemplo: Lê-se nas vereações da Vila de São Paulo: "na caza e senado da camara"
(04/Nov/1640):

E, no dia 04/maio/1641, lê-se: “nesta Vila de São Paulo da Capitania de São Vicente em
o  Paço  do  Concelho,  Câmara  e  Senado  dela  estando  junto  o  juiz
ordinário...vereadores...”.

Nada mudou com a denominação Senado: Continuou a Mesa de Câmara funcionando da
mesma forma e com os mesmos oficiais da Câmara.

A Câmara de Lisboa, origem do mal entendido, passou-se a chamar Tribunal do Senado,
em 1609, e, até 1820, quando aconteceu a Revolução Liberal do Porto.
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LEMBRANDO SEMPRE:

Não havia separação das funções legislativas, judiciárias e executivas
no tempo das Ordenações do Reino:

Não havia, no tempo das Ordenações do Reino, a separação dos poderes, (ou melhor,
das  funções),  na  época  “poderes  de  Sua  Majestade”.  Hoje,  seria  “Poderes  da
República”.

Assim  sendo,  apesar  destas  16  competências  do  vereador  serem  de  caráter
administrativo,  o  vereador  participava,  junto com os  demais  oficiais  da Câmara,  da
elaboração das Posturas da Câmara.

E aí reside a grande incompreensão atual sobre as Câmaras:

Para administrar é preciso baixar posturas estabelecendo regras, normas, ordens.
E quem está em condição de legislar é justamente quem administra.

O tempo iria  provar  o quanto  é  inviável  a  separação das  funções.  Mais  viável  é  o
sistema francês dos Conseil, onde o Maire das Vilas preside o Conseil Municipal.
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Paço do Concelho - Também chamado Autarquia e Paços do Concelho,
e, mais recentemente Paço Municipal:

Apesar de não se chamar mais Concelho, em Portugal, as Câmaras Municipais atuais,
mantém para os seus edifícios o nome de Paço do Concelho.

E, às vezes, em Portugal, no plural: “Paços do Concelho”, quando é mais de um
edifício.

Exemplo: Uma notícia sobre um pequeno foco de incêndio: “A autarquia do Funchal
foi alvo de um pequeno foco de incêndio que ocorreu num dos departamentos naquele
edifício, ao que indica terá sido no segundo andar, departamento de contabilidade.”

A expressão “Paço do Concelho” ainda é usada em Portugal, onde, atualmente, também,
diz-se, atualmente, “Paço da Câmara Municipal”:

Exemplo: Na Cidade do Funchal, na Ilha da Madeira:

 http://www.cm-funchal.pt/index.php?
option=com_content&view=article&id=139&Itemid=228

Paço = vem do latim PALATIUM ou PALATINUS – nomes de uma colina em Roma, no
qual o Imperador Augusto tinha a sua casa.

Na wikipedia, um artigo escrito por portugueses esclarece:

Paços do concelho é a denominação tradicional dos edifícios onde está sedeada a
administração local de cada um dos municípios portugueses. No edifício dos paços do
concelho está sempre instalada a sede da câmara municipal (poder executivo colegiado

local) do respetivo concelho, podendo albergar, também, outros serviços e órgãos
municipais.

Até início do século XX, além de albergarem a câmara municipal, os paços do 
concelho, normalmente, também albergavam quase todos restantes serviços públicos 
existentes no concelho, tais como a administração de concelho, o tribunal, o registo 
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civil, a cadeia e a repartição de finanças. No entanto, atualmente, os órgãos e serviços 
não dependentes das administrações municipais ocupam, normalmente, edifícios 
separados.

Até ao século XIX, utilizava-se, preferencialmente, o termo "casa da câmara", para 
designar as sedes das câmaras e administrações municipais, em virtude da maioria delas 
estar instalada, não num palácio, mas apenas num pequeno edifício, pouco maior que 
uma casa de habitação. O termo "paços do concelho" só era utilizado, ocasionalmente, 
para designar as sedes municipais das cidades mais importantes, que estavam instaladas 
em edifícios maiores e mais imponentes.

Raramente, em alguns municípios, os paços do concelho são designados com termos 
alternativos como "paços do município", "palácio municipal", "edifício municipal" 
ou "casa municipal".

Utiliza-se, ocasionalmente, também o termo latino "domus municipalis" para designar
antigos edifícios que foram sede dos municípios medievais. Contudo, esta designação é

anacrónica, sendo pouco provável que este termo fosse utilizado na época em que os
mesmos funcionaram como tal.
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O LUXUOSO PAÇO DO CONCELHO DA CIDADE DO FUNCHAL, na Ilha da
Madeira: Tem Pelourinho.

“O Edifício da Câmara Municipal do Funchal situa-se no antigo Palácio do Conde
Carvalhal e constitui um harmonioso exemplo da arquitetura do fim do século XVIII. -

Este edifício foi mandado construir em 1758, pelo Conde de Carvalhal para sua
residência e passou depois por vários proprietários e inquilinos. - Em 1883 foi

adquirido pela Câmara do Funchal para servir como Paços do Concelho, tendo sido
alvo de adaptações e alterações ao longo dos anos.”
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O LUXUOSO PAÇO DO CONCELHO da MILENAR CÂMARA
MUNICIPAL DE LISBOA, do MILENAR MUNICÍPIO DE LISBOA:

M  unicípio no sentido português de governo, administração local
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O Paço do Concelho e a Casa de Câmara e Cadeia no Brasil:

O  local  no qual se instalava uma Câmara era, muito convenientemente, chamado, no
Brasil, de CASA DE CÂMARA E CADEIA.

No Brasil, o Paço do Concelho sempre foi mais conhecido por Casa de Câmara e
Cadeia

No Brasil também se usou, durante o tempo das Ordenações do Reino – 1532-1828 a
expressão Paço do Concelho

No  Brasil,  do  Império  em diante,  ao  contrário  de  Portugal,  não  mais  foi  usado  a
expressão Paço do Concelho, e começou se a chamar, como esta abaixo, de  Paço da
Câmara Municipal, e continuou a se usar a expressão CASA DE CÂMARA E CADEIA
até as primeiras décadas do Século XX.

Sempre a cadeia ficava no subsolo e/ou no térreo da Casa de Câmara e Cadeia:

Isto era muito prático, pois, não era preciso transportar os presos para terem audiência
com os juízes.

No Brasil, até o início do Século XX, eram as Câmaras que mantinham a ordem e a lei
locais, antes da criação da "polícia de carreira", (hoje chamada Polícia Civil), a qual, no
Estado de São Paulo, foi criada em 23 de dezembro 1905: a "Polícia sem Política".

http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/1905/lei-976-23.12.1905.html

Na Cidade de São Paulo,  a atual Praça João Mendes era conhecida como  Largo da
Cadeia, porque abrigou, a partir de 1791, a "Casa de Câmara e Cadeia da Cidade de
São Paulo". São Paulo tornou-se cidade em 1711.
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Descrição de como funcionava uma Casa de Câmara e Cadeia no
Brasil:

Uma “Casa de Câmara e Cadeia” - início do Século XX – Uberaba-MG - nota-se as
grades nas janelas das celas 

Este local, hoje ainda é “Câmara Municipal” e até há pouco tempo tinha ainda o
“Gabinete do Prefeito Municipal” – recorde no Brasil – nenhuma outra Casa de

Câmara e Cadeia ficou tanto tempo em um mesmo prédio – Gabinete e Câmara juntos
facilita, ao cidadão, entender que, por séculos, foram juntos e indistintos os poderes

nas repúblicas.

O Visconde de Taunay durante a Guerra do Paraguai hospedou-se no andar superior.
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Sobre esta Casa de Câmara e Cadeia de Uberaba-MG, escreveu o historiador local de
Uberaba-MG, Borges Sampaio, sintetizando seu uso:

”O Capitão Domingos da Silva e Oliveira foi o primeiro que exerceu, neste Termo, o Cargo de
Presidente da Câmara Municipal, em 1837.”

“Sob  sua  administração  gratuita  e  diligencia  pessoal  no  agenciamento  de  donativos,
construiu-se o actual edifício do Paço da Câmara Municipal desta povoação, onde até agora
se celebram as Sessões da mesma Câmara, as do Jury, Collegios Eleitoraes; Nelle dão as
audiências todas as auctoridades judiciárias.”

“Além  disto,  foi,  mais  tarde,  Juiz  Municipal  e  exerceu  outros  cargos  púbicos,  com
preponderância constante nos negócios comuns desta povoação, até o seu passamento em
1852.”

Comentários: 1-  O  Termo  da  Vila  de  Uberaba-MG  era  extenso  e
compreendia várias freguesias. 2- O Presidente da Câmara desde a Lei de
1828 era o chefe de governo de uma vila. 3- A Lei exigia a construção de
um edifício para a Câmara. 4- A Expressão “Paço da Câmara Municipal” é
posterior, este texto foi escrito em 1885 mais ou menos. 5- Até agora, quer
dizer década de 1880 e até posterior por volta de 1820 ainda se reunião no
edifício o júri e o colégio eleitoral. Por volta de 1920, Uberaba-MG já tinha
outra cadeia.
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Ironia da História:

 Prédios luxuosos só quando a câmara passara a ter poderes reduzidos
no Brasil:

Uma Casa de Câmara e Cadeia no Brasil (Santos-SP)

No Brasil também se usou, durante o tempo das Ordenações do Reino – 1532-1828 a
expressão Paço do Concelho

Este Edifício grandioso é do tempo em que as Câmaras não tinham mais poder no
Brasil!

Quando a Câmara da Vila de Santos tinha poder, seu paço, sua Casa de Câmara e Cadeia
era muito mais modesta!

Provavelmente os primeiros oficiais da Câmara de Santos-SP tomaram posse, em 1545,
e, em uma palhoça de pau a pique!
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Uma luxuosa Casa de Câmara e Cadeia em uma pequeníssima vila no
Brasil:

A Casa de Câmara e Cadeia de Areias-SP
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Esta aberração é a maior obra faraônica do tempo das Ordenações do Reino:

O Ouvidor da Comarca do Rio das Mortes, Dr. Thomás Antônio Gonzaga, da época em
que se principiava a construção da faraônica Casa de Câmara e Cadeia de Vila Rica,
escreveu um libelo (Cartas Chilenas) contra esta e outros descalabros de uma vila já
decadente onde não havia quase mais ouro algum, o qual foi a única riqueza de uma

terra montanhosa, imprória para a agricultura.

Por ironia da História, só ficou pronta quando as Câmaras no Brasil nada mais
mandavam.

A Casa de Câmara e Cadeia de Vila Rica, capital da Capitania de Minas Gerais, obra
iniciada em 1784, e, concluída somente em 1854, quando as Câmaras eram chamadas já
de Câmara Municipal, nada mais tinham de poder, estavam submetidas ao poder central
e provincial e aos partidos políticos, aberração esta que surgiu na década de 1820 e 1830
no Brasil.

Abaixo a composição da: Câmara da Vila Rica do Ouro Preto – 1786. (mandato de um ano):

– Juiz mais velho: Cláudio Manoel da Costa (Inconfidente); – Juiz mais moço: Doutor Gregório Pereira Soares
Albergaria;
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– Vereador mais velho: Capitão João da Silva de Oliveira; – 2º vereador: João Pinto Basto;

– 3º -vereador: Sargento- mor José de Almeida Figueiredo. (provável parente (irmão) do Frei Lourenço do Caraça que
veio fugido do Caso Távora).

– Procurador: Cirurgião mor Pedro Teixeira da Silva Mursa; – Tesoureiro: Francisco Caetano Ribeiro; – Escrivão: Antônio
José Velho Coelho””
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Um Modesto Edifício de Câmara e Cadeia do final do Século XIX e do
início do Século XX

 Este prédio estava intacto em junho de 2010 - Raridade isto no Brasil

Em 2015,  funciona, no loca,l uma base da Polícia Militar do Estado de São Paulo

Casa de Câmara e Cadeia de Patrocínio do Sapucahy-SP, hoje Patrocínio Paulista-SP
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Alguns exemplos da situação da conservação de Actas de Câmara no
Brasil:

Pode parecer pouco demais, tão poucas Actas preservadas (só uma São
Paulo, do Século XVI), mas é preciso lembrar que não existiram mais de

vinte câmaras no Brasil até o ano de 1600, todas, exceto São Paulo a beira
mar, com os documentos mais sujeitos a destruição.

- Em Vila Velha-ES, vila criada em 1535, as Actas de Câmara poderiam estar na Câmara
Municipal de Vitória-ES, pois, na década de 1930, o Município de Vila Velha foi extinto
e incorporado ao de Vitória.

- As Actas da Câmara de Vila Rica-MG estão parte na Biblioteca Nacional, parte no
Arquivo Nacional e parte no Arquivo Público Mineiro. Existem em mal estado, as da
primeira década, 1710.

- Actas de Curitiba-PR: Existem desde as primeiras de 1693, e, foram publicadas do
século XVIII e XIX. Estão na Biblioteca Municipal de Curitiba-PR.

- Belém-PA e São Luís-MA: O livro Manual do Vereador dá notícia de existência de
actas antigas destas duas câmaras.

-  Em São  João Del  Rey-MG, estão  na  Biblioteca  Municipal  local.  Desaparecido  o
primeiro livro de 1713 a 1739.

-  Atas  de  Câmara  da  Cidade  de  Salvador-BA.   Destruídas  em  1624,  na  Invasão
Holandesa. De 1625 em diante foram publicadas até 1700. Ver abaixo.

- Desaparecidas todas as Actas anteriores a 1913, em Jacareí-SP, e, em São José dos
Campos-SP. Jacaréi-SP é vila desde 1653, e, São José dos Campos-SP desde 1767.

- Atas de Câmara da Cidade do Rio de Janeiro-RJ - Destruídas em um incêndio em
1798. Existem atas só daí em diante.

- Das Actas de São Vicente-SP, existe a história que um empregado da Câmara ficou
louco, na década de 1790, tocando fogo em tudo. Parte destas actas, já desaparecidas,
teria sido lida pelo historiador Frei Gaspar da Madre de Deus, vinte anos antes. Outra
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versão  da  conta  que  foram  queimadas  como  tudo  mais  em  São  Vicente-SP,  pelos
ingleses, em 1591.

- As Actas da Vila de Mogi Mirim (hoje, Mogi das Cruzes-SP), estavam intactas, na
década de 1980, desde as primeiras de 1611, e, foram publicadas as dos primeiros anos
até 1650, pelo historiador Isaac Greenberg, que deve ser revenrenciado por isto.

De São Salvador-BA, onde deveria existir Actas de Câmara (na época ditas “termo de
vereação”),  de  desde  o  ano  de  1549,  sabe-se  que  sobreviveram,  e,  que  foram
publicadas, em 1949, nos 400 anos da criação da Câmara de Salvador-BA, e, apenas
dois anos após as Câmaras serem reabertas no Brasil em 1947.

Provavelmente  antes  desta  publicação das  Actas  da  Câmara  de  Salvador-BA,  (e  do
trabalho de paleologia de traduzi-las), ninguém as lesse.

O resultado de inúmeros estudiosos não se ter lido as Actas anteriores a 1828, foi que se
tiraram conclusões totalmente erradas, achando-se que as Câmaras não tinham poder
algum,  e,  que  sofriam interferência  das  autoridades  reais,  do  governo-geral  ou  dos
capitães mores das capitanias.

Ignora-se  a  autonomia  e  autoridade  que  tinham  as  câmaras  inclusive  de  depor
autoridades; ignora-se que as Câmaras no Brasil tinham tanta liberdade e poder que suas
congêneres em Portugal; ignora-se que funcionavam como pequenas repúblicas; ignora-
se o patriotismo dos paulistas.

Ignora-se a  antiguidade secular e a  tradição que já tinham as câmaras em Portugal,
quando, no Brasil, em 1532, surgiu a primeira Câmara no Brasil, ou, em palavras da
época, primeiro Concelho do Brasil.

Não se consegue entender mais que o povo e os oficiais das Câmaras amavam e tinham
leal fidelidade ao Rei.

Não se entende, no Brasil de hoje, que as câmaras tinham todas as funções executivas,
legislativas e judiciárias e um governo colegiado.

Não se entende, hoje, que, só no Brasil, mas não em Portugal, a câmara se reduziu a
apenas funções legislativas.
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Actas de Câmara publicadas no Brasil e livros sobre Câmaras
publicados no Brasil:

Foram poucas as Actas de Câmara da época das Ordenações do Reino publicadas no
Brasil onde, hoje, são raridades de colecionadores de livros, como as Actas de Salvador-
BA, avaliadas em R$ 1.500,00, e, as da Vila de Santo André da Borda do Campo, e, da
Vila de São Paulo, portanto pouco lidas e pouco estudadas, e, quando lidas e estudadas
são entendidas erradas como mostramos neste trabalho.

Mostraremos, abaixo, que em Portugal, são mais divulgadas e estudadas.

Foram  publicadas  também  actas  de  Porto  Alegre-RS,  Guaranésia,  Curitiba-PR,
Mossoró-RN, Pelotas-RS, Goiana-PE, as primeiras de Mogi das Cruzes-SP, 1610-1650,
e, uma coleção em 7 volumes das de Taubaté-SP, sem as actas do primeiro século da
Vila de Taubaté, hoje desaparecidas; actas estas, hoje, desaparecidas; as primeiras de
Vila Rica do Ouro Preto-MG, na Revista do Arquivo Público Mineiro e nos Anais da
Biblioteca Nacional (as primeiras 1710-1725).

Poucas destas Actas são da época das Ordenações do Reino. 

Particularmente importante são as de Taubaté-SP e São Paulo-SP da fase de transição
1822 a 1829. Já separados Brasil e  Portugal mas ambos ainda com as Ordenações do
Reino regendo as Câmaras:

Actas da Camara da Villa de São Paulo 1826-
1829

Sem Autor

Editora: Typ. Piratininga

Ano: 1922

Estante: Brasil

Peso: 500g

Como vimos as Actas da Câmara de Salvador-BA foram publicadas, em 1949, nos 400
anos da criação da Câmara de Salvador-BA, e, apenas dois anos após as Câmaras serem
reabertas no Brasil, em 1947.

Vol I – 1625 – 1641.
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 Vol II –1641 – 1649.

 Vol III- 1649 – 1659.

 Vol IV – 1659 – 1669.

 Vol V – 1669 – 1684.

Vol VI – 1648 – 1700.

Bahia, Prefeitura Municipal do Salvador, 1949 – 1950.

- Atas da Câmara Municipal de Pelotas (3 Volumes)

Mario Osorio Magalhães (org.)

Editora: Pallotti

Descrição: Perfeito  estado.  Brochuras.  Volume  1  (1832-1845),  393  págs;  volume  2
(1846-1852), 348 págs; volume 3 (1853-1860), 267 págs.

Atas da Câmara Municipal de Mossoró ( 1864 - 
1868 )

Raimundo Soares de Brito ( Org )

Catálogo Descritivo dos Livros de Atas da 
Câmara Municipal de Niterói
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Antoane Rodrigues e Jean Pierre G Rodrigues (orgs

Catálogo das atas da Câmara de Vereadores de
Porto Alegre, 1836-1845 /

Município de Guaranésia: Atas da Câmara
Municipal ( 1947-1950)

Oficios da Camara de Goiana ao Presidente da 
Provincia ( 1849 - 1865 )

Prefeitura de Goiana

Editora: Tip. Violeta

Ano: 1949
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Actas da Camara Municipal de Goiana

Prefeitura de Goiana

Editora: Tip. Violeia

Ano: 1950

Estante: História do Brasil

Peso: 250g

Cadastrado em: 06 de maio de 2009

Descrição: 1854-1855-1856. 140 páginas bastante amareladas pelo tempo. Brochura 
original bastante manuseada e danificada nas margens e lombada. Estante: Pernambuco

Cartas Originais dos Reis - Enivadas à Câmara 
de Coimbra 1480 - 1571
José Branquinho de Carvalho

Editora: Biblioteca Municipal

Ano: 1943

Estante: História Geral

Peso: 580g

Idioma: Português

A Casa da Câmara e Cadeia da Antiga Vila de 
Nossa Senhora do Desterro
Sara Regina e Doyares Reis (rr)

Editora: Papa Livro

Ano: 2008

Câmara e Cadeia de Vila Rica
Francisco Antonio Lopes

Editora: Bel Horizonte

Ano: 1954
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Peso: 632g

Idioma: Português

Descrição: "Belo Horizonte: Maio de 1954" (Com dedicatória Autógrafa) Lopes, Francisco 
Antonio/ Câmara e Cadeia de Vila Rica/ Francisco Antonio Lopes.-- belo Horizonte: Minas 
Gerais: Edição do Autor:1954. Brochura; Formato: 18x24 cm.; 251 p. (História de Minas - 
Mineiriana) (Minas Gerais: Século XVIII -Vila Rica - Terras de Minas - Levante de Filipe dos
Santos -Carta de assumar p/ El -ReiGrilhões para Presos - Santa Casa de Misericordia - 
Primeiras Vilas - Pelourinho - Forca - Projeto Alpoim Quilombolas e Capitães do Mato - 
Localização e Construção das Casas, etc.)

.

Consolidação das Leis e Posturas Municipaes 
Alexandrino Freire do Amaral & Ernesto dos Santos

Editora: Paula Souza & Comp.

Ano: 1906

Peso: 609g

Descrição: Lesgilação Districtal, Prefeito Dr. Francisco Pereira Passos. 

Cartas Originais dos Reis - Enviadas à Câmara 
de Coimbra 1480 - 1571
José Branquinho de Carvalho

Editora: Biblioteca Municipal

Ano: 1943

Peso: 580g

Minas Geraes e Seus Municípios
Roberto Capri

Editora: Pocai & Weiss

Ano: 1916

Peso: 2.810g

700 pg. / formato 22 x 31cm
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Os Homens Bons e a Câmara Municipal de 
Porto Alegre 1767-1808
Adriano Comissoli

Editora: Ufrgs

Ano: 2008

Peso: 378g

Memórias do Legislativo de Lages
Camara Municipal de Lages

Editora: Camara Municipal de Lages

Ano: 2008

Peso: 600g

brochura186 pp

A Elevação da Marinha Grande a Concelho em 
1836
Hermínio de Freitas Nunes

Editora: Edição do Autor

Ano: 2007

Peso: 550g

Brochura com 240pgs 

Memória: as Legislaturas Municipais de 1874 a 
2004 Vol. 1
Câmara Municipal de Ribeirão Preto

Editora: Coc

278

http://www.estantevirtual.com.br/editora/coc
http://www.estantevirtual.com.br/autor/camara-municipal-de-ribeirao-preto
http://www.estantevirtual.com.br/editora/edicao-do-autor
http://www.estantevirtual.com.br/autor/herminio-de-freitas-nunes
http://www.estantevirtual.com.br/editora/camara-municipal-de-lages
http://www.estantevirtual.com.br/autor/camara-municipal-de-lages
http://www.estantevirtual.com.br/editora/ufrgs
http://www.estantevirtual.com.br/autor/adriano-comissoli


Ano: 2001

Peso: 305g

96 páginas.

Administração Municipal no Governo do 
Presidente Epitácio
Carlos Sampaio / 

Editora: Societé Française de Imprim...

Ano: 1922

Peso: 640g

Descrição: Cff 001 :: 1ª Edição. 1923. Ed. Societé Française de Imprimerie - Paris. 13 
paginas. Formato 14x20cm.  Homenagem Ao Prefeito Carlos Sampaio/ O Arrazamento do 
Morro do Castello/ A Mensagem do Prefeito e os Contractos dos Telephones/ A Politica 
Financeira do Ex Prefeito/ Campanha de Diffamação Contra o Ex Prefeito/ Situação 
Financeira/ Administração Municipal/ Administração Municipal no Governo do Presidente 
Epitacio/ Carta Ao Sr. Ministro da Fazenda/ Principaes Discursos do Prefeito Carlos 
Sampaio/ Fete Offerte a Carlos Sampaio/ Carlos Sampaio/ A Reforma Politica do Districto 
Federal/ Addresses Delivered by Carlos Sampaio at the... 

Oficios da Câmara de Goiana-PE ao Presidente 
da Província (1849 - 1865)
Prefeitura de Goiana

Editora: Tip. Violeta

Ano: 1949

Peso: 850g

Descrição: 04 vols. 23cm.

O Município no Piauí - 1761 a 1961
José Patrício Franco

Editora: Não Consta
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Ano: n/d

Peso: 1200g

Descrição: Edição comemorativa dos 125 anos da fundação de Teresina. Breve história 
dos municípios do Piauí.Apresenta, também, um capítulo com os municípios criados entre 
1960 e 1964. Brochura - 156 pags

O Município de Belém - 1903 - Relatório 
Apresentado ao Conselho Munici
Senador Antonio José de Lemos

Editora: Typ. de Alfredo Augusto Silva

Ano: 1904

Peso: 1850g

Descrição: O Município de Belém - 1903 - Relatório apresentado ao Conselho Municipal 
de Belém pelo Intendente Senador Antonio José de Lemos na sessão de 15 de novembro 
de 1904.

Livro de Registro das Posturas Municipaes de 
1829 Até 1888
Luiz Antônio Custódio

Editora: Prefeitura M de Porto Alegre

Ano: 2013

Peso: 300g

Descrição: brochura;118 pgs;bem conservado;o documento livro de registro das posturas 
municipaes de 1829 até 1888 é parte do acervo documental arquivístico do arquivo 
histórico de porto alegre moysés vellinho - ahpamv, sua edição faz parte da difusão cultural
no mundo dos arquivos históricos e é um presente de aniversário a porto alegre e seus 
habitantes na passagem dos 241 anos da cidade.o trabalho paleográfico segue as normas 
técnicas para transcrição e edição de documentos manuscritos em uso no brasil, propondo
padronizar as edições paleográficas.esta obra permite uma leitura mais acessível de um 
documento escrito dentro de uma linguagem antiga e própria do século xix. 
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Codigo de Posturas da Camara Municipal de 
Conchas (lei N 14)
Camara Municipal de Conchas

Editora: Soares

Ano: 1918

Peso: 345g

total de páginas 62.

Relatorio apresentado a Camara Municipal de 
Mogy das Cruzes
Carlos Alberto Lopes

Editora: Speers

Ano: 1930

Peso: 610g

A Administração Municipal de Vila do Conde em 
1466
Jose Marques

Editora:  Correio do Minho

Ano: 1983

Peso: 400g

Descrição:  edição de revista Bracara Augusta, separata desta revista volume 37. título A 
administração municipal de Vila do Conde, em 1466 

Num. págs. 116 páginas
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Atas da Câmara Municipal de Pelotas (3 Volumes)

Mario Osorio Magalhães (org.)

Editora: Pallotti

Descrição: Perfeito  estado.  Brochuras.  Volume 1  (1832-1845),  393
págs; volume 2 (1846-1852), 348 págs; volume 3 (1853-1860), 267
págs.

O Bandeirismo de João Ramalho e a 
Municipalidade

João Gualberto de Oliveira

Bicentenário da Câmara Municipal de Porto 
Alegre 1773-1973
Francisco Riopardense de Macedo

Editora: Of. Litogr. Dept. Munic. Ág...

Ano: 1973

Peso: 330g

O Vereador e a Câmara: um Manual Prático para
Vereança
Mayr Cerqueira Godoy

Editora: Brasília Juridica

Ano: 1997

Peso: 250g

Idioma: Português
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Casa de VereanÇa de Mariana: 300 Anos de 
História da CÂmara
Sônia Maria de Magalhães

Editora: Ouro Preto Editora Ufop

Ano: 2008

Estante: Outros Assuntos

Peso: 544g

ISBN: 859860126-8

Idioma: Português

Viver e Sobreviver e Uma Vila Colonial

Carlos de Almeida Prado Bacellar

Editora: Annablume

Ano: 2001

História da Municipalidade de São Paulo - Vol. 2
Aureliano Leite

Editora: Camara Municipal de S. P.

Ano: 1977

Peso: 1040g

Idioma: Português

A Casa da Câmara e Cadeia da Antiga Vila de 
Nossa Senhora do Desterro
Sara Regina e Doyares Reis (rr)

Editora: Papa Livro

Vereança e Câmaras Municipais / Questões Legais e Constitucionais /...Antonio
Augusto Mayer dos Santos
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Alguns trabalhos existentes sobre Câmaras no Brasil:

Lorena: Aspectos Históricos da Câmara Municipal Angela Maria Barreto

Os Homens Bons e a Câmara Municipal de Porto Alegre 1767-1808 Adriano Comissoli

300 Anos - Câmara Municipal de Curitiba 1693-1993 Vários Autores – (difamatório 
contra a Câmara)

Câmara Municipal do Rio Grande Berço do Parlamento Gaúcho Luiz Henrique Torres

Câmara Municipal de São Paulo 1560-1998 quatro séculos de história Délio Freire dos 
Santos e José Eduardo Ramos

Memorial da Câmara Municipal de Bauru 1896-1996 Gabriel Ruiz Pelegrina

NOTA: O estudioso do Brasil que mais prestou desserviço ao estudo e à compreensão
da Câmara foi Cândido Mendes de Almeida, que, graças ao seu prestígio, influenciou,
com seus erros, gerações de estudiosos.

Cândido Mendes de Almeida leu as leis que criaram para Lisboa o vereador vitalício, (e,
segundo ele, remunerado), e, concluiu que todo vereador no Brasil todo, durante todo o
tempo era VITALÍCIO E REMUNERADO.

O estudo, citado aqui, sobre a Câmara de Lisboa, diz com exatidão quando foi vitalício
o vereador, apenas, em Lisboa.

Veja lista de Vereadores de Vila Rica (período de 1769-1802), capital da Capitania de
Minas Gerais, (com mandato de um ano):

http://www.ouropreto-ourtoworld.jor.br/cmop%2019.htm

Para uma descrição sucinta das funções dos oficiais da Câmara encarregados da Justiça,
leia as primeiras páginas deste texto clássico de 1937:

Juízes e Tribunais existentes por ocasião do fim do Reino Unido do Brasil, Portugal e
dos Algarves
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Livros sobre criação de vilas e câmaras e seus primeiros anos, sobre posturas e leis
municipais, e mais relacionados ao tema deste trabalho.

- Alcino Soutinho – Municípios Portugueses – Criá-los ou extinguí-los?

- José H. Saraiva - Evolução histórica dos municípios portugueses.

- Câmara Municipal de Belo Horizonte - O Legislativo e a Cidade.

- Leis e Regulamentos - Camara Municipal de Brodowski

- Cronica do Congresso Hispano - Americano - Filipino de Municípios - Camara Municipal
de Lisboa

- Administração Pública Municipal: câmaras municipais e prefeituras - Marcelo 

Barroso Lima Brito de Campos e outros

- A Vila do Rio Grande de São Pedro 1737-1822 - Maria Luiza Bertuline Queiroz

- Do Descobrimento do Campo Alegre Até a Crianção da Vila de Resende - 
Vários Autores

- Vila Franca de Xira, um Conselho no País, Contribuição para a História - 
António Dias Lourenço

-  Monografia do Concelho de Vila Real - Júlio Antonio Borges

- São Bento do Una: Formação Histórica - Ivete de Morais Cintra & Outros

- Villa Fermosa de Nossa Senhora do Destêrro do Matto Grosso de Jundiahy -
Roberto Franco Bueno
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E  studos acadêmicos e institucionais recentes sobre Câmara no Brasil:

O estudo, mostrado no PDF abaixo, sobre a Câmara da Vila de São Paulo, escrito por
Benedito Prezi, contribui muito para o conhecimento do povo da Vila de São Paulo, e,
para o estudo das câmaras.

Cita  várias  passagens  de  “Actas  da  Câmara”,  que  ajudam a  entender  melhor  como
funcionavam  as  Câmaras  no  Brasil  e  de  que  assuntam  tratavam;  coisa  que  os
historiadores  antigos  não faziam;  como mostraremos  abaixo;  o  que  já  é  um grande
progresso.

Mas, nem de longe, coloca a Câmara de São Paulo neste contexto que estamos colando
neste presente estudo.

Prezi erra ao usar a palavra “município” para aquela época, e, informa errado que os
reinóis (os nascido em Portugal) não podiam ser escolhidos oficiais da Câmara, e que
isso foi feito para o Rei ganhar apoio dos cidadãos nascido no Brasil.

Primeiro: Não é verdade:

Mostramos, mais abaixo, o caso de um Sargento Mor, nascido em Oliveira do Douro,
Concelho de Cinfães, Distrito de Viseu, Portugal, que foi três vezes vereador em Vila
Rica do Ouro Preto.

A lei de 1640 que estabeleceu que o oficial da câmara tinha que ser da terra, além de ser
uma lei que não pegou, servia também para Portugal, para suas vilas e cidades, é lógico,
as leis eram feitas para todo o reino, não tendo cabimento dizer que a lei foi feita para
que o Rei de Portugal ganhasse apoio no Brasil dos naturais do Brasil como concluiu o
autor acima citado.

Segundo que não tem lógica ganhar o apoio de um e perder o de outro.

Terceiro e mais grave é desconhecer que ambos eram igualmente súditos leais ao Rei de
Portugal, ou seja, essa rivalidade não existia, só aparecendo, muito depois, na época da
Independência do Brasil,  quando se desfez o Reino Unido de Brasil,  Portugal  e  os
Algarves.
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O texto de Benedito Prezi, em PDF:

http://www.historica.arquivoestado.sp.gov.br/materias/anteriores/edicao29/
materia01/texto01.pdf

Outro erro comete um estudo sobre Franca-SP quando mostra que o Juiz de Paz, que era
vinculado à Câmara Municipal, tinha funções relevantes dadas pela lei que criou este
cargo. Como mostraremos aqui, logo foram revogadas suas prerrogativas. É o perigo de
se estudar uma lei e não procurar suas alterações posteriores.

O próprio Arquivo Público que publicou as Actas da Câmara da Vila de São Paulo tem
compreensão limitada delas:

O Arquivo Público do Município de São Paulo “Dr. Washington Luís” publicou um
estudo que, no geral, acerta no que fiz sobre o funcionamento das Câmaras durante o
tempo das Ordenações do Reino, porém erra no conceito de município, (a Vila de São
Paulo  nunca  foi  chamada  de  Município),  e  chama  a  Câmara  antiga  de  “Câmara
Municipal”, de que jamais foi chamada.

Mas esquece de todo o principal: Não foi mera mudança na organização de uma Câmara
que tem poucos poderes. Tudo mudou:

A Vila, (hoje dito município), já não tem, hoje, a grande autonomia que tinha, não tem o
grande orgulho próprio desta autonomia perdida, não tem o patriotismo (amor à terra
dos pais), não vive mais livre de interferência externa, (governos regionais, e, o geral,
hoje, ditos estaduais, e, federal).

A política  local  vive  subordinada  a  partidos  políticos;  a  política  vive  assediada  por
ideias externas, princípios de fora, e, vive sufocada por princípios e por ideologias de
fora; sufocada por impostos de fora, não é como no tempo das Ordenações do Reino
com a vida centrada na Vila, com a propriedade privada totalmente garantida, e, como
foi mostrado, não tem mais Deus como o centro das Leis - que definia Platão como algo
fundamental  –  substituído,  Deus,  pela  Revolução  Permanente  implantada  pela
Revolução Francesa,  substituído pela abstrata “República”,  personificada,  na França,
em uma figura feminina.

Em alguns países, como a França, a interferência dos partidos políticos nacionais nas
localidades não é tão forte, pois, permite-se, lá, a existência de grupos políticos locais,
criados dentro da realidade local, sendo que menos de 40% dos conselheiros municipais
partidos pertencem aos grandes partidos nacionais franceses.
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Em  vários  países,  sobrevive  uma  Monarquia  constitucional  mais  próximo  do  que
prescreveu Montesquieu, tido como o maior ideólogo da Separação dos Poderes.

Um estudo sobre Curitiba-PR: Erros correntes - Chamar de Câmara Municipal e achar
estranho que Câmara cuidasse de governo,  de administração.  Se fosse português  de
Portugal, o autor acharia isto normal:

 - “Atividade Judiciária na Câmara Municipal (sic) de Curitiba-PR no Século XVII.”

-  Um ofício central: o Escrivão da Câmara Municipal de Vila Rica, 1711-1724, Luiz 
Alberto Ornellas Rezende, Mestrando em História Social pela Universidade de São Paulo

-   Dos Poderes de Vila Rica do Ouro Preto - Notas preliminares sobre a organização
políticoadministrativa na primeira metade do século XVIII, MARIA DE FÁTIMA SILVA
GOUVÊA**, Professora do Departamento de História da Universidade Federal Fluminense - UFF e Pesquisadora do CNPq
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O Caminho que tomaram as Câmaras com a Revolução Francesa e seus
desdobramentos:

A Doutrina dos Três Poderes:

Montesquieu jamais usou a expressão “Separação dos Poderes” – Mas está virou
lugar comum no Brasil e precisa ser desmistificada:

A SEPARAÇÃO dos PODERES, ou melhor, Separação das FUNÇÕES:

A Separação dos Poderes é um conceito A POSTERIORI.

Nunca aconteceu de se visualizar, antes de 1789, claramente os três poderes.

Ao contrário, depois da Revolução Francesa, e da Constituição dos Estados Unidos da
América,  (ambas  de  1789),  é  que  se  começou  a  ver  os  poderes  como  totalmente
adversários e inconciliáveis uns com os outros - Mais um caso de se ler o passado com
os olhos do presente.

Os comentaristas do Século XIX e Século XX imaginam Montesquieu como sendo um
deles, vendo tudo como eles, apenas tendo vivido à frente de seu tempo.

Ler mais sobre Separação dos Poderes e sobre Montesquieu:

http://dictionnaire-montesquieu.ens-lyon.fr/fr/article/1376427308/fr/

Nem deu nem perto de certo, a separação de poderes no Brasil:

Uma das maneiras de se ver isto é quando se diz que não foi suficiente 3 poderes, os
quais se controlariam. Foi preciso depois falar de um Quarto Poder (A Imprensa) e um
Quinto Poder (O Exército).

Montesquieu fala em poderes neste sentido amplo: Considera, por exemplo, positivo o
Poder dos Clérigos contrabalançando o poder dos reis.
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E quanto a máxima de Montesquieu de não se dever ser o mesmo poder que faz as leis e
as  executa:  Foi  exatamente  isto  que  ocorreu  com o fim das  Ordenações  do  Reino:
Passou-se a ser, não mais o Rei, mas os próprios políticos que passaram a fazer as leis
que interessam a eles próprios:

Toda a tragédia da política brasileira deve-se aos fatos que são os políticos que fazem as
leis eleitorais, as leis de concorrência pública e as leis sobre corrupção.

Neste estudo sobre Montesquieu lê-se:

“Do ponto de vista da técnica constitucional, o resultado é obtido não pela
especialização e independência, mas, ao contrário, pela colaboração de vários órgãos

em cada uma de suas funções, e, pela interdependência das autoridades.”

“Du point de vue de la technique constitutionnelle, le résultat est obtenu non par la
spécialisation et l’indépendance, mais au contraire par la collaboration de plusieurs

organes à chacune des fonctions et par l’interdépendance des autorités.

“É exatamente assim que Montesquieu entendeu, antes que está interpretação fosse
esquecida e até que Charles Eisenmann a recuperasse.”

 C’est d’ailleurs bien ainsi que Montesquieu a été compris, avant que cette
interprétation ait été oubliée et jusqu’à ce que Charles Eisenmann la retrouve.

“É assim que Montesquieu foi lido no Século XVIII.”

C’est ainsi qu’il a été lu au XVIIIe siècle;

“É a doutrina do Balanço dos Poderes que inspirou os constituintes de Filadélfia,
depois inspirou a Assembleia Constituinte norte-americana de 1789, e, também, várias

constituições monárquicas do Século XIX”.

c’est cette doctrine de la balance des pouvoirs qui a inspiré les constituants de
Philadelphie, puis l’Assemblée constituinte de 1789 et encore les diverses constitutions

monarchiques du début du XIXe siècle.”
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O que Montesquieu realmente disse e no que ele estava certo ou errado, teórico e
impraticável e/ou superado?

