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Sessão de 4 agosto 1789

As circunstâncias infelizes na quais se encontra a nobreza, a insurreição geral... As províncias 
de Franche-Comté,  de Dauphiné, de Borgonha, da Alsácia, da Normandia, de Limousin, agitadas 
pelas mais violentas convulsões e em parte devastadas; mais de cinquenta castelos incendiados, os 
títulos senhoriais procurados com furor, a impossibilidade de se opor à torrente da Revolução, as 
desgraças que provocariam uma resistência inútil... Tudo nos indicava a conduta que devíamos ter. 
Houve apenas um movimento geral, o clero e nobreza se levantaram e adotaram todas as moções 
propostas.

Carta do Marquês de Ferriès, deputado da nobreza.

A Sessão  se  estendia  pela  noite,  quando  o  Presidente,  após  tomar  o  voto  da  Assembleia, 
suspendeu o curso das declarações patrióticas, para reler os pontos principais, e os fez aprovar pela 
Assembleia, salvo a redação, o que foi executado de pronto por unanimidade, sob a reserva exigida 
pelos juramentos e mandatos de diversos delegados. 

Seguem os artigos aprovados.
Abolição da qualidade de servo e da mão morta, sob quaisquer denominações que existam.
Faculdade de reembolsar os direitos senhoriais.
Abolição das jurisdições senhoriais.
Supressão do direito exclusivo de caça, de colombiers1 e de garennes.2

Taxa em dinheiro, representativa do dízimo. Resgate possível de todos os dízimos, de qualquer 
espécie que seja.

Abolição de todos os privilégios e imunidades pecuniárias.
Igualdade dos impostos, de qualquer espécie que seja, a contar do começo do ano de 1789, 

seguindo o que será regulamentado pelas assembleias provinciais.
Admissão de todos os cidadãos nos empregos civis e militares.
Declaração de estabelecimento próximo de uma justiça gratuita e da supressão da venalidade de 

ofícios.3

Abandono do privilégio particular das províncias e cidades.
Declaração  dos  deputados  que  tem  mandatos  imperativos4 que  escreverão  para  seus 

commettants para solicitar sua adesão.
Abandono dos privilégios de muitas cidades, Paris, Lion, Bordeaux, etc.

1 Colombier (direito de): direito de possuir um pombal; símbolo do status senhorial.
2 Garenne (direito de): direito senhorial de possuir o monopólio de manterem reserva de coelhos selvagens.
3 Vénalité  des  charges,  des  offices:  sistema  corrente  na  burocracia  real  pelo  qual  as  taxas  eram  compradas  e 

hereditárias.
4 Obrigação imposta pelos eleitores ao representante que eles nomeavam de votar de tal ou qual forma sobre certas 

questões determinadas. 
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Supressão do direito de déport5 e vacat, de agnates, da pluralidade de benefícios.
Destruição das pensões obtidas sem título.
Reforma dos jurandes6

Uma medalha [será] confeccionada para eternizar este dia.
Um  Te  Deum  solene,  e  a  Assembleia  Nacional  em  deputação  até  o  rei  para  lhe  levar  a 

homenagem da Assembleia e o título de Restaurador da liberdade francesa com o pedido de que 
assista pessoalmente ao Te Deum.  

5 Privilégio de um senhor em virtude do qual se beneficiava, por um tempo, do rendimento de um feudo, quando do  
falecimento do proprietário. O direito de recusa era diferente de acordo com os costumes e lugares.

6 Nome dado, sob o Antigo Regime, à função daqueles que eram escolhidos pelo conjunto dos profissionais para zelar 
por seus interesses, diretor eleito da guilda.
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