Com a aplicação da “Doutrina da Separação dos Poderes da República”:

Em Portugal, as Câmaras Municipais tornaram-se somente o Poder Executivo local,
e, no Brasil, as câmaras tornaram-se apenas o Poder Legislativo local.

A administração municipal portuguesa (a Câmara Municipal) é um governo colegiado
como eram as Câmaras no tempo das “Ordenações do Reino”, e, como o é, também, a
administração dos condados norte-americanos, não dando margem para o personalismo
e autoritarismo característicos da organização política municipal, no Brasil, comandada
por prefeitos municipais.

Nota - Apesar de ser senso comum que o filósofo Montesquieu ter criado a ideia de 3
Poderes, (Legislativo, Judiciário, Executivo), e, de sua separação, esta tese não aparece
no seu principal tratado: “O Espírito das Leis”.

A incompreensão de Montesquieu é utilizada para se preservar o descalabro atual.

O resultado da Separação dos Poderes, (ou melhor, das funções), nas Autarquias
foi que, no Brasil, a Câmara passou a ser apenas Poder Legislativo, e, em Portugal,
a  Câmara  continua  governando  as  vilas  e  cidades  portuguesas  em  sistema  de
colegiado como sempre o fez desde o ano de 1100 aproximadamente.

Veremos mais abaixo, neste estudo, mais sobre esta doutrina.

A Doutrina da “Separação dos Poderes” veio exatamente para derrubar o Poder do Rei.
E  não  foi  exatamente  isto  que  pretendeu  Montesquieu,  partidário  da  Monarquia
Constitucional.

Na Câmara, não há propriamente poder, pois sua atuação é limitada pelo Poder Real
ou o Poder Constituinte Original.
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Na Câmara há função e separação das funções. Essa separação não foi feita, em nenhum
país, de forma tão extremada quanto no Brasil, não funcionou, e foi traumática, como
será visto neste estudo.

Com o fim do Poder do Rei  e  do referencial  que era a  Bíblia  e  as  Leis  da Igreja,
amplamente citadas nas Ordenações do Reino e no Código Justiniano, os poderes lutam,
uns contra os outros, para que nenhum deles imponha a “sua verdade”.

Parlamento como Guardião das Leis x Fábrica incessante de leis:

A ideia de Parlamento como sendo fábrica incessante de leis é totalmente distorcida.

Essa ideia  tão enraizada hoje dificulta  a  compreensão dos  Concelhos,  o Parlamento
loção, e das reuniões em Câmara no tempo das Ordenações do Reino.

Baixavam-se posturas para tocar a administração pública e comedidamente – Nunca foi
uma Câmara uma robusta fábrica de leis cujo controle era disputado com afinco sendo
vital para a maior liberdade dos povos que essa só produzisse leis e não governasse.

O primeiro parlamento moderno - do Reino da Inglaterra – teve inicio em um Conselho
de Barões que tinha por objetivo zelar pelo cumprimento da Magna Charta de 1215, ou,
seja, é uma Corte Constitucional e não uma fábrica de leis.

61. Cum autem pro Deo, et ad emendacionem regni nostri, et ad melius sopiendum 
discordiam inter nos et barones nostros ortam, hec omnia predicta concesserimus, 
volentes ea integra et firma stabilitate in perpetuum gaudere, facimus et concedimus eis 
securitatem subscriptam; videlicet quod barones eligant viginti quinque barones de 
regno quos voluerint, qui debeant pro totis viribus suis observare, tenere, et facere 
observari, pacem et libertates quas eis concessimus, et hac presenti carta nostra 
confirmavimus; ita scilicet quod, si nos, vel justiciarius noster, vel ballivi nostri, vel 
aliquis de ministris nostris, in aliquo erga aliquem deliquerimus, vel aliquem 
articulorum pacis aut securitatis transgressi fuerimus, et delictum ostensum fuerit 
quatuor baronibus de predictis viginti quinque baronibus, illi quatuor barones accedant 
ad nos vel ad justiciarium nostrum, si fuerimus extra regnum, proponentes nobis 
excessum; petent ut excessum illum sine dilacione faciamus emendari.
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Em Inglês:

61. Since, moveover, for God and the amendment of our kingdom and for the better
allaying of the quarrel that has arisen between us and our barons, we have granted all

these concessions, desirous that they should enjoy them in complete and firm
endurance forever, we give and grant to them the underwritten security, namely, that
the barons choose five and twenty barons of the kingdom, whomsoever they will, who
shall be bound with all their might, to observe and hold, and cause to be observed, the

peace and liberties we have granted and confirmed to them by this our present Charter,
so that if we, or our justiciar, or our bailiffs or any one of our officers, shall in anything

be at fault towards anyone, or shall have broken any one of the articles of this peace or
of this security, and the offense be notified to four barons of the foresaid five and
twenty, the said four barons shall repair to us (or our justiciar, if we are out of the
realm) and, laying the transgression before us, petition to have that transgression

redressed without delay.

E, até hoje, ainda é, a Câmara dos Lordes, a Corte Suprema da Grã-Bretanha, apenas
modificado,  em 2009,  com a  criação de  uma Corte  Suprema específica,  mas  ainda
formada na Câmara dos Lordes.

Nas Câmaras, das Ordenações do Reino, era indissociável uma postura baixada de um
assunto administrativo correspondente:

Era a forma de governar:

Não era nunca a lei pela lei – solta – a bel prazer de ideias e ideais – daí resultar a
absoluta normalidade de estarem juntas as funções legislativas e executivas na Câmara.
E ainda é assim, em maior, ou menor grau, em todos os governos locais europeus, mas,
de forma alguma, no Brasil.
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Mas porque tudo isso?

Não pode haver dúvida que  se tratava de combater o antigo poder real,  o poder
divino dos reis que estava intimamente ligado à independência e poder das Câmaras.

Tanto no Brasil  como em Portugal, seguiu-se o ideal da Revolução Francesa de
centralização  do  poder  para  extirpar  totalmente  o  Antigo  Regime,  como  será
mostrado abaixo.

O exemplo, bastante conhecido, de deposição de autoridade por uma câmara, é o caso
da deposição do Ouvidor de Itamaracá que tentou interferir na Câmara local.

Outro caso notável foi em 1660, na Vila da Conceição de Itanhaém, onde o Capitão Mor
e Ouvidor da Capitania de Itanhaém foi convidado a sair por querer interferir na Câmara
da Vila de Itanhaém, a atual Itanhaém-SP.

Indicam, também,  temor em relação às Câmaras e sua tradição de poder, e indica má
vontade do legislador em relação às Câmaras,  e,  intenção de se centralizar o poder.
Nada de  novo,  no  Brasil  nada  se  cria  tudo  se  copia  –  Veja  abaixo  o  temor  que  a
Revolução Francesa tinha do Poder Local.

Proibir  expressamente  em  2  artigos  a  Câmara,  é  demonstração  de  medo,  aversão,
insegurança  e  demonstração  clara  que  o  poder  central  atuava  aberta,  de  forma
organizada e conscientemente contra a Câmara.

Para quem, e, para onde, foi transferido o poder das Câmaras, e, como foi usado e
para que?

Lembrando que os presidentes das províncias eram nomeados pelo poder central, sendo
mínimo, também, o poder e autonomia das províncias no Império do Brasil.

As  leis  provinciais  paulistas  estão  online  no  site  da  ALESP,  e,  são  poucas,
decepcionantes,  simples  e  burocráticas:  cria  escola,  freguesia,  eleva  à  vila,  eleva  à
cidade. Não foi, portanto, na prática, diretamente para as Assembleias Provinciais quem
o poder das Câmaras foi transferido.

Para piorar a nova situação da Câmara, a Reforma do Código Criminal feita em 1841,
colocava o delegado para fiscalizar a Câmara:
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Art. 4º Aos Chefes de Policia em toda a Provincia e na Côrte, e aos seus
Delegados nos respectivos districtos compete:

§ 5º Examinar se as Camaras Municipaes tem providenciado sobre os objectos do
Policia, que por Lei se achão a seu cargo, representando-lhes com civilidade as

medidas que entenderem convenientes, para que se convertão em Posturas, e usando do
recurso do art. 73 da Lei do 1º de Outubro de 1828, quando não forem attendidos.

Alexis de Tocqueville entendia que um dos pilares da Democracia na América estava no
oposto disto:

Para Alexis de Tocqueville, a Democracia na América tinha como um dos seus pilares a
descentralização do poder, o qual era muito grande nos condados americanos.

As Câmaras, que já tiveram dezenas de oficiais, agora estavam somente com o vereador,
o juiz de paz e o procurador (os três citados na Lei de 1828), por conta disso acabou por
ser  denominada  “Câmara  dos  Vereadores”,  o  que  não  era  antes,  no  tempo  das
Ordenações do Reino quando tinha dezenas de oficias, e, também, porque a Lei de 1828
diz que a Câmara é composta de sete membros nas vilas, 9 nas cidades (subentendido
que estes nove membros são vereadores) e um secretário.

Desaparecem, numa tacada só, pela Lei de 1828, dúzias de Oficiais da Câmara.

A quantidade exagerada de vereadores na contramão da perda de funções levou ao mal
que hoje vivemos:

As  fábricas  de  leis:  Mais  e  mais  proibições,  regulamentações,  estrangulamento  da
iniciativa privada porque para mostrar serviço o vereador, deputado e senador tem que
ter sempre um projeto de lei no bolso.
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A Origem da transformação – A Revolução Francesa

DE ONDE VIERAM TODAS ESTAS MUDANÇAS?

Quem é considerado, entre vós, o autor primeiro de vossas leis?
Um Deus, ou, um homem? - Platão

O Comentarista da Bíblia Frei Alonso Schökel entende que lei na Bíblia tem o sentido
de:

- “É a Vontade de Deus articulada em Palavras para ordenar o Homem e
a Sociedade.”

Isto se perdeu – Isto acabou – O que foi posto no lugar foi a Revolução Permanente

Exemplo clássico disto é a forma atual de ver-se a Administração e das Leis feitas pelos
homens como sendo instrumentos para se resolver problemas materiais, tão somente,
querendo criar um paraíso material na terra.

Isto é o oposto da Época em que o Poder de Deus era o centro de tudo – Inclusive o
poder de castigar com calamidades naturais.

 Ver desastres naturais e problemas em geral como castigo divino e pedir penitência e
arrependimento  aos  homens para  evitar  novos castigos  é  bem o oposto  de se pedir
Justiça Social,  distribuição de renda e outros lemas atuais e de achar que tudo deve
resolver o poder público.

Reconstituir um Passado perdido pré Revolução Francesa a partir das Actas de Câmara
que sobreviveram ao Tempo:

Pode-se não conseguir satisfatoriamente reconstituir, lendo as Actas das Câmaras, como
era a vida na Vila, como era a vida centrada na Vila e na Câmara, porém, sabemos, com
certeza, que a Vila era o centro daquela civilização perdida, pré Revolução Francesa e a
Câmara, o centro da Vila.

E,  é  essa Câmara  que  os  homens da Revolução Francesa,  e  das  demais  revoluções
derivadas da Revolução Francesa, vão tentar abafar e sufocar para impor um Mundo
Novo.
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Não é possível voltar ao que era, mas, estudando as Câmaras antigas pode-se ter uma
visão mais profunda e ampla do como e do porque chegamos ao que chegamos, hoje,
Século XXI, e, a partir disto, imaginar uma saída.

É preciso, também, neste estudo, colocar-se no ponto de vista de um Oficial de Câmara
do tempo das Ordenações do Reino tentando aferir o que ele pensaria da situação atual

das Câmaras e do Poder local no Brasil.

Teríamos que fazer um contraponto com a Inglaterra que não viveu Revolução Francesa
alguma, e, ver no que seus rumos foram diferentes na Administração Local.

De imediato, pode-se dizer que, com exceção dos EUA, todos os países criados pela
Inglaterra  continuaram unidos  a  ela,  na  Comunidade Britânica,  tranquilamente,  sem
convulsões políticas.

E,  também,  é  marcante,  nos  países  formados  pela  Inglaterra,  a  plena  liberdade  de
empresa  e  a  garantia  da  propriedade  privada,  que  era  uma  das  características
fundamentais  das  Ordenações  do  Reino,  e,  que  foi  vista  acima  no  capítulo  “A
Propriedade Privada Garantida”.

Em 2007, de um total  de 161 países pesquisados,  os 7 países com maior  índice de
liberdade  econômica  foram  todos  formados  pela  Inglaterra  que  não  viveu  uma
Revolução Francesa.  Isto  mostra  bem o quanto a  Revolução Francesa é  inimiga da
liberdade econômica.

Os  países  com  maior  índice  de  liberdade  econômica,  em  2007,  são:  Hong  Kong,
Singapura,  Austrália,  Estados Unidos,  Reino Unido,  Nova Zelândia  e  Irlanda,  todos
estes  países  que  tiveram  sua  Administração  Pública  e  sua  Organização  Política
construída pela Inglaterra.

Mesmo no único destes países organizados pela Inglaterra e que rompeu com, os EUA,
não houve uma ruptura total com Deus. Noha Webster diz em seu Dicionário de 1818:

"You can squint and look really hard, but there's simply no evidence of it being about
individual gun ownership for self-protection."

E, onde houve a influência da Revolução Francesa, toda a perda do Poder que tiveram
as Câmaras e o esvaziamento do Poder Local, após a Revolução Francesa, a “Revolução
Contra a Igreja”, (na expressão esclarecedora do estudioso M. Vovelle), e, suas cópias
no Brasil, e, em Portugal, tem que ser estudada neste contexto de ataque ao Poder do
Rei, o qual era garantido pela Igreja, (um Rei ungido), e garantia o Poder da Igreja e o
Poder de Deus.

Qualquer outro tipo de análise,  como a mais comum entre os historiadores de mera
disputa entre entes federados, entre o poder opressor e a Assembleia do Povo, é ingênua.
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Sobre a Guerra contra o Cristianismo, Pierre Manent concluiu; em 2014:

Na França, existe uma guerra civil: República contra o cristianismo...
O que eles [os donos do poder] chamam de secularismo é, na

verdade, a formulação jurídica de uma guerra civil sustentada por um
lado e perdida pelo outro lado. A França Republicana subjugou a

França católica e França católica aceitou. Hoje vivemos o resultado
desta guerra civil... O governo socialista criou uma nova ideologia
progressista. Uma ideologia onde a democracia foi completamente

esvaziada de significado e é reduzida a uma adição sem fim de
direitos individuais. Perdemos toda ideia de realidade. É uma

concepção agressiva de igualdade e de liberdade, da ideia de uma
vida sem ligação com o bem público. Existem apenas os direitos

individuais e o desejo. Alguns socialistas acreditam serem a
vanguarda social e moral... A França tornou-se ferozmente

anticristã... O secularismo francês sempre significou expulsar a Igreja
do espaço público, um projeto que tem sido bem sucedido dando aos
cidadãos com um novo código moral. E neste projeto, a Igreja é vista

como o inimigo da República. Nós sempre aconselhados a ler a
imprensa estrangeira em detrimento de a imprensa francesa, quando
se trata de saber exatamente o que está acontecendo com a gente.

No original em francês:

« En France, il s’agit d’une guerre civile : République contre
christianisme (…) Ce qu’ils [les gens du pouvoir] la laïcité, c’est la
formulation juridique d’une guerre civile remportée par un côté et
perdue par l’autre. La France républicaine a subjugué la France
catholique et la France catholique l’a accepté. Aujourd’hui nous

vivons la suite de cette guerre civile (…) Le gouvernement socialiste a
engendré une nouvelle idéologie progressiste. Une idéologie où la
démocratie a été complètement vidée de sens et est réduite à une

adition de droits individuels. On a perdu toute idée de réalité. Il s’agit
d’une conception agressive de l’égalité et de la liberté, de l’idée d’une

vie sans lien avec le bien public. Ne comptent que les droits
individuels, le désir. Certains socialistes pensent être une avant-
garde sociale et morale (…) La France est devenue farouchement

antichrétienne (…) La laïcité française a toujours constitué à expulser
l’Église de l’espace public, un projet qui a été couronné de succès en

offrant aux citoyens un nouveau code moral. Et dans ce projet,
l’Église est considérée comme l’ennemie de la République ». On a

298



toujours intérêt à lire la presse étrangère de préférence à la presse
française, quand il s’agit de savoir exactement ce qui se passe chez

nous…>>Pierre Manent

Leia mais em:

http://www.christianophobie.fr/breves/en-france-republique-et-
christianisme-en-guerre-civile

Na França, até hoje, existe uma mítica FRANÇA PROFUNDA, que é a palavra que se
usa  quando se fala  uma França  antiga,  nostálgica,  ideal,  uma busca  de  um Paraíso
Perdido, que não está ao alcance das garras da doutrinação laica vinda de Paris, (mais
propriamente  ateísta),  que  ainda  insiste  em  existir,  uma  relíquia  Pré-Revolução.  A
FRANÇA PROFUNDA é a “verdadeira França”.

O último país a manter o sistema antigo de Governo com o Rei e as seguindo a Bíblia
foi o Grão Ducado de Luxemburgo até poucos anos atrás.

No Brasil, onde nada se cria, e, tudo se copia - De onde saiu tudo isso, e, de onde foi
copiado - De Rousseau à Revolução Permanente:

Rousseau,  em sua filosofia,  substitui  o Rei que segue a Bíblia e uma Igreja (muito
menos instável que a Igreja Romana atual), pelo “Legislador” que não define, o qual
faria “boas leis” que não define – Todas as leis seriam aprovadas por uma Assembleia
onde a maioria se imporia. Essa tese foi posta em prática pela Revolução Francesa.

O resultado das ideias de Rousseau e da Revolução Francesa é líquido e certo: Sem ter
um “certo” e um “errado”, todo projeto de lei é considerado excelente por seu autor que
usa os ofícios públicos para modelar a civilização segundo seu gosto. Todos fazendo
isto o tempo todo o resultado é a Revolução Permanente.

Exemplo desta  Revolução Permanente é, nas enciclopédias, a definição de PARTIDO
POLÍTICO  é  “organização  destinada  a  mudanças  na  sociedade”.  Excluí-se,  de
imediato, a possibilidade de um partido político NÃO querer mudanças.

Atualmente que foge ao modismo do momento, quer ideológico, teológico, jurídico ou
qualquer outro modismo, torna-se um pária,  e,  corre o risco de internação como no
conto “O Alienista” de Machado de Assis.
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Não deve ser surpreendente para ninguém que o ataque ao Rei e ao Império da Lei teria
como alvo preferencial o que eles tinham de melhor: O Poder Local - a Câmara.

De imediato,  foram criados  os  totalmente  artificiais  departamentos  que  em nada  se
identificavam com a  realidade  local,  costumes  e  dialetos.  Até  hoje  os  prefeitos  dos
departamentos são nomeados pelo poder central em Paris.

O  objetivo  da  criação  dos  departamentos  era  impossibilitar  a  resistência  ao  poder
central:

“En 1789, le territoire français est divisé en provinces et généralités, gouvernées par
des Intendants nommés par le roi. Le 29 septembre 1789, le rapport de Thouret sur la
division  de  la  France  est  présenté  à  l'Assemblée  constituante  :  il  vise  à  créer  80
départements, en plus de Paris, formant chacun un carré de 18 lieues de côté, divisé en
9  communes  ou  districts,  lui-même  divisé  en  9  cantons.  Les  administrations
territoriales,  de  dimension  et  de  population  relativement  réduites,  ne  doivent  pas
entraver le pouvoir central:

« Craignons  d'établir  des  corps  administratifs  assez  forts  pour  entreprendre  de
résister au chef du pouvoir exécutif, et qui puissent se croire assez puissants pour
manquer  impunément  de  soumission  à  la  Législative »  (3  novembre  1789,
Thouret à l'Assemblée constituante).

Leia mais em:

http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/decentralisation.asp

Nota 1: Alexis de Tocqueville entende que já havia uma tendência à centralização antes
da Revolução Francesa – Esta centralização conviveu com as liberdades das províncias,
no entanto, e, não foi um ataque contra estas províncias.

Já é um progresso que a Assemblée Nationale veja agora oficialmente como negativa
essa centralização. Toqueville conta que a centralização feita pela Revolução Francesa
era vista, no tempo dele, como progresso, como vantagem.

Nota  2:  Este  brilhante  texto  da  Assemblée  Nationale  elenca  todo  o  processo  já
bicentenário  de  reversão dessa centralização brutal  do poder  ocorrida na Revolução
Francesa. Bastou um ano para centralizar, e, 225 anos não foram ainda suficientes para
reverter esta centralização do poder na França.
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A Assemblée Nationale conclui que esta reversão da centralização feita pela Revolução
Francesa,  ao longo de dois séculos,  ainda por cima foi feita  errada: cuidando-se de
transferências de competências sem mexer nas estruturas administrativas.

Esta conclusão da Assemblée Nationale  coincide com o eixo central deste presente
estudo:

“Il s'agit notamment de remédier aux défauts de l'organisation territoriale résultant
d'une évolution décentralisatrice plus axée sur les transferts de compétences que
sur les modifications de structures.”

O Texto Traduzido:

“Trata-se principalmente de corrigir as falhas da organização territorial resultante
de  uma  evolução  descentralizadora  mais  voltada  para  as  transferências  de
competências e menos para a modificação das estruturas.”

O estudo da Assemblée Nationale não detalha o que entende por estrutura, mas pode-se
pensar em extinção dos departamentos, e, na volta das províncias, que ainda existem no
imaginário popular: “passar as férias na Bretanha”, “desembarque na Normandia”.

Para  conseguir  entender  como  eram  as  províncias  francesas  é  preciso  estudar,  em
minúcias, Alexis de Tocqueville – “O Antigo Regime e a Revolução”.

Link para a obra de Alexis de Tocqueville:

http://classiques.uqac.ca/classiques/De_tocqueville_alexis/ancien_regime/Ancien_regim
e.pdf

Pode suspeitar-se que a centralização já está agora na alma do francês e seria muito
difícil revertê-la na mente francesa.
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É bastante limitada a crítica mais comum a Rousseau, a qual desconsidera este aspecto
de ataque ao Poder Local e que vê como sendo o mal do assembleísmo a “ditadura da
maioria”:

Essa visão dá, como fixa, uma maioria que não seria prejudicada, esquecendo-se de ver
a dinâmica do processo com minorias sendo criadas, em todo momento, cada vez que se
inventa  um  novo  direito  e  a  consequente  luta  desta  minoria  por  se  impor
“conquistando” direitos, em prejuízo da maioria, a qual, automaticamente, perde
direitos.

Quando alguma minoria ganha algum direito, a maioria, ou várias minorias perdem.

O próprio  conceito  de  maioria  e  minoria  é  irracional,  pois  depende do momento  e
circunstância.

E o fundamental é:

Onde  há  o  Direito  Divino  do  Rei  não  existe  o  Poder de  inventar ou  conceder
direitos, (tentativa de se fazer deus), há apenas deveres: A Bíblia dá deveres.

O Cidadão nasce com deveres e sem este poder de “criar” direitos.

Essa  visão  crítica,  porém  limitada,  a  Rousseau,  “ditadura  da  maioria”,  ignora
totalmente esta virada de 180 graus no poder:

Essa virada de 180 graus no poder foi:

A passagem de um poder que preservava direitos e garantias, especialmente o Direito
de Propriedade, e, indistintamente ao cidadão, e, preservava um modo de vida, dando
estabilidade por séculos a uma sociedade, para um poder totalmente revolucionário;

poder usado, o tempo todo, para eternas mudanças, (a Revolução Permanente),
considerando-se tudo que existe como sendo errado, atrasado e que deve ser mudado,
e, concedendo direitos a torto e a direitos a grupos específicos em detrimento de outros

e tirando direitos de outros.
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Hoje, a França está se levantando contra o Estado Laico, visto por uns como Ateu, e
muitos vendo o engodo que foi a Revolução Francesa em relação a isto.

Texto de uma faixa dizendo em Paris França que a República é Laica mas a França é
Católica
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Burk, Hobsbawn e o Jacobismo:

Lançando um livro de Edmund Burke a Editora Topbooks assinalou:

"A obra começa pela análise dos sujeitos revolucionários, os atores da Revolução, que
careciam de qualquer experiência prática em assuntos de governo. Os representantes
do  povo  não  entendiam  de  legislação,  e  eram,  muitas  vezes,  indivíduos  rudes e
despreparados para o poder, o que gerava abusos e comprometia a ideia de soberania
popular. Nesse sentido, a Revolução não encarnaria os valores da liberdade, e sim os
valores  do poder.  Defensor  do ethos  clássico-cristão,  o  pensador irlandês advogava
uma  espécie  de  commonwealth  cristã  e  europeia,  da  qual  a  França  jacobina  se
apartara; nessa linha, chega a defender o apoio do governo britânico à causa contra-
revolucionária francesa.  Edmund Burke procura denunciar  o espírito voluntarista da
Constituição  francesa,  fundada  num  individualismo  igualitário  abstrato.  Com  isso,
pretende  sublinhar  o abismo existente  entre  o  reformismo à  inglesa  e  o  espírito
absolutista da Revolução Francesa; para ele, tratava-se de um fenômeno novo, que
não podia ser comparado à Revolução Inglesa de 1688, esta sim capaz de provocar uma
mudança dinástica e constitucional ponderada e limitada. Burke se filia assim à longa
linhagem  que  inclui  Bernard  Mandeville  e  Adam  Smith,  na  qual  está  a  gênese  do
pensamento econômico e liberal inglês. Para o autor, a sociedade humana desenvolve-
se não tanto por intermédio da atividade racional  do homem, mas, sobretudo, por
meio  de sentimentos,  hábitos,  emoções,  convenções  e  tradições,  sem as  quais  ela
desaparece,  coisas  que  o  olhar  racional  é  incapaz  de  vislumbrar.  Um  racionalismo
impaciente e agressivo, que se volta contra a ordem social, acaba destruindo tanto as
más como as boas instituições. Burke objetiva defender, assim, a ideia da limitação da
Razão em face da complexidade das coisas, propondo que, diante da fragilidade da
razão humana, a humanidade deve proceder com respeito para com a obra dos seus
antecessores, em prol do desenvolvimento social".
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As Revoluções e o “Esquecimento de Deus”, por Daniel Webster:

Na Revolução Americana que preservou estritamente o Direito de Propriedade sendo até
hoje ainda um dos países com mais liberdade econômica e mais garantida o direito de
propriedade, como veremos, o que acontece com todos os países organizados pela Grã
Bretanha, disse sobre o perigo de se afastar de Deus, quando não se tem mais um país
regido pela Bíblia:

At the age of 70, just eight months before his death, Daniel Webster addressed the New York
Historical Society, Feb. 23, 1852: “If we, and our posterity, shall be true to the Christian religion,
if we and they shall live always in the fear of God, and shall respect his commandments, if we,
and they, shall maintain just, moral sentiments, and such conscientious convictions of duty as

shall control the heart and life, we may have the highest hopes of the future fortunes of our
country. … It will have no Decline and Fall. It will go on prospering and to prosper.

“But, if we and our posterity reject religious instruction and authority, violate the rules of eternal
justice, trifle with the injunctions of morality, and recklessly destroy the political constitution,

which holds us together, no man can tell, how sudden a catastrophe may overwhelm us, that
shall bury all our glory in profound obscurity. Should that catastrophe happen, let it have no

history! Let the horrible narrative never be written!”

Daniel Webster continued: “We may trust, that Heaven will not forsake us, nor permit us to
forsake ourselves. We must strengthen ourselves, and gird up our loins with new resolution; we

must counsel each other; and, determined to sustain each other in the support of the
Constitution, prepare to meet manfully … whatever of difficulty, or of danger … or of sacrifice,

the Providence of God may call upon us to meet.

 http://www.wnd.com/2015/01/daniel-websters-prediction-for-america-coming-
true/#ghxDhHBOpAk32m66.99

Jacobinos são os que, queriam mudar tudo e sempre, estão na origem da Revolução
Permanente. Virar eternamente, de pernas para o ar, os valores e a sociedade. É onde se
torna fútil e pueril as discussões sobre melhor forma de governo.
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Não adianta mudar os instrumentos de vereança em se tratando de governos locais, nem
adianta discussões  acadêmicas  sobre como organizar  governos regionais  e nacionais
quando,  dentro  de  qualquer  um  dos  modos  de  governo  e  vereança  se  trava  uma
Revolução Permanente corruptora de tudo.

O apologista dos jacobinos, o comunista Eric J. Hobsbawn, em seu livro “A Era das
Revoluções”,  vai  mostrando  o  avanço  dos  jacobinos  em  todo  movimento  político
ocorrido de 1789 a 1948.

Burke mostra que amadores, sem experiência, idealistas e teóricos tomaram conta dos
governos. Ele chega perto de entender que uma assembleia separada de quem governa
que é quem tem as informações administrativas e a prática de governo não funciona.

Há Reação à Revolução Francesa:

E exatamente na França – Surge a Esperança!

Quanto ao ataque frontal à Igreja e aos valores da Família, na França, a reação vem das
manifestações de rua chamadas MANIF POUR TOUS.

Quanto ao item descentralização do Poder e retomada da autonomia das comunas, já se
fala abertamente, na França, em acabar com os Departamentos criados pela Revolução
Francesa,  os  quais  centralizam a  Administração Regional,  deixando-a subordinada  à
Paris, e, voltar ao velho sistema de províncias, e, como veremos abaixo, também se fala,
na  França,  em descentralização  e  mais  autonomia  para  a  Administração  Local:  As
Comunas.

Um Programa de Governo, na França, para as Eleições de 2017:

“Suprimir regiões e departamentos criados pela Revolução Francesa – Reestabelecer as
Províncias históricas com uma grande autonomia.” – Marine Le Pen.

Está implícito nesta proposta de Marine Le Pen que as Câmaras francesas voltarão
a terem poder e autonomia.
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Parece impensável  isto no Brasil,  hoje,  mas,  convém lembrar que aqui tudo se
copia.

Supprimer régions et départements, rétablir les provinces historiques avec une grande
autonomie #  monprogramme2017

As antigas províncias francesas suprimidas pela Revolução de 1789

Foram criadas, pela Revolução de 1789, regiões artificiais, e, departamentos artificiais
para enfraquecer a identidade e independência locais.
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Agora, 225 anos depois da Revolução, é unanimidade na França a urgente necessidade
de se voltar à França das Províncias:

Duas propostas de criar regiões semelhantes às antigas províncias:
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Um conselheiro municipal francês, (equivalente ao deputado municipal de Portugal, ou,
em  comunas  muito  pequenas,  equivalente  ao  membro  de  Junta  de  Freguesia  em
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Portugal, e, guardadas muitas proporções, ao vereador no Brasil), eleito em 2014, tentou
resgatar  estes valores perdidos,  que tentaremos mostrar,  aqui,  quais eram, e,  porque
desapareceram:

“Em muitas Vilas nós teremos conselheiros municipais livres, patriotas, comprometidos
com as realidades e aos valores patrióticos”.

No original, em francês:

“Dans de très nombreuses villes nous aurons des conseillers municipaux libres, patriotes,
attachés aux réalités, et aux valeurs patriotiques”.
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Exemplo, no Brasil, desta liberdade perdida:

Sobre os paulistas e sua Câmara, um viajante francês, François de Parscau, em 1711, do
qual falaremos mais abaixo, disse:

“constituindo uma   pequena república   que tem como lei fundamental nunca receber
comandante da parte do rei”

E é  isto  que  será  visto  em seguida  –  A República  da  Vila  de  São  Paulo  e  o  seu
patriotismo.

Neste civismo e patriotismo perdido é que se tem a medida do desastre que foi  a
concentração do poder nas esferas regionais e gerais de poder (hoje dito federal) após
a Lei de 1828 no Brasil e é neste civismo perdido que se pode encontrar a saída para
o descalabro da política atual, o que será visto neste estudo.

O Homeschooling

Uma reação desesperada a uma das piores consequências do fim do Estado e das leis
que seguiam a Deus, e, portanto, entendia que os pais são os guardiões dos filhos é o
Homeschooling, a educação em casa como fora por milhares de anos, que visa tirar os
filhos da doutrinação ateia, materialista e comunista que as crianças sofrem nas escolas
públicas.
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QUARTA PARTE:

A DERROCADA das ORDENAÇÕES DO REINO e a LEI de 1° de Outubro de 1828
no BRASIL

O rumo diverso e menos negativo seguido por Portugal depois do fim das Ordenações
do Reino que vigiam tanto no Brasil quanto em Portugal

As Câmaras no Império do Brasil, e, em Portugal pós-Revolução do Porto de 1820:

A Substituição do Juiz Ordinário pelo Juiz de Fora no Reino Unido do Brasil Portugal e
os Algarves:

Uma maneira de castrar o poder da Câmara que ocorreu ainda durante o tempo das
Ordenações do Reino:

Antes  da  derrocada  das  Câmaras  pela  Constituição  de  1824  e  pela  Lei  de  1828  e
seguintes, o poder local já havia sendo enfraquecido por esta ação:

Antes mesmo da Lei de 1828, já se havia uma tentativa de reduzir o poder das
Câmaras:

A substituição do Juiz Ordinário pelo Juiz de Fora.
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Não se sabe em que amplitude foi feita, mas sabe-se que atingiu vilas importantes como
a capital Vila Rica em Minas Gerais em 1814, e, ocorreu em outras capitais também.
Em João Pessoa-PB, (na época, chamada Parahyba), foi em 1813.

É sintomático que em Minas Gerais exista um município denominado Juiz de Fora.

Para saber  as demais nomeações de Juiz de Fora,  é preciso consultar  os alvarás do
Príncipe D. João daquela época.

Miliett de Saint-Adolphe em sua obra sobre o Brasil dá a criação de Juiz de Fora, pelo
Príncipe D. João, em muitas vilas.

Sua obra é bom exemplo dos imensos erros de tradução e erros conceituais que podem
ocorrer  se  não  se  estuda  cuidadosamente  o  sentido  antigo  das  palavras  e  a
documentação antiga para saber quais eram as palavras realmente usadas. Por exemplo,
diz, inúmeras vezes, província em lugar de capitania, e não vê distinção alguma entre
vila e cidade, nem Saint-Adolph, nem seu tradutor para o português.
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A derrocada da Câmara no Brasil:

No Brasil, a partir de 1828, as Câmaras deixaram de serem reguladas pelas “Ordenações
do Reino”, e, passaram a serem regidas pela Lei de 1° de outubro de 1828, conhecida
como Regimento das Câmaras, até a Proclamação da República em 1889.

Por esta lei de 1828, que regulamentou a Constituição de 1824 no que tange às Câmaras
do Império do Brasil,  estas podiam baixar posturas policiais sobre todos os assuntos
municipais, porém, tiveram cassados muito dos poderes que tinham durante a vigência
das “Ordenações do Reino”.

Esta lei do ano de 1828 regulamentou a Constituição de 1824.  

Nota:  Não  foi  possível  encontrarmos  nenhuma  lei  e/ou  decreto  alterando  ou
regulamentando a Lei de 1828.

A Lei das Câmaras de 1828, no Brasil, ainda fala em “Concelho” sem defini-lo; foi a
única lei de Câmara no Império do Brasil; não encontramos alterações, nem decretos
que a regulamentasse, exceto o Ato Adicional e a Lei de Interpretação do Ato Adicional
e o Código de Processo Criminal do Império do Brasil e a lei que o reformou.

Findo o Império do Brasil, e, durante a vigência da Constituição de 1889, não existiu lei
federal sobre Câmara porque os estados tinham autonomia para legislar sobre câmaras.
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Na Lei de 1828 é usado, referindo-se às instituições locais, câmara 65 vezes; “Câmaras
Municipaes”  somente  duas  vezes;  e,  nenhuma  vez,  a  expressão  “Câmara  de
Vereadores”.

Ainda é  chamada 12 vezes,  de  “Concelho”,  a  unidade  política-administrativa  que  a
Câmara governa: Seja cidade ou vila, ainda são chamadas de Concelho.

Nas muitas leis eleitorais do Império do Brasil não se diz mais “Concelho”.

Nota: No Brasil, escrevia-se errado “Com S”, como nesta Lei de 1828. Em Portugal, até
hoje, escreve-se corretamente “Com C”.

A Constituição Política do Império do Brasil, de 1824, dizia:

"CAPITULO II - Das Camaras

Art. 167° Em todas as Cidades, e Villas ora existentes, e nas mais, que para o futuro se
crearem haverá Camaras, ás quaes compete o Governo economico, e municipal das
mesmas Cidades, e Villas.

Art. 168  As Camaras serão electivas, e compostas do numero de Vereadores, que a Lei
designar, e o que obtiver maior numero de votos, será Presidente.

Art.  169  O  exercicio  de  suas  funcções  municipaes,  formação  das  suas  Posturas
policiaes, applicação das suas rendas, e todas as suas particulares, e uteis attribuições,
serão decretadas por uma Lei regulamentar.

O  Artigo  167°  é  explícito:  “haverá  Câmaras,  às  quais  compete  o  Governo.” das
cidades  e  vilas.  As  câmaras,  no  Império  do  Brasil,  são governo.  O  que,  hoje,  é
entendido como Poder Executivo.  
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Não é  possível  saber  o  que  o  legislador  entendia  como “governo econômico”  nem
exatamente saber o que é “governo municipal”, mas, fica claro que é GOVERNO.

É provável  que,  em 1828,  tinha-se em mente  – o  Espírito  da Lei -  as  Câmaras  de
Portugal – Poder Executivo, como o é, até hoje, em Portugal.

Esse Capítulo II foi regulamentado pela Lei de 01/out/1828, chamado de Regimento das
Câmaras.

E o  Regimento das Câmaras e as leis restritivas que serão analisadas abaixo apontam
para um poder executivo limitado a gerir quase somente questões de urbanismo.

Seria preciso um estudo de caso, analisando-se com detalhes, alguma câmara do Brasil
que  tenha  preservado  toda  a  sua  documentação  dos  últimos  anos  da  vigência  das
“Ordenações do Reino”, comparando-as com a documentação da mesma Câmara nos
primeiros anos da vigência da Lei  de 1828 – Desta forma teríamos como avaliar o
quanto e o que mudou nas leis,  posturas,  decisões e assuntos tratados – obtendo-se
assim uma conclusão mais precisa sobre a perda do poder das câmaras a partir de 1828.

Estão publicadas as Atas da Câmara de São Paulo e as Atas da Câmara de Taubaté-SP
desta época – poderia se fazer uma comparação: Atas de 1800 - 1828 com Atas de 1829
–  1840.  Franca-SP também preservou,  na  íntegra,  as  Atas  da  Câmara  desde  1824,
portanto também servem de estudo para se comparar o pré com o pós Lei de 1828.

 É possível comparar o Pré e Pós Lei de 1828 através do  livro Efemérides de São 
João Del Rey, que abrange os dois períodos.

Seria preciso ler além de atas das câmaras, ler toda a documentação mesmo: mensagens,
leis e posturas de antes e de depois da Lei de 1828. Em todo caso, isso não abrangeria a
perda do Poder Judiciário local.

Esse livro é indicado para isto, do grande doutor Félix Guizard:
Taubaté - Papéis Avulsos 1822 - 1854 Documentos para a História 

do ...Félix Guisard Filho

Ata de Instalação de uma Vila pela Lei de 1828 e Constituição de 1824:

316

http://www.estantevirtual.com.br/qau/felix-guisard-filho


Um exemplo da aplicação deste  Artigo  n°  168,  da Constituição do Brasil  de 1824,
combinado com o Artigo n° 12 da Lei de 1828, colocando como Presidente da Câmara
Municipal o candidato mais votado a vereador:

A posse, em 07/jan/1837, do Capitão Domingos da Silva e Oliveira como o primeiro
Presidente da Câmara Municipal da então criada Vila de Uberaba-MG:

Ata da Instalação do Município de Uberaba

"Ano do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de mil oitocentos e trinta e sete, décimo 

sexto da Independência e do Império, aos sete dias do mês de janeiro do dito ano, neste Arraial

de Santo Antônio e São Sebastião do Uberaba, Comarca do Rio Paracatu do Príncipe, 

Província de Minas Gerais, em nova Casa construída pelos Cidadãos do novo Termo, para 

servir de Paço da Câmara, que vai se instalar, perante os novos vereadores, que hão de 

formar, eleitos na forma da Lei. E, em presença dos cidadãos que concorreram a este Ato; leu 

o Capitão Domingos da Silva e Oliveira, o Ofício da Câmara Municipal da Vila do Araxá, pelo 

qual o convidava, como cidadão mais votado, a prestar juramento para Presidente da nova 

Câmara; E declarando que o tinha feito, leu a Certidão do mesmo juramento prestado a 20 de 

dezembro de mil oitocentos e trinta e seis. Leu a Portaria da Presidência da Província de Minas

Gerais, de vinte de julho do dito ano, que ordena a execução da Lei Mineira número 28, que 

elevou este Arraial à Vila e que lhe marcou seus limites".

“Posturas Policiais” na Constituição Política do Brasil de 1824:

O Artigo 169, da Constituição de 1824, estabelecia, portanto, que as câmaras exercem o
Poder Executivo (governo econômico e municipal e rendas - Orçamento Municipal) e o
Poder Legislativo (baixando posturas policiais).

Porém,  as  posturas  policiais  de  competência  da  Câmara,  dadas  pela  Lei  de  1828,
Regimento Geral das Câmaras, parecem muito com o que, hoje, é da órbita dos decretos
dos prefeitos municipais, dando, portanto, um ar predominante de poder executivo às
Câmaras do Império do Brasil.

O Artigo 24 da Lei de 1828 também dá a entender as Câmaras do Império do Brasil
como  um  poder  predominantemente executivo.  Este  artigo  24  da  Lei  de  1828  foi
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erroneamente interpretado por alguns historiadores como significando que as Câmaras
não mais podiam fazer leis.

Art. 24. As Camaras são corporações meramente administrativas, e não exercerão
jurisdicção alguma contenciosa.

Fica explícito, isso sim, que a Câmara não tem mais o Poder Judiciário (o contencioso).
Manteve o Juiz de Paz com mínimo poder.

A frase “corporações  meramente administrativas” aponta para um Poder  Executivo,
como o são, até hoje, as câmaras municipais de Portugal. Mas não só: Estava implícito,
naquela época, que “administrar” é também baixar posturas, (leis de uma câmara, como
define o Dicionário Morais), das quais a Lei de 1828 especifica, detalhadamente, quais
são os assuntos que podem tratar as posturas municipais.

Mas não como entendeu o site oficial da Câmara Municipal de São José dos Campos-SP
que as Câmaras não podiam mais fazer leis (posturas). Um erro crasso deste cometido
por um site oficial mostra a tremenda ignorância que se tem a respeito das Câmaras.
Esta palavra MERAMENTE foi mal entendida por muitos.

Podia sim, a Câmara Municipal, no Brasil, de 1828 a 1889, fazer leis sim. O problema é
quais leis. Mostramos, abaixo, que praticamente a Lei de 1828 só permite às Câmaras
tratarem de urbanismo, como transcrevemos, abaixo, o item “Posturas” da Lei de 1828.

A lei de 1828 não explicita sobre o que a Câmara pode legislar. Não há uma frase desse
tipo:  “compete  à  câmara  legislar  sobre”.  Para  outras  leis,  convém  estudar  casos
concretos de várias câmaras para saber sobre o que elas legislavam.

As competências das Câmaras ao baixarem posturas policiais, na Lei de
1828:

Nota 1: É difícil saber o sentido exato que na época se dava às palavras “polícia” e
“economia” entre outras.

Nota  2: O  Código  de  Posturas  do  Município  de  São  Paulo  não  foi  revogado  pela
República, e, sobreviveu até a Década de 1920, portanto, a influência da Lei de 1828
ultrapassou a República. Ver sobre ele, abaixo.
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Seria  importante  averiguar  quantos  outros  Códigos  de  Postura  ultrapassaram  a
República como aconteceu com o Código de Posturas do Município de São Paulo.

A Lei de 1828 é minuciosa:

Especifica detalhadamente as funções da Câmara que passam a ser praticamente só um
“Departamento de Serviços e Obras” totalmente despolitizado, caso, se imagine que as
leis das câmaras, pós 1828, se resumissem a estas posturas:

POSTURAS POLICIAES

Art. 66. Terão a seu cargo tudo quanto diz respeito á policia, e economia das povoações,
e seus termos, pelo que tomarão deliberações, e proverão por suas posturas sobre os objectos
seguintes:

§ 1º Alinhamento, limpeza, illuminação, e desempachamento das ruas, cães e praças,
conservação e reparos de muralhas feitas para segurança dos edificios, e prisões publicas,
calçadas,  pontes,  fontes,  aqueductos,  chafarizes,  poços,  tanques,  e  quaesquer  outras
construcções  em  beneficio  commum  dos  habitantes,  ou  para  decôro  e  ornamento  das
povoações.

§ 2º Sobre o estabelecimento de cemiterios fóra do recinto dos templos, conferindo a
esse fim com a principal autoridade ecclesiastica do lugar; sobre o esgotamento de pantanos, e
qualquer estagnação de aguas infectas; sobre a economia e asseio dos curraes, e matadouros
publicos, sobre a collocação de cortumes, sobre os depositos de immundices, e quanto possa
alterar, e corromper a salubridade da atmosphera.

§ 3º Sobre edificios ruinosos, escavações, e precipicios nas vizinhanças das povoações,
mandando-lhes pôr divisas para advertir os que transitam; suspensão e lançamento de corpos,
que possam prejudicar, ou enxovalhar aos viandantes; cautela contra o perigo proveniente da
divagação dos loucos,  embriagados,  de animaes ferozes,  ou damnados,  e daquelles,  que,
correndo,  podem  incommodar  os  habitantes,  providencias  para  acautelar,  e  atalhar  os
incendios.

§ 4º Sobre as vozerias nas ruas em horas de silencio, injurias, e obscenidades contra a
moral publica.

§ 5º Sobre os damninhos, e os que trazem gado solto sem pastor em lugares aonde
possam causar qualquer prejuizo aos habitantes, ou lavouras; extirpação de reptis venenosos,
ou de quaesquer animaes, e insectos devoradores das plantas; e sobre tudo o mais que diz
respeito á policia.

§ 6º Sobre construcção, reparo, e conservação das estradas, caminhos, plantações de
arvores para preservação de seus limites á commodidade dos viajantes, e das que forem uteis
para a sustentação dos homens, e dos animaes, ou sirvam para fabricação de polvora, e outros
objectos de defesa.

§ 7º Proverão sobre lugares onde pastem e descancem os gados para o consumo diario,
em quanto os Conselhos os não tiverem proprios.

§ 8º Protegerão os criadores, e todas as pessoas, que trouxerem seus gados para os
venderem,  contra  quaesquer  oppressões  dos  empregados  dos  registros,  e  curraes  dos
Conselhos, aonde os haja, ou dos marchantes e mercadores deste genero, castigando com
multas, e prisão, nos termos do titulo 3º art. 71, os que lhes fizerem vexames, e acintes para os
desviarem do mercado.

§ 9º Só nos matadouros publicos, ou particulares, com licença das Camaras, se poderão
matar, e esquartejar as rezes; e calculado o arrobamento de cada uma rez, estando presente
os exactores dos direitos impostos sobre a carne; permitir-se-ha aos donos dos gados conduzil-
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os  depois  de  esquartejados,  e  vendel-os  pelos  preços,  que  quizerem,  e  aonde  bem lhes
convier, com tanto que o façam em lugares patentes, em que a Camara possa fiscalisar a
limpeza, e salubridade dos talhos, e da carne, assim como a fidelidade dos pesos.

§ 10. Proverão igualmente sobre a commodidade das feiras, e mercados, abastança, e
salubridade  de  todos  os  mantimentos,  e  outros  objectos  expostos  á  venda  publica,  tendo
balança  de  ver  o  peso,  e  padrões  de  todos  os  pesos,  e  medidas  para  se  regularem as
aferições;  e  sobre  quanto  possa  favorecer  a  agricultura,  commercio,  e  industriados  seus
districtos, abstendo-se absolutamente de taxar os preços dos generos, ou de lhes pôr outras
restricções á ampla, liberdade, que compete a seus donos.

§ 11. Exceptua-se a venda da polvora, e de todos os generas susceptiveis do explosão,
e fabrico de fogos de artificio, que pelo seu perigo, só se poderão vender, e fazer nos lugares
marcados pelas Camaras, e fóra de povoado, para o que se fará conveniente postura, que
imponha condemnação, aos que a contravierem.

§ 12. Poderão autorizar espectaculos publicos nas ruas, praças, e arraiaes, uma vez que
não  offendam  a  moral  publica,  mediante  alguma  medica  gratificação  para  as  rendas  do
Conselho, que fixarão por suas posturas.

Art. 67.  Cuidarão  os  Vereadores,  além  disto  em  adquirir  modelos  de  machinas,  e
instrumentos  ruraes,  ou  das  artes,  para  que  se  façam  conhecidos  aos  agricultores,  e
industriosos.

Art. 68. Tratarão de haver novos animaes uteis, ou de melhorar as raças dos existentes,
assim como de ajuntar sementes de plantas interessantes, e arvores fructiferas, ou prestadias
para as distribuirem 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 vaccinem todos os meninos do
districto, e adultos que o não tiverem sido, tendo Medico, ou Cirurgião de partido.

Art. 70. Terão inspecção sobre as escolas de primeiras letras, e educação, e destino dos
orphãos pobres, em cujo numero entram os expostos; e quando estes estabelcimentos, e os de
caridade, de que trata o art. 69, se achem por Lei, ou de facto encarregados em alguma cidade,
ou vida a outras autoridades individuaes, ou collectivas, as Camaras auxiliarão sempre quanto
estiver de sua parte para a prosperidade, e augmento dos sobreditos estabelecimentos.

Art. 71.  As Camaras deliberação em geral  sobre os meios de promover e  manter  a
tranquillidade,  segurança  saude,  e  commodidade  dos  habitantes;  o  asseio,  segurança,
elegancia, e regularidade externa dos edificios, e ruas das povoações, e sobre estes objectos
formarão as suas posturas, que serão publicadas por editaes, antes, e depois de confirmadas.

O parágrafo 2°, aparentemente inocente:

§ 2º Sobre o estabelecimento de cemiterios fóra do recinto dos templos,

Trata-se  de  desvincular  a  Igreja  da  vida  do  cidadão.  Estas  estavam  ligadas  no
nascimento (batismo de bebês na Igreja- cuja certidão valia como o atual Registro de
Nascimento no Brasil) até o sepultamento dentro de uma Igreja. Não se pode nunca
esquecer que era esse modo de vida que as mudanças da Revolução Francesa e os seus
muitos desdobramentos objetivavam destruir.

Códigos de Posturas no Império do Brasil – O Caso da Cidade de São Paulo

O “Código de Posturas” do Município de São Paulo, de 1886, vigorou por mais de 40
anos.
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Em 1928, o Prefeito Municipal de São Paulo Dr. José Pires do Rio reajustou o valor de
algumas multas nele previstas, valores que tinham tornado-se irrisórios, passados 40
anos.

Raridade,  portanto:  Uma lei  do  tempo de  Império  do  Brasil  que  atravessou todo o
período de vigência da Constituição Federal da República de 1889.

Permanecer  em vigência,  por  tanto tempo,  é  sinal  de que era  uma lei  excelente,  e,
merece um estudo a parte.

LEI Nº 3224, DE 8 DE SETEMBRO DE 1928:

ELEVA DIVERSAS MULTAS PREVISTAS NO CODIGO DE POSTURAS DE 1886:

J. Pires do Rio, Prefeito do Municipio de S. Paulo, faço saber que a Camara, em sessão 
de 18 do mez findo decretou e eu promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Ficam elevadas a 50$000 as multas previstas nos artigos 36, 45, 47, 62, 81, 82, 
84, 85, 86, 96, 192, 194 e 300, do Codigo de Posturas de 1886.
Art. 2º As multas previstas pelos artigos 171 (venda de bebidas a pessoas embriagadas)
e 197 (porte de armas prohibidas) do Codigo de Posturas, ficam elevadas a 200$000.

Portanto, era de competência do Município, no Império do Brasil, legislar sobre venda
de bebidas a pessoas embriagadas e porte de armas proibidas.

Mas, estamos muito longe ainda do controle de armas atual. Hoje a ideia é o Poder
Central controlar totalmente a vida da população.

Atualmente existe o site  www.leismunicipais.com.br onde podemos encontrar muitas
leis municipais antigas, embora ainda com muito poucas leis de antes da República no
Brasil.

O essencial é reter que, a partir da Constituição de 1824, surgiu um poder legislativo
federal  (Câmara  Geral  e  Senado  –  copiando  a  Inglaterra);  em  1836,  surgiram  os
legislativos provinciais, porém, nos municípios a separação de poderes, ou melhor, das
funções, só se completaria, no Brasil, na República:
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No Império do Brasil,  a Câmara perde o Poder Judiciário apenas, e,  continua sendo
Executivo e Legislativo, mas com poderes restritos.

Isto nada impressiona o pensamento de hoje:

Estamos acostumados com a não existência de um Poder Judiciário Local eletivo, não
nos indignamos – Mas, qual era a intenção do legislador ao proibir o Poder Judiciário
nas Câmaras? Qual o medo que as Câmaras provocavam?

É de se imaginar que os últimos oficiais das Câmaras sentiram muito e lamentaram
muito a revogação das “Ordenações do Reino”.

Por exemplo, os vereadores e demais oficiais do então poderoso Senado da Câmara do
da Cidade do Rio de Janeiro que levaram a Mensagem ao Príncipe Regente que resultou
na Proclamação do “Fico”.

O Art. 78 da Lei de 1° de Outubro de 1828 proíbe, expressamente, às câmaras:

Art.  78:  E' prohibido porém todo o ajuntamento para tratar, ou decidir negocios não
comprehendidos neste Regimento, como proposições, deliberações, e decisões feitas em
nome do povo, e por isso nullos, incompetentes, e contrarios á Constituição, art. 167, e
muito menos para depôr autoridades,  ficando entendido,  que são subordinadas aos
Presidentes das provincias, primeiros administradores dellas.
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Outra proibição expressa da Lei de 1° de Outubro 1828

O Famigerado Artigo 42:

Art. 42. Não poderão vender, aforar, ou trocar bens immoveis do Conselho sem
autoridade do Presidente da Provincia em Conselho, emquanto se não installarem os
Conselhos Geraes, e na Côrte sem a do Ministro do Imperio, exprimindo os motivos, e

vantagens da alienação, aforamento, ou troca, com a descripção topograptiica, e
avaliação por peritos dos bens que se pretendem alienar, aforar, ou trocar.

Estas proibições indicam que ANTES (ou seja, no tempo das “Ordenações do Reino”),
as câmaras tinham tais poderes.

Significa que as Câmaras no tempo das “Ordenações do Reino” depunham autoridades.

Mas ter  que proibir,  explicitamente,  que as  câmaras  depusessem autoridades  denota
medo e é confissão de que as Câmaras foram realmente poderosas. Porque proibir? Não
havia nenhuma lei antiga que permitia.
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As eleições organizadas pelas Câmaras Municipais no Império do Brasil

No Império do Brasil, e, na República até 1930, em muitas vilas e cidades, as Câmaras
Municipais organizavam as eleições, função esta hoje da Justiça Eleitoral, e, era na Casa
de Câmara e Cadeia que os juízes despachavam:

Exemplo: Em 1885, dizia o historiador Dr. Antônio Borges Sampaio sobre a Câmara
Municipal da Cidade de Uberaba-MG:

"o actual edifício do Paço da Câmara Municipal desta povoação, onde até agora se
celebram as Sessões da mesma Câmara, as do Jury, Collegios Eleitoraes; Nelle dão as

audiências todas as auctoridades judiciárias".

E somente com a criação dos fóruns, no final do Século XIX e começo do Século XX, é
que o Poder Judiciário passa a ter sede própria.

As Ordenações do Reino, na sua parte Cível, vigoraram no Brasil até entrar em vigor o
“Código Civil Brasileiro de 1916”.
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Um caso escabroso de Eleição no Império do Brasil:

Quanto a reunirem-se os “Collegios Eleitoraes” na “Casa de Câmara e Cadeia”:

Um exemplo de submissão total ao Novo e sempre crescente Poder Central:

Em Uberaba-MG, em 03/ago/1863, no tempo das lutas entre o Partido Conservador e o
Partido  Liberal  (nomes  copiados  do  Reino  Unido  da  Grã-Bretanha),  os  quais  eram
organizações de âmbito nacional, o Largo da Matriz onde era situada a “Casa de Câmara
e Cadeia”, (ainda o sendo até hoje – recorde nacional de permanência em um mesmo
local), virou uma praça de guerra:

No dia 3 de agosto de 1863, o Partido Progressista, então apoiado pelos liberais, realizou sua
primeira eleição. A Câmara Geral fora dissolvida em 12/maio/1863 (a 4° dissolução).

Este pleito, em Uberaba-MG, ocorreu tumultuoso, porque o governo do Gabinete do Ministro
Marquês de Olinda (progressista - 1862-1864), a todo transe, queria ganhá-lo nas Minas
Gerais, mandou, para todas as localidades destas, consideráveis forças de polícia.

O  Coronel  Antônio  Elói  Cassimiro  de  Araújo,  (depois  Barão  da  Ponte  Alta),  chefe
progressista,  em obediência  às  instruções recebidas  do governo,  (do Rio de Janeiro,  do
Marquês de Olinda), e, de acordo com o juiz municipal Dr. Balbino de Morais Pinheiro e com
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o delegado de  polícia, processou, por motivo de nonada, os cidadãos Camilo de Lellis e
Silva, Alferes Antônio Carrilho de Castro e Antônio Gonçalves da Costa, (estes dois últimos
eram cunhados), e, um outro; juízes de paz conservadores aos quais competia a presidência
da mesa eleitoral, sucessivamente, quando por acaso, o imediato em escala ascendente se
achasse impedido.

Mas,  sendo liberais  os  imediatos  em votos,  fazia-se  mistér,  que antes  de tudo,  fossem
arredados aqueles quatro juízes de paz. E o meio que para isso se empregou foi este:

Não havendo crimes, foram inventados e, assim, processados os quatro juízes de paz, que
foram metidos na cadeia, (ali mesmo, no térreo da “Casa de Câmara e Cadeia”).

Cercou-se a Igreja Matriz com o destacamento das 30 e tantas praças e mais 200 homens
armados  de  trabucos,  bacamartes  e  clavinotes,  e  depois  de  transformada  a  Matriz  em
inexpugnável baluarte, lançou mão de todas as violências imagináveis para afastar das urnas
o Partido Conservador que tinha uma maioria de 600 eleitores.

Este antológico e escabroso “Caso de Uberaba-MG” é exemplar:

É o resultado concreto da criação de partidos políticos, dos Homens Bons das vilas,
cidades e lugares passarem a servirem a “gente de fora”, dos Homens Bons passarem a
servirem aos “chefões” da política nacional.

Como estávamos distantes, em 1863, dos velhos tempos das “Ordenações do Reino”,
quando ninguém “de fora” se metia com a República, quando eram os Homens Bons e
os oficiais da câmara que depunham autoridades nomeadas pelo Rei e/ou pelo Capitão
Mor.

A prisão do Alferes Antônio Carrilho de Castro,  figura veneranda em Uberaba-MG,
capitalista e um dos homens mais ricos de Uberaba-MG, um dos introdures do culto a
Nossa Senhora da Abadia em Uberaba, mostra o quanto os “de fora”, os poderosos da
política, os mandões, interferiam nos municípios, e, não tinham o menor respeito com a
autonomia municipal. Os poderosos do Rio de Janeiro queriam todos os Homens Bons
das vilas a seu serviço.
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Mais restrições ao Poder Local no Brasil- Ataques ao Poder Local Pós-1828 no Brasil:

Foram vários os ataques ao poder local mesmo não sendo alterada a Lei de 1 de Outubro
de 1828, durante o Império do Brasil.

Serão todos eles vistos aqui,  antes de ver como ficou o poder local no Brasil  e em
Portugal com a República.
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1- O Fim do herói que ficava em contato direto com o povo – 1831 – A Extinção da
Companhia de Ordenanças:

Mostrando o  Capitão  de  Ordenanças  visualizamos  com a  Perda e  Esvaziamento  do
Poder Local foi muito maior do que se pensa.

Pensando que em todo canto do Brasil sempre teve uma Câmara Municipal, e, logo
depois um Prefeito Municipal em todo canto, esquecem-se completamente do Capitão
de Ordenanças, este sim, estava perto do cidadão no arraial distante e era um deles:
Alguém do local que administrava a justiça.

Este sim estava ao lado do povo nas centenas de arraiais e centenas de freguesias da
Capitania de Minas Gerais, a mais povoada, e, onde,  em todo lugar que tinha ouro,
formava-se uma arraial.

Exemplo:  O  arraial  de  Uberaba-MG  fundado  e  comandado  pelo  Capitão  e  depois
Sargento-Mor de Ordenanças Antônio Eustáquio da Silva e Oliveira:

Comandou  Uberaba-MG,  na  época  da  Capitania  de  Goiás,  por  12  anos  desde  sua
fundação,  até  1820,  na  condição  de  arraial,  e,  12  anos  até  1832,  na  condição  de
freguesia, não havendo Câmara alguma por perto, pois a Capitania de Goiás, a qual
pertencia Uberaba-MG tinha apenas uma única vila: a capital Vila Boa, isso para um
território de 650.000 Km2, a maior unidade administrativa local que existiu no Brasil.

NOTA: A dimensão do Termo da Vila Boa de Goiás mostra o quanto erram que diz que
um termo só tinha 3 léguas e os que imaginam, que como hoje,  sempre havia uma
Câmara perto do cidadão.

Homem digno, selecionado a dedo, que só era promovido por merecimento em rigorosa
hierarquia militar, o Capitão de Ordenanças, (e os demais oficiais das Companhias de
Ordenanças), estava presente em todo canto, no arraial mais isolado, enquanto vilas e
Câmaras eram apenas 10, em 1790, em Minas Gerais.

Com os transportes e as comunicações extremamente difíceis, era com o Capitão de
Ordenanças que o povo contava para sua defesa e proteção, e, para a defesa da lei e da
ordem.

Em 1831,  depois  de  exatos  261 anos  de  atuação  no Brasil,  o  Regente  Padre  Feijó
extinguiu as Companhias de Ordenanças criadas em 1570.
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A Extinção das Companhias de Ordenanças no Brasil foi um duríssimo golpe no poder
local e na vida livre e independente que o povo levava no tempo das “Ordenações do
Reino”.

Os oficiais de ordenanças não eram eleitos, mas eram promovidos por critérios militares
de  bravura  e  desempenho  o  que  garantia  bons  “governantes”  para  os  arraiais  e
freguesias e mesmos as vilas, livres de nomeações politiqueiras.

Um Exemplo de Comandante de Ordenanças: Criada a Vila Franca do Imperador, seu
principal vereador, em 1824, foi o Sargento Mor de Ordenanças José Justino Faleiros
que voltou a ser vereador outras vezes.

Outro Exemplo de Capitão Mor de Ordenanças:

O Sargento mor Tomé Rodrigues Nogueira do Ó, (tronco dos Nogueira de Baependi-
MG,  de  extensa  descendência,  avô  do  Marques  de  Baependi),  comandante  de
ordenanças do Caminho Novo, região de Baependi-MG.

Em 1736,  invadiu corajosamente um quilombo resgatando uma moça e  um menino
sequestrado  por  quilombolas,  os  quais  assassinaram barbaramente  seu  pai.  Conta  o
Tomé Rodrigues Nogueira do Ò, na época, já sargento mor, que a moça “chorava num
misto de alegria e dor”, quando resgatada e libertada por ele.

Em 1711, havia o então Capitão Tomé Nogueira do Ó descido da atual Lorena-SP, com
uma  tropa  que  montou  às  suas  custas,  para  expulsar  os  franceses  de  Parati-MG,
surpreendendo-os, pois esperavam ataque por mar.

As  Companhias  de  Ordenanças  foram  substituídas,  em  1831,  pela  inócua  Guarda
Nacional, extinta em 1918.

A única utilidade da Guarda Nacional era de identificar quem era os Homens Bons do
lugar. Se alguém era oficial da Guarda Nacional era alguém importante e respeitado no
lugar.

2-O enfraquecimento da Câmara pelo seu fracionamento - A multiplicação do
número de vilas a partir de 1831 com a Regência no Brasil:
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Em um contexto de generalizado ataque às câmaras na década de 1830, é de se suspeitar
que a intenção de se criar mais e mais vilas a partir de 1830, vilas que eram tão poucas
até então, tinha como objetivo pulverizá-las e enfraquecê-las.

Ver abaixo, na página 89, seção sobre a multiplicação de municípios no Brasil.

Nota: Hoje há 5570 municípios no Brasil, e, esta notícia, sem data, do Senado Federal,
um pouco desatualizada, dá 5564, e dá alguma explicação sobre a repartição de tributos
aos  municípios  e  dá  o  número  de  municípios  de  cada  unidade  da  federação:
http://www12.senado.gov.br/noticias/entenda-o-assunto/municipios-brasileiros

De importantes  e  derrubadoras  de autoridades,  as  Câmaras  das  vilas  do Brasil  e  as
próprias vilas passaram a serem esquecidas e desprezadas pelos Poder Central e o Poder
Regional (os políticos das capitais das províncias, depois chamadas de estados).

Não se chegou, contudo, ao exagero de 36.682 comunas como na França onde a menor
tem 3 habitantes. No Brasil, o município menos populoso tem 804 habitantes: Borá-SP.

O  Tenente  Juracy  Montenegro  Guimarães  conta  que  quando  interventor  federal  na
Bahia, após a Revolução de 1930, passou a visitar as pequenas localidades do interior da
Bahia,  totalmente  esquecidas  pelos  políticos  de  Salvador-BA.  O  mesmo  fez  o
interventor federal em São Paulo, Dr. Adhemar Pereira de Barros.

Sendo que as frequentes visitas de Adhemar às pequenas cidades e vilas do interior de
São Paulo entraram para o Folclore Político de São Paulo, e, em 1962, venceu Jânio
Quadros que dissera que não precisava dos votos das pequenas cidades, assumindo pela
terceira vez, o Governo do Estado de São Paulo.

Nota: Como já foi dito, a partir de 1937, todas as sedes de municípios passam a serem
Cidades e todas as sedes de distritos passam a serem Vilas no Brasil.

3-Na sequência  da  destruição  do  poder  local  no  Brasil,  veio  pelas  mãos  da
famigerada regência do famigerado Padre Feijó: O Ato Adicional:

A Constituição de 1824, e, a Lei de 1 de Outubro 1828 foram muito alteradas, no que
diz respeito às Câmaras, pelo Ato Adicional de 1834, (que corresponde, atualmente, a
uma emenda constitucional), que foi a única emenda sofrida pela Constituição de 1824,
a qual, quando foi suprimida em 1889, era a segunda mais antiga do mundo.
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Numa primeira leitura do Ato Adicional de 1834, parece mesmo que as Câmaras nada
mais podiam fazer, porém, lendo com mais calma, pode-se entender que as Assembleias
Provinciais e a Câmara Geral (atual Câmara dos Deputados) estabeleciam normas gerais
(restritivas)  sobre  assuntos  municipais  –  Legislação  Concorrente,  portanto.  Não
necessariamente acabando de tudo com o poder de legislar da câmara:

Art. 10.  Compete às mesmas Assembleias legislar:

1º) Sobre a divisão civil, judiciária e eclesiástica da respectiva Província e mesmo
sobre a mudança da sua Capital, para o lugar que mais convier.

2º) Sobre instrução pública e estabelecimentos próprios a promovê-la, não
compreendendo as faculdades de medicina, os cursos jurídicos, academias atualmente
existentes e outros quaisquer estabelecimentos de instrução que, para o futuro, forem

criados por lei geral,

3º) Sobre os casos e a forma por que pode ter lugar a desapropriação por utilidade
municipal ou provincial.

4º) Sobre a polícia e economia municipal, precedendo propostas das Câmaras.

5º) Sobre a fixação das despesas municipais e provinciais, e os impostos para elas
necessários, contanto que estes não prejudiquem as imposições gerais do Estado. As

Câmaras poderão propor os meios de ocorrer às despesas, dos seus Municípios.

6º) Sobre a repartição da contribuição direta pelos Municípios da Província, e sobre a
fiscalização do emprego das rendas públicas provinciais e municipais, e das contas de

sua receita e despesa. As despesas provinciais serão fixadas sobre orçamento do
Presidente da Província, e as municipais sobre orçamento das respectivas Câmaras.

7º) Sobre a criação, supressão e nomeação para os empregos municipais e provinciais,
e estabelecimentos dos seu ordenados.

O Ato Adicional de 1834 restringiu mais ainda o antigo poder e autonomia das Câmaras.

Diz o Dr.  Waldemar de Almeida Barboza que este Ato Adicional transferiu,  para as
Assembleias Legislativas, a competência de legislar sobre economia municipal, fixação
de  despesas  municipais,  criação  de  despesas,  arrecadação  e  criação  de  empregos
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municipais, sendo, o Ato Adicional de 1834, a  “pá de cal” na autonomia e poder das
outrora poderosas câmaras.

Mas não chegou a tanto; uma leitura mais atenta do Ato Adicional, tão mal escrito que
foi preciso a Lei de Interpretação do Ato Adicional, que é a Lei nº 105, de 12 de Maio
de 1840, a qual explicou sobre a competência de criar e suprimir empregos municipais.

Art. 2º.   A faculdade de criar e suprimir empregos municipais e provinciais concedida
às Assembléias de Província pelo § 7º do art. 10 do Ato Adicional, somente diz respeito
ao número dos mesmos empregos, sem alteração da sua natureza e atribuições quando
forem estabelecidos  por leis  gerais a objetos sobre os quais não podem legislar as
referidas Assembléias. 

Este § 7º do art. 10 do Ato Adicional citado acima é o seguinte:

7º) Sobre a criação, supressão e nomeação para os empregos municipais e provinciais,
e estabelecimentos dos seu ordenados.

Trata-se,  aparentemente,  de  legislação  concorrente,  entre  Câmara  Geral,  Assembleia
Provincial  e  as  Câmaras,  podendo,  sim,  a  Câmara  contratar  empregados,  mas  os
vencimentos dos empregados eram controlados pela Assembleia Provincial

Os orçamentos eram fixados em Lei Provincial anual para todas as câmaras municipais,
assim como a autorização para contratar empréstimos, vender, em haste pública, um
bem público, aumentar vencimentos de empregados.

Não  fica  claro  se  as  assembleias  provinciais  elaboravam  todos  os  orçamentos  das
câmaras municipais, ou, somente referendavam orçamentos elaborados pelas câmaras.

Leis provinciais sobre orçamentos das câmaras municipais existiram, na Província de
São Paulo, de 1835 a 1867, e, uma em 1880.

Orçamentos de todas as Câmaras da Província de São Paulo em lei provincial única.

Nestes orçamentos, vê-se uma variedade enorme de impostos:

http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/1880/lei-162-02.06.1880.html
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http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/1868/lei-68-09.05.1868.html

http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/1862/lei-10-21.05.1862.html

http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/1836/lei-41-21.03.1836.html

Uma  lei  provincial  só,  anual,  que  continha  os  orçamentos  de  todas  as  câmaras
municipais da Província de São Paulo.

Hoje, seria inviável isto, pois o Estado de São Paulo tem 645 municípios.

Na  França,  as  finanças  das  pequenas  comunas  são  organizadas  pela  Administração
Regional, os departamentos.

Uma lei criando impostos para a Cidade de São Paulo:

http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/1837/lei-3-30.01.1837.html

Lei Provincial Paulista sobre os orçamentos e balanços das câmaras municipais:

http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/1836/lei-6-19.02.1836.html

Os impostos e taxas que dispunham as câmaras da Província de São Paulo são variados.
Parece significar que a Assembleia Provincial não uniformizava estes impostos e taxas,
como, hoje, faz a Constituição Federal de 1988, e anteriores,  que determinam quais
podem ser os tributos municipais.

Aparecem  como  despesas  da  câmara  municipal  gastos  com  a  cadeia,  julgamentos,
custas judiciárias, policiamento e eleições; todos estes itens de despesa que, hoje, não
são mais da órbita dos governos locais.

Diversos tipos de leis sobre câmaras municipais na Província de São Paulo: Autorização
para  empréstimos,  sobre  funcionários,  fabriqueiros  da  Matriz,  relatórios  para  a
Assembleia Provincial e outros:
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É possível, lendo estas leis, saber quais eram os impostos locais e quais os empregados
que  tinham  as  câmaras  durante  o  Império  do  Brasil  e  saber  onde  gastavam  seus
recursos.  Cabia  às  Câmaras  as  despesas  com  custas  de  processos,  cadeia,  júri  e
eleições.

  Lei nº 39, de     18/03/1836

DECLARA QUE OS FABRIQUEIROS DAS IGREJAS MATRIZES SERÃO NOMEADOS E 
DEMITIDOS PELAS CÂMARAS MUNICIPAIS.

  Lei nº 6, de     19/02/1836

DETERMINA O MODO PORQUE AS CÂMARAS MUNICIPAIS DEVERÃO ORGANIZAR SUAS 
CONTAS DE RECEITA, DESPESA E ORÇAMENTOS.

 Lei nº 46, de     11/05/1877

AUTORIZA AS CÂMARAS MUNICIPAIS DAS CIDADES DE CUNHA E BRAGANÇA 
ACONTRAIREM UM EMPRÉSTIMO, A PRIMEIRA DE 10.000$000 E A SEGUNDA DE 
20.000$000.

 Lei nº 18, de     09/04/1877

ELEVA AS GRATIFICAÇÕES DOS SECRETÁRIOS DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DAS 
CIDADES DE PINDAMONHANGABA E JUNDIABY, E DECLARA AS QUE DEVEM 
PERCEBER O FISCAL DAQUELA ESEUS SUPLENTES.

 Lei nº 47, de     21/04/1875

AUTORIZA AS CÂMARAS MUNICIPAIS DE CAMPINAS E MOGY MIRIM A CONTRAIREM 
UM EMPRÉSTIMO, A PRIMEIRA DE 50:000$000 E A SEGUNDA DE 12:000$000.

 Lei nº 82, de     25/04/1873

ELEVA AS GRATIFICAÇÕES DE DIVERSOS EMPREGADOS DAS CÂMARAS MUNICIPAIS 
DA CAPITAL, CAMPINAS, ITÚ E JAHU.

 Lei nº 40, de     30/03/1871

AUTORIZA O GOVERNO A COMPRAR, POR CONTA DAS CÂMARAS MUNICIPAIS, 
TANTOS PADRÕES DO SISTEMA MÉTRICO, QUANTAS FOREM AS CÂMARAS DA 
PROVÍNCIA.

 Lei nº 20, de     14/03/1868
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ESTABELECE O MODO PORQUE DEVEM AS CÂMARAS MUNICIPAIS PROCEDEREM 
QUANDO PRETENDEREM AUMENTAR OU DIMINUIR NOS ORÇAMENTOS, O NÚMERO
OU OS VENCIMENTOS DOS SEUS EMPREGADOS.

http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/1841/lei-2-21.01.1841.html

Isso  da  Assembleia  Provincial  controlar  gasto,  hoje,  pareceria  a  atual  Lei  da
Responsabilidade Fiscal, e, pelo ponto de vista atual, seria considerado positivo. Por
muito tempo, porém, foi considerado atentado à autonomia municipal.

É temerário pensar  que este  era  o motivo  de  se restringir  a  atuação da  Câmara no
tocante ao gasto público.

4-Perda de Receitas e perda de Autonomia Financeira - Deficiências, no
Brasil, dos estudos sobre as Câmaras, quando estas estavam submetidas à

LEI de 1828:

Existem, no Brasil, dezenas de estudo sobre as Câmaras terem perdido fontes de Receita
após a promulgação da Lei de 1828, e, especialmente, depois do Ato Adicional de 1834.
Existem vários estudos de caso a respeito. Todos errados.

Nota: Não está claro se os brutais erros de análise cometidos por historiadores do Brasil
se deve à má fé destes ou se deve a total ignorância da História e dos Costumes da
Pátria-Mãe Portugal.

Muitos destes estudos minuciosos feitos por historiadores e economistas do Brasil veem
o passado com o pensamento de hoje, e, como se o passado fosse igual aos dias de hoje,
levando a concluírem que o ocaso das Câmaras se tratava de:

Mero conflito distributivo entre os entes federados - Mera disputa, pela divisão pelos
Tributos arrecadados no Brasil,  entre 26 estados e o Distrito Federal com máquina
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administrativa enorme, um governo federal enorme e 5570 prefeituras municipais com
uma infinidade de demandas por parte da população.  A luta entre as três esferas de
poder (federal, municipal, estadual) por uma fatia maior dos tributos arrecadados, que
hoje correspondem a 39% da renda nacional, achando que sempre foi assim: Sempre
estados e governo federal foram gigantesco e que sempre existiu, em todo rincão do
Brasil, uma prefeitura municipal ou uma câmara municipal pertinho do cidadão.

E veem também as  “elites regionais” como se sempre tivesse existido “elite  local”,
“elite regional” e “elite nacional”. Nada mais errado:

Foi a decadência e encurralamento do poder local e a consequente hipertrofia do antes
minúsculo poder da capitania e do governo geral que criaram as tais elites “regionais”
e “nacionais”,  às quais os coitados dos líderes locais se submeteram e aos quais se
humilham até hoje.

E estas “elites” locais de antigamente são vistas com o ponto de vista de hoje:

 “gente que está oprimindo, que está acima dos demais”, totalmente, ao contrário do
que realmente eram os Homens Bons das Vilas, que dignamente não se submetiam aos
“de fora”.

Exemplo de estudo bem informativo, mas incapaz de entender o Espírito de uma Época:

http://www.usp.br/revistausp/58/07-miriam.pdf

Em  síntese:  pelo  lado  financeiro,  de  pequenas  administrações  locais  com  gastos
diminutos, chegamos à existência dos governos regionais imensos (no Brasil chamados
estados da federação) e um governo federal imenso que suga 39% da Renda Nacional,
deixando uma pequena parcela destes 39% para o Poder Local:

Dois exemplos de sangria de recursos locais para o Poder Central e Regional (União e
Estados, no Brasil):

Primeiro Exemplo:

UMA   REAÇÃO DESESPERADA   à drenagem da Renda Local para   ”  os de fora  ”

Uma cidade é levada ao desespero

O Caso de UBERABA-MG  - 23-24 de abril de 1952
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A vez em que um povo mais se revoltou contra a cobrança excessiva de impostos
carreados para fora da cidade, quando se dizia que “temos que pagar impostos para
tudo, até para cagar”, aconteceu em Uberaba-MG, em 23 e 24 de fevereiro de 1952,

com os cidadãos uberabenses, em atitude desesperada, atearam fogo na então
importante e famigerada “Coletoria Estadual”, e, em postos de arrecadação das entradas

da cidade. Houve um pandemônio.

A Revolta de Uberaba-MG foi notícia no “The New York Times” que a atribuiu a
comunistas, e, calculou o prejuízo em US$ 6 milhões, em dólares de 2014, seriam US$

52 milhões:

Temia-se que a revolta de alastrasse por toda Minas Gerais. A Revolta só terminou com
o Governador mineiro, o Dr. Juscelino Kubitschek de Oliveira,  enviando, por avião,
tropas portando metralhadoras, (o 4º Batalhão de Caçadores), e,  que tomaram conta do
centro de Uberaba-MG.

Nota 1:  O Governador Juscelino nunca de deixou de ser venerado em Uberaba. Uma
semana  depois,  estava  ele,  em  Uberaba,  junto  com  o  Dr.  Getúlio,  inaugurando  a
ExpoZebu, realizada sempre nos primeiros dias de maio.

Conciliador por natureza, como também o era o Doutor Getúlio, JK se apressou, então,
para se reconciliar com os uberabenses, em cumprir a sua promessa de sua campanha a
governador de Minas Gerais de transformar a famigerada Cadeia Pública de Uberaba,
(a cadeia do “Ai Ai Ai” dos presos), em uma Faculdade de Medicina.

Nota 2: Havia ainda barreiras nas entradas de Uberaba-MG.
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Segundo Exemplo:

Os impostos intraestaduais e a fuga pelo sertão:

Os  postos  de  cobranças  de  impostos  nas  fronteiras  estaduais,  (uma  instituição
medieval), foram extintas, em 1931, pelo Dr. Getúlio Vargas e seu ministro da fazenda
Dr. José Maria Whitaker.

Estas aberrações levaram a se intensificar o comércio no interior do sertão onde era
mais difícil a fiscalização das fronteiras estaduais, e, são as responsáveis pelo grande
florescimento de cidades como Campina Grande-PB e Caruaru-PE.

E o caso mais clássico e exemplar crescimento de cidades do sertão por causa da fuga
da vigilância mais rigorosa próximos ao litoral e às capitais nordestinas são as vizinhas
Juazeiro-BA e Petrolina-PE, separadas apenas pelo Rio São Francisco.
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Consideração sobre Tributação e Submissão:  Não é produtiva uma análise com o
pensamento  de  hoje  –  como  tantos  fazem –  repartição  dos  tributos  entre  os  entes
federados – limitação do poder de tributar.

Isso é bastante irrelevante, no tempo antigo, das Ordenações do Reino e mesmo durante
o Império do Brasil e na República até 1930, onde pouco dinheiro circulava, onde todas
as povoações eram diminutas e as obras de pequeno vulto comparado com as atuais – A
questão básica não é essa.

Sabe-se que a administração das capitanias tinham diminutas dimensões – A Capitania
de São Paulo, recriada em 1763, tinha apenas 65 anos quando foi promulgada a Lei de
1828.

Lembrando  que  as  Câmaras  no  tempo  das  “Ordenações  do  Reino”  raramente
mencionavam o governo do Capitão Mor da Capitania. Tudo era resolvido ali mesmo na
Vila ou na Cidade.

O que ocorre de 1828 é a hipertrofia  da máquina pública provincial  e imperial.  As
câmaras serão pequenas, a administração será pequena ainda por mais um século.

Em 1927, quando Graciliano Ramos foi prefeito municipal de Palmeira dos Índios-AL,
contava com 11 servidores apenas.

Hoje, somados os orçamentos dos 645 municípios do Estado de São Paulo chega-se a
um total bem menor que o do Orçamento do Governo do Estado de São Paulo.

Hoje  o  Estado  imenso  que  cuida  de  tudo  é  considerado  normal  –  Esperar  que  o
Presidente da República cuide de todos e de tudo é considerado normal – Como estamos
longe do tempo das “Ordenações do Reino” no qual o próprio povo, em rodízio como
oficiais da Câmara, cuidava de seus próprios problemas, não mencionando, senão muito
raramente, nos “termos de vereações” a existência de um Capitão-Mor na Capitania.

Não sabemos se foi intencional ou não, mas as consequências trágicas e maléficas de se
enxugar  a  receita  dos  orçamentos  das  vilas  e  cidades  do  Brasil  são  por  demais
conhecidas:

“prefeito municipal com o pires na mão”,

339



“peregrinação dos prefeitos municipais por Brasília-DF”,

“calvário de um prefeito municipal em Brasília-DF”.

Impossibilidade de fazer oposição, alinhamento automático com quem está no poder em
Brasília; isto vale para também para governadores, mesmo os governadores dos estados
menos pobres.  Troca de partido político para ficar  de bem com os novos donos do
poder. Quando não há possibilidade técnica de troca de partido político, ajeita-se tudo
com o sistema de “UDN Chapa-Branca” – Oposição Chapa-Branca, aquela que finge
ser oposição para efeitos de “não dar na cara”.

Veja o vídeo: “Peregrinação de um Prefeito Municipal por Brasília-DF” - O vídeo
começa com o prefeito municipal dependendo do “seu parlamentar em Brasília-DF”:

http://www.youtube.com/watch?v=YhMPAh77Eeo

Isso jamais ocorreu no tempo das “Ordenações do Reino”:

Ninguém de foram protegia, tomava conta, ou “ajudava” uma vila. Não havia “líderes
de nossa região” que “ajudavam” a vila ou cidade. Nem muito menos havia, por causa
do sistema de sorteio, a “carreira política”.

Estas mazelas surgiram, no Brasil, com o aparecimento dos partidos políticos na década
de 1830, com o aparecimento do deputado geral, na década de 1820, e, do deputado
provincial, na década de 1830.
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Comparação do Brasil com um país com descentralização do poder, inclusive o poder
financeiro:

No Brasil, onde é rotina o “Calvário do Prefeito Municipal em Brasilia-DF”, qual seria a
reação dos oficiais da City of Berverly Hills, County of Los Angeles, California, EUA,
se assistissem este vídeo?

Berverly Hills tem 34 mil habitantes e um Orçamento Anual de US$ 365,000,000.00

População em 2012: 34,622 (100% urban, 0% rural) - Total City Revenue Fiscal 
Year 2010/2011: US$365,000,000.00

O Orçamento de Beverly Hills, Condado de Los Angeles, é equivalente a orçamento de
município  de  700.000  habitantes  (20  vezes  mais  populosos  que  Bervery  Hills),  no
Estado de São Paulo, no Brasil.

Leia um resumo, em PDF, do Orçamento de Bervery Hills, California – 2010-
2011:

http://www.beverlyhills.org/cbhfiles/storage/files/1551346667779872230/C
ommunityPresentationfor201011.pdf

Nota: Mesmo os grandes orçamentos são insuficientes, e, o país mais rico, os governos
regionais mais ricos e os governos locais mais ricos são deficitários atualmente. Seria
ingenuidade achar que mais dinheiro basta.  Não basta nunca, dinheiro algum, em um
regime político baseado na ideia de um ideal utópico de padrão de vida que todos têm
que alcançar mesmo que não haja recursos para tal.
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A Perda de Poder das Câmaras - Uma metáfora:

A mudança de sentido da palavra Pátria é sintomática, e, resume toda a mentalidade
centralizadora que surgiu após a Constituição de 1824 e a Lei de 1828:

Pátria não é mais o lugar os pais – Pater em Latim - (onde tudo acontecia, onde tudo se
resolvia na Câmara) e passou a ser o país em que reside o cidadão (onde tudo se resolve
na Capital Federal).

O Esvaziamento do Poder Local, em Portugal, após a Revolução Liberal do Porto:

Em Portugal, a derrocada do poder local e do poder das Câmaras ocorreu por culpa da
Revolução Liberal da Cidade do Porto em 1820:

A legislação portuguesa relativa à autonomia político-administrativa dos Concelhos (a
partir da Constituição de 1976 chamados de Municípios) foi alterada várias vezes, nos
Séculos XIX e XX, porém, as assembleias municipais e as assembleias de freguesias
nunca chegaram a serem inócuas, como o são, as atuais câmaras municipais do Brasil.
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Resumo da legislação do Brasil que atrofiou o poder local:

No  Brasil,  a  derrocada  da  autonomia  político-administrativa  das  vilas  deveu-se  à
Constituição de 1824, à Lei de 1° de outubro de 1828, ao Código de Processo Criminal
de  1832,  ao  Ato  Adicional  de  1834,  e,  à  Lei  de  Interpretação  do  Ato  Adicional,
promulgada em 1840.

No Brasil, no Folclore Político, entende-se como PODER:

prender/soltar - nomear/ demitir – emprestar dinheiro.

A princípio,  a partir  de 1828, já não podia mais,  a Câmara,  prender/soltar.  Mas,  na
prática,  esse  poder,  totalmente  e  em  definitivo,  só  foi  tirado  do  poder  local,  em
definitivo,  e,  transferido para os governos estaduais,  após a República,  variando,  de
estado para estado, o ano, mas a maneira foi a mesma: com a criação da Polícia de
Carreira.

No Estado de São Paulo, a Polícia sem Política, foi criada em 23/dez/1905:
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Quanto a “nomear e demitir”, esse poder foi diminuído também, como foi visto acima.

Na República, no Brasil, o poder da Câmara foi tirado com a criação dos intendentes e
depois os prefeitos, paulatinamente, distanciando-se da Câmara de onde saíram. O poder
local  também foi  esvaziado,  no Judiciário,  com o paulatino desparecimento  do Juiz
Municipal. Lembramos que na República até 1930, as leis a respeito deste tema eram
estaduais, portanto, com 21 histórias diferentes de perda de poder local para se contar.

O Canto do Cisne da Câmara no Brasil

O Canto do Cisne dos Oficiais da Câmara

Uma Desesperada Rebelião de Vereadores

Desesperada e frustrada tentativa de reestabelecer o verdadeiro poder local
independente e autônomo

Vilas de Minas Gerais contra o novo, e, cada vez mais sufocante, Poder Central
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Em Minas Gerais houve uma Revolução que se alastrou pela Província em 1842. Os
vereadores mineiros foram anistiados em 1844.

A Articulação  dos  vereadores  só  não  foi  maior  pela  dificuldade  de  comunicação  e
transporte  na  extensa  Província  de  Minas  Gerais,  que  tinha,  em 1842,  42  Câmaras
Municipais e pouco mais de 300 vereadores (7 vereadores nas vilas, e, 9 nas cidades,
como visto acima).

O tempo passa, e, as novas gerações de cidadãos vão crescendo sem saber com foi o
passado, ficando cada vez mais difícil ter consciência do tamanho poder que os oficiais
das Câmaras perderam, e, cada vez mais difícil, portanto, uma reação.

A memória histórica ainda não havia se perdido:

Um exemplo:

Em Uberaba-MG, o Chefe  Político Local,  o  Capitão Domingos da  Silva e  Oliveira
participou da Rebelião dos Vereadores de 1842, ele que lembrava muito bem dos velhos
tempos das Câmaras no Brasil, lembrava-se muito bem de seu pai três vezes vereador na
capital  de  Minas  Gerais,  Vila  Rica,  e,  colega  de  Câmara  que  foi  dos  vereadores
inconfidentes.

Mas isso se perdeu. A memória dos atuais vereadores no Brasil é zero em relação a isto.
Suas associações são incapazes de pleitearem uma emenda constitucional à Constituição
de  1988  extinguindo  o  cargo  de  Prefeito  Municipal  e  a  devolução  das  funções
legislativas locais para a Câmara Municipal. Não são capazes, também, de pedir a volta
do Juiz Municipal, e, do Juiz de Paz com os seus poderes de antigamente.

Depois  deste  caso  dos  vereadores  mineiros,  praticamente,  nenhuma  luta  mais  pela
recuperação do Poder Local aconteceu no Brasil.

Outra  coisa  que  os  vereadores  no  Brasil  atual  não  pedem  é  a  volta  das  polícias
municipais. Isto existiu, de forma diferenciada, nos estados, por serem as legislações
estaduais com cuidavam disso, até as primeiras décadas do Século XX. Na Cidade de
São Paulo, na década de 1890, existiu o Intendente de Polícia, que veremos abaixo.

Invertendo, como fazemos em todo este estudo, a visão dos historiadores que veem o
passado com os olhos de hoje, vamos imaginar o passado nos julgando: - O pai do
Vereador Capitão Domingos da Silva e Oliveira não quis esta vida para o filho.
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O que o Sargento-Mor João da Silva e Oliveira, três vezes vereador em Vila Rica, atual
Ouro Preto-MG, não quis para o filho uma vereança esvaziada, vereadores divididos em
partidos  políticos,  vereadores  uns  contra  os  outros,  uma  Câmara  sem  juízes  e
procuradores,  sem homens  bons,  ele,  João  da  Silva  e  Oliveira,  que  teve  sua  Folha
Corrida aprovada pelo Ouvidor Tomás Antônio Gonzaga.

A Anistia aos desesperados Vereadores Mineiros

DECRETO Nº 369 - DE 2 DE JULHO DE 1844

Concede  amnistia  aos  Vereadores  das
Camaras  Municipaes  da  Cidade  de  Barbacena,  da
Villa de Sito João Baptista do Presidio, e da Cidade
de S Joao d'El-Rei, da Provincia de Minas Geraes.

Hei por bem, Usando da attribuição que Me confere o Art.  101 § 9º da Constituição,
Decretar o seguinte.

Artigo unico. Ficão amnistiados os Vereadores das Camaras Municipaes da nobre e
mui leal Cidade de Barbacena, da Villa de S. João Baptista do Presidio, e da Cidade de S. João
d'El-Rei, que, pelos Decretos de dez e trinta de Dezembro de mil oitocentos e quarenta e hum,
forão  suspensos  do  exercicio  de  seus  respectivos  Lugares;  e  em  perpetuo  silencio  os
Processos que, em virtude dos indicados Decretos, tenhão sido contra elles intentados, pelas
representações  que  dirigirão  á  Minha  Imperial  Presença,    com  manifesta  preterição  dos
limites das attribuições conferidas ás mesmas Camaras.

Manoel Antonio Galvão, do Meu Conselho, Ministro e Secretario d'Estado dos Negocios
da Justiça, o tenha assim entendido, e faça executar.

Palacio  do Rio  de Janeiro  em dois  de Julho de mil  oitocentos e quarenta e  quatro,
vigesimo terceiro da Independencia e do Imperio.

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. Manoel Antonio Galvão.

Nota: São João Batista do Presídio é a atual Visconde do Rio Branco-MG. Nota: Quais
seriam os “limites das attribuições conferidas ás mesmas Camaras.”?

O mais bárbaro ataque às Câmaras e ao Poder Local, porém, foi o:

ATAQUE DIRETO:

Um exemplo antológico de ataque direto ao poder da Câmara no Brasil:
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O pior dos ataques, e, muito pior que o “Caso de Uberaba-MG” de 1863, mostrado
acima:

O caso mais grave, e, ataque mais direto e brutal feito ao poder das câmaras no Brasil,
deu-se, em Passos-MG, em 1908, durante o governo do Dr. Wencesláo Braz Pereira
Gomes como Presidente do Estado de Minas Gerais, (“No Tempo do Wencesláo”, como
se dizia, na época).

Tropas volantes estaduais, (a famigerada “Escolta de Capturas”), enviadas para aquele
município do sudoeste mineiro, foram derrubar os governantes locais, planejando uma
emboscada que seria um banho de sangue.

Não  saiu  como  o  planejado,  mas  foi  assassinado,  com  um  tiro,  o  Coronel  Neca
Medeiros, Manoel Lemos de Medeiros, que não conseguiu fugir da cilada.

A Câmara Municipal de Passos-MG era uma das pouquíssimas câmaras mineiras que
não se alinhava à política do velho Wencesláo.

No  “Tempo  do  Bernardes”,  uma  das  pouquíssimas  câmaras  minieras  que  não  se
alinhavam à sua política, era a Câmara Municipal de São João Del Rey-MG.

O Dr. Tancredo de Almeida Neves dizia:

- Aqui em São João Del Rey, o Bernardes não mandava!

Esse caso escabroso, acontecido em Passos-MG, em 1909, estudado, em minúcias, pelo
historiador local Dr. Antônio Grillo em tese de doutoramento e publicado em livro, deu
origem ao romance “Chapadão do Bugre”, do educador e romancista, radicado em
Uberaba-MG, o Embaixador Dr. Mário de Ascensão Palmério, o qual, na sua versão
romanceada da barbaridade, conta como teria sido caso o plano tivesse dado totalmente
certo:

“Logo ao primeiro grito do Coronel Ludgero Alves, muitas portas, até então fechadas,
se escancaram, ali por dentro do casarão do Fórum.”

“Do  gabinete  reservado,  onde  haviam  sido  massacrados  os  coronéis  Americão  e
Calixtrato, saíram três cavalarianos, mascarados de sangue, machadinha em punho –
um deles o Cabo Salvador, o que, trepado na cadeira colocada atrás da porta, fora
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incumbido de golpear, em primeiro e na cabeça, à medida que entravam os condenados
ao abate, conduzidos um por um pelo Sargento Hermenegildo.”

O  Dr.  Antônio  Grillo,  teatrólogo,  orientou  também a  minissérie,  de  1986,  da  T.V.
Bandeirantes de São Paulo, que mostrou este caso bárbaro.
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A perda do Poder Judiciário especialmente a partir de 1841:

As câmaras, no Brasil, não detinham mais, portanto, a partir de 1828, o Poder Judiciário
local diretamente, (não há mais o Juiz Ordinário da Câmara, nem o Juiz de Vintena, nem
o Juiz de Órfãos), exceto no Juiz de Paz, que continuava a ser um oficial da câmara
junto com o vereador e também eleito pelo povo.

A Lei de 1828 estabeleceu que a Câmara tivesse um Procurador nomeado. As Câmaras
Municipais também organizavam o Corpo de Jurados e as eleições provinciais e gerais.

A Lei de 1828 trata da eleição do Juiz de Paz, o que seria o único “oficial da Câmara”
com poderes judiciais e policiais, e, este teve seu poder reduzido a quase nada pelo
Código de Processo Criminal de 1832, e, especialmente, na sua reforma de 1841, LEI Nº
261,  DE  3  DE  DEZEMBRO  DE  1841. a  qual  diz  que  o  Juiz  de  Paz  perdeu  suas
competências  para  o  Juiz  Municipal,  este  nomeado  pelo  Presidente  da  Província,
portanto perdia poder o único juiz que ainda era eleito, (o juiz de paz):

Art. 17. Compete aos Juizes Municipaes:

§ 2º As attribuições criminaes e policiaes, que competião aos Juizes de Paz.

E: 

Art. 4º Aos Chefes de Policia em toda a Provincia e na Côrte, e aos seus Delegados nos
respectivos districtos compete:

§ 3º As attribuições que ácerca das Sociedades secretas e ajuntamentos illicitos
concedem aos Juizes de Paz as leis em vigor.

O que tem de mais negativo na perda de poder do Juiz de Paz é dificultar o acesso
à Justiça pelo cidadão:

Um  juiz  de  paz  era  encontrado  em  toda  freguesia,  portanto  bem  perto  dos
cidadãos.  Um Juiz Municipal  somente nas sedes dos municípios,  os quais eram
bem poucos naquela década de 1830.
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O CÓDIGO CRIMINAL DE 1832:

Pelo Código Criminal de 1832, competia ao Juiz de Paz: (Competências estas, em parte,
ou no todo, perdidas, na Reforma do Código Criminal, em 1841).

Dos Juizes de Paz

Art. 12. Aos Juizes de Paz compete:

§ 1º Tomar conhecimento das pessoas, que de novo vierem habitar no seu
Districto, sendo desconhecidas, ou suspeitas; e conceder passaporte ás pessoas

que lh'o requererem.

§ 2º Obrigar a assignar termo de bem viver aos vadios, mendigos, bebados por
habito, prostitutas, que perturbam o socego publico, aos turbulentos, que por

palavras, ou acções offendem os bons costumes, a tranquillidade publica, e a paz
das familias.

§ 3º Obrigar a assignar termo de segurança aos legalmente suspeitos da
pretenção de commetter algum crime, podendo cominar neste caso, assim como
aos comprehendidos no paragrapho antecedente, multa até trinta mil réis, prisão

até trinta dias, e tres mezes de Casa de Correcção, ou Officinas publicas.

§ 4º Proceder a Auto de Corpo de delicto, e formar a culpa aos delinquentes.

§ 5º Prender os culpados, ou o sejam no seu, ou em qualquer outro Juizo.

§ 6º Conceder fiança na fórma da Lei, aos declarados culpados no Juizo de Paz.

§ 7º Julgar: 1º as contravenções ás Posturas das Camaras Municipaes: 2º os
crimes, a que não esteja imposta pena maior, que a multa até cem mil réis, prisão,
degredo, ou desterro até seis mezes, com multa correspondente á metade deste
tempo, ou sem ella, e tres mezes de Casa de Correcção, ou Officinas publicas

onde as houver.
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§ 8º Dividir o seu Districto em Quarteirões, contendo cada um pelo menos vinte e
cinco casas habitadas.

Art. 13. Sanccionado, e publicado o presente Codigo, proceder-se-ha logo á
eleição dos Juizes de Paz nos Districtos que forem novamente creados, ou

alterados, os quaes durarão até ás eleições geraes sómente.

Cabia, em relação à Câmara, ao Juiz de Paz, na Lei de 1 de Outubro de 1828:

Art. 88. Os Juizes de Paz são os privativos para julgarem as multas por
contravenções ás posturas das Camaras a requerimento dos Procuradores dellas,

Nota: A palavra Quarteirão que aparece no texto acima é uma tradução equivocada do
francês “Quartier”, da qual, uma tradução mais aproximada seria bairro.
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O Juiz Municipal:

Continuou,  porém,  existindo,  no  Império  do  Brasil,  um  Poder  Judiciário  local,
(desligado  da  Câmara),  através  do  Juiz  Municipal,  escolhido,  pelo  Presidente  da
Província,  a  partir  de  uma  lista  tríplice  elaborada  pela  Câmara  Municipal,  e,  cujas
funções foram estabelecidas, em 1832, pelo  Código de Processo Criminal, reformado
pela Lei n° 261, de 1841.

Precisaria de um estudo para saber se o Juiz Municipal vinha “de fora”, ou se era, em
geral, alguém do lugar.

No Ensaio de Um Quadro Estatístico da Província de São Paulo, escrito pelo Marechal
Pedro Muller, existem as “Cabeças de Termo”, em 1839, termos que abrangiam duas ou
três  vilas,  as  quais  tinham juízes  municipais.  É  provável  que  as  cabeças  de  termo
correspondam às sedes das comarcas.

Mas no Almanaque Litterario, já é diferente: Neste as pequenas vilas não tinham Juiz
Municipal, tendo apenas o Juiz de Órfãos, e, o Juiz de Paz, e, portanto, não constituíam
“TERMOS”.

Existiram, nestes  casos,  mostra  o Almanaque Litterario do Estado de São Paulo,  os
"Termos Reunidos", (como o "Termo Reunido de Taubaté e Caçapava", na Província de
São Paulo), no quais, o Juiz Municipal servia a mais de uma vila, e, despachava na
principal vila do "Termo Reunido".

Isso pode confirmar o entendimento que as Vilas do tempo das Ordenações do Reino
formavam Termo porque tinham juízes: o ordinário e o de vintena.
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Em São Paulo, os Termos eram criados por portarias do Presidente da Província:

Exemplo: O Termo de São José do Paraíba, (hoje São José dos Campos-SP), foi criado,
em 1854, pela portaria do governo provincial, de 05/jan/1854, e, a comarca de São José
dos Campos criada em 1872, a qual abrangia o Termo de Caçapava.

Só  após  a  Proclamação  da  República  no  Brasil  é  que  deixam  de  existirem,
paulatinamente, os juízes municipais, através de legislação estadual, e, passa a existir
apenas o Juiz de Paz nos municípios e distritos de paz, com poderes cada vez mais
limitados.

Atualmente, no Brasil, o Juiz de Paz pode, praticamente, apenas oficiar casamentos.

Atualmente, desde o decreto-lei de 1937, cada município é um termo de uma comarca.

Exemplo: A criação de uma comarca,  na Província de São Paulo,  composta de dois
termos:

LEI N. 7, DE 14 DE MARÇO DE 1839. 

O Dr. Venancio José Lisboa, Presidente etc. 
Art. 1.° - Haverá nesta provincia mais uma comarca composta de dous termos, o de 
Mogy-mirim e o da villa Franca do Imperador: a freguezia de Batataes pertencente a 
este termo fica elevada á cathegoria de villa, e sendo a cabeça do dito termo; a 
residencia porem do juiz de direito será na villa Franca do Imperador, com o 
vencimento de um conto e quatrocentos mil reis de ordenado. 
Art. 2.° - O termo da Constituição fará parte da terceira comarca. 
Art. 3.° - Esta lei obrigará, e terá execução desde sua publicação, independente do 
prazo de trinta dias marcado pela lei de 4 de abril de 1835. 
Art. 4.° - Ficão derogadas todas as disposições em contrario.

Sobre o Juiz de Paz no Império do Brasil, leia:

O JUIZ DE PAZ IMPERIAL: UMA EXPERIÊNCIA DE MAGISTRATURA LEIGA E
ELETIVA NO

BRASIL
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Sobre os juízes na Parte Cível – no Império do Brasil:

http://legis.senado.leg.br/legislacao/ListaPublicacoes.action?
id=82283&tipoDocumento=REG&tipoTexto=PUB

Nota: O título do estudo dá a entender que “Magistratura Leiga e Eletiva” era novidade
– O autor parece jamais ter lido as “Ordenações do Reino”.

Os juízes municipais tornaram-se menos necessários, pois, a partir da República, foram
criadas muitas comarcas no Brasil, ficando o Juiz de Direito das comarcas mais próximo
de onde moravam os cidadãos.

A partir  da  extinção dos  juízes  municipais,  passam a  existir  no  Brasil  só  a  Justiça
Federal,  a  Justiça  Estadual  e  as  justiças  especializadas  (Militar,  Trabalho,  Eleitoral,
Desportiva).

354

http://legis.senado.leg.br/legislacao/ListaPublicacoes.action?id=82283&tipoDocumento=REG&tipoTexto=PUB
http://legis.senado.leg.br/legislacao/ListaPublicacoes.action?id=82283&tipoDocumento=REG&tipoTexto=PUB


A volta  do Juiz  Municipal  para desafogar  a  Justiça  foi  sugerida  por  alguns juristas
brasileiros  da atualidade,  e,  a  Constituição do Brasil,  de 1988, prevê o Juiz  de Paz
eletivo, até hoje não regulamentado. E, a Lei 9.099/95 estabelece a natureza da função
exercida pelo juiz leigo, perante os Juizados Especiais.

Leia um texto sobre Juiz Leigo:

http://www.tjms.jus.br/juizados/doutrina/DTR_20050607163848.pdf

Lamentavelmente, porém, um dos juristas que fez esta proposta afirmou, erroneamente,
que, no tempo das “Ordenações do Reino”, as vilas, as quais, erroneamente também, o
jurista as chama de Município, NÃO TINHAM juízes locais.

Ignorando, portanto, o jurista, a existência do Juiz Ordinário, Juiz de Órfãos, Juiz de
Vintena, e, do Alvazil; e, ignorando, também, que os poderes destes eram muito mais
amplos no tempo das “Ordenações do Reino” que no tempo do Império do Brasil.

Reparem que é pensar pequeno querer desafogar o judiciário, quem afirmou que não
existia  justiça local  antes  da dissolução do Reino Unido entre  Brasil,  Portugal  e  os
Algarves, não sente falta, não tem noção de tudo que foi perdido:

 A justiça eletiva perto do cidadão, ou melhor, pertíssimo dele:

Era o caso do Juiz de Vintena nos arraiais, idem os oficiais das Companhias de
Ordenanças, o Juiz de Paz e o Juiz de Órfãos nas freguesias, os Juiz dos Julgados onde

não havia vilas como na Capitania de Goiás que só teve a Vila Boa de Goiás.

Nota: As Companhias de Ordenanças – hoje desconhecidas do público – merecem um
capítulo a parte.

Estes teóricos da volta do Juiz Municipal ignoram estes fatos, e, pensam pequeno:
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Porque  não  pedir  para  que  se  volte  a  ser  exatamente  como  era  no  tempo  das
“Ordenações do Reino”? Tempo este que no Brasil foi de exatos 306 anos (1532-1828).

Nota: É ignorado também que no período republicano de 1889 a 1930, os códigos de
processos eram estaduais. Mais um aspecto descentralizado da Justiça que foi perdido.
Neste caso, perdido, depois da Revolução de 1930:

Exemplo: Código de Processo Civil e Comercial do Estado de São Paulo de 1930:

http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/1930/lei-2421-14.01.1930.html

Nos EUA, é assim: os códigos são estaduais - O Estado da Califórnia tem 29 códigos –
um exemplo gritante de descentralização do poder – Pilar da Democracia na América:

Veja os 29 códigos da Califórnia:

http://www.leginfo.ca.gov/calaw.html

Este poder de legislar sobre todos os assuntos, dado ao Congresso Nacional do Brasil
pelas constituições do Brasil, deixando quase nada para as Assembleias Legislativas e
Câmaras, pelas constituições posteriores a 1930, não voltará aos Estados e Câmaras sem
uma revolução política, pois, o Congresso Nacional, pacificamente, jamais abrirá mão
de suas prerrogativas.

Na década de 2000, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo entregou, ao
Congresso Nacional do Brasil, uma proposta de Reforma Constitucional que dava um
mínimo de poder às Assembleias Estaduais; proposta esta, devidamente ignorada pelo
Congresso Nacional.

Comarcas:

A Afirmação que a Justiça está sobrecarregada no Brasil é um pouco relativa (afirmação
esta usada como argumento para a volta do Juiz Municipal):
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Existem centenas de pequenas comarcas no Brasil, de 3° entrância, com um mínimo
movimento, e, que dão “prejuízo” aos Tribunais Estaduais. Comarcas, estas, criadas por
critérios  meramente  políticos,  sem que  houvesse  real  necessidade.  Já  havendo,  em
alguns estados, movimentação para se tentar extinguir muitas delas.

Exemplo: O Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul decidiu, em 2013, desativar
algumas comarcas e houve reação contra a decisão:

TJMS adia por 30 dias desativação de comarcas
14/05/2013 - 12:31  “Já estava prevista, para a próxima quarta-feira (15),  na
sessão  do  Tribunal  Pleno,  a  votação  para  desativação  das  comarcas  de
Angélica, Dois Irmãos do Buriti e Deodápolis, conforme estudo realizado pela
administração do TJMS. “Não é extinção, e sim desativação, o que significa
que  a  qualquer  momento  elas  podem  voltar  a  ser  ativadas”,  esclarece  o
presidente”.

Leia a íntegra na notícia em:

http://www.tjms.jus.br/noticias/visualizarNoticia.php?id=23869

Nos três primeiros séculos da História do Brasil existiam pouquíssimas comarcas, cujos
termos  se  estendiam  por  centenas  de  quilômetros,  o  que  justificava  em  muito  a
existência do juiz de órfãos, juiz de paz e o juiz ordinário, e, depois o juiz municipal.

Em 1858, havia, na Província de São Paulo, apenas 10 comarcas, passando, naquele
ano, a 13, pela Lei Provincial n° 16/1858.

Em 2013, existiam 225 comarcas subordinadas ao Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo,  portanto,  sempre  há  algum  Fórum  de  comarca  há  poucos  quilômetros  de
qualquer distrito, vila ou cidade do Estado de São Paulo.

As 225 comarcas paulistas atuais dividem-se em termos:

http://homemculto.files.wordpress.com/2013/12/comarcas_municc3adpio.p
df
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A Criação de Polícias Provinciais:

As Câmaras perderam mais poder ainda, quando foram criadas polícias subordinadas
aos  presidentes  das  províncias,  a  partir  da  década  de  1830;  tiveram  várias
denominações,  e,  são  atualmente  as  Polícias  Militares  e  a  Brigada  Militar  do  Rio
Grande do Sul.

A Câmara, então, após 1828, não tinha mais o almotacel que cuidava do policiamento,
mas continuou existindo um policiamento local, tanto que na época dos intendentes,
existia o intendente de polícia. Só mesmo, com a polícia de carreira que terminou de vez
a era das policias locais.

Hoje há somente as guardas municipais, com poderes muito limitado; muito diferente
do  que  ocorre  nos  EUA.  As  polícias  militares  chegaram a  serem miniexércitos,  e,
possuíram armas como canhão e aviões; isso acabou, em 1935, com um decreto do
Presidente Getúlio Vargas obrigando-as a entregarem estes tipos de armas ao Exército
Brasileiro.

Estes  mini-exércitos  provinciais  e  depois  estaduais  tornavam  impossível  qualquer
resistência de uma vila ou cidade ao poder do presidente da província e depois estado.

Foi também criadas chefias de polícias nas províncias, (não sabemos sua amplitude e
seu poder), na década de 1840, mas isso parece que não vingou totalmente. Somente, no
século XX, é que se consolidaram as polícias civis. Acreditamos que estas chefias de
polícia provinciais foram extintas com a República, porque, quando, em 1905, cria-se a
Polícia de Carreira em São Paulo, fazem de conta que esta Chefia de Polícia jamais
existiu.

Azevedo Marques da conta que a Lei Imperial 261, reforma do Código Criminal, de
03/dez/1841, “a administração desse ramo de serviço público (polícia) foi cometida em
cada província ao Chefe de Polícia, que são escolhidos entre os desembargadores e
juízes de direito”. Ele dá os chefes de polícia paulistas de 1842 a 1869 quando fechou
sua obra “Província de São Paulo”.

Da Policia

Art. 1º Haverá no Municipio da Côrte, e em cada Provincia um Chefe de Policia, com os
Delegados  e  Subdelegados  necessarios,  os  quaes,  sobre  proposta,  serão  nomeados  pelo
Imperador, ou pelos Presidentes. Todas as Autoridades Policiaes são subordinadas ao Chefe
da Policia.
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Link para a íntegra da lei:  http://legis.senado.leg.br/legislacao/ListaPublicacoes.action?
id=233316&tipoDocumento=LEI&tipoTexto=PUB

A  REPÚBLICA  –  OS  INTENDENTES  –  PREFEITO  MUNICIPAL  E  O
SURGIMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL

Os Intendentes - O Vereador com Pelouro:

Um vereador, portanto eleito pelo povo – administrava um dos problemas da cidade,
como o vereador com pelouro de Portugal, que sempre existiu e ainda existe.

Antes dos Prefeitos Municipais, existiram, no Brasil, no final do Século XIX e começo
do Século XX, os  Intendentes, vereadores que eram escolhidos para administrar cada
um dos problemas de uma cidade (semelhante a um secretário municipal das prefeituras
municipais de hoje em dia). 

Não conseguimos apurar quais, quando e onde surgiram os primeiros intendentes. Mas,
o fechamento das Câmaras, não se sabe se todas, em 1889, e, anos seguintes, contribuiu
para com o vazio de poder surgir o intendente.

O Caso do Estado de São Paulo:

Prudente José de Morais Barros que tomou o poder, em São Paulo, em 15 de novembro
de  1889,  nasceu  na  metade  do  Século  XIX,  quando  as  Câmaras  não  tinham mais
poderes relevantes.

Prudente confessa abertamente, nos considerandos deste decreto, baixado 60 dias após o
advento da República, que as Câmaras foram perseguidas e tuteladas por mais de meio
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século, (ou seja, a partir da Lei de 1828 e do Ato Adicional), mas, não faz voltar atrás
restituindo o poder delas.

O Sr.  Prudente  nada  diz  sobre  restituir  o  antigo  poder  às  câmaras.  Nada  diz  sobre
necessidade prática de se criar intendências, (semelhantes às atuais secretarias), dado a
maior complexidade de uma administração de uma metrópole que já se aproximava de
400.000 habitantes. Não parece ser este o problema naquele momento.

O Sr. Prudente prefere acabar com elas e criar as Intendências, formada por intendentes
nomeados por ele. Prudente, (que seria depois o primeiro presidente da república eleito
pelo voto direto), nomeia intendentes para administrarem as vilas e cidades paulistas,
quando por 357 anos, (de 1532 a 1889,) os oficiais das câmaras eram eleitos pelo povo.

“conselhos, de intendencia municipal, nomeados pelo Governador.”

Esta aberração não vingou, e, depois, com a Constituição de 1891, o Estado de São
Paulo voltou a ter Câmaras Municipais, mas, o germe do intendente, que desembocaria
no Prefeito Municipal estava criado.

Nota: No final do Século XX, no Brasil, muitas pequenas prefeituras municipais ainda
não tinham secretarias e secretários municipais, o prefeito municipal resolvia tudo. Em
um pequeno município, eram criadas, por algum novo prefeito municipal que tomava
posse, várias secretarias, sem necessidade, gerando mais despesas públicas.

DECRETO N. 13, DE 15 DE JANEIRO DE 1890

Sobre a Administração de 1890:

O Governador do Estado de S. Paulo:

Considerando que  a  tutella  administrativa,  exercida  durante  mais  de  meio  seculo
sobre  os  municipios,  só  tem produzido o  entorpecimento  e  a  penuria  na  sua villa
economica;
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Considerando a urgente  necessidade de  emancipar  os  municipios,  confiando-lhes  a
faculdade  de  proverem  aos  seus  proprios  negocios,  segundo  a  indole  do  regime,
recentemente proclamado;

Considerando  que  só  a  descentralisação,  pelo  estabelecimento  da  autonomia
municipal,  conseguirá  despertar  as  energias  locaes,  impulsionar  a  vida  publica  e
expandir as forças latentes do Estado;

Considerando a necessidade de garantir os inestimaveis beneficios da instituição da
autonomia municipal pela prevenção e repressão de quaesquer anormalidades:

Decreta:

Artigo 1º Até a definitiva constituição dos Estados Unidos do Brazil, ou antes, se assim
convier, - o poder ou governo dos municipios do Estado de S. Paulo será exercido por
conselhos, de intendencia municipal, nomeados pelo Governador.

Artigo 2º Os conselhos de intendencia compor-se-ão de 3 a 9 membros, conforme a
importancia dos municipios, e terão um presidente e um vice-presidente eleitos de entre
os intendentes.

§ 1º Os conselhos de intendencia deliberarão sobre todos os assumptos da competencia
das camaras municipaes, segundo a lei de 1 de outubro de 1828 e mais leis em vigor.

§ 2º Os conselhos de intendencia poderão nomear comissões de cidadãos que delles
não  façam  parte,  para  superintenderem  determinados  ramos  da  administração
municipal,  de  accôrdo  com  as  deliberações  que  tomarem  e  sob  a  fiscalisação  do
presidente.

Artigo 3º Aos conselhos de intendencia municipal, compete:

§ 1º Fixar as taxas dos impostos existentes e crear novas fontes de renda.

§ 2º Orçar a receita e despeza publica do municipio.

§ 3º Arrecadar a renda e ordenar as despezas.
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§ 4º Contrahir emprestimos, dentro das forças de sua renda.

§ 5º Ordenar e fazer executar todas as obras municipaes.

§ 6º Provêr sobre tudo quanto diz respeito á policia administrativa e economica do
municipio, assim como sobre a tranquilidade, segurança, commodidade e saude dos
seus habitantes.

§ 7º Alterar, substituir e revogar as actuaes posturas municipaes, decretar novas, si
assim exigir  o  bem do municipio,  podendi  comminar penas até  8 dias  de  prisão e
30$000 de multa, que serão aggravadas até 80 dias de prisão e 60$000 de multa.

§ 8º Supprimir empregos municipaes e crear novos, marcando os vencimentos; nomear
e demettir empregados.

Artigo 4º Aos presidentes de intendencia municipal, compete:

§ 1º Convocar e presidir as sessões do conselho, que se reunirá uma vez por mez, e
sempre que a conveniencia do serviço o exigir.

§ 2º Organisar e offerecer ao conselho o projecto de orçamento da receita e despesa
municipal.

§ 3º Executar todas as deliberações do conselho.

§ 4º Sustar a execução das deliberações do conselho, que forem contrarias ás leis do
Estado ou da Nação, dando immediatamente conhecimento dellas ao Governador.

Artigo 5º As deliberações dos conselhos sobre alienação ou hypotheca de immoveis,
sobre compromissos ou despesas excedentes á renda ordinaria do municipio, e as que
versarem sobre augmento ou creação de novos impostos, superiores á terça parte dos
já existentes, dependerão, para a sua execução, das condições seguintes:

§ 1º Approvação por todos os membros do conselho, si este for composto so por tres, e
pela maioria absoluta dos membros que compuzerem o conselho, quando forem mais de
tres.

362



§ 2º Publicação por edital ou pela imprensa, durante 15 dias, dos actos respectivos.

Artigo  6º  Quando  cidadãos  do  municipio,  em  numero  superior  aos  membros  do
conselho de intendencia, reclamarem contra as deliberações a que se refere o artigo 5º,
serão ellas reconsideradas, e somente prevalecerão quando approvadas por dois terços
dos membros do conselho, si forem 6 ou mais, ou pela unanimidade si forem menos de
6.

Artigo  7º  O  Governador  do  Estado  reserva-se  o  direito  de  cassar  ou  annular  as
deliberações ou posturas municipaes,  que forem contrarias ás leis  do Estado ou da
Nação, ou prejudiciaes ao interesse do municipio, do Estado ou da Nação.

§  unico.   Os  conselhos  de  intendencia  enviarão  ao  Governador  do  Estado  cópias
authenticas  de  todas  as  posturas  municipaes,  dentro  de  30  dias  contados  de  sua
decretação,sendo responsabilizados os que não o fizerem.

Artigo 8º Os particulares que se sentirem offendidos em seus direitos resultantes de leis,
regulamentos  e  contractos,  por  actos  praticados  pelas  intendencias  municipaes,  no
exercicio de suas funcções publicadas, tendo por objecto o interesse geral, poderão no
praso de 10 dias recorrer de taes actos para o Governador do Estado.

§ unico.  Quando, porem, os actos offensivos de direitos dos particulares tiverem por
objectivo  immediato  os  direitos  patrimoniaes  do  municipio,  agindo  as  intendencias
como pessoas juridicas, ao poder judiciario caberá conhecer dos recursos que forem
interpostos.

Artigo 9º Os membros dos conselhos de intendencia serão solidariamente responsaveis
pelos abusos que praticarem no exercicio de suas funcções.

Artigo  10.   São  gratuitas  as  funcções  de  presidente  e  membros  dos  conselhos  de
intendencia municipal.

Artigo  11.   No  julgamento  das  infracções  de  posturas  municipaes  continuará  a
observar-se o processo pelo decreto n. 4824 de 22 de Novembro de 1871, arts. 45 e 46.

Artigo 12.  As actuaes camaras municipaes continuarão em exercicio, emquanto não
forem dissolvidas  e  substituidas  por  consequencia  de  intendencia,  e  exercerão  as
attribuições conferidas a estes pelo presente decreto, cujas disposições são applicaveis
ás mesmas camaras.
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Artigo 13.  Ficam revogadas as disposições em contrario.

O secretario do governo o faça publicar.

Palacio do Governo de São Paulo, 15 de Janeiro de 1890.

Prudente J. de Moraes Barros

Códigos de Posturas, na República, no Brasil:

364



Um exemplo de um "Código Municipal de Posturas" do início da República mostra
parte do que legislava as Câmaras naquele período:

O Código de Posturas de São Bernardo-SP, em 1909:

“Approvado Pela Lei Nº 43 de 23 de Outubro de 1909, Com as Tabellas de Impostos
Revistas e Approvadas pela Lei Nº 73 de 19 de Julho de 1910 - Indice - Parte Preliminar
do Codigo - 5 - Imposto de Industriais e Profissões - 6 - Tabelas de Impostos 17 -
Imposto Predial  -  37 -  Idem de Viação -  43 -  Idem de Ambulantes -  47 -  Idem de
Vechiculos - 55 - Idem de Licença, estacionamento e Localisação - 58 - Idem Sobre
Estabulos de Cocheiras de Vaccas - 65 - Afferições - Dos Pezos, Medidas e Balanças -
69 - Dos Cemiterios - 71 - Matadouro - 72 - Emlumentos - 73 - Edificios, Muros ou
Obras em ruinas - 73 - Do Serviço de Fiscalisação - 80 - Lei Nº 43 de 26 de Outubro de
1909 - 87 - Lei Nº 47, de 31 de Dezembro de 1909 – 89”.

E o "Código de Posturas" de Brotas-SP, do início do Século XX, tratava de: 

I- Perimetro da Cidade, alinhamento, Nivelamento e Calçamento  II- Da Edificação Em
Geral  III- Do Asseio e Conservação das Ruas e Praças  IV- Dos Edificios ruinosos V- 
Dos Conductores de Vehiculos e Animais  VI- Dos Animaes Vagantes VII- Do Extinção 
das Formigas e Vespas  VIII- Do Fabrico e Uso da Polvora IX- Dos Casos de Incendio
 X- Das Armas Prohibidas XI- Dos Jogos em Geral  XII- Dos Vadios, Embriagados e 
Ciganos  XIII- Das Obsenidades, Vozerias e Cartomancias XIV- Dos Tiradores de 
Esmolas XV- Dos Espetaculos e Divertimentos Públicos XVI- Das Vias De 
Communicações XVII- Das Culturas e Criações.

Um material de estudo rico para se aprofundar no conhecimento no estudo das Posturas
é esta compilação:

Consolidação das Leis e Posturas, contendo 803 páginas - 
Alexandrino Freire do Amaral & Ernesto dos Santos,  Editora: Paula Souza & 
Comp., Ano: 1906 -  Lesgilação Districtal, Prefeito Dr. Francisco Pereira Passos. 
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NA REPÚBLICA, no Brasil, ATÉ 1930 - DIVERSAS LEGISLAÇÕES LOCAIS E
ESTADUAIS SOBRE O PODER PÚBLICO LOCAL:

No Rio Grande do Sul, na Constituição de Júlio de Castilhos, a Câmara chamava-se
Conselho Municipal, e, suas condições de funcionamento e independência eram bem
diferentes do resto do Brasil.

Não havendo lei federal sobre o assunto; cada estado fez as suas leis próprias, o que
torna  bem diversificada  a  História  das  Câmaras  de  1889  a  1930,  não  se  podendo
generalizar muitas das conclusões dos estudos sobre Câmara sobre esta época.

O Brasil  teve,  das  primeiras  décadas  de  República,  20  estados,  um território  e  um
distrito federal, portanto, são 22 histórias diferentes de Câmara Municipal para contar.

Exemplo: No Rio  Grande do Sul,  na Constituição  de  Júlio  de  Castilhos,  a  Câmara
chamava-se Conselho Municipal, e, suas condições de funcionamento e independência
eram bem diferentes do resto do Brasil. O General Joaquim Francisco de Assis Brasil,
em seu livro “Ditadura, Parlamentarismo Democracia”, critica muito essa Constituição
gaúcha que deixava o poder municipal dependente do Presidente do Estado.
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A artificial, fora da realidade, e, caótica gênese do surgimento da figura do Prefeito
Municipal:

Naquele momento da criação das intendências não ficou claro o que seria exatamente
Poder Executivo e o que seria Poder Legislativo. E, ninguém havia pedido isto. Não
havia clamor popular algum.

Foi  preciso,  então,  na  Cidade  de  São  Paulo,  uma lei,  que  mostramos  abaixo,  para
esclarecer esta questão, prova que não havia necessidade e que a separação das funções
no âmbito dos municípios foi artificial.

Se fora preciso definir a diferença entre Legislativo e Executivo no início da República
era porque não estes poderes eram indistintos no Império do Brasil – E esta separação
de poderes acabou fazendo nascer o Prefeito Municipal.

No Município de São Paulo - A Lei que tentou explicar o que é Executar e o que é
Legislar:

Mas, o que seria, então, administrar? – Pergunta jamais respondida satisfatoriamente no
Mundo Político.

A confusão e desconhecimento sobre o que é Legislar e Executar em um município no
Brasil no início da República:

A Lei n°7, do Município de São Paulo, de 28/Nov/1892, explicava qual era a diferença
entre Legislar e Executar:

“DISTINGUE OS DOIS PODERES MUNICIPAES, LEGISLATIVO E EXECUTIVO”.
(grafia original sem o trema).

 https://www.leismunicipais.com.br/a/sp/s/sao-paulo/lei-ordinaria/1892/1/7/lei-
ordinaria-n-7-1892-distingue-os-dois-poderes-municipaes-legislativo-e-executivo-1892-
11-28-versao-original
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Em PDF, a escandalosa e mal explicada definição as funções:
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Na capital paulista, a figura do Prefeito Municipal surgiu em 1899.
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Ver,  abaixo,  sobre  a  figura  venerando  do  Conselheiro  Antônio  da  Silva  Prado,  o
primeiro Prefeito Municipal de São Paulo.

O Caso do Município de Santos-SP -  Em detalhes, a separação das funções em um
município:

É bem claro: “surgem as Intendências Municipais para dividirem as antigas funções
administrativas da cidade”.

Este  estudo  sobre  Santos-SP compreende  bem a  transição  traumática  e  artificial  do
poder  de  governar  que  era  da  Câmara  Municipal  passando  para  o  Concelho  de
Intendência e depois separando Intendência de Vereação:

“II - Poder local: a cidade se prepara para o século XX.

A estrutura da Câmara Municipal só vai ter mudanças em seu regimento a partir de
1890,  com  o  advento  da  República.  É  dessa  época  que  surgem  as  Intendências

Municipais para dividirem as antigas funções administrativas da cidade,

anteriormente de exclusividade dos trabalhos dos vereadores municipais. Durante quase
vinte  anos,  os  vereadores  estarão  discutindo  acerca  das  funções  do  administrador
municipal,  período  em  que  os  embates  com  o  governo  estadual  algumas  vezes
ganhavam contornos claros nas páginas dos jornais diários. As mudanças na estrutura
administrativa da Câmara Municipal, no início nãosofrem alterações radicais, uma vez
que as decisões ainda recaíam sobre os vereadores incumbidos de eleger o presidente do
Conselho de Intendência e indicar quais Comissões fariam parte do Conselho. Com a
nomeação de uma Comissão Sanitária  Estadual,  em1893,  as  relações  entre  Governo
Estadual e Câmara Municipal ficarão estremecidas.

O  Decreto  Estadual  n  º  13,  de  15/01/1890,  dissolveu  as  Câmaras  Municipais,
existentes  até  então,  desde  1532,  e  que,  jamais,  antes,  haviam  sido  fechadas,
criando os Conselhos de Intendências Municipais.

De acordo com este Decreto, o Conselho poderá nomear comissões de cidadãos para as
superintendências,  ou  cargos  da  administração  municipal.  O  primeiro  Conselho  de
Intendência  instituído,  em  Santos,  data  de  1890,  e  cria  as  seguintes  Comissões
Permanentes, segundo o seu Regimento Provisório de 19/02/1890:

“art. 1:   § 1 Comissão de Viação Pública;

§ 2 Comissão de Obras Municipais;

§ 3 Comissão de Saúde Pública;
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§ 4 Comissão do Matadouro,  Mercado,  Lavanderia,  Iluminação e  Abastecimento de
Água;

§ 5 Comissão de Fazendas e Contas;

§ 6 Comissão de Justiça, Instrução Pública e Estatística;”

Os cargos eram designados pelo presidente do Conselho de Intendência, composto por
todos os vereadores, que escolhiam, entre eles, qual seria o Presidente do Conselho.

Em 08/03/1890, o número de Intendentes aumenta de sete para nove,  sendo que os
trabalhos  internos  do  Conselho  seriam  realizados  por  três  sessões:  Secretaria,
Procuradoria e Aferição.

Em 25/03/1890, de acordo com a Resolução n º 31, foi criada a Repartição de Obras
Públicas Municipais, responsável pela aprovação e arquivamento de plantas de novas
edificações,  reformas e  alinhamento das  já  existentes para se  adequarem ao traçado
definido pelo Código de Posturas.

Em seguida, a Lei Estadual n º 16, de 13/11/1891 define a separação de poderes entre a
Câmara Municipal e o Conselho de Intendência, cabendo a esse o Poder Executivo, e ao
primeiro o Poder Legislativo.

Uma lei posterior, (Dec. est. n º 86, de 29/07/1892), determina que a Câmara Municipal,
em  Santos,  será  composta  de  12  vereadores,  deliberando  também  as  funções  do
Intendente.

Em  seus  artigos  6.  §  Único,  prescrevem  as  funções  e  forma  de  organização  do
Conselho:

“art. 6: O Poder Legislativo Municipal será exercido por uma Câmara, composta de 12
vereadores em Santos;”

“art. 18º - A execução das Leis, Posturas, Provimentos, e, outras, compete ao Intendente,
que, dentre os vereadores, for anualmente eleito para esse fim, pelas mesmas Câmaras,
o qual poderá ser reeleito;”

A Lei nº 2, (do Município de Santos), de 29/09/1892, cria o lugar de três Intendentes
Municipais: Fazenda, Obras Municipais e Higiene.

Como vimos,  a  questão da salubridade vai ganhado espaço na cidade,  por conta da
incidência de epidemias  que continuam a irromper,  com cifras  cada vez mais  altas.
Segundo  levantamento  realizado  por  Guilherme  Álvaro,  os  índices  só  tenderiam  a
aumentar, dado que as obras de saneamento ainda estavam por vir.

A partir de 1894, o Conselho de Intendência Municipal destituiu a Junta Municipal de
Higiene,  tendo  assumido  as  suas  antigas  funções  a  Secretaria  da  Intendência.  O
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Conselho  de  Intendência,  até  1896,  passa  a  ser  composto  de  três  Secretarias  ou
Comissões Permanentes, a saber: 1) Secretaria da Intendência Municipal; 2) Secretaria
da Fazenda; 3) Seção de Obras;”

http://www.academia.edu/4120170/IMAGENS_DA_CIDADE_CORTICOS_E_REFOR
MA_URBANA_EM_SANTOS_1890-1907_

O Caso do então Distrito Federal – A Cidade do Rio de Janeiro:

O Triste Fim do Senado da Câmara da Cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro:

Na Cidade do Rio de Janeiro, a República extinguiu a Câmara, e, criada um Conselho
(Este com S).

Nada  adiantou  o  Senado  da  Câmara  do  Rio  de  Janeiro  ir  ao  Príncipe  Regente  no
episódio do Fico, em 1821; em 1828, o poder deste Senado é reduzido brutalmente com
a nova Lei (o Regimento das Câmaras).

Nada  adiantou  a  Câmara  do  Rio  de  Janeiro  dar  posse  ao  primeiro  presidente  da
república em 16/Nov/1889; logo depois foi extinta e criado um Conselho para governar
o Rio de Janeiro  que era  dependente  do Governo Federal,  e,  onde sobressaia-se os
intendentes que logo se tornaram os prefeitos do Rio de Janeiro, e, ficando o Conselho
totalmente esvaziado.

O Caso de uma pequena vila: Batatais - SP:
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E,  às  vezes,  no  Brasil,  um  vereador  era  escolhido,  pelos  seus  pares  da  Câmara
Municipal,  para ser  um  intendente “geral”  de cidade ou vila,  em geral,  de pequena
população, onde um intendente somente era o suficiente:

Exemplo: Em 1898,  o Dr. Washington Luís era vereador, e, fora eleito Intendente de
Batatais-SP, pelos demais vereadores.

A Organização Política Municipal no Estado de São Paulo na República:

A Lei Estadual n º 16, de 13/11/1891 define a separação de poderes entre a Câmara
Municipal  e  o  Conselho  de  Intendência,  cabendo  a  esse  o  Poder  Executivo,  e  ao
primeiro o Poder Legislativo, e, organiza os municípios paulistas:

http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/1891/lei-16-13.11.1891.html

Foi regulamentada pelo DECRETO N°. 86, DE 29 DE JULHO DE 1892:

http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/1892/decreto-86-29.07.1892.html
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O Vereador com Pelouro em Portugal, 400 anos mais antigo que o Intendente no Brasil:

Em Portugal,  o correspondente ao Intendente era o "Vereador com Pelouro", o qual
existe até hoje. Hoje, o  Vereador com Pelouro de Portugal, corresponde ao Secretário
Municipal das prefeituras municipais do Brasil, com a diferença que o vereador é eleito.

Exemplo: Em 1512, a Câmara de Lisboa tinha 4 vereadores:  cada um dos vereadores
tinha o seu Pelouro:

1- da Carne e Hospital,
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2- da Limpeza e Obras,

3- da Almotaçaria, e, o

4-  Pelouro da Saúde.

A Lei Ordinária n° 1, da Cidade de São Paulo, de 11/set/1892, criou quatro intendências,
“distribuindo  os serviços  municipaes”.  Os  intendentes  eram  escolhidos  entre  os
vereadores. As 4 intendências paulistanas, em 1892, eram:

1- Justiça e Polícia,

2- Hygiene e Saude Publica,

3- Obras Municipaes,

4- Finanças.

Portanto, quase 4 séculos se passaram, (1512-1892), mas a organização administrativa
das duas cidades, São Paulo e Lisboa, eram praticamente idênticas.

E 4 intendentes foram considerados suficientes para a metrópole, a Paulicéia, que, em
1892, estava com 400 mil habitantes.

Nesta lei do Município de São Paulo, de 2005, que revogou expressamente milhares de
leis do Município de São Paulo, há links para centenas de leis revogadas, e, para as
primeiras leis feitas pela Câmara Municipal de São Paulo, depois que foi reaberta, em
1892. É um rico acervo sobre o que se legislava na época, sobre intendentes e suas
funções:

Clicando no número da lei, em verde, aparece um quadro com a minuta da lei:

https://www.leismunicipais.com.br/a/sp/s/sao-paulo/lei-ordinaria/2005/1410/14106/lei-
ordinaria-n-14106-2005-revoga-em-todos-os-seus-termos-as-leis-que-especifica-
relativas-ao-periodo-de-1892-a-1947-e-da-outras-providencias.html
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Sobre a competência do intendente de higiene e o intendente de finanças, de São Paulo,
em 1892:

https://www.leismunicipais.com.br/a/sp/s/sao-paulo/lei-ordinaria/1892/0/2/lei-ordinaria-
n-2-1892-especifica-a-competencia-de-cada-intendente-1892-10-29.html

A competência do intendente de polícia paulistano foi ampliada por várias leis. Isto não
existe mais, e, poucos lembram que as Câmaras já tiveram competências policiais.

Mas ainda é assim, na cidade de Nova Iorque, onde o governo local tem o NYPD – New
York Police Department.

Link para o site do NYDP: http://www.nyc.gov/html/nypd/html/home/home.shtml

Hoje, os municípios podem apenas ter uma Guarda Municipal.

Isto é:  O fim do poder policial das Câmaras foi mais uma perda do Poder Local no
Brasil.

Não era inevitável nem estava na ordem natural das coisas que se deixasse de existir
polícia municipal. Poderia perfeitamente ter continuado existindo. Entendemos que seja
Lei n° 1 por ser a primeira lei depois de reaberta a Câmara de São Paulo, fechada em
15/11/1899, pela primeira vez, desde 1553.

As Câmaras foram fechadas, também, em 24/out/1930, com o triunfo da Revolução de
1930, e, em 10/Nov/1937, com a implantação do Estado Novo, no Brasil.

 lei n° 1 diz “mesa provisória da Camara Municipal”.
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O fato da Lei n° 1 ser de 1892, não quer dizer que só a partir deste ano a Cidade de São
Paulo passou a ter intendentes, como já vimos.

São exatamente estes intendentes de Obras, Finanças, Polícia e Saúde que equivalem
aos  vereadores com pelouro de Portugal, existentes até hoje. Equivalem, também, ao
“Adjoint du Maire”, na França.

Cargo esse de intendente que era exercido por um vereador, o qual era escolhido por
seus  colegas  também  vereadores,  sendo,  portanto,  pessoas  conhecidas  do  público,
legitimadas na função por serem detentores de mandato eletivo.

Ou seja, não havia um prefeito municipal que controlava tudo e tinha o poder sobre
tudo. Quatro vereadores eram escolhidos para a administração e polícia.

O governo de  uma cidade  ou  vila  por  intendentes  era  um governo  colegiado,  com
responsabilidades compartilhadas,  e,  sem ter  alguém se sobressaísse e  dominasse os
demais,  como  ocorre  com os  prefeitos  municipais  dominando  seus  secretários  não
eleitos e podendo ser exonerados a qualquer momento por serem detentores de cargo de
confiança.

O intendente, por ser vereador, era alguém radicado na cidade ou vila, não era nunca
alguém de fora, alguém que, popularmente, se diz que “caiu de paraquedas”.

Exemplo: Na  década  de  1990,  em  São  José  dos  Campos-SP,  foi  formado  um
secretariado municipal com vários secretários vindos de fora, o que causou indignação e
tropeço, (skandalós), em muitos.
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A separação dos poderes nas Câmaras, ou melhor, das FUNÇÕES DA CÂMARA,
foi o germe para mais uma derrocada das Câmaras.

 A perda das funções executivas pela Câmara que passou para o Intendente e,
depois, para o Agente Executivo e para o Prefeito Municipal.

O Agente Executivo em Minas Gerais:

Em  Minas  Gerais  existiu  o  agente  executivo  em  alguns  municípios  nas  primeiras
décadas da República no Brasil. A Constituição de Minas Gerais de 1891 não fala nada
do Agente Executivo que seria um tipo de intendente e prefeito municipal. Pouco se
sabe sobre eles, mesmo no Arquivo Público Mineiro.

É importante seu estudo para se visualizar como começou a ser definido, nos primórdios
da República no Brasil, o que seria entendido como Poder Executivo.

No Município de São Paulo como vimos, por ninguém ter entendido, foi preciso nova
lei esclarecendo o que seria função executiva e o que seria função legislativa. Aberração
que lembra a vergonhosa “Lei de Interpretação do Ato Adicional”.

A Constituição Política de Minas Gerais, de 1891, nada diz sobre o Agente Executivo:

Artigo 75° II diz: (sem acento em “Camara”).

“A  administração  municipal,  inteiramente  livre  e  independente,  em  tudo  quanto
respeita a seu peculiar interesse, será exercida em cada município por um conselho
eleito pelo povo, com a denominação de Camara Municipal.”
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Um exemplo das funções de um Agente Executivo:

No Município de Leopoldina-MG, em 1892, com detalhes de suas funções:

http://historiadoensino.blogspot.com.br/2011/01/sobre-as-atribuicoes-do-agente.html
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NOTA: A ignorância dos estudiosos do Brasil sobre Poder Local chega a tanto que na
“História Oficial de Uberaba-MG” sempre existiu o Agente Executivo, o que é uma
mentira deslavada.

Todos os presidentes da Câmara da Vila, e, depois de 1856, Cidade de Uberaba-MG, de
1837  até  1889,  são  considerados  Agentes  Executivos,  apesar  da  lei  imperial  sobre
Câmara, (a Lei de 1828), jamais falar sobre isto, e, jamais separar os “Poderes”.

Ignorância esta que não padece o historiador português sobre a História das Câmaras
dos Concelhos de Portugal.
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O Cargo de “Prefeito”, e, o Cargo de “Prefeito Municipal”

 Duas coisas completamente diferentes, que muitos historiadores não entendem, e,
afirmam erroneamente que já existiu Prefeito Municipal no Brasil antes da República.

Existiram leis provinciais, no Brasil, promulgadas na época da abertura das Assembleias
Provinciais, na década de 1830, criando cargos de “prefeito” (só  prefeito, não tinha o
“municipal”) em diversas províncias.

Este figura do “prefeito” era copiada do  Préfet de Département francês, cargo este
criado pelo Imperador Napoleão I, ou seja, era um delegado do governo provincial no
município.

Essas leis provinciais foram todas revogadas, em menos de dois anos, por pressão das
câmaras municipais que não queriam perder o pouco de poder e autonomia que ainda
retinham.

Exemplo: A Lei Provincial Paulista n° 18, de 11/abril/1835, revogada em 1838, criando
cargo de Prefeito na capital paulista, e, em todas as cidades e vilas da Província de São
Paulo (o qual incluía o atual Estado do Paraná):

Leia, na íntegra, a Lei Provincial Paulista n° 18/1835:

http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/1835/lei-18-11.04.1835.html

Estudiosos que não têm o cuidado de entender o real sentido que uma palavra tinha na
época em que foi empregada, (e não o seu sentido atual), em um documento, em uma
lei, e, que não têm o cuidado de averiguar de onde a palavra foi tirada, costumam a
achar que esse cargo de “prefeito”, da década de 1830, no Brasil, é o mesmo que os
atuais cargos de prefeito municipal.
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O prefeito  municipal  no Brasil,  cargo que passou a  existir  no final  do século XIX,
corresponde (mas não totalmente) ao  Maire que cada comuna da França tem um, e,
NÃO ao Préfet de Départament.

Auguste  de  Saint-Hilaire,  o  gênio  francês  que  viajou  pelo  interior  do  Brasil  e  o
descreveu  com perfeição  em textos  antológicos,  entendeu  que  o  correspondente  ao
Maire,  no  Brasil,  nas  pequenas  povoações  (arraiais)  ao  Comandante  local  das
Companhias de Ordenanças, o qual era nomeado pelo Capitão-Mor de Ordenanças.

Hoje,  2015, há 5.570 prefeitos municipais no Brasil,  os quais administram os 5.570
municípios, levando as pessoas a pensarem que sempre foi assim, e, que, em todo lugar,
é assim também. Mas não é:

Exemplo 1 - O cargo de "Maire de Paris" foi extinto, em 1871, por causa da revolução
chamada de “Comuna de Paris”, e, só foi recriado, em 1977, mas, continuando a "Ville
de Paris" proibida, até hoje, de ter uma policia própria, sendo que sua segurança é feita
pela Police Nationale, vinculada ao Ministério do Interior, sendo segredo de estado, o
efetivo da Police Nationale em Paris.

Exemplo 2 - O cargo de Prefeito de Londres, (Mayor of London), só foi criado, há
alguns  anos,  em  1999,  e,  o  Centro  de  Londres,  City  of  London,  continua  sendo
governado pelo "Mayor" da "City of London Corporation" – o Lord Mayor of the City
of London – o qual sabe-se como certo que já existia em 1189.

Leia a lei que criou a The Greater London Authority:

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1999/29/contents

Portanto, só depois de 810 anos (1189-1999) do surgimento do Lord Mayor da City é
que o restante de Londres foi ter o seu mayor. No Século XIV, o Lord Mayor of the City
of London era chamado de MAIR devido à influência do Francês Antigo na Língua
Inglesa.

A palavra do francês antigo MAIR, vem do latim MAJOR DOMINUS, donde saiu a
palavra portuguesa MORDOMO.  O  Mayor da “City of London” tem sua origem na
mesma ideia da criação de vilas em Portugal: Ter, um lugar, uma povoação, autonomia
em  relação  ao  poder  do  Rei.  A  City  of  London tem aproximadamente  uma  milha
quadrada, onde a Rainha não pode entrar desde 1594, quando os banqueiros da City of
London fizeram um empréstimo à Rainha Elizabeth I, e, criaram o Banco da Inglaterra.
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A Liberdade de Londres foi garantida pela Constituição da Inglaterra, a Magna Charta
de 1215: “Civitas Londonie habeat omnes antiquas libertates et liberas consuetudines
suas.”
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A Magna Charta que garantiu há exatos 800 anos, em 15 de junho 1215, a City of
London como uma autarquia livre como já o eram, há 90 anos, as vilas portuguesas,

desde sua primeira vila criada no ano de 1125

1-Não lançaremos taxas ou tributos sem o consentimento do conselho geral do reino
(commue concilium regni), a não ser para resgate da nossa pessoa, para armar cavaleiro
nosso filho mais velho e para celebrar, mas uma única vez, o casamento da nossa filha

mais velha; e esses tributos não excederão limites razoáveis. De igual maneira se
procederá quanto aos impostos da cidade de Londres,

2. E a cidade de Londres conservará todas as suas antigas liberdades e usos próprios,
tanto por terra como por água; e também as outras cidades e burgos, vilas e portos

conservarão todas as suas liberdades e usos próprios.
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A tradução,  abaixo,  da  História  do  Lord  Mayor  of  the  City of  London mantém no
original o nome dos oficiais e das instituições para que não haja malentendido.

O interessante é que o ofício de Lord Mayor também não era remunerado:

“O mais antigo mayor que se conhece de Londres foi Henry Fitz-Ailwyn que serviu em
1189. Desde então, uns 700 homens e uma mulher têm, ao longo dos séculos,

ocuparam o ofício de líder da City of London. Lord Mayors são eleitos para mandatos
de um ano; hoje em dia, não exercem mais de uma vez o cargo. Muitos têm servido

vários mandatos, e o último a fazê-lo foi Robert Fowler (1883 e 1885). Lord Mayor é
um título medieval. Vem do latim 'dominus major' do século XIII. Em inglês, aparece

'Lord Mair', em 1414. No século XVI, o título 'Right Honourable' estava em uso.
Através da história, embora muitos achassem uma honra tornar-se Lord Mayor ou

tornar outro oficial, como vereador ou xerife, muitos, ao contrário lutaram para evitar
serem escolhidos por não ser remunerado; muitos preferiram pagar multas em vez de

tomar posse.”

No original, em inglês:

“The Lord Mayor of the City of London Corporation”
“The first recorded Mayor of London was Henry Fitz-Ailwyn in 1189.
Since then, some 700 men and one woman have over the centuries held the position of
head of the City of London Corporatin.
Lord Mayors are elected for one-year terms; today by custom they do not serve more
than once.
Numerous individuals have served multiple terms in office, but the last to do so was
Robert Fowler (1883 and 1885).
The title 'Lord Mayor' is of great age.
In the Latin of the thirteenth century 'dominus major' is found, and in English 'Lord
Mair' in 1414.
By the sixteenth century the prefix 'Right Honourable' was in use.
Through history, though many have considered it an honour to become Lord Mayor or
take other civic office as Alderman or Sheriff, others fought to avoid it because of the
expense of these unpaid positions: and many preferred to pay fines rather than take
office.
Some unfortunate Lord Mayors even ended up in debtors' prisons.
Some distinguished themselves greatly, such as Dick Whittington and William Hardel,
who played a part in Magna Charta; others were less fortunate, like the hapless Sir
Thomas Bludworth, Mayor during the Great Fire of London (1666).”
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Como acontecia no Reino de Portugal, por não ser remunerado, o ofício de Lord Mayor
também  tinha  um  mandato  de  um  ano  para  que  o  Lord  Mayor  não  fosse  muito
prejudicado por ter que se afastar de seus negócios particulares, caso permanecesse por
muito tempo no ofício. Isso permitiu que mais cidadãos pudessem exercer o honroso
ofício: mais de 700 cidadãos foram Lord Mayor da City of London.

Que diferença!

Muitos  procuravam não  ser  Lord  Mayor  por  não  ser  ofício  remunerado;  gastariam
tempo e teriam que deixar os seus negócios particulares de lado. No Brasil  atual,  o
“político de carreira” se aferra aos cargos públicos até que a morte os separe.

E como vimos acima, isto de recusar-se um ofício público ocorreu também na Vila de
São Paulo.

Leia a História, em inglês, do Lord Mayor of London:

http://www.cityoflondon.gov.uk/about-the-city/history-and-
heritage/mansion-house/Pages/history-of-the-mayoralty.aspx
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O Prefeito Municipal no Brasil – Cargo inexistente até hoje em Portugal:

A   Era dos Intendentes  , no Estado de São Paulo, terminou em 1906 – Novo avanço na
escalada da perda de poder da Câmara – entra em cena, para jamais sair: O Prefeito
Municipal:

A criação da figura do Intendente, do Agente Executivo e do Prefeito Municipal abriu
espaço  para  estes  serem  nomeados  pelo  executivo  federal  e  estadual  e  para  o
enfraquecimento do governo colegiado (a Câmara Municipal).

Abriu espaço para a atuação de “pequenos ditadores”, “pequenos tiranos”, eleitos ou
não, que controlavam as câmaras, ou até, que governassem sem elas.
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O Prefeito Municipal no Brasil:

Jamais existiu, e, não existe, em Portugal, o Prefeito Municipal!

A lenta gestação da Prefeitura Municipal no Brasil, e, os poderes (  melhor dizendo,
funções  ) totalmente separados, e, visceralmente desarmônicos entre si:

Todo estudo sobre prefeito municipal a partir da Constituição de 1946 que generalizou o
prefeito eleito diretamente pelo povo sem o ser mais pela Câmara, dá o maior valor ao
fato de que “agora o administrador é eleito”, e, reclama apenas dos lugares em que
não acontece como estâncias hidrominerais e capitais.

E daí?  Quando a Câmara administrava  também era  eleita.  Os intendentes  de  Obras
também eram eleitos.

Os vereadores com pelouro, (da situação), de Portugal também são eleitos.

Essa visão do passo através do pensamento atual, (pós 1946), impede que se entenda
passado, e, impede que se corrija o presente.

O  mais  lógico,  seria,  ao  contrário,  lamentar,  e,  lamentar  muito que  agora  toda  a
administração fique concentrada em um único homem (que pode ser nomeado, pode ser
interventor) e não mais como no tempo dos intendentes que as funções administrativas
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eram distribuídas entre vários intendentes (vereadores eleitos pelo povo) como ainda o é
em Portugal, com as Câmaras Municipais sendo composta de vereadores com pelouro e
vereadores sem pelouro.

Pela  Lei nº 1.038, de     19/12/1906, todos os 171 municípios do Estado de São Paulo,
então existentes, passaram a ter um PREFEITO MUNICIPAL.

A Lei  paulista  1.038/1906,  acima citada,  foi  regulamentada,  pelo  Decreto  nº  1.454,
de     05/04/1907,  e,  alterada  pela  Lei  nº  1.103,  de     26/11/1907, regulamentada  pelo
Decreto nº 1.533, de     28/11/1907, pela Lei nº 1.211, de     13/10/1910 e pela Lei nº 1.392,
de     10/12/1913.

Uma exceção foi a capital São Paulo, que, em 1916, passou a ter eleições diretas para
prefeito municipal.

A figura do  Prefeito Municipal, (portanto separando-se o poder legislativo do poder
executivo),  surgiu  apenas,  no  final  do  Século  XIX,  em  algumas  vilas  e  cidades
brasileiras.

Em Portugal, nunca existiu, e, não existe o "Prefeito Municipal".

Na Cidade de  São Paulo,  depois  de vários  anos em que fora  governada por
intendentes municipais, o primeiro prefeito municipal foi o Conselheiro Antônio
da Silva Prado (1899-1911), eleito pela Câmara Municipal, e, o primeiro prefeito
municipal eleito pelo povo foi o Doutor Washington Luis Pereira de Souza, que
foi reeleito, para o seu segundo mandato, em 30 de outubro de 1916, através de
eleições diretas.

Na Cidade do Rio de Janeiro, o cargo de prefeito foi criado pela Lei Federal n°
85, de 20/set/1892, deixando claro que ele é o Poder Executivo. E, o legislativo,
no Distrito Federal, chamava-se Conselho Municipal, composta de  intendentes
eleitos, um em cada distrito da Cidade do Rio de Janeiro, mais outros escolhidos
entre os mais votados em toda a cidade. Um voto distrital misto, portanto.

Essa Lei n° 85, de 20/set/1892, é a única lei federal da República do Brasil, até 1930, a
tratar  de  organização  política  municipal,  e  foi  alterada  pelo  Decreto  n°  543  de
23/dez/1898, que deixou a iniciativa de leis sobre despesas para o Prefeito. (não diz
Municipal – só prefeito).

392

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-543-23-dezembro-1898-540094-publicacaooriginal-39878-pl.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-543-23-dezembro-1898-540094-publicacaooriginal-39878-pl.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1824-1899/lei-85-20-setembro-1892-541262-publicacaooriginal-44822-pl.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1824-1899/lei-85-20-setembro-1892-541262-publicacaooriginal-44822-pl.html
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%B4nio_da_Silva_Prado
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%B4nio_da_Silva_Prado
http://www.al.sp.gov.br/norma?id=65583
http://www.al.sp.gov.br/norma?id=65583
http://www.al.sp.gov.br/norma?id=65366
http://www.al.sp.gov.br/norma?id=136125
http://www.al.sp.gov.br/norma?id=65247
http://www.al.sp.gov.br/norma?id=136033
http://www.al.sp.gov.br/norma?id=136033
http://www.al.sp.gov.br/norma?id=65161


Existiu o Município da Corte, o Município Neutro, mas, até hoje, o Distrito Federal
criado pela República, não é, e, não pode ser dividido em municípios.

A função de Prefeito do Distrito Federal era remunerada.

O  caso  mais  dramático  e  escabroso  de  um  Prefeito  do  Distrito  Federal  foi  o  do
carismático, e, popular, Dr. Pedro Ernesto Batista, que, em 1936, do poder foi direto
para a cadeia.

O Artigo 9° do Decreto n° 543, acima citado, restringia o poder do Concelho Municipal
do Distrito Federal:

 Art.  9º A iniciativa da despeza, bem como a da creação dos empregos municipaes e do
recurso  a  emprestimos  e  operações  de  credito,  compete  ao  Prefeito. 

      §  1º  Exercer-se-ha essa  iniciativa  apresentando o  Prefeito  ao  Conselho Municipal  o
projecto  annual  do  orçamento  da  despeza  e  as  demais  propostas,  financeiras  ou
administrativas,  que  as  necessidades  do  serviço  lhe  aconselharem. 

      §  2º  Deliberando  sobre  a  lei  de  orçamento,  o  Conselho  não  poderá  fazer  nenhum
augmento ou diminuição de ordenado, nenhuma creação ou suppressão de emprego, nem
votar disposições de caracter permanente, sem proposta do Prefeito. 

Nota: A  Constituição  Política  do  Brasil  de  1967,  por  iniciativa  do  Ministro  do
Planejamento, da época, o Dr. Roberto de Oliveira Campos, também proibia o Poder
Legislativo de alterar os Orçamentos, (municipais, estaduais e federais), como medida
anti-inflacionária, tendo como certo, que os legisladores aumentariam muito os gastos
públicos caso pudessem fazer emendas aos orçamentos:

Artigo 67° - É da competência do Poder Executivo, a iniciativa das leis orçamentárias
e  das  leis  que  abram  créditos,  fixem  vencimentos  e  vantagens  dos  servidores
públicos, concedam subvenção ou auxilio, ou de qualquer modo autorizem, criem ou
aumentem a despesa pública.

        § 1º - Não serão objeto de deliberação emendas de que decorra aumento da
despesa global ou de cada órgão, projeto ou programa, ou as que visem, a modificar o
seu montante, natureza e objetivo.

Nota: Este Artigo  67° da Constituição de 1967, de autoria do Dr. Roberto de
Oliveira Campos, parece copiado do Ato Adicional de 1934.
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O Governo de um só – O poder como disputa e conquista de um só

Violação do princípio de que muitas cabeças pensam melhor do que uma só

O poder pelo poder e a carreira política

O exemplo do presidencialismo
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Enquanto, na Câmara antiga e na Câmara Atual portuguesa e em muitos condados e
muitos  governos locais americanos a administração é coletiva, no Brasil, há o  Prefeito

Municipal reinando absoluto

Em geral, pode-se dizer que só nos Estados Unidos o presidencialismo deu certo e em
todos os outros países em que foi implantado deu errado.

Um dos seus maiores críticos no Brasil foi Rui Barbosa:

“ Só onde os povos se costumaram a tomar contas aos seus administradores, e estes a
dar-lhas,  é  que  os  homens  públicos  apreciam  as  vantagens  dos  regimens  de
responsabilidade.

Nestes  aleijões  constitucionais  da  América  Latina,  como  o  Brasil,  nestes  míseros
tolhiços de repúblicas, que tais qual o pau torto de nascença, tarde, mal ou nunca se
endireitam, o ideal dos governos está na irresponsabilidade.

Essa intransigência em que o nosso mundo político se abrasa pelo sistema presidencial,
negando pão e água a qualquer  traço de ensaio das formas parlamentares,  não se
origina,  realmente,  de  nenhum  dos  motivos  assoalhados,  não  tem  nascença  em
considerações de ordem superior, não vem de que os nossos políticos bebam os ares
pela verdadeira prática republicana. Não, senhores. Pelo contrário, o de que se anda
em cata, é só da irresponsabilidade na política e na administração.

Na irresponsabilidade vai dar, naturalmente, o presidencialismo. O presidencialismo,
senão em teoria, com certeza praticamente, vem a ser, de ordinário, um sistema de
governo irresponsável.

São os sólidos costumes políticos dos Estados Unidos e o vigor daquela extraordinária
democracia o que ali escoima o presidencialismo desse caráter, para volta ao qual,
aliás, de contínuo lhe está fazendo força a índole do regímen.”

A Separação da Prefeitura Municipal da Câmara foi gradativa, no Brasil:
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Não havia, ainda, porém, no início da República no Brasil, uma separação nítida dos
poderes (muito menos na cabeça do velho Montesquieu, como será mostrado abaixo):

Aqui uma Prefeitura Municipal e ali uma Câmara de Vereadores.

Exemplo: Uma  lei  importante  na  sua  forma  e  conteúdo:  Uma lei  do  Município  de
Araçatuba-SP de 27/abril/1923:
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É o Caso Miserável da Praça do Boi  - Araçatuba-SP

Tirou-se  o  nome  de  Christiano  Olsen,  (um  herói  local,  mártir,  um  pioneiro  local
trucidado  barbaramente,  em  1910,  pelos  índios),  da  principal  praça  pública  de
Araçatuba-SP, para dar-lhe o nome do recém-falecido Dr. Rui Barbosa:

“Um dos últimos grandes ataques de índios, na região da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil,
se deu em julho de 1910, quando o agrimensor Christiano Olsen e sua equipe foram mortos e
queimados, pelos índios caingangue, na fazenda Baguassu, próxima a atual, Araçatuba, região
que, na época, pertencia a Penápolis-SP.”
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Original manuscrito da lei municipal, de 27 de abril de 1923, que tirou o nome de
Christiano Olsen, e, colocou o nome de Rui Barbosa, na famosa “Praça do Boi”, (hoje

abandonada), de Araçatuba-SP: um desrespeito e um acinte à Família Olsen

FORMA: A lei vem assinada pelo Prefeito Municipal e pelo “Secretário da Câmara e
Prefeitura”.  Ainda não existia, portanto, até aquele momento, a  Prefeitura Municipal
separada da Câmara Municipal:

CONTEÚDO: - Exemplo grotesco de submissão ao Poder Central:

O  assunto  da  lei  é  um  exemplo  típico  de  perda  de  autoestima,  de  servilismo
municipal  para com as  esferas  estaduais  e  federais  de  poder,  de  submissão do
Poder  Municipal  ao  PODER  CENTRAL,  coisa  inexistente  no  tempo  das
“Ordenações do Reino”.
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Outro exemplo de que, ainda, não existia, no Brasil, em 1911, a Prefeitura Municipal
separada da Câmara Municipal:

 No  Almanaque Lambert de 1911, a  Administração Municipal é um conjunto único:
Presidente da Câmara, Vice Presidente, Prefeito, Vice Prefeito, Vereadores, Subprefeitos
e os demais servidores públicos.

O Almanaque Lambert não é exato: o título era Prefeito Municipal, e, usava-se também
“Prefeito do Município”.
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A Administração Municipal de São José dos Campos-SP em 1911- Repleto de
Sobrenomes de famílias tradicionais do lugar: Cursino, Guedes, De Paula, Leite,

Vasconcelos, e, Saes

E, em Bauru-SP, em 1912, o Almanaque Lambert destaca claramente o Presidente da
Câmara e o Vice Presidente antes do Prefeito Municipal, e, do Vice Prefeito Municipal:
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Simbólica e sintomática perda de autonomia das Autarquias Locais e de seu povo:
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Não só ruas perdiam o nome de personagens locais; dezenas de municípios perderam
nomes seculares e tradicionais para dar nome a políticos “de fora”.

Isto ocorreu, especialmente, em Minas Gerais, no Século XX, e, se tornaram exemplos
marcantes  da  perda  de  poder  das  instituições  locais  no  Brasil  e  a  sua  bajulação  e
submissão ao poder central.

Sendo, também, rara, antes da República no Brasil,  essa moda de tirar nome de um
personagem histórico local ou de um nome pitoresco ligado às raízes do lugar, (rua da
bica, rua do fogo,  rua do boi,  beco da Dona Luisa, largo do chafariz, rua do João
Alferes, rua do Mamede, rua do Quincas Vaz), de um logradouro público, para dar nome
a uma personalidade nacional que nunca pisou o local.

Luís Mamede, Dona Luísa Esméria da Silva, João Alferes, Quincas Vaz são pessoas do
lugar que cederam espaço para os “DE FORA”, da mesma forma que, cada vez mais, os
impostos iam mais e mais para fora, as decisões tomadas, mais e mais, lá fora. Fora da
Câmara, e, fora da Vila.

No Império do Brasil, mudaram-se nomes locais para nacionais: da constituição, 25 de
março, do imperador, mas nunca tanto quanto na República. Na Província de São Paulo,
aconteceu  a  aberração  da  Vila  de  Piracicaba  vir  a  se  chamar  “Constituição”.  Cora
Coralina dá uma lista pitoresca de Becos de Vila Boa, a capital de Goiás. Estes nomes
pitorescos homenageiam realidades locais. Isto é emblemático.

O Local perde importância, perde lugar, para os “DE FORA”.

“bequinho da escola, beco do seminário, do cotovelo, do cisco, das taquaras..”
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O corte dos nomes religiosos dos nomes de vilas e cidades:

Outra interferência nas tradições e valores locais feitas pela República no Brasil foi o
corte dos nomes religiosos dos lugares. Todo lugar que tinha um nome religioso e outro
indígena, ficou só o nome indígena.

- São Francisco das Chagas do Taubaté – Taubaté-SP,

- Santo Antônio de Paraibuna – Paraibuna-SP,

- Santa Rita do Paraíso – Igarapava-SP

- Santa Cruz do Avanhandava – Penápolis-SP

- Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção do Porto do Seará – Fortaleza-CE

Alguns nomes de localidades perderam todo o sentido: Exemplo: A “Freguesia de Nossa
Senhora das Dores do Campo das Vertentes”, da Província de Minas Gerais, passou a
chamar-se “Dores do Campo-MG”. A expressão “Dores do Campo” não faz o menor
sentido.
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LEIS DIVERSAS SOBRE AS AUTARQUIAS LOCAIS DURANTE A REPÚBLICA
NO BRASIL- CADA ESTADO DA FEDERAÇÃO TINHA SUAS PRÓPRIAS LEIS:

No período  de  1889  até  1930,  não existiu  uma lei  única  e  federal  sobre  câmaras
municipais,  como  tinha  acontecido  no  Império  do  Brasil.  As  leis  eleitorais  sobre
eleições locais eram leis estaduais e municipais, às vezes conflitantes:

A falta de uniformidade das leis dificulta muito o estudo das Câmaras Municipais neste
período de 1889 a 1930, e, indica que havia grande autonomia de estados e municípios
para  legislarem  em  matéria  eleitoral,  competência  esta  bastante  reduzida  após  a
Revolução de 1930. Reduzida mas não totalmente extinta.

Exemplo: Durante  a  vigência  da  Constituição  de  1946,  os  governadores  de  Minas
Gerais tinham um mandato de 5 anos, e, os de São Paulo, 4 anos.

Como as coisas mudaram:

Hoje, é impensável que o Congresso Nacional do Brasil abra mão de suas prerrogativas
de fazer leis sobre todos os assuntos possíveis e imagináveis, nada deixando para as
competências das Câmaras Municipais e das Assembleias Legislativas.

Exemplo: Em Batatais-SP,  em 1898,  no  tempo do Dr.  Washington  Luís,  houve um
conflito entre leis estaduais paulistas e leis de Batatais sobre a data das eleições em
Batatais-SP.

Exemplo: Um governador de Estado (na época, dito Presidente de Estado) anulando lei
eleitoral feita por uma Câmara (algo impensável no tempo das Ordenações do Reino):

LEI N.952, DE 5 DE SETEMBRO DE 1905:

Declara nulla e sem effeito a lei 8, de 29 de Dezembro de 1903, da camara municipal da Cotia, que
dispoz sobre a alistamento de eleitores municipaes e sobre o processo da eleição de vereadores.
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O Doutor Jorge Tibiriçá, Presidente do Estado de S. Paulo, Faço saber que o Senado do Estado decretou
e eu promulgo a resolução seguinte:

Artigo 1.º - E' declarada nulla e sem effeito a lei n.8, de 29 de Dezembro de 1903, da camara municipal
da Cotia, que dispoz sobre o alistamento de eleitores municipaes e sobre o processo da eleição de

vereadores.

Artigo 2.º - Revogam-se as disposições em contrario.

O secretario de Estado dos Negocios do Interior e da Justiça a faça executar. Palacio do Governo do
Estado de São Paulo, em cinco de Setembro de mil novecentos e cinco. JORGE TIBIRIÇA' J.CARDOSO
DE ALMEIDA Publicada na Directoria do Interior da Secretaria de Estado dos Negocios do Interior e

da Justiça. - O director interino, Carlos Reis.
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A Câmara Municipal na República, no Brasil, totalmente nas mãos de um Governador
de Estado

O Caso da Bahia

O Descalabro administrativo municipal no Brasil na República por culpa da
interferência dos Estados no Município

O Dr. Ruy Barbosa não escreveu muito sobre os municípios e as Câmaras, porém, em
seu livro “A Sucessão Estadual na Bahia em 1919” faz um levantamento do descalabro
em que viviam as Câmaras Municipais no Estado da Bahia naquela época.

O  Dr.  Rui  Barbosa  escreveu  o  maior  libelo  contra  o  tolimento  das  Câmaras  na
República, no Brasil, na época, em que leis estaduais, e, não mais imperiais, ditavam as
regras.

O Dr. Rui Barbosa era pródigo de adjetivos e restrito em dar datas e números de leis.
Isso ocorre no seu livro sobre o descalabro da política municipal no Estado da Bahia, no
Brasil  –  “Uma Campanha Política – A Sucessão Governamental  na Bahia – 1919-
1920”.

Em síntese, mostra que, além do descalabro fiscal e financeiro, os municípios baianos,
(inclusive a capital – a Cidade da Bahia), eram governados por pessoas (intendentes e
prefeitos) da absoluta confiança do Governador do Estado, sem a mínima sombra de
autonomia municipal.
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O Brutal  caso do Coronel Ismael Machado em Uberaba-MG

Ataque aberto contra o poder local por parte dos governos estaduais:

A biografia política do Coronel Ismael Machado, figura veneranda em Uberaba-MG
terminou tragicamente:

Alistou, de início, quatrocentos eleitores que só a ele reconheciam como chefe.

Fora ele um dos fundadores do P.R.M. (Partido Republicano Mineiro) Municipal
de Uberaba, em 1904.

A sua vida política dai até a sua morte é bastante conhecida: foi um dos chefes 
de maior prestígio e influência do município, pior em certo ano, só de seu bolso com a 
qualificação gastou 73 contos de reis.

Foi, em três mandatos municipais seguidos, eleito vereador, e, no último deles, 
em 1926, vice-presidente da Câmara Municipal de Uberaba-MG.

Depois de empossar-se deste cargo fora criminosa e violentamente apeitado do
mesmo, pelo governo de Minas Gerais que mandara assentar contra o peito daquele 
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grande político, os canhões, metralhadoras e fuzis dos soldados do 4º Batalhão de 
Polícia Estadual estacionado em Uberaba-MG.

Nos últimos tempos, com o seu organismo já bastante minado por uma lesão 
cardíaca, veio a falecer repentinamente, às 19 horas do dia 23 de fevereiro de 1927, 
quando do alto do coreto da praça Rui Barbosa, desta cidade, tomado de grande 
emoção, em meio de compacta massa popular, assistia o deputado Dr. Leopoldino de 
Oliveira, seu grande amigo, pronunciar um vibrante e entusiástico discurso de 
propaganda de sua candidatura a Câmara Federal.

Outro  caso  em  Uberaba-MG  –  Município  dividido  politicamente  com  uma  facção
tentando ser independente e outra querendo mandar em Uberaba-MG usando as armas
do Governo de Minas Gerais:

Os republicanos  históricos  viram-se  embrulhados  e  repelidos  dos  cargos  públicos  e
devemos lançar um véu sobre o período de terror que assaltou a população de Uberaba
que ainda se lembra das cenas revoltantes, em que se aplicavam castigos bárbaros em
pessoas do povo, seviciadas por instrumentos infamantes, de cabeças raspadas como nas
casas de correção.

Foi quando o partido contou a sua primeira brilhante vitória; arredado dos cargos
públicos,  desprestigiado  pela  política  do  Sr.  Cezario  Alvim,  o  partido  ganhou  uma
vitória completa sobre os seus adversários, armados de todo apoio oficial, aparelhados
com elementos poderosos de combate.

Deste primeiro triunfo seguiu-se uma série de interruptas, e ainda no dia 30 do
mês findo contou ele mais uma vitória se bem que honrado presidente do diretório já
estivesse aniquilado pela fatal moléstia que o feriu no generoso coração.
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Comando,  porém  dedicações  sinceras,  mesmo  quando  a  sua  morte  já  era
esperada, viu-se cercado de amigos zelosos de manter seu prestígio, e ao Coronel João
Quintino Teixeira confiou ele a responsabilidade deste pleito recente.

O Relacionamento entre Povo e Poder Público Local intermediado pela Imprensa:

O distanciamento entre Povo e Câmara, o qual não existia na Vila de São Paulo, levou à
manipulação  das  massas  e  acentuou  a  interferência  dos  “De  Fora”  nas  Autarquias
Locais.

Nesta denúncia da Má Imprensa feita por Rui Barbosa está mais um câncer que atinge o
Poder Público Local e as Autarquias Locais:
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Mas a imprensa, de que tais fealdades ajuíza a política, não se sentiu da pintura, não a
tachou de injusta. Nem lhe atirou ao autor as pedras, com que, por menos, me tem
obsequiado.

Ruminemos, pois, o caso, tal qual o conta o ex-ministro da Fazenda.

Queriam elevar em grande escala os impostos municipais.

Mas o sentimento público se agastava, mais teso que de costume, contra a medida, e
certos jornais, ainda não apalpados com os carinhos da prodigalidade administrativa,
afinavam na mesma solfa com o azedo murmurar da comunidade irritada.

Que fazer?

Buscar entre os contribuintes, pela convicção esclarecida e mudada com um exame
sério  e  um  debate  largo  do  assunto,  o  consentimento  nos  sacrifícios,  de  que  se
necessitava?

Isso não, que demandava tempo, diligência e sinceridade.

Havia outro caminho, curto e suave:  esportular o jornalismo acomodatício.

Destarte  se  passaria  por  cima da opinião  pública,  açamando-lhe  com doirados  os
advogados  naturais,  e  por  opinião  pública  se  embutiria  o  tintinar  e  retinir  das
propinas, sacolejadas no bolso dos maus jornalistas, pagos e repletos.

Felizmente, segundo o testemunho do seu ilustre ex-ministro, o presidente da República
repugnou à sugestão, acatando, assim os direitos da nação a uma publicidade sincera,
a  um  sistema  de  imprensa,  que  não  furte  os  governos  aos  deveres  da  sua
responsabilidade.

Poder Local, no Brasil, após a Revolução de 1930:
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O livro mais brilhante que narra o ocaso dos líderes locais após a Revolução de 1930
é:

“Coronel, Coronéis”, de Marcos Vinícius Vilaça e de Roberto Cavalcanti de
Albuquerque.

Há muito tempo que já não era verdade a famosa e esclarecedora frase do irmão do
Presidente da República Francisco de Paula Rodrigues Alves:

“O Chiquinho de Paula manda no Brasil; aqui em Guaratinguetá-SP, mando eu”.

NOTA: Uma leitura atual, com a visão de hoje, desta frase pode levar a se pensar em
que sempre houve autonomia municipal e que essa era respeitada – Não. Podia-se,
eventualmente e, até certo ponto, fazer o que se bem entendesse dentro do município,
desde que se fosse totalmente fiel, obediente e apoiasse, em votos, o Poder Central.

Depois  da  Revolução  de  1930,  todos  os  municípios  brasileiros  passaram  a  serem
administrados por um Prefeito Municipal. 

Foram extintas as câmaras, pela segunda vez na História do Brasil – a primeira extinção
das câmaras ocorreu, em 1889, com a Proclamação da República no Brasil. A terceira
extinção das câmaras ocorreu,  em 10 de novembro de 1937, com a implantação do
Estado Novo.

Depois de 398 anos de existência das câmaras no Brasil (desde 1532), passaram, em
definitivo, todas as vilas e cidades a serem administradas por um prefeito municipal.

Os prefeitos  municipais,  durante o Governo Provisório de  Getúlio  Dorneles  Vargas,
1930-1934,  eram nomeados  pelos  interventores  federais  nos  estados.  A partir  desta
época,  então,  passa  a  existir  a  Prefeitura  Municipal,  em  todos  os  municípios:  a
Prefeitura Municipal.

O Dr. Getúlio visitando, em 1933, a Bahia e o Norte, (como se chamava o Nordeste
naquele tempo), para conhecer de perto os estragos da Grande Seca de 1932, anotou que
as  prefeituras  baianas  eram  bem  administradas.  O  Dr.  Getúlio  usou  a  palavra
“prefeitura” em seu “Diário”.
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O Tenente  Juracy Montenegro  Magalhães,  seu  interventor  na  Bahia,  era  de  mesmo
parecer, e dizia que as prefeituras de distante interior da Bahia eram administradas por
jovens competentes que estavam longe dos políticos da Capital, e que tudo veio a mudar
com as verbas da SUDENE, (Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste), –
que fez que todo tipo de cidadão se interessasse em ser prefeito municipal.

Pela primeira vez, o Prefeito Municipal em Lei Federal do Brasil: a Lei n° 48/1935:

Na Lei n° 48, de 04 de maio de 1935, que reformou o primeiro   Código Eleitoral do
Brasil, o Código Eleitoral de 1932, pela primeira vez, um lei federal se refere ao cargo
de prefeito municipal e a sua eleição, e, também, pela primeira vez, uma lei federal fala
em partido político, passando, a partir daquela lei, todos os candidatos serem filiados a
partido político. Mais um golpe para mais centralização do poder.

Sob  esta  lei,  em  1935  e  em  1936,  realizaram-se  eleições,  em  todo  o  Brasil,  para
vereador, mas, essas eleições municipais não foram realizadas em um mesmo dia.

Daí em diante, a partir da Constituição de 1946, no Brasil, em definitivo, as câmaras
passaram a terem apenas e tão somente funções legislativas – E funções legislativas
limitadas  –  Cada  vez  mais  limitadas  a  cada  mudança  de  Constituição,  de  leis
complementares e de regulamentações.

NOTA: De 10 de dezembro de 1937 até 1947, estiveram fechadas,  pela 3° vez,  na
História do Brasil, as Câmaras.
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Os Municípios e o Prefeito Municipal, e, as eleições locais no Brasil após 1946:

A partir  da Constituição  Política do Brasil  de 18/set/1946,  as  eleições  para  prefeito
municipal e vereadores passam a ser distintas e separadas. Não são mais os vereadores
que escolhem os prefeitos municipais como ainda acabou acontecendo sob a Lei 48, de
1935, nas eleições de 1935 e 1936.

Nota: Constituições sempre foram políticas: “constituem politicamente um estado”; se
atualmente, a parte “social” representa 2/3 da Constituição do Brasil de 1988, é outro
problema.

A partir  da  Constituição  de  1946,  passou-se  a  ter,  no  Brasil,  eleições  diretas  para
prefeitos municipais em todos os municípios, exceto nas estâncias hidrominerais, e, nas
capitais de alguns estados, onde, paulatinamente, voltaram a acontecer eleições diretas
pelo voto do povo.

Exemplo: Inicialmente, era nomeado, pelos governadores do estado de São Paulo, o
prefeito do Município de São Paulo, sendo Jânio Quadros, em 1953, o primeiro prefeito
eleito sob a Constituição de 1946. E a Constituição de Minas Gerais de 1947, previa, ao
contrário, eleições diretas em todos os municípios mineiros.

Isto quer dizer que a Constituição do Brasil de 1946 ainda dava alguma liberdade aos
estados para legislarem sobre eleições e sobre municípios, sendo que a Constituição de
Minas  Gerais  de  1947  é  uma  das  mais  detalhadas  constituições  estaduais  daquele
período a respeito de municípios.
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A obrigatoriedade dos partidos políticos serem de âmbito nacional: A Lei n° 46/35:

A Lei  n° 46,  de 1935, já obrigava todo candidato a mandato eletivo a ser filiado a
partido político.

A partir de 1946, os partidos políticos têm que ter representação nacional, e, não mais
podiam existir os partidos políticos estaduais, ou agrupamentos políticos locais, nem
podia mais existir candidato a cargo eletivo que não estivesse filiado a partido político.

Os partidos políticos estaduais foram extintos em 2/dez/1937 e jamais voltaram a existir.
Essa  nova  centralização  do  Poder  foi  estabelecida  pelo  Decreto-Lei  19.258  de
14/mai/1946:

Parte II
Dos partidos políticos

Art. 21. Tôda associação de pelo menos, 50 mil eleitores, distribuídos por cinco ou
mais circunscrições eleitorais, e a nenhuma podendo pertencer menos de mil que tiver
adquirido personalidade jurídica nos têrmos do Código Civil será considerada partido

político nacional.
Art. 22. Os partidos políticos serão registrados no Tribunal Superior e os seus diretórios

– órgãos executivos estaduais – nos Tribunais Regionais.
§ 1º Só podem ser admitidos a registro os partidos políticos de âmbito nacional.

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1937-1946/del9258.htm

Algo totalmente  inconcebível  para  um oficial  da  Câmara  da  Vila  de  São  Paulo  de
Piratininga que jamais aceitaria uma submissão destas.
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Esta aberração não existe, por exemplo, na França, e deve ser extinta no Brasil por ser
demais violenta e centralizadora.

Na  França,  é  permitido  existir  conselheiro  municipal  pertencente  a  agrupamentos
políticos locais e mesmo sem pertencer a nenhum agrupamento ou partido político.

Em 2014, dos 212.974 conselheiros municipais eleitos, 34.027 não tem filiação nem se
declaram de esquerda ou de direita. 80.000 se declaram de esquerda ou de direita, mas
não  pertencem a  nenhum partido  político.  Os  grandes  partidos  têm  apenas  25.000
conselheiros municipais deste total de 212.000.  UMP=13.185 e OS=11814.

As Mazelas dos Partidos Políticos no Brasil:

Os oficias da Câmara em constantes brigas partidárias, cada um colocando o Partido
Político ao qual pertencem em primeiro lugar, servindo mais ao partido político que a
sua pátria, (no sentido antigo da palavra pátria – lugar natal dos seus pais, lugar em que
nasceu e cresceu), era algo impensável no tempo das Ordenações do Reino.

E, isto é  a regra hoje,  tão universalmente acontece isto  no Brasil  que é  visto como
normal e, ao contrário, vê-se com estranheza a não existência de partidos políticos no
Brasil, nas vilas e cidades durante os seus 300 primeiros anos de existência.

Os  partidos  políticos  no  Brasil,  pós-Código  Eleitoral  de  1946,  são  organizações
nacionais.

Nas eleições sob o Código Eleitoral de 1932, e, sob a Lei 46/1934, ainda participou o
velho PRP de São Paulo, um partido estadual, por exemplo.

Puderam existir, no Brasil, ao menos, grupos políticos locais desde a Lei de 1828 até a
Lei 46/1934.
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Pode existir, no Brasil, também, candidatos avulsos até esse famigerado ano de 1934.

O Decreto-Lei 19.258, de 14/mai/1946, centralizou os partidos políticos – De 1946 em
diante, no Brasil, só partidos nacionais:

Parte II
Dos partidos políticos

Art. 22. Os partidos políticos serão registrados no Tribunal Superior e os seus diretórios
– órgãos executivos estaduais – nos Tribunais Regionais.

§ 1º Só podem ser admitidos a registro os partidos políticos de âmbito nacional.

Quem está em um partido político segue orientações vindas de fora de sua pátria, (do
lugar em que vive – cidade ou vila), segue ideias vindas de fora. E atualmente segue
ideias vindas da Europa e dos EUA como, por exemplo, o modismo do Politicamente
Correto.

Não era assim, na República, no Brasil, até 1930:

Nas  vilas  e  cidades,  no  Brasil,  existiram,  de  1991  até  1937,  “partidos  políticos”
informais e locais, (“Araras” e “Pacholas”, por exemplo, em Uberaba-MG, e,  Pato e
Peru em Passos-MG).

É impossível, por isso, por causa da existência de partidos políticos, no Brasil de hoje,
surgir e desenvolver tradições, valores, união de ideias, crenças e interesses comuns a
todo um povo de um município e a toda a liderança de um município.

E tudo isto acima existia no tempo das “Ordenações do Reino” e foi perdido e destruído
pela criação de partidos políticos no Império do Brasil e pela Lei de 1 de Outubro de
1828 (o Regimento das Câmaras).

O ex-senador, e, ex-governador do Estado de São Paulo, Dr. André Franco Montoro
dizia, sempre, que ninguém vive na União, mas todos vivem no Município.

Seu sucessor, Geraldo Alckmin, diz:

“O governo municipal é quem está mais próximo das pessoas para melhorar a sua
qualidade de vida”.

Vivem no município, hoje, mas com uma cabeça feita por ideias de fora, por valores
nacionais (da União) e não valores locais.
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Não há mais uma “Identidade Local”, como a identidade dos paulistas, que o viajante
francês de 1711, François de Parscau, que mostramos acima, escreveu:

 “constituindo uma   pequena república   que tem como lei fundamental nunca receber
comandante da parte do rei”

Nota: No Brasil,  onde nada se cria, e, tudo se copia, isto é um pouco pior – Quando
dizemos que as ideias, crenças e valores são de fora do município, quando se diz que se
gasta um tempo e esforço enorme brigando por ideias e ideais trazidos para o município
pelos partidos políticos brasileiros, organizados atualmente a nível nacional e não mais
local, estamos dizendo que os partidos políticos do Brasil foram buscar estas ideias em
outros  países.  Vive-se  eternamente  mudando  tudo,  em  revolução  permanente,  e
massificação e uniformização total da vida pública, ao sabor dos centros criadores de
novos modismos políticos.  

O  Dr.  Getúlio  Dornelles  Vargas  foi  o  estadista  que  mais  desconfiou  dos  partidos
políticos no Brasil, e, o estadista que melhor compreendeu o estrago que estes fazem ao
bom funcionamento da Coisa Pública – A Res – Publica.

O Dr. Getúlio foi o estadista que mais tinha reservas para com os partidos políticos, e, o
estadista mais avesso às disputas partidárias.

O maior dos conciliadores, o Dr. Getúlio, sempre tentou a conciliação entre os partidos
políticos, e, sempre governou acima deles. O Dr. Getúlio conseguiu, em 1928, e, em
1930,  o  que  todo  gaúcho  sempre  achou  impossível:  Unir  Ximango  com Maragato,
Blanco com Colorado, os quais já haviam travado 2 brutais guerras civis (em 1893, e,
em 1923).

O Dr.  Getúlio  extinguiu  os  partidos  políticos,  em  2 de dezembro de 1937, pelo
Decreto-Lei  nº  37,  com  os  considerandos  abaixo,  os  quais  são  definições
antológicas do artificialismo político do Brasil  e do “carreirismo político”  pós
-“Ordenações do Reino”:

Considerando que o sistema eleitoral então vigente, inadequado às condições
da vida nacional, baseado em  artificiosas combinações de caráter jurídico e
formal, fomentava a proliferação de partidos, com o  fito único e exclusivo de
dar às candidaturas e cargos eletivos aparência de legitimidade;

Considerando que o novo regime, fundado em nome da Nação para atender às
suas aspirações e necessidades, deve estar em  contato direto com o povo,
sôbre  posto  às  lutas  partidárias  de  qualquer  ordem,  independendo  da
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consulta  de  agrupamentos,  partidos  ou  organizações,  ostensiva  ou
disfarçadamente destinados à conquista do poder público;

Era exatamente isto que acontecia na Vila de São Paulo, e, em tantas outras
vilas e cidades, desde a criação, em 1125, do Concelho da primeira vila do
Reino de Portugal – O Lugar da Ponte – hoje, Vila de Ponte de Lima, Distrito de
Viana do Castelo:

Contacto direto com o povo – O cidadão acorria à “Mesa   de   Câmara” com seus pedidos
e reclamos, e, os Oficiais da Câmara decidiam “INDEPENDENDO DA CONSULTA
DE AGRUPAMENTOS, PARTIDOS E ORGANIZAÇÕES”.

E  quando  perguntado  pelo  seu  fiel  assessor  e  fiel  escudeiro  Luís  Vergara,  se  seria
conveniente a criação, no Brasil,  de um  Partido Único, o Dr. Getúlio sentenciou, na
mais profunda, clara, profética, concisa e antológica análise das mazelas políticas do
Brasil:

-  Não devemos ter  ilusões!  Dados os nossos costumes e o baixo nível  de
nossa cultura política, viciada pelas práticas oligárquicas e personalistas, esse
partido único logo começará a subdividir-se em facções e a agitar e conturbar
inutilmente a vida do país!

O Dr.  Rui  Barbosa também compreendeu as  mazelas  dos  partidos  políticos,  porém,
também sem relacionar sua existência com o fim das “Ordenações do Reino”:

O Dr.  Rui  Barbosa faz  críticas  duríssimas aos  partidos  políticos,  porém,  permanece
dentro do pensamento de sua época: apenas “desvios” dos partidos políticos, mas não
vendo o mal na existência em si dos partidos políticos, e, dando como natural e eterna a
“luta pelas ideias”, algo inexistente no tempo das “Ordenações do Reino”.

Quando o Dr. Rui Barbosa escreveu estas críticas, os partidos políticos no Brasil tinham
menos de 100 anos de existência, e, já eram dos maiores males que afligiam o Brasil. O
Dr. Rui  Barbosa não chega ao cerne da questão e dá como eterna a  existência  dos
partidos políticos projetando os valores de sua época no passado, já dando por eternas
(sempre existentes) as disputas partidárias.

Perde um tempo imenso refletindo, saindo e entrando de partido político, sendo que, no
tempo das “Ordenações do Reino”, o problema inexistia:
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“Sempre, senhores, sobrepus os interesses do país aos dos partidos. Em minha opinião,
os partidos é que são obrigados a transigir com os interesses do país, e não o país com
os interesses dos partidos. Na minha carreira pública, desde os seus primeiros tempos,
sempre que a ação do meu partido colidia com uma grande ideia de liberdade ou
justiça, eu não trepidava em deixá-lo, para servir á nação.”

"Partidos sem princípios geram estadistas sem fé, os quais por sua vez constituem
governos sem unidade moral, cujo interesse consiste em alimentarem a corrupção
das suas maiorias, com quem vivem da permuta de favores, sem a fadiga da luta
pelas ideias, pelo progresso e pela honra."

“A cobiça do poder é o vício destruidor dos partidos.”

"De todos os sacrifícios que a defesa de uma causa nobre pode impor ao homem
político, o maior, talvez, para as almas altivas, é a emergência de certos contactos, a
necessidade de reação contra o desprezo de certas afrontas. Os atritos da luta pelo

poder desenvolvem misérias rasteiras e venenosas cujos serviços se cotam como
utilidades valiosas no jogo dos partidos violentos."

Outra coisa seria o Dr. Rui Barbosa ter dito:

“O Reino de Portugal passou muito bem 700 anos sem partidos políticos, e, poderia
perfeitamente, passar outros 700 anos sem partidos políticos.”
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O partidismo condenado por George Washington – 1° Presidente dos EUA:

George  Washington  no  seu  testamento  político,  explica  seu  horror  ao  partidismo,
apenas, ressaltando que o domínio de um só é pior ainda. Daí a sabedoria do governo
coletivo.

Assim, veem os americanos até hoje: nenhum dos dois partidos políticos presta, porém,
um cuida das trapaças do outro:

“The alternate domination of one faction over another, sharpened by the spirit of revenge, natural to
party dissension, which in different ages and countries has perpetrated the most horrid enormities,
is itself a frightful despotism. But this leads at length to a more formal and permanent despotism.
The disorders and miseries which result gradually incline the minds of men to seek security and
repose in the absolute power of an individual; and sooner or later the chief of some prevailing

faction, more able or more fortunate than his competitors, turns this disposition to the purposes of
his own elevation, on the ruins of public liberty.”

Íntegra do Testamento Político de George Washington:

http://avalon.law.yale.edu/18th_century/washing.asp
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A Pior Mazela do Partido Político:

A mazela  maior  dos  partidos  políticos  no Brasil,  não chegou a  ver  nem o Dr.  Rui
Barbosa nem o Doutor Getúlio Vargas:

O Partido Político,  hoje,  como o novo Príncipe ao qual tudo se subordina e tudo é
modificado, falsificado, destruído para o bem do Partido Político.

O Homem Público,  especialmente o de esquerda,  mas não só esse coloca o partido
político em primeiro lugar, ao qual tudo se subordina e tudo é usado para atender aos
interesses do Partido Político.

O Homem Público é obrigado a pregar mais e mais direitos inventados pelos partidos
políticos (a inflação de direitos), a achar eternamente errado o Mundo e a transformá-lo
eternamente.

E eternamente vivendo subordinado aos “de fora”, tanto líderes como ideias “de fora”.

A rigor, uma situação totalmente inversa do que existia na Mesa de Câmara do tempo
das Ordenações do Reino, em que o orgulho à Pátria era extremo, a independência em
relação aos “de fora” era extremo.

E a Mesa de Câmara trabalhava em conjunto, sem partidos políticos, visando o bem de
todos do Concelho, sem rivalidade entre os membros da mesa.

O cidadão, (como dissemos, no início deste estudo), que exerce um ofício na Câmara
serve ao povo, na Mesa de Câmara, de frente para o povo; não podendo ter, portanto,
ideias prontas (ideologias na cabeça), nem estar amarrado a um partido político que
dita o que ele tem que fazer e o que tem que pensar; tem que servir ao povo, ouvir seus
reclamos, e, não, induzir este povo, ou doutriná-lo; tendo que ter, portanto, no tempo
das Ordenações do Reino, um papel passivo.
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Ali, a palavra “Pátria” podia ter o seu sentido original de “lugar dos pais”, lugar em que
nasceu e vive. Um lugar sem influência externa, todos juntos, sem brigarem por causa
de gente de fora e de ideias de fora.

Partido Político – A instituição mais desacreditada no Brasil em 2015
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Vereador no Brasil como Função Pública Remunerada:

Os ofícios da Câmara, durante as Ordenações do Reino, não eram remunerados, como
mostramos acima.

O cargo de vereador, o único ofício da Câmara que sobrou a partir de 1828, passou a ser
remunerado, no Brasil, apenas a partir da Constituição Federal de 1967:
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§ 2º Somente terão remuneração os Vereadores das Capitais e dos
Municípios de população superior a cem mil habitantes, dentro dos
limites e critérios fixados em lei complementar.

Com a Emenda Constitucional n° 1, o Artigo n° 15,  § 2°, da Constituição de 1967,
passou a vigorar com a seguinte redação:

§  2º  Sòmente  farão  jus  a  remuneração  os  vereadores  das  capitais  e  dos
municípios de população superior a duzentos mil habitantes, dentro dos limites
e critérios fixados em lei complementar.

E,  em  23  de  abril  de  1975,  com  a  promulgação  Emenda  Constitucional  n°  4  da
Constituição de 1967, a atividade de vereador passou a ser remunerada em todos os
municípios:

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 4, DE 23 DE ABRIL DE 1975.

Dispõe sobre a remuneração dos
vereadores.

AS MESAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E DO SENADO FEDERAL, nos termos do
artigo 49 da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto constitucional:

Art. 1º O § 2º do art. 15 da Constituição passa a ter a seguinte redação:

"§ 2º.   A remuneração dos vereadores será fixada pelas respectivas Câmaras Municipais para a
legislatura seguinte nos limites e segundo critérios estabelecidos em lei complementar."

Art. 2º A lei complementar referida no § 2º do art. 15 da Constituição estabelecerá a forma de
remuneração dos vereadores atualmente detentores de mandato.

Brasília, 23 de abril de 1975

A Mesa da Câmara dos Deputados - A Mesa do Senado Federal
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A justificativa de se remunerar os vereadores no Brasil é atribuída à CLT, Consolidação
das Leis do Trabalho, que diz que todo ofício tem que ser remunerado. Eu não achei
uma frase específica sobre isto na CLT.

Até o Presidente da República do Brasil,  considerado servidor  público,  tendo como
todos os demais servidores, o seu contracheque.

Em resumo: de 1532 até 1967, (por um total de 435 anos), todos os vereadores do Brasil
serviram  aos  “honrosos  cargos  da  república”  gratuitamente,  sem  nenhuma
remuneração.

Quais  são  os  males  de,  segundo  dizem  alguns,  o  vereador  no  Brasil  ser  o  único
remunerado do mundo?

Repetimos aqui a nota sobre Cândido Mendes por ser da maior importância e por ele
desinformar sobre Vereador como função remunerada:

NOTA: O estudioso do Brasil que mais prestou desserviço ao estudo e à compreensão
da Câmara foi Cândido Mendes, que, graças ao seu prestígio, influenciou, com seus
erros, gerações de estudiosos. Cândido Mendes leu as leis que criaram para Lisboa o
vereador vitalício (e, segundo ele, remunerado) e concluiu que todo vereador no Brasil
todo, durante todo o tempo era VITALÍCIO E REMUNERADO.  O estudo, citado aqui,
sobre a Câmara de Lisboa, diz com exatidão quando foi vitalício o vereador, apenas, em
Lisboa.

Exemplo de  passar  à  frente  os  erros  de  Cândido  Mendes:  Na  coleção  sobre  as  7
constituições do Brasil editado pelo Senado Federal, no comentário à Constituição de
1824, Octaviano Nogueira passa à frente a generalização feita por Cândido Mendes, (no
seu estudo sobre as Ordenações Afonsinas),  de vereador como função remunerada e
vitalícia em todo o Reino.

O destino da Câmara em Portugal e no Brasil:
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O Rumo oposto, (em relação a o que aconteceu no Brasil), tomado por Portugal em
relação à separação dos poderes,  após a Revolução Liberal  do Porto,  e,  após a
revogação das “Ordenações do Reino” em Portugal:

Em Portugal, até hoje, os concelhos (hoje chamados municípios pela Constituição de
1976 e leis posteriores) portugueses são administrados pelas Câmaras Municipais, as
quais são o Poder Executivo local.

 E  o  Poder  Legislativo,  nos  concelhos  portugueses,  é  exercido  pelas  Assembleias
Municipais, (o Poder Legislativo), composta pelos deputados municipais.

E as freguesias portuguesas são administradas, hoje em dia, pelas Juntas de Freguesias
(Poder Executivo), existindo as Assembleias de Freguesias (Poder Legislativo).

Portanto,  com a  aplicação  da  doutrina  da  Separação  dos  Poderes (imaginada  como
sendo pelos princípios da especialização e da independência) atribuída, entre outros, ao
filósofo Montesquieu, (mas não só a ele), e, o qual jamais escreveu, em texto algum,
esta  expressão  “separação  dos  poderes”,  as  Câmaras  Municipais,  em Portugal  e  no
Brasil, tomaram rumos diferentes.
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A Câmara Municipal em Portugal – Funções Executivas Municipais

A Câmara Municipal,  em Portugal,  tem um presidente e os vereadores com pelouro
cuidam, cada um, de um assunto da administração pública.

O Poder Legislativo Municipal, em Portugal, está a cargo dos Deputados Municipais da
Assembleia Municipal:

Exemplo: Link para os deputados municipais do Concelho do Óbidos:

http://www.cm-obidos.pt/custompages/showpage.aspx?pageid=98a49432-a026-4fd4-
911b-d0a32ee0eeae&m=c59&m=b463
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Um Código de Posturas atual de Portugal, da Freguesia da Vila de Arcozelo, do
Concelho de Ponte de Lima:

http://www.jf-
arcozelo.com/portugal/vianadocastelo/pontedelima/arcozelo/upfiles/anexos_conteudos/

726.pdf

Para  Estudar  Portugal  -  Actas  de  Câmaras  publicadas  de  Vereações  pós  1820  em
Portugal: Para Portugal, estão online as Vereações da Vila de Ponte de Lima, Distrito de
Viana do Castelo, destes períodos  Pré e Pós Revolução Liberal do Porto de 1820, no
caso de Portugal:

http://pesquisa.arquivo.cm-pontedelima.pt/results?t=verea
%C3%A7%C3%B5es&s=UnitTitle&sd=False&p=1
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COMO SÃO AS CÂMARAS MUNICIPAIS EM PORTUGAL HOJE:

A câmara municipal é constituída por um presidente e por vereadores, um dos 
quais designado vice-presidente, e é o órgão executivo colegial do município, 
eleito pelos cidadãos eleitores recenseados na sua área.

A eleição da câmara municipal é simultânea com a da assembleia municipal, 
salvo no caso de eleição intercalar. 
É presidente da câmara municipal o primeiro candidato da lista mais votada ou, 
no caso de vacatura do cargo, o que se lhe seguir na respectiva lista.

Para além do presidente, a câmara municipal é composta por:

a) Dezasseis vereadores em Lisboa;
b) Doze vereadores no Porto;
c) Dez vereadores nos municípios com 100000 ou mais eleitores;
d) Oito vereadores nos municípios com mais de 50000 e menos de 100000 
eleitores; 
e) Seis vereadores nos municípios com mais de 10.000 e até 50.000 eleitores;
f) Quatro vereadores nos municípios com 10000 ou menos eleitores.

O presidente designa, de entre os vereadores, o vice-presidente, a quem, para 
além de outras funções que lhe sejam distribuídas, cabe substituir o primeiro 
nas suas faltas e impedimentos. 

Compete ao presidente da câmara municipal decidir sobre a existência de 
vereadores em regime de tempo inteiro e meio tempo e fixar o seu número, até
aos limites seguintes: 

a) Quatro, em Lisboa e no Porto;
b) Três, nos municípios com 100000 ou mais eleitores;
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c) Dois, nos municípios com mais de 20000 e menos de 100000 eleitores;
d) Um, nos municípios com 20000 ou menos eleitores.
Compete à câmara municipal, sob proposta do respectivo presidente, fixar o 
número de vereadores em regime de tempo inteiro e meio tempo que exceda 
os limites previstos no número anterior. 

O presidente da câmara municipal, com respeito pelo disposto nos números 
anteriores, pode optar pela existência de vereadores a tempo inteiro e a meio 
tempo, neste caso correspondendo dois vereadores a um vereador a tempo 
inteiro. 

Cabe ao presidente da câmara escolher os vereadores a tempo inteiro e a meio 
tempo, fixar as suas funções e determinar o regime do respectivo exercício. 

Leia  o  site  da  Câmara  Municipal  de  Mirandela  que  é  bastante  completo  sobre  o
funcionamento da Câmara Municipal em Portugal:

http://www.cm-mirandela.pt/index.php?oid=179

Em Portugal, neste  governo colegiado local, os vereadores administram os concelhos
portugueses, (a partir de 1976, chamados municípios, na Constituição Portuguesa, mas,
que continuam a serem chamados de Concelho; palavra de uso milenar).

Exemplo: No site da Câmara Municipal de Óbidos ainda se diz Concelho para designar
a unidade administrativa local (no Brasil,  o ente federado “município”).  E o site da
Câmara Municipal de Óbidos usa a palavra “município” para designar a administração
do Concelho de Óbidos.
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O site  da Câmara  Municipal  de Óbidos é  bem feito  e  muito  útil  para comparar  os
Poderes Legislativos e Executivos locais de Portugal com os do Brasil:

http://www.cm-obidos.pt/custompages/showpage.aspx?pageid=a13be04a-8835-4c8b-
94a8-ba72133ea5d1&m=a47

Abaixo, um PDF com uma Ata de Assembleia Municipal atual mostrando as agruras dos
legislativos locais do Portugal de hoje, questionando, inclusive, sua razão de ser, já que
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a Câmara Municipal é que resolve tudo, em Portugal, pois, entre outros motivos, detém
os dados e a máquina administrativa.

O texto abaixo é antológico. Em sentido mais profundo, mostra a impossibilidade da
separação dos poderes na prática:

Ata da Assembleia Municipal d Òbidos.

Legislação sobre Autarquias locais em Portugal

http://www.oasrn.org/apoio.php?pag=tema_detalhe&id=0&ide=3&num=2
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Lei n.° 22/2012 de 30 de Maio

Aprova o regime jurídico da reorganização administrativa territorial autárquica.

Lei Orgânica n.° 1/2011 de 30 de Novembro

Transfere  competências  dos  governos  civis  e  dos  governadores  civis  para  outras
entidades  da  Administração  Pública  em  matérias  de  reserva  de  competência
legislativa da Assembleia da República.

Lei n.° 20/2009 de 12 de Maio

Estabelece  a  transferência  de  atribuições  para  os  municípios  do  continente  em
matéria de constituição e funcionamento dos gabinetes técnicos florestais, bem como
outras no domínio da prevenção e da defesa da floresta.

Lei n.° 2/2007 de 15 de Janeiro

Aprova  a  Lei  das  Finanças  Locais,  revogando  a  Lei  n.º  42/98,  de  6  de  Agosto.

REVOGADO O ART.º 33.º PELA LEI N.º 22/2012, DE 30 DE MAIO

Lei Orgânica n.° 3/2005 de 29 de Agosto

Terceira alteração à Lei  Orgânica n.º 1/2001, de 14 de Agosto (lei  que regula a
eleição dos titulares dos órgãos das autarquias locais).

Lei n.° 47/2005 de 29 de Agosto

Estabelece  o  regime de gestão limitada  dos  órgãos  das  autarquias  locais  e  seus
titulares.

Lei n.° 46/2005 de 29 de Agosto

Estabelece limites à renovação sucessiva de mandatos dos presidentes dos órgãos
executivos das autarquias locais.

Resolução do Conselho de Ministros n.° 146/2002 de 24 de Dezembro

Altera a Resolução do Conselho de Ministros n.º 171/2000, de 16 de Novembro, que
cria o Programa de Formação para as Autarquias Locais (Programa Foral).

Decreto-Lei n.° 264/2002 de 25 de Novembro

Transfere para as câmaras municipais as competências dos governos civis, alterando
o Decreto-Lei n.º 252/92, de 19 de Novembro, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º
316/95, de 28 de Novembro, e pelo Decreto-Lei n.º 213/2001, de 2 de Agosto.

Lei Orgânica n.° 2/2002 de 28 de Agosto

Lei da estabilidade  � Primeira alteração  à Lei n.º 91/2001, 20 de Agosto, segunda
alteração à Lei n.º 13/98, de 24 de Fevereiro, e quinta alteração à Lei n.º 42/98, de 6
de Agosto.

Declaração de Rectificação n.° 9/2002 de 5 de Março

De ter sido rectificada a Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, - Primeira alteração à Lei
n.º 169/99, de 18 de Setembro, que estabelece o quadro de competências, assim
como  o  regime  jurídico  de  funcionamento,  dos  órgãos  dos  municípios  e  das
freguesias, publicada no Diário da República, 1ª série-A, n.º 9, suplemento, de 11 de
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Janeiro.

Declaração de Rectificação n.° 4/2002 de 6 de Fevereiro

De ter sido rectificada a Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, - Primeira alteração à Lei
n.º 169/99, de 18 de Setembro, que estabelece o quadro de competências, assim
como  o  regime  jurídico  de  funcionamento,  dos  órgãos  dos  municípios  e  das
freguesias, publicada no Diário da República, 1ª série-A, n.º 9, suplemento, de 11 de
Janeiro.

Lei n.° 5-A/2002 de 11 de Janeiro

Primeira alteração à Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, que estabelece o quadro de
competências,  assim  como  o  regime  jurídico  de  funcionamento,  dos  órgãos  dos
municípios e das freguesias.

RECTIFICADA  PELAS  DECLARAÇÕES  DE  RECTIFICAÇÃO  N.º  4/2002,  DE  6  DE
FEVEREIRO, E N.º 9/2002, DE 5 DE MARÇO

Lei n.° 94/2001 de 20 de Agosto

Quarta alteração à Lei n.º 42/98, de 6 de Agosto (Lei das Finanças Locais), alterada
pelas Leis n.º 87-B/98, de 31 de Dezembro, n.º 3-B/2000, de 4 de Abril,  e n.º
15/2001, de 5 de Junho.

Lei Orgânica n.° 1/2001 de 14 de Agosto

Lei que regula a eleição dos titulares dos órgãos das autarquias locais.

ALTERADA PELA LEI ORGÂNICA N.º 3/2005 DE 29 DE AGOSTO

Lei n.° 15/2001 de 5 de Junho

Reforça  as  garantias  do  contribuinte  e  a  simplificação  processual,  reformula  a
organização  judiciária  tributária  e  estabelece  um  novo  regime  geral  para  as
infracções tributárias.

Lei n.° 169/99 de 18 de Setembro

Quadro  de  competências  e  regime  jurídico  de  funcionamento  dos  órgãos  dos
municípios e das freguesias.

ALTERADA PELA DECLARAÇÃO DE RECTIFICAÇÃO N.º 9/2002 DE 5 DE MARÇO.

Lei n.° 159/99 de 14 de Setembro

Quadro de transferência de atribuições e competências para as autarquias locais.

Lei n.° 42/98 de 6 de Agosto

Lei das finanças locais.

REVOGADA PELA LEI N.º 2/2007 DE 15 DE JANEIRO

Graus distintos, no Mundo, de separação das funções legislativas e executivas:
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Nunca  se  chegou,  na  verdade,  em  Portugal,  e,  na  Europa,  em  geral,  a  uma  total
separação  dos  poderes:  Exemplo: Também  na  França,  o  Maire  é,  primeiro,  eleito
vereador,  e,  todos  os  Maire-Adjuntos,  “Adjoint  au  Maire”,  também são  vereadores
(Conseiller de Paris).

Em 2013,  todos  os  38  ministros  de  estado  e  o  Primeiro-Ministro  são  membros  da
Assembleia Nacional. Tendo o Presidente da República Francesa, François Hollande,
dito,  em 2012,  que  o  ministro  que  não  conseguisse  se  reeleger  como deputado  da
Assembleia Nacional não continuaria como ministro de estado.

Outro exemplo: Do século XIII até 2009, o poder judiciário, na Inglaterra, tinha como
sua última instância, a Câmara dos Lordes, considerada como a “Câmara Alta” do Poder
Legislativo, e, herdeira do Concelho dos Barões encarregados de interpretar a Magna
Charta de 1215.

 Em 2009, foi criada a Suprema Corte da Inglaterra, a qual é composta de lordes da
Câmara dos Lordes: http://www.supremecourt.gov.uk/

Nota: Há muito que o eleitor, no Brasil, não aceita a humildade de um ministro e/ou
primeiro-ministro  sentarem-se  ao  lado  de  outros  deputados  em  um  parlamento,
debatendo de igual para igual com os deputados da oposição.

Na cabeça do eleitor do Brasil, o chefe de um poder executivo é o “salvador da pátria” e
o “faz-tudo” e os deputados, senadores e vereadores são tipos que atrapalham. Com esta
mentalidade não é possível entender como eram as Câmaras no tempo das “Ordenações
do Reino”.

E a submissão do Legislativo ao Executivo no Brasil, atualmente, é total, com todos os
27 governadores tendo maioria nas assembleias legislativas, hoje tão inócuas quanto as
atuais câmaras municipais – o chamado 'rolo compressor' do Poder Executivo.

Usa-se, também, no vocabulário político do Brasil, a expressão “Bancada do Prefeito
Municipal na Câmara Municipal”, mostrando total  submissão dos vereadores àquele
que originariamente era  um de seus  pares,  escolhido para  exercer  uma das  funções
executivas das câmaras, (os intendentes de obras, de finanças, de polícia, etc.).

É sempre bom recordar que AINDA É ASSIM em Portugal, onde quem administra os
concelhos são os Vereadores com Pelouro.
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O Poder na mão de um só no Brasil x Governos Colegiados no Mundo:

O pouco que ainda restara do Poder Local, no Brasil, no início da República, saiu das
mãos de um colegiado, (a Câmara), e caiu nas mãos de um só: o  Prefeito Municipal,
com  toda  a  sua  característica  de  demagogia  e  personalismo;  praga  recorrente  na
América Latina, exceto dois países latinos de expressão francesa - o Québec e a Guiana
Francesa.

Os auxiliares imediatos do prefeito municipal, os secretários municipais, não são eleitos,
ao contrário do que acontece na França e em Portugal, onde os Adjontes au Maire e os
Vereadores com pelouros são eleitos pelo povo.

Exemplo: O  site  do  “Conseil  de  Cayenne”  –  na  Guiana  Francesa,  que  é  um
Departamento  Francês  de  Ultramar  com  todos  os  direitos  de  qualquer  outro
departamento  francês,  (por  exemplo,  salário  mínimo  de  1000  euros),  onde  vige  a
Constituição da V° República Francesa, como em qualquer outro departamento francês:

http://www.ville-cayenne.fr/?chap=89 

O Caso da Vila Caiena, (vila até hoje), é emblemático e fundamental para entender-se o
grande  erro,  cometido  no  Brasil,  pelo  pensamento  atual  fatalista  e  dando  como
inevitável tudo que ocorreu:

Não era inevitável nem inquestionável e nem indiscutivelmente saudável o fim do Reino
Unido de Brasil, Portugal e dos Algarves.

Poderiam todas as vilas e cidades brasileiras terem continuado como eram no tempo das
“Ordenações do Reino”, ou perdidas, apenas, o Poder Judiciário. Poderiam ser, hoje,
como são a Vila Caiena e a Vila de Montréal.

Lembrando: A Guiana é um departamento de ultramar da França, e, o Québec e o resto
do Canadá têm autonomia; apenas têm como Chefe de Estado, a Rainha da Inglaterra, e,
nunca romperam radicalmente com as leis de França e Inglaterra como fez o Brasil em
relação às leis de Portugal.

A Contraprova: Na  América  Latina,  quem se  deu  pior  foi  o  Haiti,  mostrando  que
separação não é sempre bom negócio:
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Após a América, o Haiti foi o primeiro território no continente americano a se separar
de um país europeu, hoje, o Haiti é o país mais pobre das Américas. Curiosamente,
também é de expressão francesa como o Québec e a Guiana Francesa.

Em 1802,  uma rebelião de escravos “libertou” o Haiti  da administração de um dos
maiores  líderes e  um dos maiores  administradores de todos os tempos:  O Primeiro-
Consul Napoleão Bonaparte.

Todas  as  mazelas  originadas,  no  Brasil,  pela  hipertrofia  das  esferas  de  poder
federal e estadual e pela hipertrofia do poder executivo, nas 3 esferas de governo,
posteriores  à  revogação  das  “Ordenações  do  Reino”  no  que  esta  trata  de
organização político-administrativa, poderiam não ter acontecido.

A prova disto está em  caminhos diferentes seguidos pelo Poder Local em outros
países:

Neste sistema europeu de governos colegiados, quem governa cada problema de uma
cidade  são  os  vereadores,  pessoas  conhecidas  do  público  e  detentoras  de  mandato
eletivo.

Nos  Estados  Unidos,  há  municípios  onde  é  um  concelho  que  dirige  os  negócios
públicos, o qual, cada membro se reveza por um ano no ofício de Mayor.

Exemplo: Culver City, no Condado de Los Angeles, Estado da Califórnia.

Leia no site do Culver City Council:

http://www.culvercity.org/Government/Misc/CityCouncil.aspx

O oposto ocorre no Brasil, onde os secretários municipais são, muitas vezes, pessoas
desconhecidas  do  público;  a  maioria  dos  secretários  municipais  não  é  vereador
licenciado  do  mandato;  podem  ser  exonerados  a  qualquer  momento  pelo  prefeito
municipal, ficando totalmente a mercê destes.

E não há limite. Em prefeituras municipais pequenas que não precisam de secretários,
são criadas mais e mais secretarias sem limite. Ao contrário da França, onde o número
de Maire adjoints não pode ser mais que certa porcentagem do número de conseillers
municipais.
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O oposto atual do personalismo presidencial (nas Autarquias Locais, o Prefeito
Municipal)

Nos Estados Unidos existem muitos municípios (além dos condados) que são regidos
por Cartas. Nestes, o governo das autarquias locais é gerido por um colegiado.

Leia sobre as “Charter City”:

http://en.wikipedia.org/wiki/Charter_city

Um  governo  colegiado  atenua  em  muito  a  possibilidade  de  erros  e  governos
ineficientes,  o  que costuma ocorrer  muitas  vezes,  no Brasil,  onde as  decisões  estão
centralizadas e cabem a um só – o Prefeito Municipal.
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Consequências Gerais da partidarização e do esvaziamento das Câmaras e da
Centralização do Poder no Brasil:

Muitos historiadores relataram a perda de poder das Câmaras,  mensurando perda de
receitas,  porém  nunca  indo  ao  fundo  da  questão  nem  enxergando  a  extensão  e
profundidade do esvaziamento que o poder local sofreu com o fim das “Ordenações do
Reino”.

O Poder Local esvaziou-se muito mais no Brasil que em Portugal: As atuais inócuas
câmaras  municipais  brasileiras  podem,  em  linguagem  popular,  apenas  dar  nome  a
logradouro público e conceder título de cidadão honorário.
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Com este esvaziamento alguns legislativos no Brasil não tem o que fazer:

Esta notícia diz quase tudo sobre a ociosidade dos legislativos:

Deputados decretam folga de duas semanas alegando
'não ter o que fazer', no Estado do Paraná

Os  deputados  paranaenses  realizam  na terça-feira,  (2/09/2014),  a  última  sessão  plenária  até  o
próximo dia 15.

A decisão de cancelar os encontros da semana que vem foi tomada logo após o “encurtamento” dos
dias de trabalho em plenário, de três para apenas duas vezes por semana.

A justificativa dos parlamentares é que não há projetos para votar. Com o cancelamento dos dias de
trabalho, os parlamentares paranaenses aproveitam para focar na campanha eleitoral, já que, dos 54
deputados estaduais, 46 concorrem à reeleição ou a outros cargos políticos nas eleições deste ano.

Os deputados voltam às sessões plenárias no dia 15 de agosto e devem fazer um esforço concentrado
por conta do tempo parados. Os salários, de R$ 20 mil mensais, não serão cortados durante a folga.

   (Fonte: Band News FM Curitiba-PR)
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Os legislativos sem poder como as câmaras e assembleias legislativas no Brasil, ou nada
fazem, ou fazem leis inócuas, e:

No  sentido  contrário,  o  Congresso  Nacional  do  Brasil  trabalha  na  Revolução
Permanente – Este pode fazer leis sobre tudo. É uma incessante máquina de virar a vida
do cidadão de perna para o ar, mudando regras, proibindo o que era livre, e permitindo o
que antes era proibido.

SE  POR  UM  LADO  O  PODER  LOCAL SE  ESVAZIOU  DE  PODER  NÃO
DEIXOU DE INCHAR, DE HIPERTROFIAR NO BRASIL.

Como se atrofiou, a proposta agora é aumentar os recursos. Recursos tirados de onde?
De quem?

As esferas federal e estadual de governo não aceitam perderem recursos.

Nada  de  falar  em  voltar  ao  que  era  antes: poder  executivo  enxuto  com  poucos
servidores:
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“Projeto de Lei que torna obrigatória as transferências financeiras da União aos
estados e municípios é aprovado na CCJ Postado por admin em 8 de maio de 2014 às
4:02 pm

Foi aprovado pela Comissão de Constituição Justiça e de Cidadania, em reunião realizada
ontem, dia 7/5/14, o Projeto de Lei Complementar nº 176, de 2012, de autoria do Deputado
Esperidião Amin (PP/SC).

Anteriormente  já  havia  sido  aprovado,  quanto  ao  mérito  e  a  adequação  financeira  e
orçamentária, pela Comissão de Finanças e Tributação. Portanto, encontra-se habilitado para
ser apreciado pelo Plenário da Câmara dos Deputados.

O referido projeto de lei  complementar propõe alteração na Lei nº 4.320, de 1964, que
estatui Normas Gerais de Direito Financeiro, de modo a tornar obrigatória a transferência
financeira da União para Estados, Distrito Federal e Municípios, bem como dos Estados para
os Municípios, exceto nos casos em que haja insuficiência de receita.

O Deputado Esperidião Amin, ao defender a sua proposição, argumentou que a Constituição
Federal atribui uma série de incumbências aos entes subnacionais, sobretudo aos Municípios,
submetidos  a  gastos  recorrentes  crescentes.  Daí,  poucos  recursos  lhes  sobram  para
investimentos.

Por outro lado,  chama a atenção que os recursos são arrecadados de contribuintes que
vivem nos Municípios e cobram dos entes públicos gestores a sua restituição na forma de
serviços  públicos  para  o  atendimento  de  suas  necessidades.  É  incongruente,  portanto,
classificar a transferência financeira àqueles entes, desde que haja receita, como de caráter
voluntário, ou seja, sujeito à vontade do ente transferidor. Enfatiza que “trata-se de uma
obrigação”.

Reforçou o Deputado, em sua argumentação, que:

“os  cidadãos contribuintes  residem, trabalham e estudam nos territórios  dos  Municípios,
porém, é a União a grande arrecadadora dos tributos. Isto é consequência do anacronismo
do Sistema Tributário Nacional,  de seu superado modelo de repartição de receitas e da
irracional centralização de recursos, que acabou por transformar a maioria dos dirigentes dos
Municípios  brasileiros  em  meros  pedintes  em  Brasília,  na  busca  inglória  de  minguadas
dotações  de  transferências  voluntárias  para  as  suas  municipalidades,  muitas  vezes,
insuficientes até para cobrir o custo de seus deslocamentos até a Capital da República”.

Ressalta  ainda  o  Deputado  que  a  transferência  financeira  obrigatória  para  os  entes
subnacionais vai ao encontro dos interesses dos Parlamentares que propugnam por uma
maior autonomia do Poder Legislativo em relação ao Poder Executivo e que poderá contribuir
para a extirpação do maléfico “toma lá da cá” que não faz bem para a democracia.

Como se sabe, a quase totalidade das emendas individuais dos parlamentares corresponde a
essa  modalidade  de  aplicação.  Sendo  assim,  a  adoção  do  orçamento  impositivo  ficaria
concretizada com a aprovação do Projeto de Lei Complementar nº 176.
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A quantidade de municípios, e, a criação, em larga escala, de municípios, no Brasil:

Não  faltou  legislação  tentando  restringir  a  criação  de  municípios,  tanto  legislação
estadual  quanto  federal:  Exigir  que  só  distritos  possam ser  elevados  a  municípios,
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número mínimo de habitantes...  Todas fracassaram. Mais de 4.000 novos municípios
foram criados pela República no Brasil.

Nada resolveu, em 2014, existem 5.570 municípios no Brasil, sendo que milhares deles
são inviáveis economicamente.

Essa aberração foi estimulada pela Constituição Política do Brasil de 1988 – Política só
no nome, pois as constituições, hoje, pretendem controlar totalmente a vida do cidadão e
não mais apenas organizar a política.

A partir da Constituição de 1988, foram criados 1079 municípios no Brasil, mais do que
o total existia no começo do Século XX e 23% do total dos municípios existentes hoje.

A avalancha começou com a Regência em 1831, quando os termos das vilas, (a rigor
dos  Concelhos),  passaram  a  serem  denominados  municípios,  multiplicaram-se  na
República.  Aconteceram  vexames  de  municípios  serem  extintos,  pouco  depois  de
criados.

Exemplo: de 1711 até 1830 foram criadas em Minas Gerais, 16 vilas apenas. Só no ano
de  1831,  foram  criadas  9  vilas  em  Minas  Gerais.  Atualmente  são  mais  de  850
municípios.

Atualmente a criação de municípios no Brasil  vive um impasse.  Um projeto de Lei
Complementar visando resolver o assunto de vez, foi vetado na íntegra em 2013, e, este
veto, está na pauta da Câmara dos Deputados:

MENSAGEM Nº 505, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2013.

Senhor Presidente do Senado Federal

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do § 1o do art. 66 da Constituição, decidi
vetar integralmente, por contrariedade ao interesse público, o Projeto de Lei no 98, de 2002 -
Complementar (no 416/08 Complementar na Câmara dos Deputados), que “Dispõe sobre o

procedimento para a criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios, nos
termos do § 4o do art. 18 da Constituição Federal”. Ouvido, o Ministério da Fazenda

manifestou-se pelo veto ao projeto de lei complementar conforme as seguintes razões:

“A medida permitirá a expansão expressiva do número de municípios no País,
resultando em aumento de despesas com a manutenção de sua estrutura administrativa e

representativa. Além disso, esse crescimento de despesas não será acompanhado por
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receitas equivalentes, o que impactará negativamente a sustentabilidade fiscal e a
estabilidade macroeconômica. Por fim, haverá maior pulverização na repartição dos

recursos do Fundo de Participação dos Municípios – FPM, o que prejudicará principalmente
os municípios menores com maiores dificuldades financeiras.”

Essas, Senhor Presidente, as razões que me levaram vetar o projeto em causa, as quais
ora submeto à elevada apreciação dos Senhores Membros do Congresso Nacional.

Este texto não substitui o publicado no DOU de 13.11.2013 - Edição extra

E este agora diminuto Poder Local, no Brasil, centralizou-se, com o desaparecimento
das freguesias, enquanto em Portugal, as freguesias ainda existem, com suas Juntas de
Freguesias e suas Assembleias de Freguesias.

Em Portugal são, a partir de janeiro de 2013, 3.091 freguesias para uma população de
11.040.000 de pessoas e 91.985km2 de território – Isto, a primeira vista, é fragmentar ao
máximo o poder – pulverizando-se os riscos de um eventual governo ruim. Mais ainda,
na França, com as suas 36.682 comunas.

Proporcionalmente Portugal tem muito mais administrações locais que o Brasil, o qual,
com uma população 20 vezes maior que Portugal, tem 5570 administrações locais, as
quais têm milhares de distritos, os quais NÃO são autarquias.

Exemplo:  A composição  de  uma Assembleia  de  Freguesia  (A Freguesia  de  Vau do
Concelho de Óbidos):

 Assembleia de Freguesia do Vau 

CONSTITUIÇÃO

 Presidente
Sandra Isabel Félix Barata Marques

 1ª Secretária
 Guida Isabel Martinho Marques


2º Secretário

 José António Ribeiro Teixeira

 Restantes membros:
Mário Filipe Félix Silva
Manuel Rufas Ribeiro

Carla Leonor Brás Domingues
Manuel Ferreira Faria
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Em uma análise mais acurada, pode-se chegar à conclusão que isso é ilusão:

Na França, tenta-se inverter, como vimos acima, a centralização do poder.

Tudo é decidido em Paris, é imposto por Paris, como a doutrinação nas escolas, imposta
pela Educação Nacional.

O poder local é fragmentado em 36.682 comunas na França; isto significa, por um lado,
que, os governantes locais têm poder restrito, não podendo impor-se a muitos cidadãos,
e, os erros de uma eventual má administração não afeta a muitos.

Mas a maioria destas comunas não tem estrutura para funcionar e são dependentes dos
governos departamentos e das regiões, os quais são controlados por pessoas nomeadas
por Paris.

Portanto,  fragmentação  pode  tanto  ser  entendida  como,  em  parte  algo  bom,  mas
especialmente, como algum ruim: Fragmenta-se a base, mas a cabeça é única e forte.
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Sobre a degeneração do Poder Local em Portugal, este comentário abaixo analisa e
propõe alternativas.

Mais uma vez, o domínio dos partidos políticos e seus mentores na capital e que
escravizam e castram o poder local, as lideranças locais e valores locais é apontado

como a principal causa da tragédia.

É preciso se livrar dos partidos políticos e deixar cada comunidade criar viver e recriar o
seu mundo livremente como sempre foi antigamente no tempo das ordenações do reino..

http://grazia-tanta.blogspot.pt/2015/05/um-modelo-democratico-para-os-
municipios.html

sexta-feira, 1 de maio de 2015

Um modelo democrático para os municípios

(Para uma Constituição Democrática com caráter de urgência – 4[1])

Um regime não é corrupto em função do número de casos que se vão conhecendo. Um regime é corrupto
quando  toda  a  sua  arquitetura  política  e  jurídica  está  feita  para  facilitar  e  legalizar  a  corrupção,  como
elemento fulcral da acumulação de capital.

As câmaras têm sido a base para a continuidade histórica do caciquismo, ancorado em oligarcas partidários,
protagonistas do desordenamento urbanístico, oleados pelo setor imobiliário, todos financiados pelos bancos.

Sumário

11 – A soberania do povo é apropriada por um novo clero

12 - O retrato desolador da gestão camarária
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13 - Municípios com uma estrutura democrática

a)   Configuração das Assembleias Municipais (AM)

b)    Configuração das Câmaras Municipais (CM)

11 – A soberania do povo é apropriada por um novo clero

A CRP evidencia uma lógica piramidal, hierárquica, que coloca no vértice da organização do poder político as
altas esferas de nível nacional, os órgãos de soberania - o Presidente da República, a Assembleia da República,
o Governo e os  Tribunais (art.  110º).  Contudo, logo no início do texto (artº  2º)  a  CRP estabelece que “A
República Portuguesa é um Estado de direito democrático, baseado na soberania popular…” e que (artº 3º) “A
soberania, una e indivisível, reside no povo, que a exerce segundo as formas previstas na Constituição.” Ora,
acontece  que  a  CRP através  das  ditas  “formas  previstas”,  ao  tornar,  de  facto,  inamovíveis  pelo  povo  os
membros dos tais órgãos de soberania, nega precisamente a soberania popular…

Essa  soberania,  como  se  sabe,  resume-se  à  votação  em  actos  eleitorais  e  é  truncada  no  que  respeita  à
elegibilidade para funções de representação, uma vez que a CRP estabelece a mediação dos partidos políticos
para o efeito. Estando previstas fórmulas para grupos de cidadãos a nível autárquico, elas são colocadas fora
dos procedimentos regulares da “democracia representativa” e rodeadas de dificuldades práticas de ordem
burocrática. Somente o PR é objeto de concurso individual, sabendo-se que ninguém terá hipóteses de uma
votação apreciável sem apoios de partidos do regime, sem os seus financiamentos (e o dos meios dos negócios)
para além dos favores dos media; daí que as pessoas comuns não tenham qualquer possibilidade de apresentar
uma candidatura viável uma vez que a disponibilidade de fortunas é o grande condicionador da expressão que
se diz democrática. Helena Roseta disse isso mesmo, dias atrás, reconhecendo que lhe falta apoio partidário e
portanto dinheiro para se candidatar a residir perto dos pastéis de Belém.

Outro aspeto da truncagem democrática é que os eleitos não cumprem minimamente as obrigações inerentes a
um contrato de mandato. O mandato é um contrato em que o mandatário recebe poderes do mandante para
que  possa  atuar  e  praticar  actos  em  função  dos  interesses  do  último.  O  facto  da  sua  etimologia  estar
em manum  datum (o  aperto  de  mãos  que  selaria  o  contrato),  dispensando  a  materialização  de  uma
procuração, significa que o mandato relacionava gente digna de respeito, que honraria os seus compromissos.

Numa representação política, o potencial candidato elabora o seu programa que apresenta ao eleitorado; ao ser
eleito torna-se mandatário dos seus eleitores e o seu programa equipara-se a uma procuração, a cumprir
escrupulosamente. Se não cumpre os termos dessa procuração, por si elaborada, por inépcia, por má avaliação
das suas possibilidades ou, por má-fé, isso deverá permitir que os mandantes coloquem em causa o mandatário
e o possam substituir, por um acto formal, um referendo, se o faltoso não tiver a verticalidade de se demitir.

Nada disto funciona na denominada democracia representativa ou de “mercado” e por várias razões. Em regra,
os  membros  da  classe  política  não  se  sentem vinculados  a  contrato  algum,  nem a  compromissos,  nem a
responsabilidades para com os eleitores; sentem-se membros de uma ordem superior, de uma casta e mais
propriamente se deveriam designar por ungidos,  sacralizados,  em vez de eleitos.  Por outro lado, o rol  de
promessas e futilidades chamado programa é coletivo, elaborado pela corte do chefe partidário, sem que com
isso se possa ou deva eximir os membros individuais do partido de responsabilidades pessoais que possam ter,
por atuação própria ou por estarem incluídos num coletivo que não cumpre os seus compromissos.

Essa  responsabilidade  por  um programa  pode  mesmo exigir  à  classe  política  atitudes  que  ofereçam uma
justificação aceitável  para invalidar promessas eleitorais.  Recordemos Sócrates em 2005 quando pediu ao
tratante Constâncio, seu confrade partidário, então governador do Banco de Portugal, o conveniente estudo
técnico de onde emanasse a necessidade de aumentar o IVA. Por seu turno, Passos construiu um programa
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eleitoral absolutamente contrário ao definido no Memorando da troika (assinado por ele)  e, pior que isso,
arranjou  na  intervenção  da troika argumentos  para  justificar  o  seu  não  cumprimento  do  prometido  e
acrescentar atitudes favoráveis à sua clientela.

O pensamento único que enforma a realidade política, económica e mediática entra também na cultura da
multidão que acaba por não levar a sério as promessas eleitorais, tornando-se cúmplice da classe política na
ligeireza com que são encaradas as ditas promessas e ainda para que não existam mecanismos de colocação em
causa dos eleitos durante os seus mandato. Neste contexto, a democracia representativa deve qualificar-se como
farsa ou, para o não ser, a multidão ter-se-á de tornar exigente de uma verdadeira democracia, remetendo a
classe política para os compêndios da História.

Não deixa de ser curioso que a classe política, tão lesta na defesa da precariedade - laboral e na vida de todos -
como da liberalização dos despedimentos, se exclua com mandatos a termo certo e geralmente prorrogáveis,
indemnizações, subsídios de reintegração e pensões de reformas precoces e … secretas.

Outro exemplo interessante dos entendimentos capciosos contidos na CRP evidencia-se no seu artº 239, nº 2
onde consta  que “A assembleia (municipal ou de freguesia) é eleita por sufrágio universal, direto…” quando
compaginado com o referido no nº 4º. do mesmo artigo, onde se estatui que “As candidaturas para as eleições
dos órgãos das autarquias locais podem ser apresentadas por partidos políticos, isoladamente ou em coligação,
ou por grupos de cidadãos eleitores”. Ora, as assembleias são constituídas por pessoas e os eleitores votam em
partidos  ou grupos de  cidadãos que assim se tornam em veículos  para o preenchimento com pessoas das
assembleias. Se existe um intermediário entre o votante e os elementos que integrarão as assembleias, que
sentido fará dizer-se que o sufrágio é direto se quem as vai integrar só indiretamente é votado pelo eleitor? E,
por  outro  lado,  o  eleitor  não  controla  minimamente  o  efetivo  preenchimento  das  assembleias  pois
frequentemente  os  eleitos  transitam  para  outras  funções  e  são  substituídos  por  figuras  consideradas
secundárias,  colocadas em lugares menos cimeiros das listas pelos  chefes  partidários  que procedem à sua
hierarquização.

Ainda o nº  4 do artº  239 ao referir  a  potencial  candidatura de  listas  de  cidadãos  estabelece  uma franca
desigualdade entre aquelas e os partidos políticos. Estes, ao constituírem-se, apresentam 7500 assinaturas de
subscritores e podem concorrer em todos os âmbitos, local, regional e nacional e sem limites temporais; as
listas  de  cidadãos  mesmo  com um  propósito  local  de  intervenção  política  vêem-se  confrontadas  com um
processo burocrático, com uma recolha desproporcionada de assinaturas e que serão apenas válidas para uma
eleição.

12 – O retrato desolador da gestão camarária

Os municípios têm uma relevância muito superior à das freguesias, cuja configuração democrática foi exposta
no capítulo anterior destas cogitações sobre uma Constituição alternativa.

Iniciaremos  este  capítulo  com alguns  indicadores  globais  da  gestão  camarária  em 2013,  colocando  entre
parêntesis valores de 2003, para comparação:

a) As câmaras dão trabalho a 121160 pessoas a que se devem somar 5402 dos serviços municipalizados. Em 2014
aquele número ter-se-á reduzido para 116560 trabalhadores[2].
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O volume dos trabalhadores torna muitos municípios como os principais empregadores locais. Esse facto deve-
se, por um lado, à necessidade da prestação de serviços à população e por outro, à fragilidade das estruturas
económicas presentes em cerca de 80% do território, à abundância de negociantes encostados aos erários e
favores públicos com a ausência de verdadeiros empresários.

Neste contexto de subdesenvolvimento económico crónico, mantém-se uma cultura histórica de fatalismo, tanto
maior quanto mais envelhecidas e dependentes ficam as populações. Ali  encastra-se uma estrutura política
hierárquica e autoritária alicerçada em mafias partidárias locais, que têm no topo oligarcas - os presidentes de
câmara - com influência direta na vida dos trabalhadores municipais e suas famílias, com o fomento de um
acentuado clientelismo que atinge quase toda a população e as atividades locais.

b)  Os executivos camarários (vereações) envolviam 2086 indivíduos[3] e 6487 eleitos para as assembleias municipais;
em média, cada município tem 9 vereadores e 21 deputados municipais.

O presidente é, em regra, uma figura mediática, permanentemente rodeado de séquito, como um senhor feudal.
Os  seus  principais  acólitos  são  o  vereador  do  urbanismo,  sobretudo  pelo  papel  que  desempenha  no
licenciamento  de  obras;  e  o  da  área  financeira,  por  razões  evidentes.  É aliás  comum,  haver  na  vereação
empresários  da  construção  civil  e  no  “empreendedorismo”  imobiliário,  indivíduos  que  tirocinaram  em
vereações, conformados na falta de gabarito para deputados, secretários de estado ou ministros.

Pode aquilatar-se a relevância do “mercado” do licenciamento de obras através do seu número a nível nacional
em 2013  (16253)  o  que  é  uma  pálida  imagem dos  bons  tempos  da  orgia  imobiliária  (em 2003 aqueles
licenciamentos foram de 55209). Todos sabemos como terrenos rústicos se tornam urbanos por licenciamento
camarário,  com uma valorização enorme; essa valorização garantida, transformada em casas,  enriquecia o
requerente e poderia alegrar autarcas e/ou os seus partidos.

c)     O volume de impostos e taxas foi de € 2547 M (€ 2031 M) sobressaindo ali a cobrança de IMI, na ordem dos €
1306 M (€ 695 M)

As receitas fiscais dos municípios representam apenas cerca de 38% das entradas de fundos (36%) embora
tenham crescido 25,4% em dez anos, revelando-se assim a escassa capacidade da base tributária local para o
financiamento das despesas municipais, mantendo-se, portanto, os municípios dependentes financeiramente do
governo, como já acontecia no tempo do fascismo, quando não existiam impostos autárquicos. Acrescente-se que
os impostos autárquicos são cobrados pela Autoridade Tributária, dependente dos governos.

Nessas receitas pesa particularmente o IMI que passou a representar 51.3% do seu total, contra apenas 34.2%
em 2003 e  enquanto as outras  receitas fiscais  que não o IMI cresceram apenas 7.7%,  contra os  88% de
crescimento  da  receita  do  IMI.  A quebra  das  receitas  do IMT,  associadas  às  transações  imobiliárias,  em
declínio com a crise financeira, foi o motivo para o enorme aumento do IMI. Este é o principal imposto que se
paga pela posse de um bem (como o IUC, batizado de “circulação” mas que qualquer veículo paga, mesmo que
não  circule);  assemelha-se  ao  imposto  francês  sobre  as  grandes  fortunas  embora,  em  Portugal  sejam as
camadas populares os verdadeiros contribuintes. O IMI é um imposto de total ilegitimidade quando se refere
às casas de habitação que as famílias foram obrigadas a adquirir, com endividamento bancário, com os riscos
conhecidos em caso de desemprego, porque o regime cleptocrático nunca (governos ou câmaras) cumpriram a
prescrição  constitucional  de  materialização  do  direito  à  habitação.  O  partido-estado  PSD/PS  deixou  a
habitação  ao  sabor  do  “mercado”,  alimentado  por  crédito  bancário  de  modo  suicida,  como  se  vê  pelas
dificuldades do sistema bancário português. Colocando a habitação como vulgar mercadoria, para lucrativo
benefício da especulação imobiliária, da corrupção camarária e dos bancos. Um novelo de desastres, como se
vai observando e que desenvolvemos há pouco tempo[4].

d)   As vendas e os serviços prestados corresponderam a € 738 M (€ 511 M)
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O seu crescimento no período considerado foi de 44.4% e foi mais um dos elementos de compensação das
quebras em algumas receitas fiscais – mormente o IMT – bem como das transferências. Uma das suas vantagens
para os executivos camarários é que não dependem de prévias decisões dos governos, só havendo a ponderar a
não  concretização  de  aumentos  na  prestação  de  serviços,  nas  proximidades  de  campanhas  eleitorais
autárquicas.

e)   As receitas de transferências computam-se em € 3383 M (€ 3008 M)

As transferências,  com origem essencial  no Estado mas,  também na UE,  apresentam um acréscimo muito
moderado no decénio (12.5%). Esse fraco crescimento resultou dos apertos da troika dos últimos anos em que o
governo fez as autarquias participar e por isso, a parcela das transferências no total das receitas municipais
passaram para 50.7% (eram 54.2% em 2003).

Esta  situação  de  dependência  face  ao  governo  de  turno  mantém uma  subalternidade  financeira  que  não
corresponde a uma desejável autonomia política. Nas atuais disputas entre o poder autárquico e o governo a
propósito da privatização da água e da gestão dos resíduos é bem clara essa subalternidade, que inquina na
realidade  o  significado  da  autonomia  autárquica.  Em  ambos  os  assuntos  somente  a  população  de  cada
autarquia deveria escrutinar, de acordo com o princípio da subsidiariedade. A tradição centralista em Portugal,
temerosa de perda de controlo sobre a população mais não revela (e induz) a continuidade do atraso português.
Nenhum dos clubes instalados em S. Bento prescinde de monitorar a alta corrupção nem de cobrar a sua
parcela na corrupção a nível autárquico, através das suas antenas locais.

f)    O montante de empréstimos a médio/longo prazo era de € 4273 M (€ 4016 M)

O  endividamento  a  médio/longo  prazo  das  câmaras  não  cresce  particularmente  entre  os  dois  anos
considerados. Isso não se deverá tanto a uma viragem dos oligarcas para uma gestão pública cuidada mas, às
imposições da troika, empenhada em reduzir o nível de endividamento das administrações públicas, em geral.
Em  2011  este  tipo  de  endividamento  era  de  €  4517  M e  reduziu-se  por  evidente  retração  dos  bancos,
impossibilitados de refinanciamento no exterior, em conjunto com a aplicação do PAEL - Programa de Apoio à
Economia Local, (Lei nº43/2012 de 28/8) no âmbito do qual já terão sido concedidos a título de empréstimo, €
810 M a 110 municípios, num total previsto de € 1000 M[5].

Neste campo, a relevância deste endividamento mede-se melhor com a sua relação com as suas receitas fiscais
ou de vendas e prestações de serviços. Assim, a dívida financeira correspondia em 2013 a 130% das receitas
referidas,  contra  158% em 2003.  Para colmatar  parte desta  incúria  na  gestão,  os  oligarcas  nada melhor
encontraram do que aumentar o IMI que, como vimos atrás, corresponde em 2013 a 30.6% das dívidas de
médio/longo prazo (17.3% dez anos antes).

Este grande endividamento tornou-se  estrutural  e,  na classe política que se arroga ao monopólio da ação
política local e nacional, nada surgiu que viesse a evitar este endividamento; para o efeito é preciso que a
população se mantenha afastada e mesmo na ignorância do que se passa na sua autarquia.

      g)   Os outros débitos para além dos empréstimos a médio/longo prazo equivaliam a € 6437M (€ 1367 M)

Este  tipo de  débitos,  de  curto prazo,  em princípio,  serve  para  resolver  problemas transitórios  ligados  ao
funcionamento corrente e cresceu 4.7 vezes nos dez anos considerados; um verdadeira lição de gestão ao nível
rasteiro que carateriza a classe política. Porque se terá constituído tamanho volume de responsabilidades, de
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débitos que se renovam, sucessivamente? A que custos correntes se referirão? Fornecimento de bens e serviços e
quais? Crédito bancário de curto prazo?

O que se sabe é que em 2003 estas dívidas equivaliam a 53.8% das receitas fiscais adicionadas das vendas e
serviços prestados, relação essa que evoluiu para 196% (!) em 2013.

Os vereadores das oposições mesmo que denunciem estas situações, estando em minoria, pouco podem fazer e
nem sequer têm o poder de demitir o executivo camarário. As Assembleias Municipais são, em regra, réplicas
ainda mais cinzentas que a Assembleia da República, uma vez que são constituídas por segundas linhas da
classe política. Por seu turno, o Tribunal de Contas prende-se com o cumprimento das normas legais e não
intervem na gestão financeira dos municípios.

A população, mantida à margem da gestão pública, remetida para o exercício do voto nas romarias eleitorais,
está longe da realidade. Finalmente, a imprensa local, muitas vezes dependente politica ou financeiramente dos
poderes locais representados no executivo camarário prefere outros temas; e a imprensa nacional perde todo o
seu tempo a recolher futilidades dos governantes ou dos chefes da oposição, não se envolvendo nas minudências
da gestão de 308 câmaras.

Em suma, as maiorias no executivo, têm um poder quase absoluto até às eleições seguintes, embora o mais
comum seja  a  continuidade,  se  não  do  partido  dominante,  das  práticas  que  são  transversais  aquele  e  à
oposição. Neste contexto, falar de responsabilidade financeira e criminal, por gestão danosa, dos causadores
desta situação apresenta-se como totalmente deslocado dado o caráter cleptocrático do atual regime político
que legaliza, de facto, os desmandos e a corrupção.

      h)   Os juros e outros encargos financeiros pagos foram de € 1282 M (€ 105 M)

Como lógico corolário do que se disse atrás, o volume dos juros e outros encargos com o financiamento cresceu
12 vezes (!) nos dez anos terminados em 2013.

Assim,  os  juros  absorveram,  em  2013,  39%  das  receitas  fiscais  e  das  vendas  e  serviços  prestados  pelas
autarquias quando essa proporção era apenas de 4.1% em 2003. Em 2013 os juros e encargos financeiros
pagos absorviam toda a receita de IMI evidenciando-se assim que o aumento do imposto foi concebido para que
toda essa receita transite para os cofres do sistema financeiro.

A situação calamitosa que a síntese anterior deixa aflorar evidencia o modo leviano ou criminoso como tem
sido, em regra, efetuada a gestão autárquica por parte da classe política, que localmente se alicerça e se funde
com um caciquismo tradicional o qual, por seu turno, radica no subdesenvolvimento económico, nos baixos
níveis de instrução e na pouca ou nula democraticidade do sistema político e do modelo de representação.

As autarquias locais surgem na CRP depois de todas as várias formas de poder (artºs 235º a 254º) perto,
portanto, do final do documento que termina no artº 296º; a sua relevância na organização política revela a
lógica piramidal da mesma. Ainda que se caraterizem pela presença de órgãos eleitos pelas pessoas, pela maior
proximidade face a estas, com responsabilidades administrativas e financeiras, com relevância evidente na vida
das comunidades, são relegados para o final. Note-se, por comparação, que o Conselho de Estado, apenas um
órgão consultivo e com vários membros de escolha pessoal do Presidente da República, está colocado numa
área muito mais relevante para os constituintes (artºs 141º a 146º).
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A Lei das Autarquias Locais (Lei n.º 75/2013 de 12/9) no seu artº 23º n.º 2 consagra dezasseis atribuições dos
municípios no natural âmbito da salvaguarda dos interesses da população. Porém, uma análise ligeira do que
se passa na realidade revela que a lei aponta para atribuições esquecidas ou remetidas para outras instâncias.

No domínio da energia, a distribuição de eletricidade ou gás procede-se a partir de empresas privadas que
pouco recorrerão às instâncias municipais. Os municípios intervêm nas situações em que famílias insolventes
são objeto de cortes pelas empresas? Por outro lado, qual a intervenção dos órgãos municipais no fomento da
utilização de energias renováveis para autoconsumo, cuja presença em Portugal é muito inferior a países como
a Turquia ou a Grécia?

Na área  dos  transportes  e  comunicações  prepondera  a  existência  de  empresas  privadas,  intervindo,  os
municípios, na garantia dos transportes escolares, alugados a empresas rodoviárias. Em regra, os transportes
são caros, com escassas frequências ou nem sequer existem, não se conhecendo a existência de muitos casos de
empresas municipais,  (Barreiro…). Na sequência da austeridade exigida pela troika em 2011, as empresas
públicas de transporte em Lisboa e Porto encareceram e reduziram o seu serviço, sem que os municípios o
possam ter  obviado;  e  da mesma forma,  não são considerados  no âmbito das  privatizações  iniciadas  pelo
governo.

No contexto  da  educação,  a  intervenção  municipal  é  também reduzida,  convivendo  com a  proliferação  de
negócios privados em creches ou escolas infantis e assistindo passivas aos compadrios entre o Estado e grupos
económicos na área da educação, como por exemplo o grupo GPS[6]. Assiste-se atualmente a uma transferência
de competências do Estado para as autarquias no âmbito da educação, cujas divergências sobre a repartição de
custos  certamente  reverterão  em  prejuízo  das  populações.  Por  outro  lado,  se  a  colocação  de  professores
constitui um drama constante para os docentes, em particular, a sua gestão a nível municipal não será um
poder discricionário para os oligarcas locais estenderem a sua influência?

No campo da cultura e desporto,  para além de algum trabalho meritório haverá um mérito especial em
eventos estivais de duvidosa qualidade ou nas facilidades a clubes de futebol, mesmo que se utilize o argumento
de que atraem turistas e receitas para as áreas da restauração e hotelaria?

Na área da saúde, o SNS acossado com cortes e disfunções orquestradas por Paulo Macedo reparte com
serviços privados (recolha de análises, clinicas, consultórios e hospitais), com a intermediação de seguradoras,
do SNS e da ADSE, os recursos na área da saúde, não se descortinando onde está a intervenção dos municípios.

No campo da ação social, sem prejuízo de alguns apoios a indigentes nas maiores cidades, as creches, os centros
de dia e os lares de idosos são explorados por entidades privadas ou IPSS mais ou menos próximas da Igreja
Católica, com o suporte financeiro das famílias e da Segurança Social.

Na habitação, há em alguns municípios casas com rendas sociais nem sempre tão sociais como seria natural
ou, em mau estado de conservação. Não é tradição dos entes públicos portugueses promoverem habitação social,
deixando o tema habitação ao sabor do idolatrado mercado. A intervenção municipal tem-se feito no âmbito do
licenciamento de construção, palco de muita arbitrariedade, de pouca qualidade e de corrupção.

A desastrosa política global de habitação mostra-se em centenas de milhar de casas arruinadas, abandonadas
ou  encerradas  sem  que  os  municípios  intervenham  para  exigir  obras,  utilização  e  menos  ainda,  com
expropriações (… horror dos horrores face ao amor pelo capitalismo que carateriza a classe política!).
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No caso do ordenamento do território e do urbanismo a promoção do turismo tornou-se o grande desígnio
nacional e justifica fenómenos de gentrificação, desde que sirvam de âncora a um duvidoso desenvolvimento
local.

E, para terminar, no capítulo da água e do saneamento vai-se estendendo gradualmente a intervenção privada
com a introdução de contratos leoninos que depauperam as finanças locais.

13 - Municípios com uma estrutura democrática

Em termos médios de população e área, os municípios portugueses são superiores aos correspondentes alemão,
espanhol  e  francês,  pelo  que,  em geral;  a  sua  dimensão e  mesmo a  ancoragem na  História,  afirmam os
municípios portugueses com uma grau de consolidação aceitável. Porém, a desertificação do interior permite
que se diga que Portugal está inclinado para o mar, ainda que de modo irregular e que a sua população
escorrega para o mar ou para o exterior. Por outro lado, o envelhecimento da população que, certamente irá
acentuar a referida desertificação, poderá contribuir para que seja aconselhável a consideração de casos de
revisão da realidade concelhia. Esclareça-se que a CRP considera como uma das competências exclusivas da
Assembleia  da  República  a  “Criação,  extinção  e  modificação  de  autarquias  locais”  (artº  164  al.  n)  não
admitindo,  portanto  iniciativas  locais  ou  sequer  qualquer  tipo  de  audição  vinculativa  das  populações,  no
sentido da alteração do mapa concelhio.

a.    Configuração das Assembleias Municipais (AM)

Como dissemos no segundo texto deste conjunto sobre a revisão da CRP[7] “os elementos centrais da expressão
democrática, no contexto dos vários círculos de agregação territorial das pessoas, são as assembleias”. Neste
texto, dedicado aos municípios, essa pedra base das instituições autárquicas é a Assembleia Municipal e não o
executivo, como na prática se verifica.

Na terceira parcela destes textos subordinados ao tema “Para uma Constituição Democrática com Caráter de
Urgência” apresentámos uma configuração para os órgãos das freguesias relativamente próxima da existente
atualmente,  embora  com conteúdos  e,  sobretudo,  por  um modelo de  representação  distanciado do  actual.
Defendeu-se  ali  a  existência  de  Assembleias de  Freguesia  (AF)  e Juntas de  Freguesia  (JF),  com membros
distintos, todos eleitos e, com a atribuição à AF de um forte poder deliberativo e fiscalizador, com um papel
essencialmente executivo para a JF.

O número actual de membros das AM[8] resultantes das eleições de 2013 é de 6487 a que se devem somar os
3094 presidentes de Juntas de Freguesia. No que respeita aos deputados diretamente eleitos, o seu número
varia entre 51 (Lisboa) e 15 para os concelhos com menos de 10000 eleitores, embora, na totalidade haja
demasiadas  excepções  resultantes  do  modo  displicente  como  a  classe  política  organiza  o  recenseamento
eleitoral, revelando assim o seu apreço pela democracia; ao contrário do rigor que coloca no que concerne ao
NIF, essencial para o exercício da punção fiscal.

Uma maior maturação permite a apresentação de dois modelos organizativos, alternativos, para as estruturas
dos  municípios  e  que  poderá,  até  mais  facilmente,  ser  adoptada  para  as  freguesias.  Esses  modelos,
sinteticamente são:
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A - Eleição pela população, em separado, dos membros da Assembleia Municipal (AM) e da Câmara Municipal (CM)
com o já referido reforçado papel deliberativo e fiscalizador da AM e um desempenho principalmente executivo
da CM.

Nesta hipótese, estarão presentes os vereadores e os representantes das Juntas de Freguesia do concelho, os
últimos sem direito de voto[9], pelo menos nas situações de gestão corrente do município.

B - Eleição pela população dos membros da Assembleia Municipal (AM) que escolherão entre si um elenco de três a
nove vereadores (consoante o número de eleitores) para proceder à gestão da Câmara (CM).

Nesta fórmula, os vereadores terão todos os direitos como membros da AM para a qual foram eleitos enquanto
os representantes das Juntas de Freguesia do concelho estarão presentes mas, sem direito de voto, pelo menos
nas situações de gestão corrente do município.

As AM serão os órgãos basilares do exercício da democracia a nível municipal e onde se tomam as decisões
mais relevantes da autarquia. E daqui que sejamos totalmente adversos a alterações ao modelo vigente que
visem a redução ou mesmo a extinção das AM, com o argumento de que a relação entre AM e CM nem sempre é
pacífica[10]. As divergências confrontam-se abertamente e não devem ser anuladas ab initio para que vingue a
paz celestial de que tanto gostam os apreciadores do pensamento único. Na mesma lógica, discordamos da
promoção de vereações “homogéneas” tão do agrado dos defensores da gestão empresarial e da transformação
das autarquias em meras concessões a gangs partidários para agilizar o pasto corrupto do erário público.

As AM serão constituídas por um número variável de membros eleitos, de acordo com o volume de eleitores,
como no exercício que se segue:

Exercício - Membros de Assembleias e Câmaras Municipais

AM CM

Nº eleitores Municípios cada total cada total

< 10000 113 20 2260 3 339

10000-50000 145 30 4350 5 725

50000 - 100000 26 50 1300 7 182

> 100000 24 70 1680 9 216

soma 308 9590 1462

Como se observa, o total dos membros das AM não difere muito do actual, salientando-se que na hipótese B -
acima referida - desse total, 1462 estarão a desempenhar também funções executivas nas CM. No modelo A os
membros serão eleitos diretamente, tal como hoje acontece;

Todos os residentes com idade superior a 16 anos[11] serão eleitores;
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Todos os eleitores residentes há mais de um ano, poderão candidatar-se pessoalmente a membros da AM,
não havendo lugar a quaisquer candidaturas coletivas. A propósito da redução da idade eleitoral pode levantar-
se a questão de se considerar se os menores de 18 anos deverão ser elegíveis para funções de representação;

São eleitos os mais votados dos candidatos até ao preenchimento dos lugares estipulados e desde que, cada
um, detenha, pelo menos 5% dos votos expressos;

o Se não houver candidatos em número suficiente, depois de aplicado o atrás exposto, os restantes serão escolhidos
por sorteio entre os eleitores;

o   Ao eleito mais votado cabem as funções de representação externa da autarquia.

Nenhum eleito  poderá  cumprir  mais de  dois  mandatos seguidos  e só  poderá voltar  a candidatar-se
depois de duas legislaturas sem mandato;

Qualquer eleito poderá ter o mandato retirado por referendo onde votem mais de 50% dos eleitores;

As decisões da AM serão tomadas por maioria, podendo encarar-se um leque de decisões que exijam maioria
qualificada dos seus membros;

Todas as AM são públicas, tendo os residentes um período prévio à realização da AM para a colocação de
questões à discussão e que deverão ser divulgadas com antecedência face à data de realização da AM;

Fica  estipulado  um  calendário  mensal  para  a  realização  mínima  de  sessões  das  AM  onde  a  vereação
apresentará contas, propostas e um relato da sua atividade. As sessões da AM podem também ser objeto de
convocação extraordinária através de petição que reúna mais de 10% dos residentes (num máximo de 5000),
por solicitação da CM ou por decisão da maioria dos membros da AM;

Competirá à AM, particularmente:

escolher entre os seus membros, o executivo camarário (válido apenas para o modelo B), podendo ainda, por
maioria absoluta exonerar qualquer ou mesmo todos os membros daquele executivo[12];

acompanhar  o  desempenho  da  Câmara  Municipal,  discutir  e  aprovar  medidas  corretivas  da  atuação  da
vereação;

a  aprovação  das  opções  do  plano  e  do  orçamento  municipal  e  dos  respetivos
relatórios de execução, elaborados pela CM;
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aprovar acordos, parcerias ou transferências de serviços de/para outras autarquias ou o Estado, bem como
contratos de concessão;

a aprovação de projetos de investimento ou melhoramento das infraestruturas físicas ou dos equipamentos
sociais,  bem  como  de  alterações  patrimoniais  ou  obrigações  correlacionadas  e  ainda,  a  assunção  de
responsabilidades financeiras;

criar ou alterar taxas ou preços de serviços, bem como autorizar o recrutamento de pessoal para quaisquer
órgãos da autarquia e ainda ainda aprovar alterações na estrutura orgânica da autarquia;

Aprovação dos planos de ordenamento e das normas da sua aplicação;

Decisão sobre propostas governamentais que afetem as receitas municipais;

Convocar  referendos,  por  maioria  simples  dos  seus  membros,  sem prejuízo das  decisões  populares  no
sentido da sua realização.

b.   Configuração das Câmaras Municipais (CM)

As CM são órgãos executivos cuja função é proceder à gestão corrente da autarquia e cumprir as decisões da
AM.

No caso do modelo A acima definido, serão eleitores da CM, todos os residentes com idade superior a 16 anos;

No caso do modelo A, todos os eleitores residentes há mais de um ano, poderão candidatar-se pessoalmente a
membros da CM, não havendo lugar a quaisquer candidaturas coletivas. A propósito da redução da idade
eleitoral pode levantar-se a questão de se considerar se os menores de 18 anos deverão ser elegíveis para
funções de representação;

O elenco das vereações camarárias foi definido acima e aplica-se para qualquer dos modelos de organização
autárquica municipal;

No caso de  haver  eleição direta dos  membros  da CM, são eleitos  os mais votados dos  candidatos  até ao
preenchimento dos lugares estipulados e desde que detenham, cada um, pelo menos, 10% dos votos;

Se não houver candidatos em número suficiente os restantes serão escolhidos por sorteio entre os eleitores;
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Ao eleito mais votado (modelo A) caberá, em termos genéricos, a representação (delegável), da autarquia em
questões executivas, sem prejuízo da AM poder escolher outro representante para uma função específica. No
caso do modelo B, os designados para as funções executivas escolherão entre si essa representação;

Nenhum membro da CM poderá cumprir mais de dois mandatos seguidos e só poderá voltar a candidatar-se
depois  de  duas  legislaturas  sem mandato,  com as adequações  resultantes  de cada um dos modelos acima
definidos;

o   No caso do modelo A o limite dos dois mandatos é aplicável a todos os membros da AM quer haja ou não
desempenho de funções camarárias.

Qualquer eleito poderá ter o mandato retirado por referendo no qual votem mais de 50% dos eleitores;

As decisões da CM serão tomadas por maioria;

Compete à CM, particularmente[13]:

Apresentar à AM propostas para decisão sobre assuntos que não se incluam na gestão corrente (ver acima nas
competências da AM);

Executar as deliberações da AM;

Gerir todas as funções que não exijam um desempenho que, por razões de ordem financeira ou complexidade
técnica obriguem a outro nível  de coordenação, mormente a nível regional ou no âmbito de associação de
municípios (princípio da subsidiariedade);

Divulgar publicamente as actas das reuniões da CM, no máximo uma semana depois da sua realização;

Promover a divulgação mensal, pública e detalhada dos balancetes e mapas de receitas e despesas, bem como
propiciar aos residentes a  visualização de  qualquer documento,  sempre que tal  seja solicitado (excepto de
candidaturas a concursos ainda em aberto).
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[1] Texto inicial em:   http://grazia-tanta.blogspot.pt/2015/02/para-uma-constituicao-democratica-com.html  o segundo 
em: http://grazia-tanta.blogspot.pt/2015/03/para-uma-constituicao-democratica-com.html e o terceiro em http://grazia-
tanta.blogspot.pt/2015/03/para-uma-constituicao-democratica-com_22.html

[2]  http://expresso.sapo.pt/camaras-perdem-19-mil-trabalhadores-em-3-anos=f917055#ixzz3VWWVRS64

[3]  http://grazia-tanta.blogspot.pt/2013/11/autarquicas-2013-e-putrefacao-do.html

[4]   http://grazia-tanta.blogspot.pt/2012/12/a-nao-politica-de-habitacao-e-o-imi-1.html

http://grazia-tanta.blogspot.pt/2013/01/a-nao-politica-de-habitacao-e-o-imi.html

[5]   http://grazia-tanta.blogspot.pt/2013/07/a-divida-autarquica-e-romaria-eleitoral.html

[6]   http://www.tvi24.iol.pt/aa---videos---sociedade/reporter-tvi-ana-leal-grupo-gps-dinheiros-
publicos-vicios-privados-tvi24/1398555-5795.html

http://www.youtube.com/watch?v=5YOnCK79cpw

[7]  http://grazia-tanta.blogspot.pt/2015/03/para-uma-constituicao-democratica-com.html

[8] Atualmente, o artº 42 da Lei nº 169/99 de 18/9 estabelece que o número de deputados eleitos diretamente pela
população  terá  sempre  de  ser  superior  ao  número  de  presidentes  de  junta  de  freguesia  que  a  integram  e,
simultaneamente, ter pelo menos o triplo do número de vereadores da câmara respetiva. A soma dos diretamente
eleitos e dos presidentes de junta enformam o elenco das assembleias municipais. A título de exemplo, em Lisboa, há
51 deputados municipais com eleição direta e 24 que acumulam com o cargo de presidentes das freguesias que
representam.

[9] Atualmente os presidentes de JF são membros de corpo inteiro das AM. Sendo ambas as autarquias independentes,
sem vínculos de subordinação e com legitimidades próprias, não nos parece lógico que aos  presidentes de JF seja 
conferido um poder deliberativo de uma outra autarquia, pela mesma razão que as instâncias municipais não têm 
poder deliberativo nas freguesias.

[10]  Por exemplo em “A Atual Reforma da Administração Local” de Nuno J. Vasconcelos Albuquerque Sousa

[11] Considerámos aqui  a redução da idade para o exercício do voto  http://grazia-tanta.blogspot.pt/2015/03/para-uma-
constituicao-democratica-com.html

[12] É sintomático que na lei portuguesa uma Assembleia Municipal não possa destituir uma vereação à semelhança do
que acontece coma Assembleia da República face ao governo nacional; ou um vereador sequer. Trata-se de uma
forma  de  introduzir  um  verniz  democrático  nas  autarquias  mantendo  todo  o  poder  no  executivo,  mormente  no
presidente da câmara, como acontecia durante o fascismo. Em contrapartida cabem às assembleias as autorizações
tão relevantes como as … geminações ( Lei 75/2013 de 12/9, artº 25 1, t))

[13]   A Lei das Autarquias Locais (Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro), apresenta listas muito pormenorizadas de 
funções a cargo das CM   
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Os Poderes – As Funções

Antes Poderes de Deus delegados ao Rei, e, hoje, Poderes da UNIÃO.

Quem é considerado, entre vós, o autor primeiro de vossas leis? Um Deus, ou, um
homem?  Platão.

 Note bem:

 “Poderes da   União”, a qual repassa, atualmente, no Brasil, algumas migalhas de poder
para as localidades.
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No Âmbito local:

No Brasil, uma Câmara Municipal esvaziada, e, uma Prefeitura Municipal que legisla:

O próprio nome Câmara, hoje, no Brasil, é inadequado:

O correto seria chamar Assembleia Municipal como em Portugal:

Porque   não   é mais um governo coletivo reunido   em câmara

Muitos estudiosos, mesmo juristas renomados, no Brasil, projetam a realidade brasileira
de hoje no passado, e, por isso, não conseguem entender que a Câmara Municipal de
antigamente exercia os 3 poderes, (expressão de Montesquieu que a usou 16 vezes, o
qual jamais usou a expressão “separação dos poderes”), e, tinha dezenas de oficiais, e,
estes estudiosos, veem o Vereador como tendo sido sempre, apenas o representante do
Poder Legislativo  (coisa que jamais aconteceu nas leis portuguesas, inclusive as de
hoje em dia).

Nota: A palavra francesa “Séparation” aparece 11 vezes na obra de Montesquieu “O
Espírito das Leis”, mas, em nenhum momento, aparece a expressão “Séparation des
Pouvoirs”. E, a expressão “Trois Pouvoirs” – 3 poderes – aparece 18 vezes.

Muitos estudiosos não conseguem entender que até o começo da República no Brasil, na
maioria dos municípios brasileiros, a Câmara ainda administrava e geria o Orçamento
(ou seja, a câmara era, no Brasil, o poder legislativo, e, era também o Poder Executivo,
até).

Foi  gradativa  e  lenta,  nos  primeiros  40  anos  de  república  no  Brasil,  1889-1930,  a
separação dos poderes executivo e legislativo locais no Brasil, só finalizado mesmo a
partir da Revolução de 1930, mas, mesmo, nas eleições municipais de 1935 e 1936,
muitos prefeitos municipais ainda foram eleitos pelas câmaras municipais.

A criação de um poder judiciário separado da Câmara, a partir de 1828, quando marca o
fim da participação popular neste poder, quando todo Homem Bom podia pleitear ser o
Alvazil, depois chamado Juiz Ordinário, Juiz de Órfãos, e o Juiz de Vintena.

Em resumo: Não é como se pensa hoje, que apenas existiu um poder legislativo que foi
esvaziado de suas prerrogativas. Não: Não: Não:
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A Câmara perdeu, em palavras de hoje, todo o Poder Judiciário que possuía.

A Câmara perdeu, no Brasil,  todo o Poder Executivo que lhe competia,  ou,  melhor
dizendo, todas as funções executivas que lhe competia.

E, como se ainda fosse pouco, o seu poder de legislar hoje, no Brasil,  é totalmente
irrelevante: Dar nome a logradouros públicos e títulos de cidadão honorário.

Em geral, quase ninguém reclama que a Câmara perdeu o Poder Judiciário porque quase
ninguém sabe que a Câmara o possuía.

A Assembleia Provincial, no Império do Brasil, tirou muito poder das Câmaras, mas a
sua  descendente,  a  Assembleia  Legislativa  Estadual,  também  é,  hoje,  no  Brasil,
totalmente decorativa, ao contrário das norte-americanas:

Exemplo: A Assembleia Legislativa do Estado da Califórnia aprovou 29 códigos de leis
para o estado. Nos EUA leis criminais, de processo, de trânsito, etc., são estaduais:

Conheça os 29 Códigos de Leis do Estado da Califórnia:

http://www.leginfo.ca.gov/calaw.html

Governando por decreto, no mundo todo:
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Teoricamente, no sistema de 3 poderes, (expressão de Montsquieu), o Poder Executivo
não  poderia  ter  a  iniciativa  de  fazer  projetos  de  lei,  mas,  no  Brasil,  os  Prefeitos
Municipais  tem  este  direito,  além  de  baixarem  uma  enormidade  de  posturas  e
regulamentações por decreto.

Esse câncer é geral no Mundo.

Mesmo, nos Estados Unidos, onde o Presidente não tem a iniciativa de propor leis ao
Congresso (mas, faz isto, indiretamente, passando um projeto de lei a um congressista
para este apresentá-lo), exagera nas Ordens Executivas, que são o tipo de legislação que
faz a  máquina administrativa funcionar,  como os  decretos  e  medidas provisórias  no
Brasil.

Esse é um problema não resolvido, em nação alguma do Mundo: A necessidade de se
administrar (de se executar) através de normas, coisa impraticável de serem deixadas
para o lento, (e, desprovido de informações e apoio técnico), Poder Legislativo.

O abuso de “Ordennances” francesas,  de “Executive Ordes” norte-americanas,  e,  de
decretos e medidas provisórias brasileiros é tendência mundial.

Esta reportagem denuncia o Abuso das Ordens Executivas nos EUA:

http://freedomoutpost.com/2014/07/tyranny-growing-america-via-executive-orders-
constant-state-of-emergency/

Câmaras  Municipais  desprovidas  de aparelhamento técnico no Brasil  –  O que pode
fazer o vereador no Brasil, hoje:

A Prefeitura Municipal,  no Brasil,  é quem tem todos os dados da administração, as
informações sobre o município, sobre a situação financeira, tendo enormes assessorias
técnicas, e, é ela, a Prefeitura Municipal que tem o acesso aos corredores dos palácios
governamentais  estaduais  e  federais  e  os  corredores  das  agências  internacionais  de
financiamento, como o BIRD e o Banco Mundial.

 O vereador, no Brasil, não participa mais da administração cotidianamente, e, tudo isso
faz, então, que seja a Prefeitura Municipal quem tenha muito mais condições e mais
informações para embasar a elaboração de projetos de lei. E, as leis, relembrando, são
feitas essencialmente para a administração pública poder funcionar.
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O vereador, no Brasil,  fica limitado, além de fazer projetos de lei para dar título de
cidadão honorário e dar nomes a ruas, a fiscalizar, denunciar, quando é de oposição, e, a
pedir melhorias para uma ou outra região da sua cidade. Para conseguir melhorias para
um bairro, o vereador tem que apoiar e votar a favor dos projetos de lei enviados à
Câmara Municipal pelo Prefeito Municipal.

Hoje, também, é moda a proibição: Projetos mais simples, que exige menos assessoria
técnica, e, que proíbem isso ou aquilo no município.

E,  relembrando,  quando  se  fala  em  "Município",  em  Portugal,  até  hoje,  ainda  se
entende, mais especificamente, o Poder Executivo, (a Administração Pública Municipal,
agora  em sentido  restrito,  não  incluindo  mais  a  administração  da  justiça),  de  uma
autarquia local, de um concelho, e, concelho, como vimos, é a unidade administrativa
local em Portugal, a qual se divide em unidades menores – as freguesias.
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Lembrando o que foi dito acima, neste texto, desde o seu princípio deste estudo:

Por  ter  os  “oficiais  da  câmara”,  os  camaristas,  e  os  “ofícios  públicos”,  é  que  o
Concelho, (a administração pública local, a autarquia local), é chamada de Município: –
pois a palavra Município origina-se do latim munus, eris = Cargo, Função, Ocupação,
Ofício Público.
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Propostas atuais para melhorar a situação dos municípios no Brasil

http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/ADMINISTRACAO-
PUBLICA/492274-COMISSAO-APROVA-13-PROPOSTAS-PARA-AMPLIAR-

RECURSOS-DESTINADOS-A-ESTADOS-E-MUNICIPIOS.html

Propostas de emenda à Constituição
- aumenta o repasse ao FPE de 21,5% para 22,5% (0,5% em 2016 e 0,5% em 2017);
- inclui critério população no rateio da cota-parte de 25% do ICMS para municípios 
(60% proporcionalmente ao valor agregado; 20 % proporcionalmente à população; e 
20% na forma que dispuser a lei estadual); 
- prorroga por 15 anos (até 2030) prazo para aplicação de percentuais mínimos dos 
recursos para irrigação nas regiões Centro-Oeste e Nordeste (20% e 50%, 
respectivamente), com metade para agricultura familiar; e
- torna o Fundeb instrumento permanente de financiamento da educação básica pública. 
Atualmente, o Fundeb tem prazo de vigência até 2020.

Projetos de Lei
- zera alíquotas do PIS/Pasep sobre receitas de estados, DF e municípios ou de 
transferência para esses entes; 
- garante complementação da União quando gastos com professores passar de 60% dos 
recursos do Fundeb;
- permite, para estados e municípios, uso de parte de depósitos judiciais e 
administrativos para pagamento de precatórios, parcelas de dívidas e custeio de 
investimentos em infraestrutura;
- permite a estados e municípios cobrar de operadores de plano de saúde por 
atendimentos médicos nos serviços públicos de saúde;
- amplia prazo para os municípios acabarem com os lixões;
- aumenta repasse da União para o pagamento de merenda escolar;
- inclui reajuste anual do piso dos agentes comunitários de saúde e de combate às 
endemias, de acordo com o IPCA; e
- estabelece novos valores a serem repassados pelo Fundo Nacional de 
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Desenvolvimento da Educação (FNDE) aos estados, Distrito Federal e municípios para 
complementação do custeio do transporte escola.

Projeto de Lei Complementar
- 589/10, que antecipa a transferência de valores ao Fundo de Participação dos 
Municípios com gradual compensação desses valores antecipados.

Reportagem – Luiz Gustavo Xavier
Edição – Newton Araújo

A reprodução das notícias é autorizada desde que contenha a assinatura 'Agência 
Câmara Notícias'

Membros do Poder Legislativo e do Executivo eleitos pelo povo nos “Bairros” e
Freguesias: (Coisa impensável no Brasil)

Em Portugal, existem as freguesias urbanas: Na cidade de Lisboa e na Cidade do Porto
existem  várias  freguesias  dentro  do  perímetro  urbano  dessas  cidades.  Todas  estas
freguesias têm a sua Junta de Freguesia e sua Assembleia de Freguesia.

A freguesia urbana de Portugal corresponde ao “arrondissement” francês:

Na França, em Lyon, Marseille, e, em Paris, ainda tem mais descentralização do poder:

Existe  um Maire em cada um de seus arrondissements,  também escolhidos entre  os
“vereadores” de arrondissements (conseillers d'arrondissement).

Paris tem 20 arrondissements, cada uma com a sua “Câmara de Vereadores”, (Conseil
de Arrondissement). Montréal tem 19 arrondissements.

O Maire d'Arrondissemen é um tremendo exemplo de descentralização do poder.

Isto pode ser visto como outro exemplo de como poder executivo e legislativo ainda
estão  integrados  na  França,  e,  pode  ser  visto,  também,  como  exemplo  de  que,  na
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Europa, a autonomia local ainda é preservada, ao contrário do Brasil, onde os distritos
dos municípios não têm autonomia, não são autarquias.

Acesse o site do Conseil do 1° Arrondissement de Paris:

http://www.mairie1.paris.fr/mairie01/jsp/site/Portal.jsp?page_id=19

Veja,  no  Anexo  IV,  abaixo,  como  se  dá  as  eleições  municipais  em  Paris,  Lyon  e
Marseille.

Em Portugal,  que  de  4000  passou-se  a  3000  freguesias  em 2013,  como  vimos  na
primeira parte deste estudo, há governos locais eleitos e com assembleias.

É como se os distritos administrativos, subdivisão dos municípios no Brasil, tivessem
autonomia – fossem autarquias locais:

Leia  as  competências  de  uma Assembleia  de  Freguesia  duriense:  Competências  da
Assembleia  de  Freguesia  de  Oliveira  do  Douro,  Concelho  de  Cinfães,  Distrito  de
Lamego, Portugal:

De acordo com a Lei 169/99 de 18 de Setembro de 1999, com as alterações introduzidas pela Lei 5-
A/2002 de 11 de Setembro de 2002, compete à Assembleia de Freguesia:

- Eleger, por voto secreto, os vogais da Junta de Freguesia, o presidente e os secretários da mesa;
- Elaborar e aprovar o seu regime;
- Acompanhar e fiscalizar a actividade da Junta, sem prejuízo do exercício normal da competência desta;
-  Deliberar  sobre  a  constituição  de  delegações,  comissões  ou  grupos  de  trabalho  para  estudo  dos
problemas relacionados com o bem-estar da população da Freguesia, no âmbito das atribuições desta e
sem interferência na actividade normal da Junta;
- Solicitar e receber informação, através da mesa, sobre assuntos de interesse para a Freguesia e sobre a
execução de deliberações anteriores, a pedido de qualquer membro em qualquer momento;
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- Apreciar a recusa, por acção ou omissão, de quaisquer informações e documentos, por parte da Junta
de  freguesia  ou  dos  seus  membros,  que  obstem  à  realização  de  acções  de  acompanhamento  e
fiscalização;
- Estabelecer as normas gerais de administração do património da Freguesia ou sob sua jurisdição;
- Aceitar doações, legados e heranças a benefício de inventário;
- Discutir, a pedido de qualquer dos titulares do direito de oposição, o relatório a que se refere o Estatuto
do Direito de Oposição;
-  Conhecer  e  tomar  posição  sobre  os  relatórios  definitivos,  resultantes  de  acções  tutelares  ou  de
auditorias executadas sobre a actividade dos órgãos e serviços da Freguesia;
- Apreciar, em cada uma das sessões ordinárias, uma informação escrita do Presidente da Junta acerca
da actividade por si ou pela Junta exercida, no âmbito da competência própria ou delegada, bem como da
situação financeira da Freguesia;
- Votar moções de censura à Junta de Freguesia, em avaliação da acção desenvolvida pela mesma ou
por qualquer dos seus membros, no âmbito do exercício das respectivas competências;
- Aprovar referendos locais, sob proposta, quer dos membros da Assembleia, quer da Junta, quer da
Câmara Municipal, quer dos cidadãos eleitores, nos termos da lei;
- Pronunciar-se e deliberar sobre todos os assuntos com interesse para a Freguesia, por sua iniciativa ou
por solicitação da Junta;
- Exercer os demais poderes conferidos por lei.

Compete ainda à Assembleia de Freguesia, sob proposta da Junta de Freguesia:
- Aprovar as opções do plano, a proposta de orçamento e as suas revisões;
- Apreciar o inventário de todos os bens, direitos e obrigações patrimoniais e respectiva avaliação, bem
como apreciar e votar os documentos de prestação de contas;
- Autorizar a Junta a contrair empréstimos de curto prazo e a proceder a aberturas de crédito, nos termos
da lei;
- Aprovar as taxas de Freguesia e fixar o respectivo valor nos termos da lei;
- Autorizar a Freguesia a estabelecer formas de cooperação com entidades públicas ou privadas, no
âmbito das suas atribuições;
- Aprovar posturas e regulamentos;
- Ratificar a aceitação da prática de actos da competência da Câmara Municipal, delegados na Junta;
- Aprovar, nos termos da lei, os quadros de pessoal dos diferentes serviços da Freguesia;
-  Aprovar,  nos  termos  da  lei,  a  criação e  a  reorganização  de  serviços  dependentes  dos  órgãos  da
Freguesia.
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